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บทคดัยอ่ 
การศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) ระดบัความสําเร็จของการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 2) ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3) ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรท่ีใช้ใน
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ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient (r) หรือ Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการศกึษาพบวา่  
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้าน 

ศาลาศักด์ิ  และหมู่บ้าน บ้านโคก มี 8 ปัจจัยเหมือนกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านจิตใจ ด้านสงัคม-วฒันธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านผู้ นําหมู่บ้าน และด้าน
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ โดยภาพรวมของทัง้ 8 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็น
หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

ในการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความก้าวหน้าควรต้องมีความร่วมมือกนัระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนฝ่ายจัดการ คือ ผู้ นําหมู่บ้านซึ่งมีส่วนผลกัดนั
และสนบัสนนุให้สมาชิกในหมูบ้่านดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และสมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ก็ต้องมีส่วนร่วม ในการศึกษาและค้นหาปัญหาของหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาของหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานพฒันาหมูบ้่าน และมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผลงานพฒันาหมู่บ้านอยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้ 
สมาชิกในหมู่บ้านเป็นส่วนสําคญัอย่างมากท่ีจะผลกัดนัให้หมู่บ้านประสบความสําเร็จ และความร่วมมือ
ของทกุฝ่าย เป็นแรงสําคญัท่ีจะพฒันาให้เป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงท่ียัง่ยืน 
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Abstract 
 This research was entitled “Factors Related to the Successful of  Sufficiency Economy 
Village” Its objectives were to study on the following issues: 1) the levels of successful of being 
sufficiency economy village; 2) the factors relating to the successful of being  sufficiency 
economy village; 3) the problems of and obstacles to developing sufficiency economy village; 
and 4) the ways of developing  sufficiency economy village. The population used in this study 
consisted of 319 members of Moobansalasuk, the Village 1, of which 135 samples were drawn 
and also 215 members of Moobanbankhok, the Village 7, of which 91 samples were drawn;  
so the total number of population was 534, and of sample 226. This questionnaire was used as 
the instrument for collecting data. The statistical procedures used in analyzing data were 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson Correlation Coefficient (r) or Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient.   

The findings were as the following:  
Factors relating to the successful of being sufficiency economy village of 

Moobansalasuk as well as that of Moobanbankhok included the same eight aspects, i.e., 
technological, economic, natural resources, psychological, socio-cultural, participation, village 
leader, and governmental support that, on the whole, these all eight factors were of statistically 
significant relation to the success of being a sufficiency economy village at the level  
of 0.01, 0.05  

Developing any sufficiency economy village for its betterment should require not only 
the participation among the government agencies and the village itself but also the participation 
among the village leaders as the village management to which they should take part in pushing 
and encouraging the village members to live themselves in accordance with the principles of 
sufficiency economy; and, the members of any sufficiency economy village should take part in 
studying and researching problems of the village, analyzing and prioritizing the problems of  
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their village, planning the village development schemes, running village development tasks, and 
following-up and evaluating the outputs of such village development continuously. Thus the 
village members had functioned as the important mechanism for pushing and encouraging the 
sufficiency economy village to achieve a desired success; and, the participation of all sections 
concerned had functioned as the important team effort for developing an ordinary village to be a 
sustainable sufficiency economy village.          
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 

               หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 
พระราชดํารัส ชีแ้นะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงชีถึ้งการปฏิบตัิตนของประชาชน 
ในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดบัชมุชน จนถึงระดบัรัฐ ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดําเนิน 
ไปใน "ทางสายกลาง" โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2517 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใจความสําคญัว่า “...ในการพฒันาประเทศนัน้
จําเป็นต้องทําตามลําดบัขัน้เร่ิมด้วยการสร้างพืน้ฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการ 
ท่ีประหยดั ระมดัระวงัแต่ถกูต้องตามหลกัวิชา เม่ือพืน้ฐานเกิดขึน้มัน่คงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริม 
ความเจริญขัน้ท่ีสูงขึน้ตามลําดับต่อไป...การถือหลักท่ีจะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลําดับ 
ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงัและประหยดันัน้ก็เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดล้มเหลวและเพ่ือให้บรรลผุล
สําเร็จได้แน่นอนบริบรูณ์...” (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550) 
 
              จากภาพรวมของการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1–7 
สรุปได้ว่า “เศรษฐกิจดี สงัคมมีปัญหา การพฒันาไม่ยัง่ยืน” ทําให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ได้ปรับแนวคิดการพฒันาประเทศใหม่ มาเป็นการให้ความสําคญักบัการพฒันาคนและ
สงัคมไปพร้อมกนั จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของแนวคิดการพฒันาท่ีมี “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” โดยให้
เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และเปลี่ยนวิธีการพฒันาเป็นแบบองค์รวม
ท่ีเช่ือมโยงมิติเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกนัอย่างสมดลุ ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ได้อญัเชิญหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มาเป็นปรัชญานําทางในการพฒันา
และบริหารประเทศ หลงัจากนัน้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ยงัคงน้อมนํา 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางในการพฒันาและบริหารประเทศ      ใจความสําคญั
คือ การพัฒนาอย่างสมดุลการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข ในสังคมและการอยู่ ร่วมกันระหว่างคนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจดัการประเทศท่ียงัคงขาดสมดลุ  
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การพฒันาการดงักลา่วจึงยงัไม่สอดคล้องเป็นไปตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเท่าท่ีควร  ดงันัน้
ในแผนพฒันาฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยงัคงอญัเชิญหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 
แนวปฏิบตัิ ในการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งให้เกิดภมิูคุ้มกนัและมีการบริหารจดัการความเส่ียง 
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศก้าวสู่ความสมดุลและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.:ออนไลน์) 
 

ในการสร้างประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง สิ่งหนึ่งท่ีมีความจําเป็นคือ    ต้องส่งเสริมตัง้แต่ระดบั
ฐานรากของสังคม  ซึ่ง ก็ คือในระดับท้องถ่ิน  ซึ่งได้แก่หมู่ บ้านท่ีกระจายอยู่ทุกส่วนของประเทศ        
การสง่เสริมให้หมูบ้่านในท้องถ่ินเหลา่นัน้เข้มแข็ง ให้สามารถบริหารจดัการ มีความสามารถพึง่พาตนเองได้  
และมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง    และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัท้องถ่ินของตนเอง     ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในหมู่บ้าน      และจากความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 
ท่ีเป็นฐานรากของสังคม ก็จะนําไปสู่การรวมตัวเป็นเครือข่ายในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และ
ประเทศชาติท่ีเข้มแข็งได้ซึง่เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศชาติท่ียัง่ยืนตอ่ไป 

 
             ในปี 2550 จงัหวดัสระบรีุได้น้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกระบวนการพฒันา
หมูบ้่าน ให้ประชาชนใช้วิถีชีวิตอยา่งสมดลุและยัง่ยืน สอดคล้องกบัสภาพภมูิสงัคม สร้างภมูิคุ้มกนัแห่งการ
ดําเนินชีวิตในบริบทของสังคมชนบทไทย โดยกําหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนภารกิจการพัฒนา  
โดยดําเนินการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสระบรีุ เพ่ือให้เกิดการพึง่ตนเองและดํารงอยู่ได้
อย่างเข้มแข็ง หมู่บ้านศาลาศกัด์ิ หมู่ท่ี 1 ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ เป็นหมู่บ้านหนึ่งท่ีทาง
จงัหวดัสระบรีุได้สง่เสริมให้ดําเนินการพฒันาหมูบ้่านตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตัง้แต่
ปี 2554 เป็นต้นมา และผลจากการพฒันาทําให้หมู่บ้านศาลาศกัดิ์ ได้รับรางวลัถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสขุ” ประจําปี 
2554 ซึ่งเป็นการจัดประกวดผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจัดโดยกระทรวงมหาดไทยโดยได้
มอบหมายให้กรมการพฒันาชมุชนเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทัว่ประเทศ 
และเป็นกําลังหลักในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สัมฤทธ์ิผลอย่างยั่งยืน 
 
          สมาชิกในหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ หมู่ท่ี 1 ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนพฒันา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งสมาชิกของหมู่บ้านได้มีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมร่วมกัน  
หลายกิจกรรม เช่น กลุ่มเกษตรมีกิจกรรม เช่น การทําไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้าน มีกิจกรรมเช่น  
การทํานํา้ยาล้างจาน การทํานํา้ยาซกัผ้า  การเย็บผ้าโหล เป็นต้น นอกจากนีย้งัประเพณีและวฒันธรรม 
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ท่ีดีงามของหมู่บ้าน เช่น การจัดงานวันสงกรานต์ การรดนํา้ขอพรผู้สูงอายุ การจัดงานวันเด็ก และกีฬา
พืน้บ้าน เพ่ืออนุรักษ์และรักษาวฒันธรรมของหมู่บ้าน  ความสามคัคีท่ีเกิดขึน้ทําให้หมู่บ้านศาลาศกัดิ์  
หมู่ท่ี 1 มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีพอเพียง เกือ้กูล และยัง่ยืน จากเหตุผลดงักล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจ 
ท่ีจะศึกษา  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน 
ศาลาศกัด์ิ หมู่ท่ี 1  โดยผลของการศกึษาจะเป็นแนวทางในการพฒันาหมู่บ้านศาลาศกัด์ิ และหมู่บ้านอ่ืนๆ 
ท่ีมีบริบทใกล้เคียงตอ่ไป 
 
          นอกจากนีท้างจงัหวดัสระบรีุยงัขยายการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้สนบัสนนุให้เกิด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ท่ีอ่ืนๆ เช่น หมู่บ้านบ้านโคก หมู่ท่ี 7 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จงัหวดัสระบุรี  
ซึง่หมูบ้่านบ้านโคก ได้เร่ิมท่ีจะพฒันาหมูบ้่านโดยใช้แนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2555 
เป็นต้นมา โดยในการดําเนินงานมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และเพ่ือให้การดําเนินงานของหมู่บ้านบ้านโคก 
หมู่ ท่ี  7 มีแนวทางในการประสบผลสําเร็จในการเป็นหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้ วิจัย 
จึงศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านบ้านโคก  
หมู่ท่ี 7 และจากผลการศกึษาของทัง้ 2 หมู่บ้าน จะเป็นประโยชน์ต่อสํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอเสาไห้ 
จงัหวดัสระบรีุ องค์การบริหารส่วนตําบลเริงราง และองค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม ในการนําผลไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาหมูบ้่านศาลาศกัดิ์หมู่ท่ี 1 ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ และหมู่บ้าน
บ้านโคก หมู่ท่ี 7 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จงัหวดัสระบุรี อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางในการส่งเสริมการน้อมนํา 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ ขยายการพฒันาสู่หมู่บ้านอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันา
ประเทศไทย อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       1. เพ่ือศกึษาถึงระดบัความสําเร็จของการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง        
       2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  
       3. เพ่ือศกึษาปัญหา อปุสรรค ในการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. เพ่ือศกึษาถึงแนวทางในการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  

 
1.3 สมมตฐิานการวิจัย 
        สมมติฐานท่ี 1  เทคโนโลยีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  
                               
        สมมติฐานท่ี 2  เศรษฐกิจมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
 
           สมมติฐานท่ี 3  ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจ 
                              พอเพียง 
                               
       สมมติฐานท่ี 4  จิตใจมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
        
       สมมติฐานท่ี 5  สงัคม  วฒันธรรมมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
                                
       สมมติฐานท่ี 6  การมีสว่นร่วมมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
        
       สมมติฐานท่ี 7  ผู้ นําหมูบ้่านมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
 
       สมมติฐานท่ี 8  การสนบัสนนุจากหนว่ยงานรัฐมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่าน 
                              เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

5 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
      การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง   
มีขอบเขตของการวิจยัดงัต่อไปนี ้ 
    1.4.1 ขอบเขตพืน้ท่ี 
              ทําการศึกษาเฉพาะพืน้ท่ีในหมู่บ้านศาลาศกัดิ์  หมู่ท่ี 1 ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ จ.สระบรีุ และ 
หมู่บ้านบ้านโคก หมู่ท่ี 7 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ เท่านัน้.................................................. 
    1.4.2 ขอบเขตทางด้านตัวแปร………………………………………………………………………  
              การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยศึกษาตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย 6 ตวัแปร คือ เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  จิตใจ สังคม วัฒนธรรม  การมีส่วนร่วม ผู้ นําหมู่บ้าน และการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานรัฐ  สว่นตวัแปรตาม คือ ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ดงัมีรายละเอียด ดงันี ้
           ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคม  
วฒันธรรม ศึกษาตามกรอบทฤษฎีการพึ่งตนเองของชมุชนชนบท (A Theory of self-reliant Rural 
Community)  ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งดําเนินการโดย
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2547)...... พัฒนาขึน้มาจาก การวิจัยโครงการ การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  
ในชนบททฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มอบหมายให้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการวิจัย โดยทฤษฎีนี ้
กล่าวว่า การท่ีชุมชนชนบทจะพึ่งตนเองได้ จะต้องมีการพึ่งตนเองห้าด้านด้วยกัน คือ พึ่งตนเองได้ทาง
เทคโนโลยี (Technological self-reliance) พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ (Economic self-reliance)  
พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources self – reliance) พึ่งตนเองได้ 
ทางจิตใจ (Phychological self-reliance) และพึง่ตนเองได้ทางสงัคมวฒันธรรม (Socio-cultural self-
reliance) โดยใช้สญัลกัษณ์ภาษาองักฤษวา่ TERMS หรือเรียกวา่ ตวัแบบTERMS 
….....นอกจากนีย้งัพิจารณาจากงานของนกัวิชาการไทยท่ีศกึษาท่ีใกล้เคียงกบังานวิจยัชิน้นี ้คือผลงานของ
กานดาพันธ์ุ วนัทยะ (2551) โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่   พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพึง่พาตนเอง      ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ปัจจยัด้านจิตใจ และปัจจยัทางด้านสงัคม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัครัง้นี ้ 
...........… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .      
      ตัวแปรอิสระ การมีส่วนร่วม ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องของนักวิชาการหลายท่าน เช่น 
Cohen and Uphoff (1980) ซึง่แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด คือ       การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation)    การมีส่วนร่วมในการ
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รับผลประโยชน์ (Benefits) และการมีสว่นร่วมในการประเมินผล (Evaluation) โดยในงานวิจยัของผู้วิจยัใน
ครัง้นี ้ตวัแปรการมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีสมาชิกหมู่บ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในขัน้ตอนการพฒันาหมู่บ้าน
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ เข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาและค้นหาปัญหาหมู่บ้าน วิเคราะห์และจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหาของหมู่บ้าน วางแผนงานพัฒนาหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนา
หมู่บ้าน และมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลงานพัฒนาหมู่บ้าน และนอกจากนีย้ังศึกษาผลงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผลงานวิจยัของ พจนนัท์ กองมาก (2550) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการยอมรับ
รูปแบบกิจกรรมของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอวงันํา้เขียว จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อกระบวนการยอมรับรูปแบบกิจกรรมของ
เกษตรกร จะเห็นได้ว่าปัจจยั การมีส่วนร่วม เป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการพฒันาชมุชน 
ซึง่ผู้ วิจยัใช้ปัจจยัการมีสว่นร่วมเป็นปัจจยัหนึง่ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
 

     ตวัแปรอิสระ ผู้ นําหมูบ้่าน มีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผลงานของ กีรติ เกิดคํา (2552)  
ได้ทําการวจิยัเร่ือง ความสําเร็จในการขบัเคล่ือนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสนัติสขุ หมูท่ี่ 5 
ตําบลแมล่าหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแมฮ่่องสอน ผลการวิจยัพบวา่ สาเหตสุําคญัของความสําเร็จใน
การขบัเคล่ือนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสนัติสขุ คือ ผู้ นําชมุชน/กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบคุคล
ท่ีมีความสําคญัในการขบัเคล่ือนนโยบาย และจากการศกึษาของวิศาล ทําสวน (2550) ได้ศกึษาปัจจยั 
ท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึษา หมูบ้่านป่าไผ่ หมูท่ี่ 2 
ตําบลแมโ่ป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่ผลการวิจยัพบว่า ผู้ นําชมุชน เป็นกลุม่บคุคลท่ีมีบทบาท
ในการพฒันาชมุชน เพราะผู้ นํามีการพฒันาชมุชนอย่างจริงจงั เป็นแบบอยา่งท่ีดี จนเป็นท่ียอมรับและ
นําไปปฏิบตัิให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึง่ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้ตวัแปร ผู้ นําหมูบ้่าน เป็นปัจจยัหนึ่งใน
การศกึษาวิจยั 
 

     ตวัแปรอิสระ การสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ มีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผลงานของ จํารัส โคตะยนัต์ 
(2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความสําเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข 
กรณีศึกษา หมู่บ้านก้างปลา ตําบลหนองไผ่ อําเภอธวชับรีุ จงัหวดัร้อยเอ็ด จากการศึกษาพบว่า การได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และชุมชนภายนอก เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อความสําเร็จต่อการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนีผ้ลการวิจัยของ วรารัตน์ พันธ์สว่าง และคณะ (2552)  
ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบตัิของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา บ้านคลองมะแพลบ หมู่ท่ี 9 ตําบลศรีภิรมย์ อําเภอพรหมพิราบ จังหวัดพิษณุโลก 
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พบว่าความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส่วนราชการ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ  
ในการนํานโยบายไปปฏิบตัิของหมูบ้่านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตวัแปรตาม ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ศกึษาตามเกณฑ์การพฒันา 
 หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงอยูเ่ย็น เป็นสขุ ตามตวัชีว้ดั 6x2 ท่ีพฒันาโดยกรมพฒันาชมุชน 
 กระทรวงมหาดไทย ประกอบไปด้วยตวัชีว้ดั การลดรายจ่าย การเพิม่รายได้ การประหยดั  
 การเรียนรู้ การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน และการเอือ้อารีตอ่กนั   
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1.5 กรอบแนวคิดในงานวจัิย 
 
             ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสาํเร็จ                                    ความสาํเร็จในการเป็นหมู่บ้าน 
ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง ประกอบด้วย                  เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 การลดรายจ่าย 
 

 การเพ่ิมรายได้ 
 

 การประหยดั 
 

 การเรียนรู้ 
 

 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อยา่งยัง่ยืน 

 
 การเอือ้อารีตอ่กนั 

 

เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จิตใจ 

สงัคม วฒันธรรม 

การมีสว่นร่วม 

การสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ 

ผู้ นําหมูบ้่าน 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ทําให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
      2. เพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัสํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ องค์การบริหารสว่นตําบล 
          เริงราง และองค์การบริหารสว่นตําบลมว่งงาม จงัหวดัสระบรีุ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
          สง่เสริมหรือเป็นแนวทางในการพฒันาหมู่บ้านต่อไป 
      3. เป็นแนวทางในการพฒันาหมูบ้่านอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทท่ีใกล้เคียงให้ประสบผลสาํเร็จโดยใช้แนวทางหลกั 
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาหมูบ้่าน 
 
1.7 นิยามศัพท์ 
 
       หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง    หมายถงึ  หมูบ้่านศาลาศกัดิ์ หมูท่ี่ 1 ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ 
จ.สระบรีุ และหมูบ้่านบ้านโคก หมูท่ี่ 7 ต.มว่งงาม อ.เสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 

 
       สมาชิกหมูบ้่าน       หมายถงึ สมาชิกหมูบ้่านศาลาศกัดิ์  หมูท่ี่ 1 ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้  
 จ.สระบรีุ และสมาชิกหมูบ้่านบ้านโคก หมูท่ี่ 7 ต.มว่งงาม อ.เสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 
 
       ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หมายถงึ   ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียง  ของหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ หมู่ท่ี 1 ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ จ.สระบุรี และหมู่บ้าน 
บ้านโคก หมู่ท่ี 7 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ประกอบด้วย 8 ปัจจยัคือ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม การมีส่วนร่วม ผู้ นําหมู่บ้าน และการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานรัฐ 
 
      เทคโนโลยี หมายถึง หมู่บ้านมีการนําอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีเป็นเทคโนโลยีภมูิปัญญาชาวบ้าน 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการพฒันาอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีเป็น เทคโนโลยี 
ภมูิปัญญาพืน้บ้าน และเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน  
 
      เศรษฐกิจ หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านมีรายได้ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท่ีสุจริตบนพืน้ฐาน
ความสามารถของตนเอง มีอาชีพและรายได้ท่ีเพียงพอกบัครอบครัว มีการประกอบอาชีพอย่างสม่ําเสมอ  
มีการออม และสามารถพึง่ตนเองได้ 
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      ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง หมู่บ้านมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์เพียงพอต่อการนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ และหมู่บ้านมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านให้มี
ความอดุมสมบรูณ์ 
 
      จิตใจ หมายถึง สมาชิกในหมู่บ้านมีความภาคภูมิใจในชีวิตของตนเอง มีจิตใจเข้มแข็ง สามารถต่อสู้ 
กบัปัญหาอปุสรรคได้ ยึดมัน่ในแนวทางคณุธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวมและผู้ อ่ืน แสวงหาความรู้
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
 
       สังคม  วัฒนธรรม หมายถึง สมาชิกในหมู่บ้านมีความสามัคคี มีความห่วงใย มีความเอือ้อาทร 
คอยช่วยเหลือสมาชิกในหมูบ้่าน และอนรัุกษ์และสืบทอดประเพณีอนัดีงามของหมู่บ้าน 
 
       การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีสมาชิกหมู่บ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาและค้นหาปัญหาของ
หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาของหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลงานพัฒนาหมู่บ้าน………………………………………………………………………………  
         
       ผู้ นําหมู่บ้าน   หมายถึง ผู้ ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านศาลาศกัดิ์  หมู่ท่ี 1 ตําบล 
เริงราง อําเภอเสาไห้ จ.สระบรีุ และผู้ ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านบ้านโคก หมู่ท่ี 7 ตําบล
ม่วงงาม อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี  โดยผู้ นําหมู่บ้าน ให้ความสําคญักบัการพฒันาหมู่บ้าน ผลกัดนัให้
สมาชิกในหมูบ้่านดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ นําหมูบ้่านมีการบริหารจดัการท่ีดี เปิดโอกาสให้
สมาชิกมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และผู้ นําหมูบ้่านมีความซ่ือสตัย์ มีคณุธรรม 
 
       การสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ  หมายถึง สํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเริงราง และองค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม จังหวัดสระบุรี สนับสนุนการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานงานกับหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านร่วมกนั มีการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่สมาชิกหมู่บ้าน มีการผลกัดนัและกระตุ้นให้สมาชิกในหมู่บ้าน
ดําเนินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถงึ ความสําเร็จของการพฒันาหมูบ้่าน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        โดยประยกุต์ใช้จากเกณฑ์การพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น  
เป็นสขุ ตามตวัชีว้ดั 6x2 ท่ีพฒันาโดยกรมพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย ประกอบไปด้วยตวัชีว้ดั คือ  
การลดรายจ่าย การเพิม่รายได้ การประหยดั การเรียนรู้ การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งยัง่ยืน และการเอือ้อารีต่อกนั 

 

การลดรายจ่าย หมายถงึ ครัวเรือนใช้พืน้ท่ีบริเวณบ้าน หรือใช้กระถางภาชนะท่ีทิง้แล้วในการ 
ปลกูผกัไว้กินเองในครอบครัว และสมาชิกทกุคนในครัวเรือน ประพฤตตินอยูใ่นศีลธรรมอนัดี 
 

การเพ่ิมรายได้ หมายถงึ ครัวเรือนมีอาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพหลกั ท่ีทําให้ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึน้ 
และครัวเรือนมีการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือน 
ท่ีเหมาะสม  
 

 การประหยดั หมายถงึ สมาชิกในครัวเรือนมีการฝากเงินไว้กบัธนาคาร / สถาบนัการเงิน / กลุม่ 
ออมทรัพย์ หรือกลุม่อ่ืนๆ หมูบ้่านมีกลุม่ออมทรัพย์ และมีการเช่ือมโยงเครือขา่ย 
 

 การเรียนรู้ หมายถงึ หมูบ้่านมีการบนัทกึภมูิปัญญาในรูปแบบต่างๆ มีการถ่ายทอดและนําไปใช้
ประโยชน์ และสมาชิกในหมูบ้่านมีการพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิ หรือจดัเวทีการเรียนรู้ ในเร่ืองหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน  หมายถงึ หมูบ้่านมีการใช้วสัดหุรือ
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นหมูบ้่านอยา่งคุ้มคา่และประหยดั มีการส่งเสริมให้มีการปลกูต้นไม้บริเวณท่ีสาธารณะ 
ถนนในหมูบ้่าน บริเวณบ้าน หรือท่ีร้างในหมูบ้่าน 
 
 การเอือ้อารีตอ่กนั หมายถงึ หมูบ้่านมีการจดัสวสัดิการสําหรับคนจน คนด้อยโอกาส……………  
และคนประสบปัญหา มีการจดัทําแผนหมูบ้่านเพ่ือพฒันาหรือแก้ไขปัญหาหมูบ้่าน มีการนําแผนหมูบ้่าน
ไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการศกึษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

2.1 ความเป็นมาของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ความหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แนวทางการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 แนวคิดการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
2.5 ทฤษฎีการพึง่ตนเองของชมุชนชนบท 
2.6  ความหมายการมีสว่นร่วมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วม......................................... 
       2.6.1 ความหมายของการมีสว่นร่วม…………………………………………………………… 
       2.6.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วม……………… 
2.7  ความหมายผู้ นําและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ นํา 

 2.7.1 ความหมายผู้ นํา 
 2.7.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ นํา 

2.8   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.9   ประวตัหิมูบ้่านศาลาศกัดิ ์
2.10 ประวตัหิมูบ้่านบ้านโคก 
 

2.10 ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มูลนิธิชัยพัฒนา (2556: ออนไลน์). .ได้สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชดํารัส ชีแ้นะแนว   การดํารงอยู่และปฏิบติัตนของ
ประชาชนในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดบัชมุชน จนถึงระดบัรัฐ  เนือ้หาสาระของแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท   แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นครัง้แรก..ในปี พ.ศ. 2517  แก่บณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใจความสําคญัว่า “...ในการ
พัฒนาประเทศนัน้จําเป็นต้องทําตามลําดับขัน้เร่ิมด้วยการสร้างพืน้ฐาน คือความมีกินมีใช้ของ 
ประชาชนก่อน ด้วยวิธีการท่ีประหยดั ระมดัระวงัแต่ถกูต้องตามหลกัวิชา เม่ือพืน้ฐานเกิดขึน้มัน่คง 
พอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขัน้ท่ีสงูขึน้ตามลําดบัต่อไป..” “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนว
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พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั โดยแนวคิดตัง้อยู่บนรากฐานของวฒันธรรมไทย เป็นแนวทาง
การพฒันาท่ีตัง้บนพืน้ฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตผุล การสร้างภมูิคุ้มกนัในตวัเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคณุธรรม เป็นพืน้ฐานในการดํารงชีวิต ท่ีสําคญั
จะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนําไปสู่ “ความสขุ” ในการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริง  
ดงัพระบรมราชดํารัสแนะนําทางรอดของคนไทยเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2517 ความวา่ “...คนอื่นจะวา่อยา่งไร
ก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมยั วา่เมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งท่ีสมยัใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และ
ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทํางานตัง้จิตอธิษฐาน 
ตัง้ปณิธาน ในทางนีท่ี้จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู ่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่
พอกิน  มีความสงบ  เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี ไ้ด้  
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธนัวาคม 2517) พระบรมราโชวาทนี ้ทรงเห็นวา่แนวทางการพฒันาท่ีเน้นการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกัแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบือ้งต้นก่อน เม่ือมีพืน้ฐานความมัน่คงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้าง 
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สงูขึน้……………… 
…  

กลา่วโดยสรุปหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงมี
พระราชดํารัส ชีแ้นะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยในการปฏิบตัิตนของประชาชนในทกุระดบั 
ตัง้แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนิน 
ไปใน "ทางสายกลาง" เนือ้หาสาระของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2517 แก่บณัฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยแนวคิดตัง้อยู่บนรากฐานของวฒันธรรมไทย โดยให้คํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตผุล การสร้างภมูิคุ้มกนัในตวัเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคณุธรรม เป็นพืน้ฐานใน
การดํารงชีวิต และการพฒันาประเทศ………………………………….. 
 
2.2 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเวศ วะสี (2540: 18) ได้ให้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง      คือ เป็นเศรษฐกิจแห่งการพึง่พา
ตนเองได้ คือ ต้องสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานล่าง    โดยการสร้างความเข้มแข็งต้องมีเศรษฐกิจ  
บูรณาการเป็นลักษณะองค์รวม และมีความเช่ือมโยงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและการเมืองพร้อมกนัไป  
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จิราย ุ อศิรางกรู ณ อยธุยา (2549: ออนไลน์) ได้อธิบายถงึ เนือ้หาสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง จากการสรุปเนือ้หาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนกัวิชาการจากหลายส่วนงาน เช่นนกัวิชาการ
จากสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกนั
แปลงนิยามออกมาเป็นสญัลกัษณ์ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ จดจําและนําไปปฏิบตัิ โดยมี
ความหมายว่า ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงนัน้เป็นเร่ืองของทางสายกลาง ท่ีอยูภ่ายใต้เง่ือนไข 2 ข้อ คือ 
เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขคณุธรรม เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องรอบด้านความรอบคอบ เง่ือนไขคณุธรรม ประกอบด้วย ความตระหนกัในคณุธรรม มีความ
ซ่ือสตัย์ สจุริต โดยมี คณุลกัษณะท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัไป คือ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล 
การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั  ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดี ท่ีไมน้่อยเกินไปและไมม่ากเกินไป  
ไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน ความมีเหตผุล หมายถงึ การตดัสนิใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียง 
เป็นไปอยา่งมีเหตผุล การมีภมูคิุ้มกนัท่ีดีในตวั หมายถงึ การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยคํานงึถงึถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล  

 
ปรียานชุ ธรรมปิยา (2555: 55) ได้สรุปความหมายเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีเป็นทัง้แนวคิด 

หลกัการ และแนวทางปฏิบตัิตนของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยคํานึงถึงความพอประมาณกบัศกัยภาพ
ของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุมีผลท่ีถูกต้องตามความเป็นจริง และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีใน
ตวัเอง คือ ไมป่ระมาท ในการดําเนินชีวิต โดยใช้ความรู้ต่างๆ อย่างถกูหลกัวิชาการด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงั ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่
.........................................................……………………..………… 

มลูนิธิชยัพฒันา (2556: ออนไลน์) ได้สรุปความหมาย “เศรษฐกิจพอเพียง” ว่าเป็นปรัชญาชีถ้งึ 
แนวการดํารงอยูแ่ละปฏิบตัตินของประชาชนในทกุระดบั เป็นแนวทางในการดําเนินไปในทางสายกลาง 
เพ่ือให้ก้าวทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถงึ
ความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
ทัง้ภายในภายนอก ทัง้นี ้ จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการนํา
วิชาการตา่งๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ ทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกนั จะต้องเสริมสร้าง
พืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีสํานกึในคณุธรรม ความซ่ือสตัย์สจุริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ............................................ … 

… … … … … … … … … . . 
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          กลา่วโดยสรุปความหมายของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถงึเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชดํารัสชีถ้งึแนวการดํารงอยูแ่ละปฏิบตัตินของประชาชนในทกุระดบัเป็นแนวทาง
ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง ประกอบด้วยคณุลกัษณะท่ีสําคญั คือ  
ความพอประมาณ หมายถงึความพอดีตอ่ความจําเป็นและเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง ไมม่ากเกินไป  
ไมน้่อยเกินไป และต้องไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน ความมีเหตผุล หมายถึง การตดัสินใจดําเนินการเร่ือง
ตา่งๆอยา่งมีเหตผุลตามหลกัวิชาการ หลกัศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรม  โดยมีภมูิคุ้มกนัในตวัท่ีดี 
หมายถงึ การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และ
วฒันธรรม โดยอาศยัเง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
อยา่งรอบด้าน เง่ือนไขคณุธรรม ประกอบด้วย ความตระหนกัในคณุธรรม มีความซ่ือสตัย์ สจุริต …………. 
 
2.3 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...................................................... 
           สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (2550:12-17) ได้แบง่การ
ประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 3 ระดบั คือ ระดบับคุคลและครอบครัว ชมุชน และประเทศ  
โดยการประยกุต์ใช้ระดบับคุคลและครอบครัว ควรเร่ิมต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการและ
ทกัษะตา่งๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ สว่นการประยกุต์ใช้หลกั
เศรษฐกิจพอเพียงระดบัชมุชน โดยชมุชนพอเพียง ประกอบด้วย บคุคลและครอบครัวตา่งๆ ท่ีใฝ่หา
ความก้าวหน้าบนพืน้ฐานของปรัชญาแหง่ความพอเพียง คือมีความรู้และคณุธรรมเป็นกรอบในการ 
ดําเนินชีวิตจนสามารถพึง่ตนเองได้ บคุคลเหลา่นีม้ารวมกลุม่กนัทํากิจกรรมตา่งๆ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกบั
สถานภาพ ภมูิสงัคม ของแตล่ะชมุชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นชมุชนให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ผา่นความร่วมมือกนัเพ่ือความก้าวหน้าของชนุชน สว่นด้านการประยกุต์ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ระดบัประเทศ เร่ิมจากการวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดยสง่เสริมให้ประชาชนสว่นใหญ่
สามารถอยูอ่ย่างพอมี พอกิน  พฒันาทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีพ       และสง่เสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
เพ่ือสร้างความเข้าใจของคนภายในประเทศ 
 
    l สเุมธ ตนัติเวชกลุ (2549:117-128) กลา่วถงึ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัสงัคม 
ทกุระดบัคือ ระดบับคุคลในครอบครัว สามารถพึง่ตนเอง 5 ด้าน คือ ด้านจิตใจ ด้านสงัคม ด้านเทคโนโลยี 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในระดบัชมุชน ควรมีการทําประโยชน์ 
เพ่ือส่วนรวม มีการสร้างเครือขา่ยระหวา่งชมุชน และในระดบัประเทศ ควรวางรากฐานของประเทศ 
ให้พอเพียงก่อน แล้วพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมตามลําดบั 
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กลา่วโดยสรุป แนวทางการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยกุต์ใช้
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 3 ระดบั คือ ระดบับคุคลและครอบครัว ชมุชน และประเทศ โดยระดบั
บคุคลควรเดินในทางสายกลาง และมีความพากเพียรสามารถพึง่ตนเองได้ ระดบัชมุชน ควรสร้าง 
ความสามคัคี ใช้ทรัพยากรในชมุชนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ พฒันาชมุชนให้มีความสมดลุ และพฒันาไป 
เครือขา่ยระหวา่งชมุชนตา่งๆ และด้านการประยกุต์ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงระดบัประเทศ เร่ิมจากการ
สง่เสริมให้ประชาชนสว่นใหญ่สามารถอยูอ่ยา่งพอมี พอกิน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างกลุม่คนต่างๆ จาก
หลากหลายภมูิสงัคม หลากหลายอาชีพ หลากหลายความคดิ ประสบการณ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความรู้ความเป็นจริงระหวา่งกนัของคนในประเทศ   ………. 
 
2.4 แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ……………………………………………... 
          กรมการพฒันาชมุชน (ม.ป.ป.: ออนไลน์) การพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เกิดจาก
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ กรมการพฒันาชมุชนเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทําโครงการพฒันา
หมูบ้่านตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึง่เป็นการจดักิจกรรมการพฒันาหมูบ้่าน เพ่ือให้เกิดระบบ
บริหารจดัการชมุชนในหมูบ้่าน เป็นการนําหมู่บ้านท่ีมีความพร้อม มีผลการปฏิบตัิท่ีสําเร็จชดัเจนอยูแ่ล้ว  
มาเพิ่มเติมความสามารถในการเป็นต้นแบบสําหรับการขยายผลแนวทาง วิธีปฏิบตัิในการพฒันาตนเอง 
ครอบครัว และชมุชน เพ่ีอใช้เป็นสถานท่ีเรียนรู้สําคญัให้กบัหมูบ้่านอ่ืนๆ ท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมต้นในการพฒันา 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแยกประเภทหมูบ้่านเป็น 3 ระดบั ประกอบด้วย “พออยู่ 
พอกิน” “อยูดี่ กินดี” และ “มัง่มี  ศรีสขุ” เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในเรียนรู้ให้กบัหมูบ้่านท่ีมีจดุเร่ิม หรือมีพืน้ฐาน 
สถานการณ์ของหมูบ้่านใกล้เคียงกนั สามารถเรียนรู้หรือพฒันาได้ตามสภาพของแต่ละหมูบ้่าน ทัง้นี ้
กรมการพฒันาชมุชน ได้กําหนดเกณฑ์ให้หมูบ้่านได้ยดึเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหมูบ้่านในการ
ยดึถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต โดยมีตวัชีว้ดั 6 ด้าน 12 ตวัชีว้ดั ดงันี.้...................... 
1. ตวัชีว้ดัด้านการลดรายจ่าย............................................................................................................... 
     1.1 ครัวเรือนทําสวนครัว  คือ ครัวเรือนใช้พืน้ท่ีวา่งบริเวณบ้าน หรือ ใช้กระถาง/ภาชนะท่ีทิง้แล้วในการ 
            ปลกูผกัไว้กินเองในครอบครัว รวมทัง้การปลกูผกัแบบแขวน ในกรณีพืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถปลกูผกัได้ 
            อาจมีกิจกรรมอ่ืนท่ีทดแทนกนัได้ 
     1.2  ครัวเรือนปลอดอบายมขุ  คือสมาชิกทกุคนในครัวเรือน ไมเ่สพสิ่งเสพติด ไมเ่ลน่การพนนัประพฤติ 
            ตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี 
2. ตวัชีว้ดัด้านการเพ่ิมรายได้................................................................................................................   
     2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม คือ ครัวเรือนมีอาชีพอื่นนอกจากอาชีพหลกัท่ีทําประจําทําให้ครัวเรือนมี..... 
            รายได้เพิม่ขึน้ 
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     2.2  ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  คือครัวเรือนมีการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือในการประกอบ อาชีพ  
            หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือนท่ีเหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน ทําให้เกิดความคุ้มคา่และ 
            ประหยดั  เช่น การใช้ปุ๋ ยชีวภาพในการเพาะปลกูและได้ผลผลติคุ้มค่าการปลกูผกัปลอดสารพิษ 
            การใช้พลงังานทดแทน 
3.  ตวัชีว้ดัด้านการประหยดั 
     3.1  ครัวเรือนมีการออมทรัพย์ คือ สมาชิกในครัวเรือนมีการฝากเงินไว้กบัธนาคาร/สถาบนัการเงิน 
            /กลุม่ออมทรัพย์ฯ/หรือกลุม่อ่ืนๆท่ีมีการรับฝากเงินกบัสมาชิก 
     3.2 ชมุชนมีกลุม่ออมทรัพย์ คือ กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต หรือกลุม่ออมทรัพย์อื่นท่ีมีลกัษณะ 
           คล้ายกนั เช่น กลุม่สจัจะออมทรัพย์ /กลุม่ออมทรัพย์สตรี/ กลุม่ออมทรัพย์ของกลุม่อาชีพต่างๆ  
           เป็นต้น มีการเช่ือมโยงเครือข่าย มีการเช่ือมโยงกลุม่/องค์กรตา่งๆในพืน้ท่ีหรือพืน้ท่ีอ่ืน 
 4. ตวัชีว้ดัด้านการเรียนรู้ 
     4.1  ชมุชนมีการสืบทอดและใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน คือ ชมุชนมีการบนัทกึภมูิปัญญาในรูปแบบตา่งๆ 
            มีการถา่ยทอด และนําไปใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวาง 
     4.2  ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวนั คือ คนในครัวเรือนมีการพดูคยุ 
            แลกเปล่ียนความคิดหรือจดัเวทีการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ นําไปสูค่วามเข้าใจ 
            ในการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ตวัชีว้ดัด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน  
     5.1  ชมุชนใช้วตัถดิุบอยา่งยัง่ยืนในการประกอบอาชีพ คือชมุชนมีการใช้วสัดหุรือทรัพยากรท่ีมีอยูใ่น 
            ชมุชนอยา่งคุ้มค่าและประหยดัในการประกอบอาชีพ โดยมีการวางแผนจดัหาทรัพยากรทดแทน  
            ควบคูก่บัการอนรัุกษ์ เช่น การปลกูพืช/เลีย้งสตัว์ทดแทน การดแูลรักษาแหลง่นํา้ ป่าไม้ 
            และสิง่แวดล้อมเป็นต้น  
     5.2  ชมุชนปลกูต้นไม้ให้ร่มร่ืนเป็นหมู่บ้านน่าอยู ่  คือ ชมุชนสง่เสริมให้มีการปลกูต้นไม้บริเวณ 
            ท่ีสาธารณะ ถนนในหมูบ้่าน บริเวณบ้าน หรือท่ีวา่งในหมูบ้่าน ฯลฯและมีการดแูลรักษาอย่าง 
            ตอ่เน่ือง 
6.  ตวัชีว้ดัด้านการเอือ้อารีต่อกนั 
     6.1  ชมุชนมีการดแูลช่วยเหลือคนจนด้อยโอกาสและคนประสบปัญหา คือชมุชนมีการจดัสวสัดิการ 
            สําหรับคนจน คนด้อยโอกาส และคนประสบปัญหา เช่น การจดัให้มีกองทนุประกอบอาชีพ 
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            กองทนุสงเคราะห์ ตา่งๆ การจดัสรรเงินกําไรจากกองทนุชมุชนเพ่ือเป็นสวสัดิการ การจดัตัง้ศนูย์ 
            สงเคราะห์ราษฎรประจําหมูบ้่าน ตลอดจนมีการช่วยเหลือ เกือ้กลูกนัในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมิใชเ่ก่ียวกบั 
            การเงิน เป็นต้น 
   6.2 ชมุชน"รู้รักสามคัคี" คือ ชมุชนมีการมีการจดัทําแผนชมุชนและนําแผนไปสูก่าร ปฏิบตัิเพ่ือการแก้ไข 
          ปัญหาชมุชนร่วมกนั 
 

         กลา่วโดยสรุป การพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เกิดจากกระทรวงมหาดไทย  
ได้มอบหมายให้ กรมการพฒันาชมุชนเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทําโครงการพฒันาหมูบ้่านตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึง่เป็นการจดักิจกรรมการพฒันาหมูบ้่าน เพ่ือให้เกิดระบบบริหารจดัการชมุชน
ในหมูบ้่าน และขยายผลแนวทางการพฒันาตนเองของหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงไปยงัหมูบ้่านอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 
2.5 ทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท…..........................................................................……… 
           สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2547)    แนวความคิดเร่ืองการพึ่งตนเองและพฒันาของชุมชนชนบท  
เป็นผลการวิจยัท่ีสภาวิจยัแห่งชาติมอบหมายให้ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยเป็น
ผู้จดัทํา และทฤษฎีการพึง่ตนเองของชมุชนชนบท เป็นทฤษฎีท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งดําเนินการโดยสญัญา สญัญาวิวฒัน์ พฒันาขึน้มาจากการวิจยัในโครงการ การพึง่ตนเอง
ทางเศรษฐกิจ ในชนบท โดยทฤษฎีนีก้ล่าวว่า การท่ีคนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองได้นัน้ จะต้องมีปัจจัย  
5 ตวัด้วยกนั เรียกว่า  TERMS (Technology, Economic, Resource, Mental and Socio-cultural)  
โดยสิ่งเหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัสําคญัคือ เทคโนโลยีก็เป็นเคร่ืองการทํางานใดๆ รวมทัง้การพึง่ตนเองหรือการ
สร้างสมดลุ เศรษฐกิจ เป็นเร่ืองปากเร่ืองท้องหรือเร่ืองการท่ีจะดํารงชีวิตอยูไ่ด้ เพราะชมุชนก็เหมือนกบัคน  
ต้องกินต้องใช้ จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน นํา้ อากาศ ป่าไม้ แร่ธาต ุก็เป็นสิ่งสําคญัใน
การดํารงชีวิตของชุมชน จึงต้องมีและมีมากพอสมควร จิตใจเป็นเร่ืองสําคญัขององค์ประกอบของชุมชน  
คือ คน ชุมชนจะพึ่งตนเองได้ คนต้องมีจิตใจเฉพาะประเภทหน่ึง เช่น มีความเช่ือตนเองว่าสามารถจะ
พึ่งตนเองได้ สามารถจะทํางานได้ สามารถทํางานบรรลุเป้าหมายได้ และประการสุดท้าย สังคมและ
วฒันธรรมเป็นเร่ืองของกลุ่มคนและระเบียบวินยั ความสามคัคี การช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัจะทําให้ชมุชน
สามารถพึง่ตนเองได้ 
          การพึง่ตนเองได้ตามตวัแบบ TERMS นัน้ มีองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัและแต่ละองค์ประกอบ 
ก็ปฏิบตัิหน้าท่ีของตน และมีความสมัพนัธ์กนั  ความสมัพนัธ์ดงักลา่วเรียกว่า ความสมัพนัธ์เชิงหน้าท่ี  
(Functional matrix) แสดงดงัตารางท่ี  1 
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพนัธ์เชิงหน้าที่ของ TERMS (Functional Matrix of Terms) 
การพึ่งตนเอง (1) เทคโนโลยี 

          T 
(2)  เศรษฐกจิ 
          E 

(3)  ทรัพยากร 
          R 

(4) คน (จติใจ)  
          M 

(5) สังคม 
         S   

(1) เทคโนโลยี 
           T 

(1.1) 
-เหมาะสมใน 
 สภาพชนบท 
-ทนัสมยัและ 
 ควบคมุได้ 
-วิจยัและพฒันา 
 ในประเทศ 

(1.2)  
-ฐานการผลิต 
-ปัจจยัการผลิต 
-เพ่ิมความ 
 สามารถใน 
 การแขง่ขนั 
-ฐานการพฒันา 
 มัน่คง  

(1.3)  
-เพ่ิมมลูค่า 
 ทรัพยากร 
-อนรัุกษ์ 
  สิ่งแวดล้อม 
-ฟืน้ฟทูรัพยากร 
 

(1.4)  
-สร้างจิตสํานกึ 
 ทางวิทยา 
 ศาสตร์ 
-เพ่ิมอนภุาพ 
 และผลิตภาพ 
 คน โดยวิธี 
 วิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี 

(1.5)  
-ฐานการพฒันา 
 สงัคม 
-ปัจจยัเปลี่ยน 
 แปลงสงัคม 
 ความมัน่คง 
 ทางสงัคม 
-รักษาเสถียร 
 ภาพและ 
 ความมัน่คง 
 ทางสงัคม 

(2) เศรษฐกิจ 
         E 

(2.1) 
-เลือกใช้ 
 เทคโนโลยี 
 เป้าหมาย 
-เอือ้อํานวย 
 ความก้าวหน้า 
 ทางเทคโนโลยี 
-สนบัสนนุการ 
 พึง่ตนเองทาง 
 เทคโนโลยี 
-กระจาย 
 เทคโนโลยี 
 อย่างทัว่ถึง 

(2.2)  
-สร้างภาวะ 
 สมดลุ 
-พฒันาการ 
 อย่างต่อเน่ือง 
-มีประสิทธิภาพ 
 แขง่ขนักนั 
 ภายนอก 
-สามารถในการ 
 ออมและการ 
 ลงทนุ 
-รวมกลุม่การ 
 ผลิตและ 
 การตลาด 

(2.3)  
-ใช้ประโยชน์ 
 ทรัพยากร 
 ท้องถ่ิน 
-เพ่ิมมลูค่า 
 ทางเศรษฐกิจ 
 ในทรัพยากร 
-ใช้ทรัพยากร 
 อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ
และดลุยภาพ 
-ฟืน้ฟแูละ 
 นํากลบัมา 
  ใช้ใหม่ 
 

(2.4)  
-สร้างจิตสํานกึ 
 ในการ 
 ประกอบ 
 ทางเศรษฐกิจ 
-สร้างจิตสํานกึ 
 ในการพฒันา 
 คณุภาพชีวิต 
-สร้างจิตสํานกึ 
 ในความ 
 เป็นธรรม 
-สร้างจิตสํานกึ 
 ในการออม 
 และการลงทนุ 
 ท่ีเหมาะสม 

(2.5)  
-สร้างงานและ 
 รายได้ 
-ฐานความ 
 มัน่คงและ 
 ความสมดลุ 
 ทางสงัคม 
-สร้าง 
 เสถียรภาพ 
 และความเป็น 
 ธรรมทาง 
 เศรษฐกิจ 
-ผสาน 
 ประโยชน์ 
 ทางเศรษฐกิจ 

(3) ทรัพยากร 
         R 

(3.1) 
-ฐานการพฒันา 
 เทคโนโลยี 
-สร้างความ 
 หลากหลาย 

(3.2)  
-ฐานการผลิต 
 และการ 
 ประกอบการ 
 ท่ีเหมาะสม 

(3.3) 
-อดุมสมบรูณ์ 
 หรือสามารถใช้ 
  
  

(3.4)  
-สร้างจิตสํานกึ 
 ในภาวะสมดลุ 
 ทางธรรมชาติ 
 

(3.5)  
-สร้างการร่วม 
 กลุม่ทางสงัคม 
-ฐานการรักษา 
 และสืบทอด 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของ TERMS (Functional Matrix of Terms) 
การพึ่งตนเอง (1) เทคโนโลยี 

          T 
(2)  เศรษฐกจิ 
          E 

(3)  ทรัพยากร 
          R 

(4) คน (จติใจ)  
          M 

(5) สังคม 
         S   

 ในการใช้ 
 เทคโนโลยี 
-ก่อให้เกิดการ 
คิดค้นเทคโนโลยี 
 

ปัจจยัการผลิต 
-ฐานการพฒันา 
 ท่ีสืบเน่ือง 

ประโยชน์ภาพ
ของระบบนิเวศน์ 
-อยู่ในสภาพ 
 ฟืน้ฟไูด้ 

 -สร้างจิตสํานกึ    
  ในการพฒันา 
  ทางเศรษฐกิจ 
-เอือ้อํานวย 
  การคณุภาพ 

ประเพณีและ 
 วฒันธรรม 
-สร้างระเบียบ 
 วินยัในการ 
 จดัสรร 
 ทรัพยากร 
-ฐานความ 
 มัน่คงทาง 
 สงัคม 

(4) คน (จิตใจ) 
         M 

(4.1) 
-สร้างขีดความ 
 สามารถในการ 
 ใช้เทคโนโลยี 
-สร้างนวตักรรม 
 ทางเทคโนโลยี 
-ควบคมุและ 
 กํากบัการมี 
 การใช้ 
 เทคโนโลยี 

(4.2)  
-ปัจจยัการผลิต 
 ด้านแรงงาน 
-ผู้ประกอบ 
 การผลิต 
-ผู้บริโภค 
 และรู้จกั 
 ประหยดั 
 ผลผลิต 
-ใช้โอกาส 
 ทางเศรษฐกิจ 
-ผู้สร้างองค์กร 
 ทางเศรษฐกิจ 

(4.3) 
-เข้าใจและ
สามารถใช้
ประโยชน์ 
-รู้จกัรักษา
อนรัุกษ์ 
ทรัพยากร 
ให้อยู่ในสภาพดี 
-สามารถฟืน้ฟ ู
ทรัพยากร 
-จิตสํานกึ 
รักธรรมชาติ 
 
  

(4.4)  
-มีจิตสํานกึ 
ในการพึง่ตนเอง 
-มีจิตใจใฝ่พฒันา 
-มีความรู้และ 
ความสามารถ
ประยกุต์ 
-มีคณุภาพ 
-ละอบายมขุ 
-ขยนัหมัน่เพยีร 

(4.5)  
-มีจิตสํานกึ 
การเป็นสมาชิก 
-มีสว่นร่วมใน 
กิจกรรมทาง
สงัคม 
-แรงกระตุ้นและ 
ผลกัดนัทางให้ 
ก้าวหน้า 
-เป็นผู้สร้าง
องค์กรทางสงัคม 
-มีความสามคัคี 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของ TERMS (Functional Matrix of Terms) 
การพึ่งตนเอง (1) เทคโนโลยี 

          T 
(2)  เศรษฐกจิ 
          E 

(3)  ทรัพยากร 
          R 

(4) คน (จติใจ)  
          M 

(5) สังคม 
         S   

(5) สงัคม 
         S 

(5.1)  
-สร้างความ 
ต้องการทาง 
เทคโนโลยี 
-สนบัสนนุการ 
พฒันาเทคโนโลยี 
-กําหนดประเภท 
และรูปแบบ 

(5.2)  
-สร้างอปุสงค์ 
สินค้าและบริการ 
-สร้างองค์กร 
ทางสงัคม 
-สร้างค่านิยม
และบรรทดัฐาน 
ทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือพึง่ตนเองทาง 
เศรษฐกิจ 
-อํานวยการผลิต
และการตลาด 

(5.3) 
-ร่วมใช้และรักษา 
ทรัพยากร 
-ร่วมฟืน้ฟู
ทรัพยากร 
-ร่วมรักษา 
สิ่งแวดล้อม 
ชมุชนและพืน้ท่ี
โดยรอบ 

(5.4) 
-สร้างระเบียบ 
วินยัให้แก่คน 
-รักษาระเบียบ
วินยัและกติกา
สงัคม 
-สร้างจิตสํานกึ
และความเป็น
อนัหนึง่อนั
เดียวกนั 
-สร้างคนให้ 
มุ่งในประโยชน์ 
สว่นรวม 

(5.5)  
-มีภาวะผู้ นํา 
มีสว่นร่วมสงู 
-มีความเป็น
ปึกแผ่นทางสงัคม 
-องค์การสงัคม 
-ความรู้และ 
ขา่วสารท่ี 
เท่าทนัโลก 

 
 กลา่วโดยสรุป ปัจจยัท่ีทําให้ชมุชนชนบทจะพึง่ตนเองและพฒันาได้ คือ เทคโนโลยี (Technology) 
เศรษฐกิจ (Economic) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) จิตใจและสงัคมวฒันธรรม (Mental and 
Socio-cultural) โดยเรียกช่ือยอ่ว่า TERMS และมีความสมัพนัธ์เชิงหน้าท่ี (Functional matrix) หมายถงึ
การทําหน้าท่ีของ TERMS แต่ละตวั มีทัง้การทําหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะตนและขณะเดียวกนัก็จะทํา
ประโยชน์แก่ตวัอ่ืนในระหวา่ง 5 องค์ประกอบของ TERMS 
 
2.6 ความหมายการมีส่วนร่วมและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 
      2.6.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม......................................................................... 
               ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพิจารณา ร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อันมีผลกระทบต่อตนเอง  
เปิดโอกาสให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหา เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้…………………………..  
 
    United Nations (1978) ได้ให้ความหมายการมีสว่นร่วมวา่ หมายถึง การท่ีประชาชนมีสว่นร่วม
ในการตดัสินใจ กําหนดเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ จดัลําดบัตามความสําคญั วางแผนงานและปฏิบติั 
ตามแผน และพฒันาเป็นองค์ความรู้เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาตอ่ไป…      ‘ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 
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   Cohen and Uphoff (1980)  ได้กลา่วถึงการมีสว่นร่วมวา่เป็นการทําตามลําดบัขัน้ตอน โดยแบง่
การมีสว่นร่วมออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 1.การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถงึ 
การคิดริเร่ิมการตดัสนิใจ ดําเนินการตดัสนิใจปฏิบตั ิ2. การมีสว่นร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) 
หมายถงึ การมีสว่นร่วมลงแรงทัง้กายและใจ 3 .  การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ ( B e n e f i t s )  
ซึง่ผลประโยชน์เป็นทัง้ผลประโยชน์ทางด้านวตัถแุละทางด้านตวับคุคล 4. การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) เป็นการมีสว่นร่วมทัง้ในการควบคมุ ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ…………………… 
  
 กลา่วโดยสรุป การมีสว่นร่วม หมายถึง การท่ีสมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมในการศกึษาและค้นหา
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ มีสว่นร่วมในการวิเคราะห์และจดัลําดบัความสําคญัของปัญหา มีสว่นร่วมในการวางแผน
พฒันา มีสว่นร่วมในการดําเนินงานพฒันา และมีสว่นร่วมในการตดิตามประเมนิผลงานพฒันา…………ฃ 
 
 2.6.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วม 
           Maslow (1954) ทฤษฎีลําดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of 
n e e d s  t h e o r y ) เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการของคน โดยมีข้อสมมติฐานคือ คนเรามีความ
ต้องการไมส่ิน้สดุ ความต้องการท่ียงัไมไ่ด้รับการตอบสนอง จะทําให้เกิดการจงูใจให้แสดงออกทาง
พฤติกรรม และความต้องการของคนจะเป็นลําดบัขัน้ท่ีสงูขึน้ไป ความต้องการของคน แบง่เป็นลําดบัขัน้  
5 ขัน้ คือ 1.ความต้องการทางร่างกาย (Physiological  Needs) 2.ความต้องการความปลอดภยัและความ
มัน่คง (Securi ty or Safety Needs) 3. ความต้องการการยอมรับจากสงัคม (Social   Needs)  
4. ความภาคภมูิใจในตนเอง (Esteem  Needs) ความต้องการความสําเร็จในชีวติ (Need for Self 
Actualization) มีรายละเอียดดงันี…้…………………………………………………………………………. 

      1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological  Needs) หมายถงึ ความต้องการขัน้พืน้ฐาน 
ของมนษุย์ เช่น อาหาร นํา้ด่ืม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค การพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ เป็นต้น  

      2. ความต้องการความปลอดภยัและความมัน่คง(Security or  Safety Needs) หมายถึง 
ความต้องการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  ความต้องการความมัน่คงในชีวิตและหน้าท่ีการงาน 
                  3.  ความต้องการการยอมรับจากสงัคม (Social  Needs) หมายถงึ การเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 
การได้รับการยอมรับ และคําช่ืนชมจากผู้ อ่ืน………………………………………………………………… 
                  4.  ความภาคภมูิใจในตนเอง (Esteem  Needs) หมายถึง ความต้องการได้รับการนบัถือ 
ช่ือเสียง เกียรติยศ เกิดความรู้สกึภาคภมูิใจในตนเอง และเป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน....................................... 
                      5. ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Need for Self Actualization) หมายถึง  
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ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เป็นความต้องการท่ีจะทําทุกสิ่งท่ีอย่างให้สําเร็จตามท่ีตนเอง
ปรารถนาไว้ 
 
      Alderfer (อ้างใน สมยศ นาวีการ, 2549: 307-308) ทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์  
(Aderfer’ s ERG Theory) ได้แบง่ความต้องการของบคุคล เป็น 3 ระดบั คือ………………………………  
           1. ความต้องการการดํารงชีวิตอยู ่(Existence Needs) หมายถึง ความต้องการทางร่างกาย
และความปลอดภยั เช่น รายได้ สวสัดิการ และสภาพแวดล้อมการทํางาน เปรียบได้กบัความต้องการระดบั 
ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการความปลอดภยัและความมัน่คงท่ีถกูกลา่วถงึในทฤษฎีของ
มาสโลว์… … … 
           2 .  ความต้องการความสมัพนัธ์ (Re la tedness  Needs) หมายถงึ ความต้องการท่ีมี 
ความเก่ียวพนัและสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล เหมือนกบั ความต้องการการยอมรับจากสงัคมในทฤษฎี 
ของมาสโลว์… … . 
           3. ความต้องการการเจริญเติบโต (Growth Needs) หมายถงึ ความต้องการของบคุคล 
ท่ีต้องการการพฒันา เพ่ือความก้าวหน้าและการเติบโต ความต้องการเหลา่นีจ้ะถกูตอบสนองด้วยการ 
มีสว่นร่วมของบคุคล ความต้องการการเจริญเติบโตตรงกบัความต้องการความภาคภมูิใจในตนเอง  
และความต้องการความสําเร็จในชีวิตในทฤษฎีของมาสโลว์… … … 
 
  จากทฤษฎีของ Maslow และ Alderfer สรุปได้วา่การมีสว่นร่วมเป็นกิจกรรมทางสงัคมของ
บุคคล โดยกิจกรรมนัน้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ และก่อให้เกิดความพึงพอใจของบุคคล 
กิจกรรมทางสังคมเหล่านัน้ ก็จะได้รับการตอบสนองโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล และในท่ีสุดบุคคล 
ก็จะเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในท่ีสดุ     
 
2.7  ความหมายผู้นําและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผู้นํา 
       2.7.1  ความหมายผู้ นํา 
                 สเุทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2537: 3) ให้ความหมายของผู้ นํา คือ ผู้ นํา คือบคุคลที่ได้รับมอบหมายและ
สมาชิกยอมรับ มีบทบาทและอิทธิพลเหนือกลุ่ม มีความสามารถจูงใจชีนํ้าให้สมาชิกปฏิบตัิงานให้ประสบ
ความสําเร็จ................................................................................................……………… 
………..………………….……………………………………………………… 
………      เสนาะ ติเยาว์ (2544: 6-8) ให้ความหมายของ ผู้ นํา คือ ผู้ ท่ีสามารถนําผู้ อ่ืนให้ประสบผลสําเร็จ 
ตามเป้าหมาย โดยอาศัยการจูงใจและบุคลิกภาพของตนเอง เพ่ือให้งานสําเร็จ โดยผู้ นําจะอาศัย 
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ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืน และความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนใ……………………….…………………………………… 
 
                ธรรมรส โชติกญุชร (2519: 131) ให้ความหมายของ ผู้ นํา คือ บคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
หวัหน้า มีความสามารถในการบริหารปกครอง บงัคบับญัชา และจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชา หรือกลุม่ชนได้ 
…………………………………………………………………….  
                Du Brin (1998: 431) ให้ความหมายผู้ นํา คือบคุคลท่ีทําให้หน่วยงานมีความสําเร็จ โดยเป็น 
ผู้สานความสมัพนัธ์ กบัผู้ตาม กบับคุคลภายนอกหน่วยงาน  ผู้ นําจะคอยช่วยเหลือสนบัสนุนให้งานบรรล ุ
ตามเป้าหมาย........................................................................................................... 
 
                Raymond J. Burdy (1972: 73) ให้ความหมายผู้ นํา คือ ผู้ ท่ีสามารถจงูใจให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตาม 
ด้วยความเต็มใจ ทําให้ผู้ปฏิบตัิตามมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และสามารถทําให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
  
     กล่าวโดยสรุป ผู้ นํา หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถนําผู้ อ่ืน ให้สามารถทํางานได้บรรลุผล
สําเร็จ โดยใช้ความสามารถทางการบริหารจดัการ และการจงูใจผู้ อ่ืน และคอยช่วยเหลือสนบัสนุนให้งาน
บรรลตุามเป้าหมาย 
 
         2.7.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับผู้ นํา…………………………..………………………………………….. 
                  ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (2527: 635-637) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีภาวะผู้ นําสรุปได้ดังนี ้
                  1. ทฤษฎีผู้ ย่ิงใหญ่ (Greatman Theories) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า ผู้ นํามีคุณลกัษณะพิเศษ 
บางประการท่ีผู้ตามไม่มี เช่น พลงักาย พลงัสมอง และขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมแต่ละยคุสมัย เช่น เลนิน 
ฮิตเลอร์ เป็นต้น 
                  2. ทฤษฎีสภาพแวดล้อม (Environmental Theories) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า ผู้ ท่ีจะเป็นผู้ นํา ต้องมี
ความสามารถและความชํานาญ สามารถแก้ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น มหาตมะคานธี 
และมาร์ติน ลเูธอร์ คิง เป็นต้น 
                 3. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ์ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีเช่ือว่า ภาวะผู้ นํา 
จะมาจากคณุลกัษณะพิเศษของผู้ นํา และรวมกบัสถานการณ์ท่ีอยู่รอบตวัผู้ นํา โดยมีปัจจยัสําคญัท่ีทําให้
นกัทฤษฎีกลุ่มนีใ้ห้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น สถานภาพ ปฏิกิริยา โต้ตอบ การรับรู้ และพฤติกรรมของ
บคุคลในกลุม่ของผู้ นําและผู้ตาม เป็นต้น…………………………………………………………………….. 
                  4. ทฤษฎีปฏิกิริยาโต้ตอบความคาดหวงั (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า 
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ภาวะผู้ นําเกิดจากการมีปฏิกิริยาโต้ตอบและความคาดหวงัของสมาชิกกลุ่ม ผู้ นําต้องมีความคิดริเร่ิม และ
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของกลุ่มได้…………………………………………………………….. 
                   5. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนีมุ้่งเน้นความสําคัญของ 
ทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายของภาวะผู้ นําตามทฤษฎีนีก็้คือ มีการปฏิบตัิการเพ่ือท่ีจะให้ได้มาซึ่งผลงาน 
และคํานงึถงึความรู้สกึนกึคิดของมนษุย์ด้วย 
                   6. ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theories) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า การท่ีผู้ตามยอมรับผู้ นํา 
เพราะต่างฝ่าย ต่างแลกเปล่ียนประโยชน์ซึ่งกันและกัน หากฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ ก็ไม่สามารถทนได้ 
ภาวะผู้ นําก็จะน้อยลงหรือหมดความสําคญัลง 
 
                  พิทยา บวรวฒันา (2541: 68-82) ได้สรุป ผู้ นําวา่  ผู้ นําคือผู้ ท่ีมีอทิธิพลตอ่คนอ่ืน ให้ทํางาน
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายสว่นรวม ผู้ นํามีทัง้แบบท่ีเป็นทางการ คือตามตําแหนง่หน้าท่ีท่ีถกูกําหนดขึน้ใน
องค์การ และผู้ นําแบบไม่เป็นทางการ สามารถแบง่ผู้ นําได้ 3  กลุม่ทฤษฎี คือ…… …........................ 
                  1 . ทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะของผู้ นํา (T r a i t  T h e o r i e s) คือ เป็นการศกึษาเร่ืองผู้ นํา  
โดยการศกึษาคณุลกัษณะของคนท่ีเป็นผู้ นํา ศกึษาลกัษณะของบคุคล ซึง่จะมีอยูใ่นตวัผู้ นํา เช่น  
ความฉลาด ความมัน่ใจในตนเอง การมีความรู้เก่ียวกบังานท่ีทําเป็นอยา่งดี..........................................…. 
                 2.  ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้ นํา (Behavioral Theories) คือ การศกึษาพฤติกรรมของผู้ นํา
ท่ีคล้ายกนั ซึ่งสามารถสร้างผู้ นําได้ โดยผู้ นํานัน้จะมีพฤติกรรมท่ีมุ่งงาน และมุ่งความสมัพนัธ์ระหว่างคน 
เช่น ตวัอย่างของการศึกษาของ การศึกษาของนกัวิชาการท่ีมหาวิทยาลยั Ohio  State ซึง่ค้นพบพฤติกรรม
ของผู้ นํา 2 แบบ คือ แบบแรก พฤติกรรมท่ีเน้นงาน คือ มีการจดัคนให้ทํางานอย่างมีมาตรฐาน ตามเวลา 
ท่ีได้กําหนดไว้ และแบบท่ีสองได้แก่ พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นความสมัพนัธ์ท่ีดีในการทํางาน เช่น การไว้เนือ้เช่ือ
ใจกัน การนึกถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืน ผู้ นําประเภทนีจ้ะมีความเป็นกันเอง และถือว่าบุคคลอ่ืนมีความ 
เท่าเทียมตน นอกจากนีย้งัมีความคิดแบบผู้ นําท่ีเรียกวา่ ระบบ 4 (System 4) ของ Rensis Likert โดยสรุป 
คือ ผู้ นําและผู้ ตามเป็นความสัมพันธ์ท่ีมีความไว้เนือ้เช่ือใจซึ่งกันและกัน ผู้ นําจะเปิดโอกาสให้ผู้ ตาม 
มีส่วนร่วม โดยผู้ นําจะทําหน้าท่ีเป็นตัวเช่ือมของสมาชิกในระดับต่างๆ มีการวางแผนและทํางาน มีการ
ค้นหาความจําเป็นในสิ่งต่างๆ เพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึน้ และผู้ นําต้องสร้างบรรยากาศในการทํางานเพ่ือ
สนับสนุนการทํางาน เป็นต้น…………………………………………………………………………………. 
                3. ทฤษฎีผู้ นําท่ีขึน้กบัสถานการณ์ (Contingency theories) ทฤษฎีกลุ่มนีใ้ห้ความสําคญัต่อ
ปัจจยัสถานการณ์ต่าง ท่ีเป็นปัจจยักําหนดความสําเร็จของผู้ นําต่างๆ ในองค์การ เช่น…………………….  
                     3.1 ผู้ นําแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ ผู้ นําจะมีลกัษณะเผด็จการ   หรือประชาธิปไตย
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ขึน้อยูก่บั….สว่นผสมของความเป็นเผด็จการและประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด การแยกแยะผู้ นําสามารถ
ทําได้หลายประเภทขึน้อยู่กบัว่ารูปแบบไหนเหมาะกบัสถานการณ์ใด……………………………………… 
                     3.2 ผู้ นําตามสถานการณ์ (Contingency Model of Leadership) ตามแนวคิดของ Fiedler  
โดยเสนอว่า ผู้ นําสามารถมีอิทธิพลในกลุ่มได้ 3 ปัจจยัได้แก่ 1. ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ นําและสมาชิก  
ซึง่เกิดจากความไว้เนือ้เช่ือใจและการนบัถือท่ีมีต่อผู้ นํา 2. โครงสร้างของงาน เช่น ความชดัเจนของการ…
จดัระบบงาน 3. อํานาจหน้าท่ีของตําแหน่งผู้ นํา ซึง่อาจทําให้ลกูน้องหรือผู้ตามเช่ือฟังผู้ นํา  
  
               Hodg & Johnson (1970: 255-259) ได้เสนอทฤษฎีเก่ียวกบัผู้ นํา โดยมีพืน้ฐานตัง้อยูบ่น
สมมติฐาน ตา่งๆ ดงันี ้

1. ทฤษฎีเก่ียวกบัคณุลกัษณะผู้ นํา (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานว่า ผู้ นําท่ีประสบ 
ผลสําเร็จจะมีลกัษณะของบคุลกิภาพท่ีดี 

2. ทฤษฎีทางสถานการณ์ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานว่า ผู้ นําจะได้รับการยอมรับ 
จากกลุม่วา่เป็นผู้ นําขึน้อยูก่บัสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึง่  

3. ทฤษฎีการเป็นผู้ตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานวา่ คณุภาพของผู้ นําขึน้อยู ่
กบัผู้ตามซึง่การประเมินคณุค่าของผู้ นํา คือ การวิเคราะห์ผู้ตามนัน่เอง 

4. ทฤษฎีของผลรวม (Eclectic Theory) เป็นการนําเอาทัง้ 3 ทฤษฎีมารวมกนั เพ่ืออธิบาย 
เก่ียวกบัผู้ นํา 
 
                ดงันัน้ สรุปได้ว่า ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัผู้ นํา สรุปหลกัๆ มี 3 ทฤษฎี คือ 1. ทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะ
ของผู้ นํา เช่น ความสามารถของผู้ นําทางกาย การรับรู้ สติปัญญา เป็นต้น 2.  ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
ผู้ นํา เช่น พฤติกรรมของผู้ นําท่ีเน้นงาน หรือผลงานเป็นหลกั หรือพฤติกรรมของผู้ นําท่ีเน้นคน บรรยากาศ
การทํางาน การสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับผู้ตาม และทฤษฎีทางสถานการณ์ ท่ีเน้นการแก้ปัญหาและ
ตดัสนิใจของผู้ นําตามสถานการณ์ 
 
2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
        พจนนัท์ กองมาก (2550) ได้ศกึษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการยอมรับรูปแบบกิจกรรมของเกษตรกร
ในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอวงันํา้เขียว จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการยอมรับ
รูปแบบกิจกรรม และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการยอมรับรูปแบบกิจกรรมของเกษตรกรในนิคม
เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวงันํา้เขียว จงัหวดันครราชสีมา รวมทัง้ศกึษาแนวทางในการดําเนินการจดัตัง้นิคม
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกบัความต้องการของเกษตรกรอําเภอวงันํา้เขียว จงัหวดันครราชสีมา 
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หรือไม่ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาร้อยละ 72.5 มีการยอมรับกิจกรรมของนิคมในระดบั
ปานกลาง และร้อยละ 27.5 มีการยอมรับในระดบัสงู ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการยอมรับรูปแบบกิจกรรม 
ได้แก่ การรับรู้ข้อมลูข่าวสารของโครงการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ประโยชน์ท่ีได้จาก
การเข้าโครงการ และการดแูลให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
 
         กานดาพนัธ์ุ วนัทยะ (2551) ได้ทําการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการพึง่พาตนเอง
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม ่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา เรียนรู้ และทําความเข้าใจใน
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรทฤษฎีใหม ่ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่วัและเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ถงึปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการพึง่ตนเองตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหมใ่นจงัหวดัเชียงใหม ่ ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การพึง่พาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหมใ่นจงัหวดัเชียงใหม ่ คือ 
ปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีผลตอ่การพึง่พาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ณ ระดบันยัสําคญั เท่ากบั 0.05
ปัจจยัด้านเศรษฐกิจมีผลตอ่การพึง่พาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ณ ระดบันยัสําคญั เท่ากบั 0.01
ปัจจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมีผลต่อการพึง่พาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ณ ระดบั
นยัสําคญั เท่ากบั 0.05 ปัจจยัด้านจิตใจมีผลตอ่การพึง่พาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ณ ระดบั
นยัสําคญั เทา่กบั 0.05 และปัจจยัด้านสงัคมมีผลต่อการพึง่พาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ณ ระดบั
นยัสําคญั เท่ากบั 0.10 
 
          จํารัส โคตะยนัต์ (2553) ได้ทําการศกึษาเร่ือง ความสําเร็จในการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  
“อยูเ่ย็น เป็นสขุ”  กรณีศกึษาหมูบ้่านก้างปลา ตําบลหนองไผ ่ อําเภอธวชับรีุ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมี
วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาสภาพการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาและอปุสรรคของการพฒันา
หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจยัท่ีสง่ผลสําเร็จตอ่การพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศกึษา
พบวา่ สภาพการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้ นําท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชาวบ้าน ปัญหาและ
อปุสรรคของการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ด้านการลดรายจ่าย บางครัวเรือนไมมี่เงินทนุในการ
ประกอบอาชีพ ด้านการเพ่ิมรายได้ ขาดตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร ด้านการประหยดั เงินออมทรัพย์
คอ่นข้างน้อย ด้านการเรียนรู้ คนรุ่นใหม่ไมใ่สใ่จท่ีจะสืบทอดวฒันธรรมประเพณีดัง้เดิม ด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม ไมมี่การปลกูป่าทดแทน และด้านการเอือ้อารี คนร่วมกิจกรรมในชมุชนมีจํานวนน้อย  
สว่นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จตอ่การพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปัจจยัภายใน ได้แก่ บทบาทท่ี 
โดดเดน่ของผู้ นํา ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติท่ีช่วยเหลือเกือ้กลูกนั การมีพทุธศาสนา และวดัเป็น 
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ท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ความสามคัคีในชมุนมุ การจดัเวทีชมุชน สภาพท่ีพืน้ท่ีท่ีเอือ้อํานวยต่อการผลติทาง
การเกษตร สว่นปัจจยัภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานราชการ และชมุชนภายนอก 
… … … … … … … 

          นํา้ฝน ผอ่งสวุรรณ (2553) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสําเร็จของการประยกุต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสมทุรสงคราม มีวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญั 2  ประการ คือ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความสําเร็จและปัญหาในการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตของหมูบ้่านต้นแบบ จงัหวดัสมทุรสงคราม ได้แก่ หมูท่ี่ 3 บ้านท้ายหาด ตําบลท้ายหาด อําเภอเมือง 
หมูท่ี่ 3 บ้านบางจาก ตําบลบางช้าง อําเภออมัพวา และหมู่ท่ี 10 บ้านบางใหญ่ ตําบลกระดงังา อําเภอ 
บางคนที ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสําเร็จในการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยกุต์ในการดําเนินชีวิต แบ่งเป็น 4  ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านจิตใจและสงัคม ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจยัด้านการเรียนรู้ และปัจจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสว่นของปัญหาในการนํา 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ แบง่เป็น 4 กลุม่ปัญหา ได้แก่ 1. ปัญหาปัจจยัด้านจิตใจ
และสงัคม คิดเป็นร้อยละ 30.26 ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 2. ปัญหาปัจจยัด้านเศรษฐกิจ คดิเป็นร้อยละ 
17.44 3. ปัญหาปัจจยัด้านการเรียนรู้ คดิเป็นร้อยละ 0.51 และ 4. ปัญหาปัจจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 3.59ใ………………………………………………………………………. 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
............กีรติ เกิดคํา (2552) การศกึษาวจิยัความสําเร็จในการขบัเคล่ือนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสนัติสขุ หมู่ท่ี 5 ตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในการศกึษาความสําเร็จใน
การขบัเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถปุระสงค์  3 ประการ คือ เพ่ือสํารวจถึงความสําเร็จ
ในการขบัเคลื่อนโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่ดี มีสขุ” บ้านสนัติสขุ เพ่ือศึกษาถึงสาเหต ุ
แห่งความสําเร็จในการขบัเคล่ือนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสนัติสขุและแสวงหาแนวทางการ
เช่ือมโยง และขยายผลในการขบัเคล่ือนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชมุชน/หมู่บ้าน/ภาคีการ
พฒันาทกุภาคสว่น และสามารถนําไปใช้ในทกุระดบัอย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย  โดยผลการวิจยัพบว่า
ความสําเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันติสุข หมู่ท่ี 5 ตําบล 
แม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จนสามารถเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีสาเหต ุ
ท่ีสําคญั คือ 1. ผู้ นําชมุชน/กํานนั/ผู้ ใหญ่บ้านเป็นบคุคลท่ีมีความสําคญั 2. ความมุ่งมัน่ตัง้ใจของชาวบ้าน 
ในชุมชน 3. ผู้ นําท้องถ่ิน/นายก อบต./ผู้บริหาร อบต. 4. กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี/กลุ่มเยาวชน และ 
5. ปราชญ์ชาวบ้านเป็นสาเหตุแห่งความสําเร็จ.............................................................................. 
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         วรารัตน์ พันธ์สว่าง และคณะ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบายไป
ปฏิบตัิของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: บ้านคลองมะแพลบ หมู่ท่ี 9 ตําบล 
ศรีภิรมย์ อําเภอพรหมพิราบ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบตัิของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพ่ือทราบปัญหา/
อุปสรรคในการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จ ในการนํานโยบายไปปฏิบติัของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ภาวะผู้ นําของ
กรรมการ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย การมีส่วนร่วมของชมุชน ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
การยอมรับนโยบาย และนําไปสู่ผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ รายจ่ายของครัวเรือนลดลง ครัวเรือน 
มีรายได้เพ่ิมขึน้ สมาชิกในครัวเรือนมีการออมเงิน ชุมชนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ชุมชน
สง่เสริมให้มีการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ชมุชนมีการเอือ้อารี 
… … … … … … … … … . 
 วิศาล ทําสวน (2550) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศกึษา หมูบ้่านป่าไผ่ หมูท่ี่ 2 ตําบลแมโ่ป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่ โดยมี
วตัถปุระสงค์ คือ เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ
บ้านป่าไผ่ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ปัจจยัเกือ้หนนุ ได้แก่ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านทรัพยากร ด้านจิตใจ และด้านสงัคม นอกจากนีท้างด้านผู้ นําชมุชน เป็นกลุม่บคุคลท่ีมีบทบาทในการ
พฒันาชมุชน เพราะผู้ นํามีการพฒันาชมุชนอยา่งจริงจงั เป็นแบบอย่างท่ีดี จนเป็นท่ียอมรับและนําไป
ปฏิบตัิให้เกิดเป็นรูปธรรม และผลการวิจยัยงัพบวา่ กระบวนการในการเรียนรู้สูแ่นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชน สง่ผลให้เกิดกระบวนการคิด วเิคราะห์ โดยผ่านเวทีประชาคมของชมุชน 
ซึง่ทางออกในการแก้ปัญหามุง่เน้นการพฒันา ท่ียดึหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกหลกั 
 

วนัชยั พละไกร (2550) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จของหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศกึษาบ้านตําแย ตําบลมว่งสามสบิ อําเภอมว่งสามสิบ จงัหวดัอบุลราชธานี โดยมีวตัถปุระสงค์  
เพ่ือศกึษากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบ้่านตําแย ตามเกณฑ์ประเมินของกระทรวงมหาดไทย ปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ความสําเร็จของสถาบนัการเงิน หมูบ้่านตําแย และปัจจยัท่ีสง่ผลให้หมูบ้่านตําแยประสบ
ความสําเร็จเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน่ด้านการออมระดบัประเทศ ผลการวจิยัพบวา่ ด้านปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความสําเร็จของหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ปัจจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน ปัจจยั
ด้านความหลากหลายทางอาชีพ ปัจจยัด้านศาสนา สงัคม และวฒันธรรม สว่นปัจจยัด้านการเงินใน
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หมูบ้่านตําแย กลุม่ผู้ นําได้มีการดําเนินการจดัทําบญัชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เพ่ือก่อให้เกิดความ
ตระหนกัในการใช้จ่ายของครอบครัวด้วยความมีเหตผุลและความพอประมาณ ปัจจยัผู้ นําด้านชมุชน ได้แก่ 
ผู้ นําในชมุชนมีภาวะผู้ นําสงู ความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ  
ความรอบคอบและรอบรู้ ปัจจยัด้านการเมืองท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินคือ 
องค์การบริหารสว่นตําบลให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ แตแ่รงงานและวิทยากรใช้บคุลากรในท้องถ่ิน 
และบางครัง้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้การสนบัสนนุในการจดัทําบญัชี
ครัวเรือน บคุลากรจากโรงเรียนบ้านตําแย ให้การสนบัสนนุในการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอบุลราชธานีสนบัสนนุด้านวิชาการแนะนําทางในการจดัเก็บข้อมลู 
 

กลา่วโดยสรุป จากงานวิจยัจะเห็นได้วา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเศรษฐกิจพอเพียง มีหลาย
ปัจจยั เช่น ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจยัทางด้านจิตใจ ปัจจยัทางด้านสงัคม ปัจจยัทางด้านการมีสว่นร่วม ปัจจยัทางด้านการ
สนบัสนนุจากรัฐ ปัจจยัทางด้านผู้ นําชมุชน เป็นต้น 

 
2.9 ประวัติหมู่บ้านศาลาศักดิ์ ..................................................................................... 
 ประวตัิความเป็นมาของชาวบ้านศาลาศักดิ์ หมู่ท่ี 1 ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี  
จากคําบอกเล่าต่อๆกนัมาว่าคณุปู่ ทวดทบั แจ้งประดิษฐ์ กบัพวกซึง่เดิมมีถ่ินฐานอยู่ท่ี บ้านกบเจา จงัหวดั
อา่งทอง มีความประสงค์ท่ีจะย้ายถ่ินฐานทํามาหากิน จึงรวมตวักบัเพ่ือนๆ เดินทางออกจากหมู่บ้านกบเจา 
จังหวัดอ่างทอง เดินด้วยเท้าลดัเลาะรอนแรมมาเร่ือยๆ ตามแนวริมฝ่ังแม่นํา้ป่าสกั จนมาถึงวดัแห่งหนึ่ง  
มีความร่มเย็น เงียบสงบ น่าพกัอาศยั และท่ีวดัแห่งนีเ้องมีพระภิกษุท่ีมีความเช่ียวชาญในการลงเลขอกัขระ
สกัยนัต์ จนเป็นท่ีเล่ืองลือ และเป็นท่ีนบัถือของชาวบ้านและคนทัว่ไป คณุปู่ ทวดทบัและเพ่ือนๆ รวม 9 คน 
จึงตกลงกันว่าจะหยุดพักแรมท่ีวัดแห่งนีก่้อน แต่ก็มีเพ่ือนร่วมทางกันมาบางส่วนเดินทางต่อไป และมี 
บางกลุ่มข้ามแม่นํา้ป่าสกัไปยงัฝ่ังตรงข้าม (ทิศเหนือ) และเดินทางต่อ ขณะท่ีพกัแรมอยู่ท่ีวดั คณุปู่ ทวดทบั
และเพ่ือนๆ สังเกตว่าพืน้ท่ีโดยรอบและบริเวณท่ีอยู่ใกล้เคียง เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อย่างย่ิง  
ด้านทิศเหนือติดแม่นํา้ป่าสัก ทําให้มีนํา้สมบูรณ์ตลอดปีเหมาะแก่การเพาะปลูก ทําการเกษตร ทําไร่  
ทําสวนและทํานาอยา่งมาก จงึปรึกษากบัเพ่ือนๆ และตกลงกนัว่าจะพกัอาศยัอยู่ท่ีน่ีก่อน ดงันัน้ทกุคนจึงได้
จับจองพืน้ท่ีและท่ีดิน สําหรับการทํามาหากิน เป็นของตนเอง และสร้างท่ีอยู่อาศัย ต่อมาจึงตัง้ช่ือ 
หมู่บ้านว่า “บ้านศาลาสกัย์” ตามช่ือเสียงของพระภิกษุท่ีจําพรรษาอยู่ท่ีวัดแห่งนี ้และได้เปลี่ยนเป็น  
“บ้านศาลาศกัดิ์” ในเวลาต่อมา จนถึงปัจจบุนั  
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 ขณะท่ีพกัอาศยัอยู ่ คณุปู่ ทวดทบั ได้ให้หลานชายช่ือ คณุปู่ หวัน่ แจ้งประดษิฐ์ ขดุต้นสะตือจาก
บริเวณริมแมนํ่า้ป่าสกั มาปลกูไว้ท่ีลานวดัแหง่นีซ้ึง่ยงัคงมีอยูถ่งึปัจจบุนั มีอายรุาว 3 ช่วงอายคุน หรือ
ประมาณ 100 กวา่ปีแล้ว ต้นสะตือเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวบ้านและชมุชนใกล้เคียง จากคําบอกเลา่วา่ 
แตเ่ดิมเม่ือชาวบ้านในชมุชน และละแวกใกล้เคียงไม่สบาย เป็นไข้ ตวัร้อน เป็นโรคอีสกุอีใส ชาวบ้านจะ
นําเอาใบสะตือใสนํ่า้ด่ืมกินหรือต้มนํา้อาบ อาการป่วยจะหายเป็นปกติ ต้นสะตือจงึเป็นท่ีเคารพนบัถือของ
ชาวบ้านตลอดมาถงึปัจจบุนั     อนึง่ตามประวติัวดัแห่งนีไ้มป่รากฏช่ือวดั แต่มีประวตัเิล่าต่อๆ กนัมาว่า  
มีสาวโสดช่ือวา่คณุแมณ่รงค์ เป็นผู้อทุิศกศุลสร้างวดัไว้ให้กบัชมุชน ปัจจบุนัสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วได้ชํารุด
ทรุดโทรมไม่สามารถบรูณะได้ คงเหลือเพียงพืน้ท่ี และต้นสะตือใหญ่เท่านัน้ ชาวบ้านจงึได้ร่วมมือร่วมใจกนั
สร้างอาสนสงฆ์ ศาลพ่อปู่ สงิหล และศาลคณุแม่ณรงค์ไว้ท่ีใต้ต้นสะตือ และตัง้ช่ือศาลวา่  
“ศาลแมญ่าณณรงค์” เพ่ือเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบ้านในชมุชน และเป็นสถานท่ีประกอบประเพณี
ตา่งๆ เช่น พิธีทําบญุกลางบ้าน พิธีรดนํา้ดําหวัผู้สงูอายใุนวนัสงกรานต์ และจดักิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เช่นจดังานวนัเด็ก จดัการแขง่ขนัฟตุบอลประเพณี และเป็นท่ีประชมุของชมุชนในหมูบ้่านตลอดมา 
 คาํขวัญหมู่บ้านศาลาศักดิ์ ศาลาศกัดิ์รวมใจ หมอใหญ่ต้นสะตือ ยดึถือวฒันธรรม งามเลิศลํา้
ประเพณี มีวิถีความพอเพียง 
 สภาพโดยทั่วไปหมู่บ้านศาลาศักดิ์ บ้านศาลาศกัดิ์ หมู่ท่ี 1 บ้านเรือนดัง้เดิมตัง้อยู่ริมแม่นํา้ 
ป่าสกัทางทิศใต้ตัง้แตว่ดัเชิงราก ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ ก า ร ทํ า น า ข อ ง ช า ว บ้ า น 
ศาลาศกัด์ิสามารถทํานาได้อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยอาศัยนํา้จากฝายธรรมชาติและคลองส่งนํา้จาก 
แมนํ่า้ป่าสกั ของชลประทาน 
 ขอบเขต 
 ทิศเหนือ ตดิกบัแมนํ่า้ป่าสกัทางด้านฝ่ังซ้าย 
 ทิศใต้  ตดิกบับ้านอู่ตะเภา หมูท่ี่ 7 ตําบลเริงราง ตําบลเสาไห้  
 ทิศตะวนัออก ตดิกบัหมูท่ี่ 2 ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ 
 ทิศตะวนัตก ตดิกบับ้านสระอา่งทอง ตําบลท่าหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 
 ลักษณะภูมิประ เทศ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีแร่ธาตุอดุมสมบูรณ์ดี แหล่งนํา้สมบูรณ์เพียงพอ มีแม่นํา้ป่าสกั
ไหลผ่านและมีคลองส่งนํา้ของกรมชลประทาน เหมาะสําหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําสวน  
ทําไร่ ทํานา และเลีย้งสตัว์ 
 ข้อมูลครอบครัวและประชากร…………………………………………………………………… 
  จํานวนครัวเรือนรวม 94 ครัวเรือน และมีจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่รวม 319 คน……………. 
 ……………… 
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 การดาํเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง……………………………………… 
 บ้านศาลาศักดิ์ หมู่ท่ี 1 ตําบลเริงรางได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจําปี 2554 และได้รับน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
หมู่บ้าน คือร่วมกับแกนนําหมู่บ้านดําเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ  
84 พรรษา ประจําปี 2554 โดยมีกิจกรรมคือ การจดัทําบญัชีครัวเรือนหมู่บ้านต้นแบบ การทํากิจกรรมโดย
ใช้หลกั 6x2 (6 ด้าน 12 ตวัชีว้ดั) เพ่ือเป็นรากฐานของการดําเนินชีวิต เช่น ครัวเรือนมีการปลกูผกัสวนครัว
ไว้รับประทานทําให้ลดรายจ่ายในครอบครัว ครัวเรือนมีอาชีพเสริม เช่น การเย็บผ้าโหล ทําให้เพ่ิมรายได้
ของครัวเรือน ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของหมู่บ้าน เป็นการเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ครัวเรือนมีการดแูลคนจน คนด้อยโอกาส และมีการเอือ้อารีต่อกนั มีการทํากิจกรรมการปลกูต้นไม้ร่วมกนั
ในหมู่บ้านและบริเวณศนูย์การเรียนรู้ ทําให้หมู่บ้านร่มร่ืนและสิ่งแวดล้อมดีขึน้ ชุมชนมีการอนรัุกษ์การทํา
ข้าวนาโยน เพ่ือการอนรัุกษ์และขยายผลภมูิปัญญาท้องถ่ิน มีการทําไร่-นาสวนผสม เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..... .. ............................ .. .. .................... ................ 
     รางวัลแห่งความภูมิใจของหมู่บ้านศาลาศักดิ์ ................................................................. 
1. โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
    ประเภท“อยู่ดี กินดี” โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ………………………… 
2. รางวลัผู้ นําชุมชนบ้านเขียวขจีดีเด่น โดยมลูนิธิสถาบนัราชพฤกษ์................................................. 
3. กิจกรรมการประกวดประเภทบุคคล/หมู่บ้าน ภายใต้โครงการฟืน้ฟูและอนุรักษ์แม่นํา้เจ้าพระยาและ 
     แม่นํา้ป่าสักด้านการเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 ประจําปี 2554 ได้รับรางวัล 
     รองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทหมูบ้่าน และรับรางวลัชนะเลิศประเภทบคุคล 
 
2.10 ประวัตหิมู่บ้านบ้านโคก     หมูบ้่านบ้านโคก หมูท่ี่ 7 ตําบลมว่งงาม อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 
สมยัแตก่่อนมาสภาพพืน้ท่ีหมูบ้่านเป็นนาโคก นํา้ในการเกษตรไม่สะดวกชาวบ้านจงึเรียกวา่ บ้านโคก  
อยูก่นัเป็นกลุ่มบ้านและเรียกตามช่ือกลุม่บ้าน เช่น กลุม่บ้านโคกกลาง กลุม่บ้านโคกกระถิน……… 
     อัตลักษณ์ชุมชน…หมูบ้่านแบบวิถีชีวิตไทย วิถีชนบท แบบพอเพียง 
     สภาพโดยท่ัวไปของหมู่บ้านบ้านโคก 
      บ้านโคก หมูท่ี่ 7 ตําบลม่วงงาม อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ มีพืน้ท่ีการทํานาของชาวบ้านบ้านโคก
สามารถทํานาได้อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  มีคลองสง่นํา้ระบบชลประทาน เป็นแหลง่นํา้เพ่ือการเกษตร และมี
แหลง่นํา้สาธารณะ เป็นแหลง่นํา้เพ่ือการอปุโภค บริโภค มีกลุม่กองทนุหมูบ้่าน กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ 
กลุม่สตรีอาสาพฒันา กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์ กลุม่เลีย้งโค  
กลุม่อนรัุกษ์วฒันธรรมกลองยาว มีงานประเภทภมิูปัญญา คือ งานจกัสาน 
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    ขอบเขต 
    ทิศเหนือ ตดิต่อ บ้านมะกรูด หมู่ท่ี 1 ตําบลมว่งงาม.........ทิศใต้    ตดิตอ่ ตําบลไก่เสา่ อําเภอหนองแซง
ทิศตะวนัออก ติดต่อ ตําบลเมืองเก่า อําเภอเสาไห้           ทิศตะวนัตก ติดตอ่ ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้   
  ลักษณะภูมิประเทศ 
   พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีแร่ธาตอุดุมสมบรูณ์ดี แหล่งนํา้สมบรูณ์เพียงพอ และมีคลองส่งนํา้ของ
กรมชลประทาน และแหล่งนํา้สาธารณะเหมาะสําหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําสวน ทําไร่  
ทํานา และเลีย้งสัตว์…………………………………………………………………………………………. 
  ข้อมูลครอบครัวและประชากร 
  จํานวนครัวเรือนรวม 70 ครัวเรือน และมีจํานวนประชากรท่ีอาศยัอยูร่วม 215 คน  
  การดาํเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  บ้านโคก หมู่ท่ี 7 ตําบลม่วงงาม อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลมิพระเกียรติ 84 พรรษา ประจําปี 2555 และได้รับน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ โดยมีกิจกรรมคือ มีกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  
กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์ กลุม่อนรัุกษ์วฒันธรรมกลองยาว นอกจากนีย้งั
มีประเพณีท่ีสําคัญ เช่น ประเพณีแห่พระ ประเพณีทําบุญข้าวห่อ และประเพณีทําบุญกลางบ้าน  มีการ 
สืบทอดภูมิปัญญา คือ งานจักสาน รางวัลแห่งความภูมิใจของหมู่บ้านบ้านโคก.โล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท “พออยู่ พอกิน”  
โดย กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย........................................................ ……… 
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บทที่  3 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วธีิการรวบรวมข้อมลูจาก
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดงันี ้
3.1 ประชากร 
          ประชากรท่ีผู้ วิจยัใช้แบบสอบถาม      คือ สมาชิกหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ หมูท่ี่ 1 จํานวน 94 ครัวเรือน  
มีประชากรจํานวน 319 คน  และสมาชิกหมูบ้่านบ้านโคก หมูท่ี่ 7 จํานวน 70 ครัวเรือน มีประชากรจํานวน 
215 คน รวมประชากรทัง้สิน้ 534 คน  
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ขนาดของกลุม่ตวัอย่างประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้      เน่ืองจากประชากรมีจํานวน 534 คน 
เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ทกุหน่วยประชากรได้มีโอกาสรับเลือกเป็นตวัแทนประชากร      ผู้ วิจยัจึงกําหนด 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)     ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัครัง้นีมี้จํานวนเท่ากบั 226  คน โดยจํานวนกลุ่มตวัอยา่งหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ มีจํานวน 135 คน จํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 126 คน คิดเป็นร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม 93% และจํานวนกลุ่มตวัอยา่งของ 
หมู่บ้านบ้านโคก มีจํานวน 91 คน จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 80 คน คิดเป็นร้อยละผู้ตอบ
แบบสอบถาม 88% และรวมจํานวนกลุ่มตวัอย่างของหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก มีจํานวน 
226 คน จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 206 คน คิดเป็นร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม 91%................                 
 
ตารางที่ 2 : แสดงจาํนวนกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม………………………………………………. 
 

ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง ประชากร กลุม่ตวัอย่าง 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

หมูบ้่านศาลาศกัดิ์ หมูท่ี่ 1 ตําบลเริงราง  
อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 

319 60 135 60 

หมูบ้่านบ้านโคก หมูท่ี่ 7 ต.มว่งงาม อ.เสาไห้ 
จงัหวดัสระบรีุ 

215 40  91 40 

รวม 534 100 226 100 
 
 

1 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1  ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) ได้จากการออกแบบสอบถาม 
 3.3.2  ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ได้จากเอกสารรายงานของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ หมูท่ี่ 1 
                       และหมูบ้่านบ้านโคก หมู่ท่ี 7 งานวิจยั วิทยานิพนธ์  เวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบั 
                       โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม  
 ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามสําหรับสอบถามสมาชิกหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ หมู่ท่ี 1 และหมู่บ้านบ้านโคก  
            หมู่ท่ี 7 โดยผู้วจิยัแบง่เนือ้หาออกเป็น 5 สว่นดงันี ้
             สว่นท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           สว่นท่ี 2   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการ 
                            เป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  
             สว่นท่ี 3   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจ 
                            พอเพียง 
              สว่นท่ี 4  ปัญหา อปุสรรค ในการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
              สว่นท่ี 5  แนวทางในการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  
3.5 การประมวลผล 

เม่ือรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม โดยในส่วนของข้อมลู แบบสอบถามท่ีได้จะทํา การลงรหัส
ข้อมูลจากนัน้จึงนําข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์ SPSS  (Statistical Package for the Social Science SPSS for Window ) โดยนําผลท่ีได้
จากการประมวลผลมาจดัทําตารางวิเคราะห์ทางสถิติ  เพ่ือนําเสนอข้อมลูและสรุปผลการวจิยั 
3.6 การทดสอบเคร่ืองมือ 

การทดสอบแบบสอบถามได้ดําเนินการ 2 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ตอนท่ี 1 ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity)  ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถาม 

ท่ีสร้างขึน้ เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์สมศกัดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ และหวัหน้ารายวิชา คณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
ผศ. จลุศกัดิ์ ชาญณรงค์ อาจารย์ประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ ตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ ความถกูต้องของเนือ้หา ความครอบคลมุของเนือ้หา จากการใช้ถ้อยคําสํานวนภาษา  
การเรียงลําดบัคําถาม แล้วนําข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้รับมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้ วิจยัได้ทําการทดสอบ
แบบสอบถามก่อนนําไปใช้จริง (Pre-Test) เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบัค (Cronbach-
Coefficient) ซึง่เป็นวิธีการท่ีใช้เม่ือต้องการหาค่าความเท่ียงในลกัษณะท่ีแสดงความสอดคล้องภายในของ
เคร่ืองมือวดั เม่ือค่าท่ีวดัได้มีสองค่าหรือมากกว่า ผู้ วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มประชากรในช่วง
ทดสอบแบบสอบถาม  32 ชุด หลงัจากคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตามวิธีการดงักล่าว โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package for Social Sciences ( SPSS ) พบว่าแบบสอบถาม  

มีค่า     = .97  ซึง่ค่าแอลฟา () อยู่ในระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได้ ทัง้นีค้่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.05 
ถือว่าเป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมกบังานวิจยัทางด้านสงัคมศาสตร์ ดงันัน้กล่าวได้ว่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิจยัครัง้นีอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ระดบัสงู 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     แบบสอบถาม มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี ้
       1.  การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้
ในการสรุปลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และคา่เฉล่ีย (Mean)   โดยผู้ วิจยันําคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามไปอธิบายระดบัความคิดเห็น
ท่ีมีต่อปัจจยัด้านต่างๆ ตามค่าของคะแนนเฉล่ีย (Mean)และเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นท่ีมีตอ่
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง แบง่เป็น 
เห็นด้วยมากท่ีสดุ =   5  คะแนน 
เห็นด้วยมาก  =   4  คะแนน 
เฉยๆ   =   3  คะแนน 
เห็นด้วยน้อย  =   2  คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย  =   1  คะแนน 
จากนัน้ผู้ วิจยันําคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามไปอธิบายระดบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัความสําเร็จในการ
เป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยต้องการจําแนกความคิดเห็นเป็น 3 ระดบั ตามคา่ของคะแนนเฉลี่ย ( Mean ) 
3.68 – 5.00 ความคดิเห็นในเชิงบวก  ระดบัมาก 
2.34 – 3.67 ความคดิเห็นในเชิงบวก  ระดบัปานกลาง 
1.00 – 2.33 ความคดิเห็นในเชิงลบ   ระดบัน้อย 
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    2.  ใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้เพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรคือ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นกบัตวัแปรตาม โดยกําหนดค่าทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 หรือระดบั
ความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 99% และ 95% และทําการทดสอบเพ่ือวดัระดบัความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 
โดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยวิธีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั ( Pearson Correlation Coefficient ( r ) หรือ 
(Pearson’s Product  Moment Correlation Coefficient ) 
โดยมีเกณฑ์การหาคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงันี ้
คา่ r  =  .01 - .25 มีความสมัพนัธ์กนัเล็กน้อย 

=  .26 - .55 มีความสมัพนัธ์กนัระดบัปานกลาง 
=  .56 - .75 มีความสมัพนัธ์กนัสงู 
=  .76 - .99 มีความสมัพนัธ์กนัสงูมาก 
=   1  มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสมบรูณ์ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูตามแบบสอบถาม  ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาหัวข้อ  เร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้ศึกษาวิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูโดย 
แบง่ผลการวิเคราะห์เป็น ประกอบด้วย 5 สว่น ดงันี ้

ตอนท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จ 
                                       ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
                         ตอนท่ี 3   ความคดิเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตอนท่ี 4   ปัญหา อปุสรรค ในการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
                         ตอนท่ี 5   แนวทางในการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 3  แสดงจํานวน และร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ หมูบ้่านศาลาศกัด์ิ หมูบ้่านบ้านโคก รวม 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 60 47.60 28 35.00  88 42.70 
หญิง 66 52.40 52 65.00 118 57.30 
รวม 126    100.00 80     100.00 206   100.00 

 
 จากตารางท่ี  3   ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจาก หมูบ้่านศาลาศกัด์ิเพศหญิง จํานวน  66 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40  และเพศชาย จํานวน   
60 คน คดิเป็นร้อยละ 47.60 และหมูบ้่าน บ้านโคก จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 และเพศชาย จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  และโดยภาพรวมของทัง้สอง
หมู่บ้านสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 และเพศชาย จํานวน 88 คน  
คดิเป็นร้อยละ 42.70…………………………………………………………………………………….. 
 

1 
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ตารางท่ี 4  แสดงจํานวน และร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามอาย ุ
อาย ุ หมูบ้่านศาลาศกัดิ์ หมูบ้่านบ้านโคก รวม 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ต่ํากวา่ /
เท่ากบั 20 ปี 

4  3.20 1 
  

1.25  5 
  

   2.40 

21 - 30 ปี 16 
 

   12.70  3 3.75 19 
  

9.20  

31 – 40 ปี 26 
  

20.60 4      5.00  30 
  

14.60  

41 -  50 ปี 42 
  

33.30         27 
  

33.75 69 
  

33.50  

51  - 60 ปี 21 
  

16.70 23 
  

28.75 44 
  

21.40  

มากกว่า  
60 ปี 

17 
 

    13.50  22 
  

27.50 39 
  

18.90  

รวม 126 
 

    100.00 80 
  

100.00 206 
  

100.00  

 
              จากตารางท่ี 4  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ หมู่บ้านศาลาศกัดิ์ มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี 
จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 อันดับท่ีสองมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 26 คน     คิดเป็น 
ร้อยละ 20.60  อนัดบัท่ีสาม มีอายรุะหว่าง 51 – 60 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ส่วนหมู่บ้าน
บ้านโคก ส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง มีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 อนัดบั 
ท่ีสอง มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 อนัดบัท่ีสาม มีอายมุากกว่า 60 ปี 
จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และโดยภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้านส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง  
41 – 50 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 อันดับท่ีสองมีอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 44 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.40 และอนัดบัท่ีสาม มีอายมุากกวา่ 60 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จําแนกตาม ระดบัการศกึษา 
ระดบั

การศกึษา 
หมูบ้่านศาลาศกัดิ์ หมูบ้่านบ้านโคก รวม 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไมไ่ด้เรียน 13 10.31 1 
 

 1.25  14       6.80  

ประถมศกึษา 46 
 

36.51 41 
  

    51.25 87 
 

42.20 

มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

11 
  

 8.73 11 
 

    13.75  22 
 

10.70 

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย/
ปวช. 

29 
 

   23.02  9 
  

    11.25  38 
 

18.40 

อนปุริญญา/
ปวท./ปวส. 

11 
 

 8.73 10 
 

12.50  21 
 

10.20 

ปริญญาตรี 16 
  

12.70 8 
  

    10.00 24 
 

11.70 

รวม 126 
 

     100.00 80 
 

   100.00 206  100.00  

 
 จจากตารางท่ี 5 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ หมูบ้่านศาลาศกัด์ิ มีการศกึษาระดบั
ประถมศกึษามากเป็นอนัดบัท่ีหนึง่ จํานวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 36.51 อนัดบัท่ีสอง มีการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 23.02 อนัดบัท่ีสาม มีการศกึษาระดบั 
ปริญญาตรี  จํานวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 12.70 สว่นหมูบ้่านบ้านโคก สว่นใหญ่มีการศกึษาระดบั
ประถมศกึษามากเป็นอนัดบัท่ีหนึง่ จํานวน 41 คน คดิเป็นร้อยละ 51.25 อนัดบัท่ีสอง มีการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 อนัดบัท่ีสาม มีการศกึษาระดบั อนปุริญญา/
ปวท./ปวส. จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 12.50 และโดยภาพรวมของทัง้สองหมูบ้่านสว่นใหญ่มีการศกึษา
ระดบัประถมศกึษา จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 อนัดบัท่ีสอง มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 
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จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 และอนัดบัท่ีสาม มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 24 คน  
คดิเป็นร้อยละ 11.70 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาชีพหลกั 
อาชีพหลกั หมูบ้่านศาลาศกัดิ์ หมูบ้่านบ้านโคก รวม 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ทําการเกษตร 44 34.92 26 
 

32.50  70 
 

    34.00  

ค้าขาย/ทําธรุกิจ 12 
 

  9.52   8 
 

10.00  20 
 

9.70  

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

13 
 

10.32    7 
 

  8.75 20 
 

9.70  

รับจ้าง 57 
 

45.24  39 
 

48.75 96 
 

     46.60  

         รวม 126 
 

    100.00 80 
 

    100.00       206 
 

   100.00  

......จ 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หมูบ้่านศาลาศกัดิ์ มีอาชีพหลกัมากเป็นอนัดบั

ท่ีหนึ่งคือ อาชีพรับจ้าง จํานวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 45.24 อนัดบัท่ีสอง มีอาชีพหลกัคือ ทําการเกษตร
จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 อนัดบัท่ีสาม มีอาชีพหลกัคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 13 คน.
คดิเป็นร้อยละ 10.32 สว่นหมูบ้่านบ้านโคก มีอาชีพหลกัมากเป็นอนัดบัท่ีหนึง่คือ อาชีพรับจ้าง จํานวน  
39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 อนัดบัท่ีสอง มีอาชีพหลกัคือ ทําการเกษตร จํานวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 
32.50 อนัดบัท่ีสามคือ ค้าขาย/ทําธรุกิจ จํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 10.00 และโดยภาพรวมของทัง้สอง
หมูบ้่าน สว่นใหญ่มีอาชีพหลกัมากเป็นอนัดบัท่ีหนึง่คือ อาชีพรับจ้าง จํานวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 46.60 
อนัดบัท่ีสอง มีอาชีพหลกัคือ ทําการเกษตร จํานวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 34.00 และอนัดบัท่ีสาม คือ 
ค้าขาย/ทําธรุกิจ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.70 
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ตอนที่ 2   ความคิดเหน็ที่มีต่อปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสาํเร็จ 
              ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ 

     กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําเสนอในภาพรวม 
 

 

ปัจจยั ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาลาศกัด์ิ บ้านโคก รวม 
คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 
 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 
 

ระดบั ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

  ด้าน   
  เทคโนโลยี 

3.95 0.76 มาก 3.55 0.77 ปาน
กลาง 

3.80 0.78 มาก 

ด้านเศรษฐกิจ 4.07 0.83 มาก 3.61 0.93 ปาน
กลาง 

3.89 0.89 มาก 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

4.18 0.82 มาก 3.89 0.71 มาก 4.07 0.79 มาก 

ด้านจิตใจ 4.36 0.81 มาก 4.25 0.63 มาก 4.32 0.75 มาก 
ด้านสงัคม 
วฒันธรรม 

4.35 0.72 มาก 4.49 0.58 มาก 4.40 0.67 มาก 

ด้าน 
การมีสว่นร่วม 

4.05 0.92 มาก 3.90 0.75 มาก 3.99 0.86 มาก 

ด้าน 
ผู้ นําหมูบ้่าน 

4.21 0.66 มาก 4.14 0.69 มาก 4.18 0.67 มาก 

ด้านการ
สนบัสนนุจาก
หนว่ยงานรัฐ 

4.08 0.64 มาก 4.03 0.64 มาก 4.06 0.64 มาก 

   ภาพรวม 4.16 0.65 มาก 3.98    0.45  มาก 4.09 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา่คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน       และระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมี 
ความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ อยูใ่น 
ความคดิเห็นระดบัมาก ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.16 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65   เม่ือพิจารณา 
เป็นรายด้าน       สามารถจําแนก ตามลําดบัได้ดงันี ้ด้านจิตใจ มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.36 เบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากบั 0.81 อยู่ในความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาได้แก ่ ด้านสงัคม วฒันธรรม มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.35 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก อนัดบัท่ีสาม ได้แก่ ด้านผู้ นํา
หมูบ้่านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก  
 สว่นในภาพรวมของหมูบ้่านบ้านโคก อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.98 และ 
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก         เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถจําแนก 
ตามลําดบั ได้ดงันี ้ ด้านสงัคม วฒันธรรม มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.49   คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั  
0.58 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาได้แก ่ด้านจิตใจ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.25 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
0.63 อยูใ่นระดบัความคดิเห็นระดบัมาก อนัดบัท่ีสาม ได้แก่ ด้านผู้ นําหมูบ้่าน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.14  
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก  
 ในภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้านอยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก         มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.09 และมีค่า 
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก       เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านสามารถ 
จําแนก ตามลําดบัได้ดงันี ้ด้านสงัคม วฒันธรรม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.67      
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาได้แก่ ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 และมีค่าเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน  0.75 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก อนัดบัท่ีสามได้แก่ ด้านผู้ นําหมูบ้่าน   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
                ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

ปัจจยั 
ด้าน 

เทคโนโลยี 

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 
 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

1. หมูบ้่านของท่านมีการ
นําอปุกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ ท่ีเป็นเทคโนโลยี
ภมูปัิญญาชาวบ้านมาใช้
ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลด
คา่ใช้จ่ายหรือลดเวลา 
ทําการทํางาน 

3.90 0.85 มาก 3.44 0.90 ปาน 
กลาง 

3.72 0.89 มาก 

2. หมูบ้่านของท่านมีการ
นําอปุกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ท่ีเป็นเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือลด
คา่ใช้จ่ายหรือลดเวลา
การทํางาน 

3.96 0.86 มาก 3.56 0.85 ปาน
กลาง 

3.81 0.88 มาก 
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ตารางท่ี 8 (ตอ่) แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
           ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านเทคโนโลยี 

 

 

ปัจจยั 
ด้าน 

เทคโนโลยี 

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 
 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
Mean 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
Mean 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

3. หมูบ้่านของท่าน
สง่เสริมสนบัสนนุให้มีการ
พฒันาอปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
เทคโนโลยีภมูปัิญญา
พืน้บ้านมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์เพ่ือ 
ลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลา
การทํางาน 

3.97 0.78 มาก 3.61 0.83 ปาน
กลาง 

3.83 0.82 มาก 

4. หมูบ้่านของท่าน
สง่เสริมสนบัสนนุให้มีการ
พฒันาอปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
เพ่ือลดคา่ใช้จ่าย 
หรือลดเวลาการทํางาน 

3.99 0.82 มาก 3.60 0.85 ปาน
กลาง 

3.84 0.85 มาก 

ภาพรวม 3.95 0.76  มาก 3.55 0.77 ปาน
กลาง 

3.80   0.78  มาก 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมูบ้่านศาลาศกัด์ิ  
เห็นว่าปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี ในหมูบ้่านศาลาศกัดิ์มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการพฒันาอปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน 
มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.99 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8 2 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
รองลงมาคือ ในหมูบ้่านศาลาศกัดิมี์การสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการพฒันาอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
เทคโนโลยีภมูิปัญญาพืน้บ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.97 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก สําหรับอนัดบัท่ีสาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ หมู่บ้านศาลาศกัด์ิมีการนําอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีเป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3 .96 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.86 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และในภาพรวมทางด้านปัจจยัเทคโนโลยีของหมูบ้่าน
ศาลาศกัดิ์ มีคา่เฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.95 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 อยูใ่นความคิดเห็น
ระดบัมาก . 

สว่นปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีของหมูบ้่านบ้านโคก ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เห็นว่าหมูบ้่าน
บ้านโคก สง่เสริมสนบัสนนุให้มีการพฒันาอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยีภมิูปัญญาพืน้บ้านมาใช้
ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3 . 6 1 … . . และมีคา่เบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0. 8 3   อยูใ่นความคดิเห็นระดบัปานกลาง  รองลงมาคือ หมูบ้่านบ้านโคกสง่เสริม 
สนบัสนนุให้มีการพฒันาอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลด
คา่ใช้จา่ยหรือลดเวลาการทํางานมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.60 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 อยูใ่น
ความคดิเห็นระดบัปานกลาง สําหรับอนัดบัท่ีสาม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า หมูบ้่านบ้านโคกมีการนํา
อปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีเป็นเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลาการ
ทํางานมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.56 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัปานกลาง
และในภาพรวมทางด้านปัจจยัเทคโนโลยีของหมูบ้่านบ้านโคก มีคา่เฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.55 และมีคา่
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัปานกลาง …………………………………. 
             ในภาพรวมของทัง้สองหมูบ้่านผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหมูบ้่านมีการสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการ
พฒันาอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลา
การทํางาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
รองลงมาหมูบ้่านทัง้สองมีการสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการพฒันาอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยี 
ภมูิปัญญาพืน้บ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3 . 8 3 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 8 2  อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก สําหรับอนัดบัท่ีสาม ผู้ตอบ
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แบบสอบถามเห็นว่า หมู่บ้านทัง้สองมีการนําอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีเป็นเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ให้
เกิดประโยชน์เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.88 อยูใ่นระดบัมาก และในภาพรวมทางด้านปัจจยัเทคโนโลยีของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ และหมู่บ้าน
บ้านโคก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3 . 80  ….และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 78…. .  อยูใ่นความคิดเห็น 
ระดบัมาก… … … … … … … … … … … … 

 
ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
                ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านเศรษฐกิจ 

 
 

ปัจจยั 
ด้าน 

เศรษฐกิจ 

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 
 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

5. ครัวเรือนของท่านมี
อาชีพและมีรายได้ 
ท่ีเพียงพอกบัครอบครัว 

4.08 0.85 มาก 3.55 1.01 ปาน
กลาง 

3.87 0.95 มาก 

6. ครัวเรือนของท่านมี
การประกอบอาชีพ 
อย่างสม่ําเสมอ 

4.03 0.91 มาก 3.59 0.95 ปาน
กลาง 

3.86 0.95 มาก 

7. ครัวเรือนของท่าน 
มีการออม และสามารถ
พึง่ตนเองได้ 

4.10 0.87 มาก 3.69 0.92 มาก 3.94 0.91 มาก 

ภาพรวม 4.07    0.83  มาก 3.61 0.93 ปาน
กลาง 

3.89 0.89 มาก 
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              จากตารางท่ี 9 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมูบ้่านศาลาศกัด์ิ       
เห็นว่าปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ในหมูบ้่านศาลาศกัด์ิ ครัวเรือนมีการออม และสามารถพึง่ตนเองได้  
มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4 . 1 0 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8 7 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก  
รองลงมาคือ ในหมูบ้่านศาลาศกัดิ ์ ครัวเรือนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีเพียงพอกบัครอบครัว มีคา่เฉล่ียเท่ากบั  
4.08 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 อยู่ในความคดิเห็นระดบัมาก สําหรับอนัดบัท่ีสาม ผู้ตอบ 
แบบสอบถามเห็นว่าในหมูบ้่านศาลาศกัดิ ์ ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพอยา่งสม่ําเสมอ มีค่าเฉล่ียเทา่กบั  
4.03 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และในภาพรวมทางด้านปัจจยั 
เศรษฐกิจของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 4.07 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.83 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก . 
             สว่นปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านบ้านโคก ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เห็นวา่หมูบ้่าน 
บ้านโคก ครัวเรือนมีการออม และสามารถพึง่ตนเองได้ มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3 . 6 9  และมีค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากบั 0. 9 2  อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาคือในหมูบ้่านบ้านโคกครัวเรือนมีการ 
ประกอบอาชีพอย่างสม่ําเสมอ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3 . 59  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 95  อยูใ่น 
ความคดิเห็นระดบัปานกลาง สําหรับอนัดบัท่ีสาม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าในหมูบ้่านบ้านโคก ครัวเรือน 
มีอาชีพและมีรายได้ท่ีเพียงพอกบัครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3 . 5 5  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  
1 . 0 1  อยูใ่นความคดิเห็นระดบัปานกลาง และในภาพรวมทางด้านปัจจยัเศรษฐกิจของหมูบ้่านบ้านโคก  
มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.61 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93 อยูใ่นความคิดเห็นระดบั 
ปานกลาง  
              ในภาพรวมของทัง้สองหมูบ้่าน         ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ ครัวเรือนมีการออม และสามารถ 
พึง่ตนเองได้ มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.94 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91        อยูใ่นความคดิเห็น 
ระดบัมาก รองลงมาคือ ครัวเรือนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีเพียงพอกบัครอบครัว  มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.87  
และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 9 5  อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และอนัดบัท่ีสาม  ครัวเรือน 
มีการประกอบอาชีพอยา่งสม่ําเสมอ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3 . 8 6  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 9 5           
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และในภาพรวมทางด้านปัจจยัเศรษฐกิจของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์   และหมูบ้่าน 
บ้านโคก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
                ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

ปัจจยั 
ด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

8. หมูบ้่านของท่าน 
มีทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีอดุมสมบรูณ์ 
เพียงพอตอ่การนํามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

4.18 0.94 มาก 3.81 0.70 มาก 4.04 0.87 มาก 

9. หมูบ้่านของท่าน
สง่เสริม สนบัสนนุ 
ให้นําทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือวตัถดุิบท่ีมีอยู่ใน
หมูบ้่านมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

4.10 0.80 มาก 3.91 0.78 มาก 4.02 0.80 มาก 

10. หมูบ้่านของท่าน
สง่เสริมสนบัสนนุให้มีการ
ดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในหมูบ้่านให้มี 
ความอดุมสมบรูณ์ 

4.25 0.85 มาก 3.95 0.76 มาก 4.14 0.83 มาก 

ภาพรวม 4.18    0.82  มาก 3.89 0.71 มาก 4.07   0.79  มาก 

DPU
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           จากตารางท่ี 10 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ เห็นวา่ 
ปัจจยัทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในหมูบ้่านศาลาศกัด์ิ              มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการดแูลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบ้่านให้มีความอดุมสมบรูณ์ มีค่าเฉล่ียสงูสดุ เท่ากบั 4.25        และมีค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน เท่ ากับ  0 . 85 อยู่ ในความ คิด เ ห็นระดับมาก  รองลงมาคือ  ในหมู่ บ้ านศาลาศัก ด์ิ  
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์เพียงพอต่อการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 และมี
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก สําหรับอนัดบัท่ีสาม ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นวา่ในหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ มีการสง่เสริม สนบัสนนุให้นําทรัพยากรธรรมชาติหรือวตัถดิุบท่ีมีอยูใ่นหมู่บ้าน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 อยูใ่นความคิดเห็น
ระดับมาก และในภาพรวมปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านศาลาศักดิ์ มีค่าเฉล่ียในภาพรวม 
เท่ากบั 4.18 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก  
 ส่วนปัจจยัทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านบ้านโคก ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เห็นว่า
หมู่บ้านบ้านโคก มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านให้มีความอดุม
สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 3.95 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 อยู่ในความคิดเห็นระดบั
มาก รองลงมาคือในหมู่บ้านบ้านโคก มีการส่งเสริม สนบัสนนุให้นําทรัพยากรธรรมชาติหรือวตัถดุิบท่ีมีอยู่
ในหมู่บ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 อยู่ใน
ความคิดเ ห็นระดับมาก  สําหรับอันดับ ท่ีสาม  ผู้ ตอบแบบสอบถามเห็นว่าในหมู่ บ้านบ้านโคก  
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์เพียงพอต่อการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และมี
ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0 .70  อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก  และในภาพรวมปัจจัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านบ้านโคก มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.89 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.71 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก 
 ในภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่  หมู่บ้านทัง้สองมีการสง่เสริมสนบัสนนุ
ให้มีการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในหมูบ้่านให้มีความอดุมสมบรูณ์ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.14 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ หมู่บ้านทัง้สอง 
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์เพียงพอตอ่การนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.04  
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก และอนัดบัท่ีสาม คือ หมู่บ้าน 
ทัง้สองมีการสง่เสริม สนบัสนนุให้นําทรัพยากรธรรมชาติหรือวตัถดุิบท่ีมีอยูใ่นหมูบ้่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และใน
ภาพรวมทางด้านปัจจยัทรัพยากรธรรมชาติของหมูบ้่านศาลาศกัดิ ์ และหมูบ้่านบ้านโคก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.07 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก 

DPU
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 ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ีย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
                 ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านจิตใจ 

 
 

ปัจจยั 
ด้าน 
จิตใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
Mean 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
Mean 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

11. ทา่นมีความ
ภาคภมูิใจในชีวิตของ
ตนเอง 

4.35 0.89 มาก 4.22 0.69 มาก 4.30 0.82 มาก 

12. ทา่นมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง 
สามารถตอ่สู้กบัปัญหา
อปุสรรคได้ 

4.34 0.89 มาก 4.23 0.69 มาก 4.30 0.82 มาก 

13. ทา่นยดึมัน่ใน
แนวทางคณุธรรม 
จริยธรรม 
ในการดําเนินชีวิต 

4.39 0.83 มาก 4.26 0.65 มาก 4.34 0.77 มาก 

14. ทา่นมกัจะเสียสละ 
สิง่ตา่งๆ และเวลาเพ่ือ
ประโยชน์สขุของสว่นรวม
และผู้ อ่ืน 

4.37 0.85 มาก 4.24 0.75 มาก 4.32 0.81 มาก 

15. ทา่นมกัจะแสวงหา
ความรู้ เพ่ือพฒันาตนเอง
อย่างสม่ําเสมอ 

4.33 0.88 มาก 4.30 0.75 มาก 4.32 0.83 มาก 

ภาพรวม 4.36    0.81  มาก 4.25 0.63 มาก 4.32    0.75  มาก 

DPU



 

 

52 

 จากตารางท่ี 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมู่บ้านศาลาศกัดิ์    
เห็นว่าปัจจัยทางด้านจิตใจ ในหมู่บ้านศาลาศักด์ิ           สมาชิกในหมู่บ้านยึดมั่นในแนวทางคุณธรรม    
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต      มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.39 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83      
อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก รองลงมาคือ สมาชิกในหมู่บ้านมักจะเสียสละสิ่งต่างๆ   และเวลาเพ่ือ
ประโยชน์สขุของสว่นรวมและผู้ อ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 สําหรับ
อันดับท่ีสาม สมาชิกในหมู่บ้านมีความภาคภูมิใจในชีวิตของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก    และในภาพรวมปัจจยัด้านจิตใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามของหมู่บ้านศาลาศักดิ์ มีค่าเฉล่ียในภาพรวม เท่ากับ 4.36 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.81 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก   
 ส่ ว น ปั จ จั ยท า ง ด้ าน จิ ต ใ จ ขอ งหมู่ บ้ า น บ้ าน โคก  ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว น ให ญ่ 
เห็นว่าหมู่บ้านบ้านโคก สมาชิกในหมู่บ้านจะแสวงหาความรู้ เพ่ือพฒันาตนเองอย่างสม่ําเสมอ มีค่าเฉล่ีย
สงูสดุเท่ากบั 4.30 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาคือใน
หมู่บ้านบ้านโคก สมาชิกในหมู่บ้านยึดมั่นในแนวทางคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.26 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก  สําหรับอนัดบัท่ีสาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าในหมู่บ้านบ้านโคก สมาชิกในหมู่บ้านมักจะเสียสละสิ่งต่างๆและเวลาเพ่ือ
ประโยชน์สขุของส่วนรวมและผู้ อ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 อยู่ใน
ความคิดเห็นระดับมาก และในภาพรวมปัจจัยด้านจิตใจ มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากับ 4.25 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก  
 ในภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า  สมาชิกในหมู่บ้านยดึมัน่ในแนวทาง
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77  
อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก รองลงมาคือ สมาชิกในหมู่บ้านมักจะแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
อย่างสม่ําเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 นอกจากนีผู้้ ตอบ
แบบสอบถามมกัจะเสียสละสิ่งต่างๆ และเวลาเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวมและผู้ อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก และอนัดบัท่ีสาม คือ สมาชิก 
ในหมู่บ้านมีความภาคภมูิใจในชีวิตของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.82 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก และสมาชิกในหมู่บ้าน มีจิตใจ ท่ีเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับปัญหา
อปุสรรคได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก 
โดยในภาพรวมหมู่บ้านทัง้สองปัจจยัด้านจิตใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.75 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 12 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
                  ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านสงัคม วฒันธรรม 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมู่บ้านศาลาศกัด์ิ 
เห็นว่าปัจจัยทางด้านสงัคม วัฒนธรรม  สมาชิกในหมู่บ้านมีความสามคัคี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.37  
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก รองลงมาคือ สมาชิกในหมู่บ้าน
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.80 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก สําหรับอันดับท่ีสาม สมาชิกในหมู่บ้านมีความห่วงใย  
ความเอือ้อาทร คอยช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านด้วยความจริงใจ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.33 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.78 อยู่ในระดับมาก และโดยภาพรวมของหมู่บ้านศาลาศักด์ิ ปัจจัยด้านสังคม 
วฒันธรรมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.35 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 อยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยั 
ด้าน 

สงัคมวฒันธรรม 

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

16. ทา่นและสมาชิก 
ในหมูบ้่านมีความสามคัคี 

4.37 0.78 มาก 4.44 0.71 มาก 4.39 0.75 มาก 

17.ทา่นมีความห่วงใย 
ความเอือ้อาทร 
คอยช่วยเหลือสมาชิก 
ในหมูบ้่านด้วย 
ความจริงใจ 

4.33 0.78 มาก 4.49 0.60 มาก 4.39 0.72 มาก 

18. ทา่นอนรัุกษ์และ 
สืบทอดประเพณีอนัดีงาม
ของหมูบ้่าน 

4.35 0.80 มาก 4.54 0.57 มาก 4.42 0.73 มาก 

ภาพรวม 4.35    0.72  มาก 4.49 0.58 มาก 4.40   0.67  มาก 
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 ส่วนปัจจยัทางด้านสงัคม วฒันธรรม ของหมู่บ้านบ้านโคก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า 
สมาชิกในหมูบ้่านอนรัุกษ์และสืบทอดประเพณีอนัดีงามของหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.54 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก รองลงมาคือ สมาชิกในหมู่บ้านมีความ
ห่วงใย ความเอือ้อาทร คอยช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านด้วยความจริงใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 อยู่ในระดบัมาก สําหรับอนัดบัท่ีสาม สมาชิกในหมู่บ้านมีความสามคัคี  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก .และโดย
ภาพรวมของหมู่บ้านบ้านโคก ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.58 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
 
 ในภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้าน ผู้ ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่า.สมาชิกในหมู่บ้าน
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.42 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก.รองลงมาคือ..สมาชิกในหมู่บ้านมีความสามัคคี  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก.และสมาชิก
ในหมู่บ้านมีความห่วงใย ความเอือ้อาทร คอยช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านด้วยความจริงใจ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับมาก และโดยภาพรวมของทัง้สอง
หมู่บ้าน ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67  
อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
                 ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการมีสว่นร่วม 

 
 

ปัจจยั 
ด้าน 

การมีสว่นร่วม 

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

19. ทา่นมีสว่นร่วม 
ในการศกึษาและค้นหา
ปัญหาของหมูบ้่าน 

4.08 0.96 มาก 3.83 0.73 มาก 3.98 0.88 มาก 

20. ทา่นมีสว่นร่วม 
ในการวิเคราะห์และ
จดัลําดบัความสําคญั 
ของปัญหาของหมูบ้่าน 

3.99 1.02 มาก 3.88 0.77 มาก 3.95 0.93 มาก 

21. ทา่นมีสว่นร่วม 
ในการวางแผนงาน
พฒันาหมูบ้่าน 

4.00 1.05 มาก 3.95 0.95 มาก 3.98 1.01 มาก 

22. ทา่นมีสว่นร่วม 
ในการดําเนินงานพฒันา
หมูบ้่าน 

4.10 0.99 มาก 3.98 0.89 มาก 4.05 0.95 มาก 

23. ทา่นมีสว่นร่วม 
ในการติดตามประเมินผล
งานพฒันาหมูบ้่าน 

4.08 0.98 มาก 3.89 0.76 มาก 4.00 0.91 มาก 

ภาพรวม 4.05    0.92  มาก 3.90 0.75 มาก 3.99    0.86  มาก 
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 จากตารางท่ี 13 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมู่บ้านศาลาศกัด์ิ 
เห็นว่าปัจจัยทางด้านการมีส่วนร่วม  สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.10 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก 
รองลงมาคือ สมาชิกในหมูบ้่านมีสว่นร่วมในการศกึษาและค้นหาปัญหาของหมูบ้่าน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.08 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96 อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก และ สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผลงานพฒันาหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.98 อยู่ในระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.05 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 อยูใ่นระดบัมาก  
 ส่วนปัจจัยทางด้านการมีส่วนร่วม ของหมู่บ้านบ้านโคก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า 
สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.98 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วมใน
การวางแผนงานพฒันาหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 อยู่ใน 
ระดบัมาก สําหรับอนัดบัท่ีสาม สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงานพฒันาหมู่บ้าน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก .และโดย
ภาพรวมของหมูบ้่านบ้านโคก ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.75 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
 ในภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่า.สมาชิกในหมู่บ้านมี 
สว่นร่วมในการดําเนินงานพฒันาหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.05 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0 .95  อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก .รองลงมาคือ . .สมาชิกในหมู่ บ้านมีส่วนร่วมในการติดตาม 
ประเมินผลงานพัฒนาหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 
อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก.และสมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนงานพัฒนาหมู่บ้าน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.01 อยู่ในระดบัมาก และสมาชิกในหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการศึกษาและค้นหาปัญหาของหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.88 อยู่ในระดบัมาก โดยภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้าน ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.99 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
                 ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านผู้ นําหมูบ้่าน 

ปัจจยั 
ด้าน 

ผู้ นําหมูบ้่าน 

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

24. ผู้ นําหมูบ้่าน 
ให้ความสําคญักบัการ
พฒันาหมูบ้่านโดย 
ยดึแนวทางหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.18 0.86 มาก 4.19 0.75 มาก 4.18 0.82 มาก 

25. ผู้ นําหมูบ้่าน 
ผลกัดนัให้สมาชิก 
ในหมูบ้่านดําเนินชีวิต
ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.16 0.73 มาก 4.16 0.70 มาก 4.16 0.72 มาก 

26. ผู้ นําหมูบ้่าน 
มีการบริหารจดัการท่ีดี
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ของการพฒันาหมูบ้่าน
ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4.23 0.73 มาก 4.16 0.77 มาก 4.20 0.74 มาก 

DPU
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ตารางท่ี 14 (ตอ่) แสดงค่าเฉล่ีย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
                         ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านผู้ นําหมูบ้่าน 
 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมู่บ้านศาลาศกัด์ิ 
เห็นวา่ปัจจยัทางด้านผู้ นําหมู่บ้าน เห็นวา่ผู้ นําหมูบ้่านเปิดโอกาสให้สมาชิกในหมูบ้่านมีสว่นร่วมตดัสนิใจใน
การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.24 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก รองลงมาคือ ผู้ นําหมู่บ้านมีการบริหารจัดการท่ีดี 
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการพฒันาหมู่บ้านตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก สําหรับอนัดบัท่ีสาม ผู้ นําหมู่บ้านมีความ

ปัจจยั 
ด้าน 

ผู้ นําหมูบ้่าน 

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

27.ผู้ นําหมูบ้่าน 
เปิดโอกาสให้สมาชิก 
ในหมูบ้่านมีสว่นร่วม
ตดัสนิใจในการพฒันา
หมูบ้่านตามแนว 
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.24 0.69 มาก 4.05 0.83 มาก 4.17 0.75 มาก 

28. ผู้ นําหมูบ้่าน 
มีความซ่ือสตัย์  
มีคณุธรรม และมีความ
ขยนัขนัแขง็ทุม่เท 
ในการทํางาน 

4.22 0.70 มาก 4.14 0.84 มาก 4.19 0.76 มาก 

ภาพรวม 4.21 0.66  มาก 4.14 0.69 มาก 4.18 0.67  มาก 
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ซ่ือสตัย์ มีคณุธรรมและมีความขยนัขนัแข็งทุ่มเทในการทํางาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.70 อยู่ในระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมู่บ้านศาลาศกัด์ิ ปัจจัยด้านผู้ นําหมู่บ้าน  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 อยูใ่นระดบัมาก 
 
 ส่วนปัจจัยทางด้านผู้ นําหมู่บ้าน ของหมู่บ้านบ้านโคก ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  
ผู้ นําหมู่บ้านให้ความสําคญักบัการพฒันาหมู่บ้านโดยยึดแนวทางหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉล่ียสงูสดุ
เท่ากับ 4.19 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก รองลงมาคือ  
ผู้ นําหมู่บ้านมีความซ่ือสตัย์ มีคณุธรรมและมีความขยนัขนัแข็งทุ่มเทในการทํางาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 อยู่ในระดบัมาก สําหรับอนัดบัท่ีสาม ผู้ นําหมู่บ้านมีการบริหาร
จดัการท่ีดี เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการพฒันาหมูบ้่านตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก  และผู้ นําหมู่บ้านผลกัดนัให้สมาชิก 
ในหมู่บ้านดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.70 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก  .และโดยภาพรวมของหมู่บ้านบ้านโคก ปัจจยัด้านผู้ นําหมู่บ้าน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
 

 ในภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้าน ผู้ ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่า.ผู้ นําหมู่บ้านมีการ
บริหารจดัการท่ีดี เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการพฒันาหมูบ้่านตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีคา่เฉล่ียสงูสดุ
เท่ากับ 4.20 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก. รองลงมาคือ . 
ผู้ นําหมู่บ้านมีความซ่ือสตัย์ มีคณุธรรมและมีความขยนัขนัแข็งทุ่มเทในการทํางาน. มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก สําหรับอนัดบัท่ีสามผู้ นําหมู่บ้าน 
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาหมู่บ้านโดยยึดแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 อยู่ในระดบัมาก โดยภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้าน ปัจจยัด้านผู้ นํา
หมู่บ้านมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดับความคิดเห็น 
ระดบัมาก 
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ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
                 ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ 

ปัจจยั 
ด้าน 

การสนบัสนนุจาก 
หนว่ยงานรัฐ 

ระดบัความคิดเห็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

29. หน่วยงานของรัฐ 
ให้การสนบัสนนุการ
พฒันาหมูบ้่านตาม
แนวทางหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.12 0.71 มาก 4.05 0.69 มาก 4.09 0.70 มาก 

30. หน่วยงานของรัฐ 
ได้มีการประสานงาน 
กบัหมูบ้่านเพ่ือหาทาง
พฒันาหมูบ้่านตามแนว
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

4.11 0.76 มาก 4.01 0.75 มาก 4.07 0.76 มาก 

31. หน่วยงานของรัฐ 
ได้ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่สมาชิกในหมูบ้่าน 

4.05 0.69 มาก 3.99 0.72 มาก 4.02 0.70 มาก 

32. หน่วยงานของรัฐ 
ได้ผลกัดนั กระตุ้น  
ให้สมาชิกในหมูบ้่าน
ดําเนินชีวิตตามแนวหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.04 0.83 มาก 4.06 0.72 มาก 4.05 0.79 มาก 

ภาพรวม 4.08   0.64  มาก 4.03 0.64 มาก 4.06    0.64  มาก 

DPU
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 จากตารางท่ี 15 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมู่บ้านศาลาศกัด์ิ 
เห็นว่าปัจจยัทางด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานของรัฐให้การสนบัสนนุการพฒันาหมู่บ้าน
ตามแนวทางหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.12 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 
อยู่ในความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ หน่วยงานของรัฐได้มีการประสานงานกับหมู่บ้านเพ่ือหาทาง
พฒันาหมู่บ้านตามแนวหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0 .76  อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก  สําหรับอันดับท่ีสาม  หน่วยงานของรัฐได้ถ่ายทอดความรู้  
ด้านหลกัเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.69 อยู่ในระดับมาก และโดยภาพรวมของหมู่บ้านศาลาศักดิ์ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.08 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 อยูใ่นระดบัมาก 
 
 ส่วนปัจจัยทางด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ของหมู่บ้านบ้านโคก ผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เห็นว่า หน่วยงานของรัฐได้ผลักดัน กระตุ้ นให้สมาชิกในหมู่บ้านดําเนินชีวิตตามแนวหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.06 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 อยู่ในความคิด
เห็นระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 อยู่ในระดับมาก 
สําหรับอนัดบัท่ีสาม หน่วยงานของรัฐได้มีการประสานงานกบัหมู่บ้านเพ่ือหาทางพฒันาหมู่บ้านตามแนว
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 อยูใ่นความคิดเห็น
ระดับมาก  และโดยภาพรวมของหมู่บ้านบ้านโคก ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.03 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
 
 ในภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่า.หน่วยงานของรัฐให้การ
สนับสนุนการพฒันาหมู่บ้านตามแนวทางหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉล่ียสงูสุดเท่ากับ 4.09 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก. รองลงมาคือ หน่วยงานของรัฐได้มี 
การประสานงานกบัหมู่บ้านเพื่อหาทางพฒันาหมู่บ้านตามแนวหลกัเศรษฐกิจพอเพียง.มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.07 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก สําหรับอันดับท่ีสาม 
หน่วยงานของรัฐได้ผลักดัน กระตุ้ นให้สมาชิกในหมู่บ้านดําเนินชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 อยู่ในระดบัมาก โดยภาพรวมของทัง้สอง
หมู่บ้าน ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.64 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 

DPU
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ตอนที่ 3   ความคิดเหน็ที่มีต่อความสาํเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสาํเร็จในการเป็นหมูบ้่าน 
                 เศรษฐกิจพอเพียง โดยนําเสนอในภาพรวม 

 
 
 
 
 

ปัจจยั 
 

ระดบัความคิดเห็น 
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 
คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

  ด้านการลดรายจ่าย 4.20 0.84 มาก 3.91 0.66    มาก 4.09 0.79 มาก 
ด้านการเพ่ิมรายได้ 4.08 0.96 มาก 3.61 0.94 ปาน

กลาง 
3.90 0.98 มาก 

ด้านการประหยดั 4.17 0.91 มาก 3.59 0.91 ปาน
กลาง 

3.95 0.95 มาก 

ด้านการเรียนรู้ 4.04 0.89 มาก 3.48 0.83 ปาน
กลาง 

3.83 0.90 มาก 

ด้านการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อมและ 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยืน 

4.08 0.90 มาก 3.87 0.75    มาก 4.00 0.85 มาก 

ด้านการเอือ้อารีตอ่กนั 4.29 0.82 มาก 4.13 0.59   มาก 4.23 0.74 มาก 
ภาพรวม 4.15    0.81  มาก 3.77 0.59 มาก 4.00 0.75 มาก 

DPU
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 จากตารางท่ี 16 พบวา่คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก ซึง่มี 
คา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.15 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน สามารถจําแนก  
ตามลําดบัได้ดงันี ้ด้านการเอือ้อารีตอ่กนั มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.29 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82  
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.20 คา่เบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากบั 0.84 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก อนัดบัท่ีสาม ได้แก ่ด้านการประหยดั มีคา่เฉล่ีย 
เท่ากบั 4.17 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก…………….. 
… … … … … … … … … … … … … … . .  
 ในภาพรวมของหมูบ้่านบ้านโคก พบวา่คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดบัความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อความสําเร็จ ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก ซึง่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.77 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59  อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถจําแนกตามลําดบัได้ดงันี ้  ด้านการเอือ้อารีตอ่กนั   มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.13 คา่เบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากบั 0.59  อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย  มีค่าเฉลี่ย  
เท่ากบั 3.91 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66  อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก    อนัดบัท่ีสามได้แก่ 
ด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.87 คา่เบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากบั 0.75 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก . 

 
ในภาพรวมของทัง้สองหมูบ้่าน พบวา่คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นท่ีมี 

ตอ่ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง      ในภาพรวมของทัง้สองหมูบ้่าน อยูใ่นความคิดเห็น 
ระดบัมาก ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.00    และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน 
สามารถจําแนก ตามลําดบัได้ดงันี ้        ด้านการเอือ้อารีตอ่กนั    มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.23 คา่เบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากบั 0.74 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาได้แก่  ด้านการลดรายจ่าย มีคา่เฉล่ียเท่ากบั  
4.09 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก    อนัดบัท่ีสาม ได้แก่ ด้านการ 
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน    มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.00   และมีค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากบั 0.85 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 17 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสาํเร็จในการเป็นหมูบ้่าน 
                 เศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจยัด้านการลดรายจ่าย 

 
 จากตารางท่ี 17 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจยัด้านการลดรายจ่าย พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถามของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ เห็นวา่ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านใช้พืน้ท่ีบริเวณบ้าน หรือใช้
กระถางภาชนะท่ีทิง้แล้วในการปลกูผกัไว้กินเองในครอบครัว มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.25 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ สมาชิกทกุคนในครัวเรือนของ
หมูบ้่าน ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.16 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.98  
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่านศาลาศกัดิ ์ปัจจยัด้านการลดรายจ่าย มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.20 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
 

ปัจจยั 
ด้านการลดรายจ่าย 

 

ระดบัความคิดเห็น 
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 
คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

1. ครัวเรือนของท่าน 
ใช้พืน้ท่ีบริเวณบ้าน  
หรือใช้กระถางภาชนะ 
ท่ีทิง้แล้วในการปลกูผกั 
ไว้กินเองในครอบครัว 

4.25 0.82 มาก 3.90 0.74 มาก 4.11 0.80 มาก 

2. สมาชิกทกุคน 
ในครัวเรือนของท่าน 
ประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอนัดี 

4.16 0.98 มาก 3.93 0.76 มาก 4.07 0.91 มาก 

ภาพรวม 4.20    0.84  มาก 3.91 0.66 มาก 4.09   0.79  มาก 

DPU
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 ปัจจยัด้านการลดรายจ่ายของหมูบ้่านบ้านโคก พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถามของหมูบ้่านบ้านโคก เห็นวา่ สมาชิกทกุคนในครัวเรือนของหมูบ้่าน ประพฤตตินอยูใ่น
ศีลธรรมอนัดี มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.93 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 อยูใ่นความคิดเห็น
ระดบัมาก รองลงมาคือ  ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านใช้พืน้ท่ีบริเวณบ้าน หรือใช้กระถางภาชนะ 
ท่ีทิง้แล้วในการปลกูผกัไว้กินเองในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.74 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่านบ้านโคก ปัจจยัด้านการลดรายจ่าย  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
 
 โดยภาพรวมทางด้านปัจจยัด้านการลดรายจ่ายของทัง้สองหมูบ้่าน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นวา่ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านใช้พืน้ท่ีบริเวณบ้าน หรือใช้กระถาง
ภาชนะท่ีทิง้แล้วในการปลกูผกัไว้กินเองในครอบครัว มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.11 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.80 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ สมาชิกทกุคนในครัวเรือนของหมูบ้่าน 
ประพฤตตินอยูใ่นศีลธรรมอนัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.07 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91  
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของทัง้สองหมูบ้่าน ปัจจยัด้านการลดรายจ่าย มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.09 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 18 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสาํเร็จในการเป็นหมูบ้่าน 
                 เศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจยัด้านการเพ่ิมรายได้ 

 
 
 
 
 
 

ปัจจยั 
ด้านการเพ่ิมรายได้ 

 

ระดบัความคิดเห็น 
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 
คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D). 

ระดบั 

3. ครัวเรือนของท่าน 
มีอาชีพอ่ืนนอกจาก 
อาชีพหลกั ท่ีทําให้
ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึน้ 

4.09 1.04 มาก 3.57 1.04 ปาน
กลาง 

3.89 1.06 มาก 

4. ครัวเรือนของท่าน 
มีการใช้อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือในการประกอบ
อาชีพ หรือสิง่อํานวย
ความสะดวกในครัวเรือน
ท่ีเหมาะสม เช่น  
การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ  
การปลกูผกัปลอดสารพิษ 

4.07 1.03 มาก 3.65 0.98 ปาน
กลาง 

3.91 1.03 มาก 

ภาพรวม 4.08    0.96  มาก 3.61 0.94 ปาน
กลาง 

3.90 0.98  มาก 

DPU
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 จากตารางท่ี 18 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจยัด้านการเพ่ิมรายได้ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถามของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ เห็นวา่ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านมีอาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพหลกั 
ท่ีทําให้ครัวเรือนมีรายได้เพิม่ขึน้ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.09 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่าน มีการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือใน
การประกอบอาชีพ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือนท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ การปลกูผกั
ปลอดสารพิษ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.07 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.03 อยูใ่นความคิดเห็น 
ระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่านศาลาศกัดิ ์ปัจจยัด้านการเพ่ิมรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 และมี
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก 
 
 ปัจจยัด้านการเพ่ิมรายได้ของหมูบ้่านบ้านโคก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถามของหมูบ้่านบ้านโคก เห็นว่า ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่าน มีการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือใน
การประกอบอาชีพ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือนท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ การปลกูผกั
ปลอดสารพิษ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.65 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.98 อยูใ่นความคิดเห็น
ระดบัปานกลาง รองลงมาคือ  ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านมีอาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพหลกั ท่ีทําให้
ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึน้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 อยูใ่นความ 
คดิเห็นระดบัปานกลาง และโดยภาพรวมของหมูบ้่านบ้านโคก ปัจจยัด้านการเพ่ิมรายได้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.61 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
 
 โดยภาพรวมทางด้านปัจจยัด้านการเพ่ิมรายได้ของทัง้สองหมูบ้่าน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นวา่ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่าน มีการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือในการ
ประกอบอาชีพ หรือสิง่อํานวยความสะดวกในครัวเรือนท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ การปลกูผกั
ปลอดสารพิษ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.91 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.03 อยูใ่นความคิดเห็น
ระดบัมาก รองลงมาคือ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านมีอาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพหลกั ท่ีทําให้ครัวเรือน 
มีรายได้เพ่ิมขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.06 อยูใ่นความคิดเห็น 
ระดบัมาก และโดยภาพรวมของทัง้สองหมูบ้่าน ปัจจยัด้านการเพิม่รายได้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.90 และ 
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.98 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 19 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสาํเร็จในการเป็นหมูบ้่าน 
                 เศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจยัด้านการประหยดั 

 
 จากตารางท่ี 19 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจยัด้านการประหยดั พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ท่ีตอบแบบสอบถามของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ เห็นวา่ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านมีการใช้จ่าย  
อยา่งประหยดั คํานงึถึงความสมเหต ุ สมผล ก่อนใช้จ่าย มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.21 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.95 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านมีการ
ฝากเงินไว้กบั ธนาคาร/สถาบนัการเงิน/กลุม่ออมทรัพย์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.97 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่านศาลาศกัดิ ์ปัจจยัด้านการประหยดั 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 

ปัจจยั 
ด้านการประหยดั 

 
 

ระดบัความคิดเห็น 
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 
คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

5. ครัวเรือนของท่าน 
มีการฝากเงินไว้กบั
ธนาคาร/สถาบนัการเงิน/
กลุม่ออมทรัพย์ 

4.13 0.97 มาก 3.60 1.01 ปาน
กลาง 

3.93 1.02 มาก 

6. ครัวเรือนของท่าน 
มีการใช้จ่าย 
อย่างประหยดั คํานงึถึง
ความสมเหต ุสมผล 
ก่อนใช้จ่าย 

4.21 0.95 มาก 3.59 0.94 ปาน
กลาง 

3.97 0.99 มาก 

ภาพรวม 4.17    0.91  มาก 3.59 0.91 ปาน
กลาง 

3.95    0.95  มาก 
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 ปัจจัยด้านการประหยัดของหมู่ บ้านบ้านโคก พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถามของหมู่บ้านบ้านโคก เห็นว่า ครัวเรือนของสมาชิกในหมู่บ้านมีการฝากเงินไว้กับ ธนาคาร/
สถาบันการเงิน/กลุ่มออมทรัพย์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.60 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 
อยูใ่นความคิดเห็นระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านมีการใช้จ่ายอยา่งประหยดั 
คํานึงถึงความสมเหต ุสมผล ก่อนใช้จ่าย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 
อยู่ในความคิดเห็นระดับปานกลาง และโดยภาพรวมของหมู่บ้านบ้านโคก ปัจจัยด้านการประหยัด  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
 
 โดยภาพรวมทางด้านปัจจยัด้านการประหยดัของทัง้สองหมูบ้่าน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นวา่ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านมีการใช้จ่าย อยา่งประหยดั คํานึงถงึ
ความสมเหต ุ สมผล ก่อนใช้จ่าย มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.97 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ ครัวเรือนของสมาชิกในหมูบ้่านมีการฝากเงินไว้กบั ธนาคาร/
สถาบนัการเงิน/กลุม่ออมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02 อยูใ่น
ความคดิเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของทัง้สองหมูบ้่าน ปัจจยัด้านการประหยดั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.95 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่าน 
                 เศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจยัด้านการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

ปัจจยั 
ด้านการเรียนรู้ 

 
 

ระดบัความคิดเห็น 
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 
คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

7. หมูบ้่านของท่าน 
มีการบนัทกึภมูิปัญญา 
ในรูปแบบตา่งๆ 

3.99 0.95 มาก 3.43 0.87 ปาน
กลาง 

3.77 0.96 มาก 

8. หมูบ้่านของท่าน 
มีการถ่ายทอดภมูิปัญญา
และนําไปใช้ประโยชน์ 

4.03 0.94 มาก 3.45 0.87 ปาน
กลาง 

3.81 0.95 มาก 

9. หมูบ้่านของท่าน  
มีการพดูคยุแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือ 
จดัเวทีการเรียนรู้ 
ในเร่ืองหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.11 0.94 มาก 3.58 0.90 ปาน
กลาง 

3.90 0.96 มาก 

ภาพรวม 4.04   0.89  มาก 3.48 0.83 ปาน
กลาง 

3.83   0.90  มาก 

DPU



 

 

71 

 จากตารางท่ี 20 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจยัด้านการเรียนรู้ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถามของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ เห็นวา่ ภายในหมูบ้่านมีการพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือจดั
เวทีการเรียนรู้ในเร่ืองหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.11 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.94 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ ภายในหมูบ้่านมีการถ่ายทอดภมูิปัญญาและ
นําไปใช้ประโยชน์ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.03 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 อยูใ่นความคิดเห็น 
ระดบัมาก อนัดบัท่ีสามได้แก ่ภายในหมูบ้่านมีการบนัทกึภมิูปัญญาในรูปแบบตา่งๆ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.99 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่าน 
ศาลาศกัดิ์ ปัจจยัด้านการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 อยูใ่น
ความคดิเห็นระดบัมาก 
 
 ปัจจยัด้านการประหยดัของหมูบ้่านบ้านโคก พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถามของหมูบ้่านบ้านโคก เห็นวา่ ภายในหมูบ้่านมีการพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเห็นหรือจดัเวที
การเรียนรู้ในเร่ืองหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.58 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.90 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ภายในหมู่บ้านมีการถ่ายทอดภมิูปัญญาและ
นําไปใช้ประโยชน์ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.45 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 อยูใ่นความคิดเห็น 
ระดบัปานกลาง อนัดบัท่ีสามได้แก่ ภายในหมูบ้่านมีการบนัทกึภมูิปัญญาในรูปแบบตา่งๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.43 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัปานกลาง และโดยภาพรวมของ
หมูบ้่านบ้านโคก ปัจจยัด้านการเรียนรู้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.48 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83  
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัปานกลาง 
 
 โดยภาพรวมทางด้านปัจจยัด้านการเรียนรู้ของทัง้สองหมู่บ้าน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นวา่ ภายในหมู่บ้านมีการพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือจดัเวทีการ
เรียนรู้ในเร่ืองหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 3.90 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ ภายในหมูบ้่านมีการถ่ายทอดภมูิปัญญาและนําไปใช้ประโยชน์ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก อนัดบัท่ีสาม
ได้แก่ ภายในหมูบ้่านมีการบนัทกึภมูิปัญญาในรูปแบบตา่งๆ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.77 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.96 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่านทัง้สอง ปัจจยัด้านการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสาํเร็จในการเป็นหมูบ้่าน 
                 เศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจยัด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยั 
ด้านการอนรัุกษ์ 
สิง่แวดล้อมและใช้
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

อย่างยัง่ยืน 
 
 

ระดบัความคิดเห็น 
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 
คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

10. หมูบ้่านของท่าน 
มีการใช้วสัดหุรือ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
อย่างคุ้มคา่และประหยดั 

4.07 0.95 มาก 3.79 0.82 มาก 3.96 0.91 มาก 

11. หมูบ้่านของท่าน 
มีการสง่เสริม 
ให้มีการปลกูต้นไม้
บริเวณท่ีสาธารณะ 
ถนนในหมูบ้่าน  
บริเวณบ้าน  
หรือท่ีว่างในหมูบ้่าน 

4.09 0.94 มาก 3.95 0.78 มาก 4.03 0.88 มาก 

ภาพรวม 4.08    0.90  มาก 3.87 0.75 มาก 4.00    0.85  มาก 
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 จากตารางท่ี 21 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจยัด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อยา่งยัง่ยืน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ เห็นวา่ หมูบ้่าน
มีการสง่เสริมให้มีการปลกูต้นไม้บริเวณท่ีสาธารณะ ถนนในหมูบ้่าน บริเวณบ้านหรือท่ีวา่งในหมูบ้่าน  
มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.09 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
รองลงมาคือ หมูบ้่านมีการใช้วสัดหุรือทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่และประหยดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่าน 
ศาลาศกัดิ์ ปัจจยัด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.08 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
 
 ปัจจยัด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน ของหมูบ้่านบ้านโคก 
พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามของหมูบ้่านบ้านโคก เห็นว่า หมูบ้่านมีการสง่เสริม
ให้มีการปลกูต้นไม้บริเวณท่ีสาธารณะ ถนนในหมูบ้่าน บริเวณบ้านหรือท่ีวา่งในหมูบ้่าน มีคา่เฉล่ียสงูสดุ
เท่ากบั 3.95 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ หมูบ้่านมี
การใช้วสัดหุรือทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างคุ้มคา่และประหยดั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.79 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.82 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่านบ้านโคก ปัจจยัด้านการ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.75 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
 

 โดยภาพรวมทางด้านปัจจยัด้านการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืนของ
ทัง้สองหมูบ้่าน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นว่า หมูบ้่านมีการส่งเสริมให้มี
การปลกูต้นไม้บริเวณท่ีสาธารณะ ถนนในหมูบ้่าน บริเวณบ้านหรือท่ีวา่งในหมูบ้่าน มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 
4.03 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ หมูบ้่านมีการใช้
วสัดหุรือทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่และประหยดั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.96 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.91 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของทัง้สองหมูบ้่าน ปัจจยัด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.00 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.85 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 22 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสาํเร็จในการเป็นหมูบ้่าน 
                 เศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจยัด้านการเอือ้อารีต่อกนั 

 
 
 
 
 
 

ปัจจยั 
ด้านการเอือ้อารีตอ่กนั 

 
 

ระดบัความคิดเห็น 
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 
คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่น
เบี่ยงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั คา่เฉล่ีย 
(Mean) 

สว่น
เบ่ียงเบน 
มาตร 
ฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

12.หมูบ้่านของท่าน 
มีการจดัสวสัดิการสําหรับ
คนจน คนด้อยโอกาส 
และคนประสบปัญหา 

4.21 0.91 มาก 4.11 0.69 มาก 4.17 0.83 มาก 

13.หมูบ้่านมีการจดัทํา
แผนหมูบ้่านเพ่ือพฒันา
หรือแก้ไขปัญหาหมูบ้่าน 

4.24 0.90 มาก 4.11 0.66 มาก 4.19 0.81 มาก 

14.หมูบ้่านของท่านมีการ
นําแผนหมูบ้่านไปสูก่าร
ปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม 

4.34 0.86 มาก 4.14 0.61 มาก 4.26 0.78 มาก 

15. หมูบ้่านของท่าน 
มีการทบทวนแผน
หมูบ้่านทกุๆ ปี  

4.39 0.88 มาก 4.17 0.73 มาก 4.31 0.83 มาก 

          ภาพรวม 4.29    0.82  มาก 4.13 0.59 มาก 4.23    0.74  มาก 
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 จากตารางท่ี 22 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจยัด้านการเอือ้อารีตอ่กนั พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ท่ีตอบแบบสอบถามของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ เห็นวา่ หมูบ้่านมีการทบทวนแผนหมูบ้่านทกุๆ ปี มีค่าเฉล่ีย
สงูสดุเท่ากบั 4.39 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ 
หมูบ้่านมีการนําแผนหมูบ้่านไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 และมีคา่เบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.86 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก อนัดบัท่ีสามคือ หมูบ้่านมีการจดัทําแผนหมูบ้่าน 
เพ่ือพฒันาหรือแก้ไขปัญหาหมูบ้่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 อยูใ่น
ความคดิเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ ปัจจยัด้านการเอือ้อารีต่อกนั มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.29 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
 
 ปัจจยัด้านการเอือ้อารีต่อกนัของหมูบ้่านบ้านโคก พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถามของหมูบ้่านบ้านโคก เห็นวา่ หมู่บ้านมีการทบทวนแผนหมูบ้่านทกุๆ ปี มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 
4.17 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ หมูบ้่านมีการนํา
แผนหมูบ้่านไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม มคีา่เฉล่ียเทา่กบั 4.14 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก อนัดบัท่ีสามคือ หมูบ้่านมีการจดัสวสัดิการสําหรับคนจน คนด้อยโอกาสและ
คนประสบปัญหา มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.11 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 อยูใ่นความคิดเห็น 
ระดบัมาก และหมูบ้่านมีการจดัทําแผนหมูบ้่านเพ่ือพฒันาหรือแก้ไขปัญหาหมูบ้่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก และโดยภาพรวมของหมูบ้่าน 
บ้านโคก ปัจจยัด้านการเอือ้อารีต่อกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59  
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก 
 
 โดยภาพรวมปัจจยัด้านการเอือ้อารีตอ่กนัของหมูบ้่านทัง้สอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ 
ท่ีตอบแบบสอบถาม เห็นวา่ หมูบ้่านมีการทบทวนแผนหมู่บ้านทกุๆ ปี มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.31 และมี
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก รองลงมาคือ หมูบ้่านมีการนําแผน
หมูบ้่านไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.26 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78  
อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก อนัดบัท่ีสามคือ หมูบ้่านมีการจดัทําแผนหมูบ้่าน เพ่ือพฒันาหรือแก้ไขปัญหา
หมูบ้่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 อยูใ่นความคดิเห็นระดบัมาก  
และโดยภาพรวมของหมูบ้่านทัง้สอง ปัจจยัด้านการเอือ้อารีต่อกนั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.23 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 อยู่ในความคดิเห็นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 23 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการ 
                 เป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
                  

 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 จากตารางท่ี  23  แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จ
ในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงกบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยัของ
หมูบ้่านศาลาศกัดิ์ พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง     
กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01  กลา่วคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์  
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  (Pearson Correlation (r)) 
เท่ากบั 0.8211  มีค่าความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
 ผลการวจิยัของหมูบ้่านบ้านโคก พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียง  กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  ของหมูบ้่านโคก มีค่า  
Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01  กลา่วคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการ
เป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง     มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงของ

         ปัจจยั 
 
 
 

ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

Pearson  
Correlation 

Sig 
(2-tailed) 

ระดบั 
ความ 
สมั 
พนัธ์ 

Pearson  
Correlation 

Sig 
(2-tailed) 

ระดบั 
ความ 
สมั 
พนัธ์ 

Pearson  
Correlation 

Sig 
(2-tailed) 

ระดบั
ความ
สมั 
พนัธ์ 

ปัจจยัท่ีมี 
ความสมัพนัธ์ 
กบัความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
0.8211 

 
0.000**

  

 
สงู
มาก 

 
0.6276 

 
0.000 ** 

 
สงู 

 
0.7774 

 
0.000 ** 

 
สงู
มาก 
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หมูบ้่านโคก     อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 . 0 1  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (P e a r s o n 
Correlation (r)) เท่ากบั 0.6276   มีค่าความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั…………..     
 

 ในภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้านพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง     กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01  กลา่วคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนยัสําคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.7774  มีคา่
ความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
 

ตารางท่ี  24  แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็น 
                    หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ     
                    ด้านจิตใจ   ด้านสงัคม วฒันธรรม  ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านผู้ นําหมูบ้่าน    
                    และด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

                    
 

ปัจจยัท่ีมี 
ความสมัพนัธ์ 
กบัความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

Pearson  
Correlation 

Sig 
(2-tailed) 

ระดบั 
ความ 
สมั 
พนัธ์ 

Pearson  
Correlation 

Sig 
(2-tailed) 

ระดบั 
ความ 
สมั 
พนัธ์ 

Pearson  
Correlation 

Sig 
(2-tailed) 

ระดบั
ความ
สมั 
พนัธ์ 

  ด้านเทคโนโลยี 0.6657 0.000 ** สงู 0.2568 0.021 * เลก็ 
น้อย 

0.5581 0.000 ** ปาน
กลาง 

ด้านเศรษฐกิจ 0.7242 0.000 ** สงู 0.3319 0.003 * ปาน
กลาง 

0.6040 0.000 ** สงู 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0.7125 0.000 ** สงู 0.3251 0.003 * ปาน
กลาง 

0.6159 0.000 ** สงู 
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ตารางท่ี  24 (ตอ่) แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็น 
                           หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ  
                           ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านจิตใจ   ด้านสงัคม วฒันธรรม  ด้านการมีสว่นร่วม  
                           ด้านผู้ นําหมูบ้่าน   และด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ  
                           กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 จากตารางท่ี  24  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง   ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง   ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี  ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ    ด้านจิตใจ   ด้านสงัคม วฒันธรรม  ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านผู้ นําหมูบ้่าน   และด้าน
การสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

     ภาพรวมของหมู่บ้านศาลาศักดิ์  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านศาลาศักด์ิ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี   กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน

ปัจจยัท่ีมี 
ความสมัพนัธ์ 
กบัความสําเร็จ 
ในการเป็นหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาลาศกัดิ ์ บ้านโคก รวม 

Pearson  
Correlation 

Sig 
(2-tailed) 

ระดบั 
ความ 
สมั 
พนัธ์ 

Pearson  
Correlation 

Sig 
(2-tailed) 

ระดบั 
ความ 
สมั 
พนัธ์ 

Pearson  
Correlation 

Sig 
(2-tailed) 

ระดบั
ความ
สมั 
พนัธ์ 

ด้านจิตใจ 0.7916 0.000 ** สงู
มาก 

0.2287 0.041 * เลก็ 
น้อย 

0.6381 0.000 ** สงู 

ด้านสงัคม 
วฒันธรรม 

0.6620 0.000 ** สงู 0.3712 0.001 ** ปาน
กลาง 

0.5368 0.000 ** ปาน
กลาง 

ด้านการมีสว่นร่วม 0.7238 0.000 ** สงู 0.5835 0.000 ** สงู 0.6823 0.000 ** สงู 
ด้านผู้ นําหมูบ้่าน 0.6435 0.000 ** สงู 0.5406 0.000 ** ปาน

กลาง 
0.5945 0.000 ** สงู 

ด้านการสนบัสนนุ
จากหน่วยงานรัฐ 

0.5210 0.000 ** ปาน
กลาง 

0.5819 0.000 ** สงู 0.5275 0.000 ** ปาน
กลาง 
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เศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01  กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเทคโนโลยี     มีความสมัพนัธ์กบั ความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.6657 ค่าความสมัพนัธ์ในระดบัสงู  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั     

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ของหมูบ้่านศาลาศกัดิ์   กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับ ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson 
Correlation (r)) เท่ากบั 0.7242 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ ของหมู่บ้านศาลาศักดิ์   กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01  กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์
กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.7125 ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั     

ปัจจยัด้านจิตใจ ของหมู่บ้านศาลาศกัดิ์  กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01  กล่าวนัน่คือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านจิตใจ  มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง    อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (Pearson 
Correlation (r)) เท่ากบั 0.7916 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ปัจจยัด้านสงัคม วฒันธรรม ของหมู่บ้านศาลาศกัดิ์  กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวนัน่คือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงด้านสงัคม วฒันธรรม   มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.6620 ค่าความสมัพนัธ์ในระดบัสงู  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั     

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ของหมู่บ้านศาลาศักดิ์ กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวนัน่คือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
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ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีส่วนร่วม     มีความสมัพนัธ์กับ ความสําเร็จ 
ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.7238 ค่าความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั     

ปัจจัยด้านผู้ นําหมู่บ้าน ของหมู่บ้านศาลาศักดิ์ กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวนัน่คือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านผู้ นําหมู่บ้าน มีความสมัพนัธ์กบั กบัความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.6435 ค่าความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั     

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ของหมู่บ้านศาลาศักดิ์  กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed)เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวนั่นคือ ปัจจัยท่ีมี
ความสมัพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ     
มีความสมัพนัธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.5210 ค่าความสมัพนัธ์ใน
ระดบัปานกลาง  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
 

ภาพรวมของหมู่บ้านบ้านโคก ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บ้านบ้านโคก ปัจจยัด้านเทคโนโลยี   กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับ ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson 
Correlation (r)) เท่ากบั 0.2568 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัเล็กน้อย  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ของหมู่บ้านบ้านโคก กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ      มีความสัมพนัธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson 
Correlation (r)) เท่ากบั 0.3319 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
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ปัจจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านบ้านโคก   กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ  0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  กล่าวคือ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติ   มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จ
ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.3251 ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั     

ปัจจยัด้านจิตใจของหมู่บ้านบ้านโคก  กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.041 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  กล่าวคือ ปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์กับความสําเร็จในการ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านจิตใจ     มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation 
(r)) เท่ากบั 0.2287 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัเล็กน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ปัจจัยด้านสงัคม วฒันธรรมของหมู่บ้านบ้านโคก   กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ  0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวคือ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านสงัคม วฒันธรรม     มีความสมัพนัธ์กบั ความสําเร็จ
ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.3712 ค่าความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั     

ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของหมูบ้่านบ้านโคก กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีส่วนร่วม     มีความสัมพนัธ์ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson 
Correlation (r)) เท่ากบั 0.5835 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ด้านผู้ นําหมู่บ้านของหมู่บ้านบ้านโคก กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านผู้ นําหมู่บ้าน      มีความสมัพนัธ์กบั ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson 
Correlation (r)) เท่ากบั 0.5406 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ปัจจยัด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐของหมู่บ้านบ้านโคก  กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed)เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวนั่นคือ ปัจจัยท่ีมี
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ความสมัพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ     
มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง    อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.5819 ค่าความสมัพนัธ์ใน
ระดบัสงู  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
 

 โดยภาพรวมของทัง้สองหมู่ บ้านคือหมู่ บ้านศาลาศักด์ิ  และหมู่ บ้านบ้านโคก  ปัจจัยท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ทางด้านปัจจยัเทคโนโลยี   กบัความสําเร็จ
ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเทคโนโลยี     มีความสัมพันธ์กับ 
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.5581 ค่าความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจของทัง้สองหมูบ้่านคือหมูบ้่านศาลาศกัด์ิ และหมูบ้่านบ้านโคก กบัความสําเร็จ
ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01  กล่าวคือ ปัจจยั
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านเศรษฐกิจ      มีความสมัพนัธ์
กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.6040 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั     

ปัจจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติของทัง้สองหมู่บ้านคือหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก กบั
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
กล่าวคือปัจจัย ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับความสํ า เ ร็จในการ เ ป็นหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเ พียงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.6159 
ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ปัจจัยด้านจิตใจของทัง้สองหมู่บ้านคือหมู่บ้านศาลาศักดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก  กับความสําเร็จ 
ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01  กล่าวคือ ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านจิตใจ     มีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   โดยมีค่า
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สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.6381 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั     

ด้านสังคม วัฒนธรรม ของทัง้สองหมู่บ้านคือหมู่บ้านศาลาศักดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก กับ
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  
กล่าวคือ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสังคม 
วัฒนธรรม  ความสําเ ร็จในการเป็นหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง      อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.01  โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.5368 ค่าความสมัพนัธ์
ในระดบัปานกลาง  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ด้านการมีสว่นร่วม ของทัง้สองหมู่บ้านคือหมู่บ้านศาลาศกัดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก กบัความสําเร็จ
ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01  กล่าวคือ ปัจจยั
ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับความสําเ ร็จในการ เ ป็นหมู่ บ้ านเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการมีส่วน ร่วม  
มีความสัมพันธ์กับ กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.01  โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.6823 ค่าความสมัพนัธ์
ในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     

ด้านผู้ นําหมูบ้่าน ของทัง้สองหมูบ้่านคือหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ และหมูบ้่านบ้านโคก กบัความสําเร็จใน
การเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01  กล่าวนัน่คือ ปัจจยั
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผู้ นําหมูบ้่าน  มีความสมัพนัธ์กบั 
กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 0.5945 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั     

ด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ ของทัง้สองหมูบ้่านคือหมูบ้่านศาลาศกัดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก  
กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีค่า Sig.(2-tailed)เท่ากบั  0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01  
กลา่วนัน่คือ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการสนบัสนนุ
จากหน่วยงานรัฐ   มีความสัมพันธ์กับ  กับความสําเ ร็จในการเป็นหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง      
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation (r)) เท่ากบั 
0.5275 คา่ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
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ตอนที่ 4   ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
              4.1    ปัญหา อุปสรรคในการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงของ 

                                หมู่บ้านศาลาศักดิ์ มีรายละเอียดดังนี ้
                                4.1.1 มีต้นทนุทางการเกษตรสงู เช่น ค่าปุ๋ ย หรือเคร่ืองมือเทคโนโลยีสมยัใหม ่
                                                ทางการเกษตร เป็นต้น    จํานวนผู้ตอบ  23 คน 
                                        4.1.2 กลุม่อาชีพไม่มีความตอ่เน่ือง และมีไม่หลากหลาย ควรมีกลุม่อาชีพ 
                                                 สําหรับกลุม่ผู้สงูอาย ุกลุม่แมบ้่าน และกลุม่เยาวชน จํานวนผู้ตอบ 20 คน 
                                        4.1.3 การตลาดของกลุม่อาชีพไมมี่ความตอ่เน่ือง ทําให้ขาดการผลิต 
                                                 สนิค้าของชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง จํานวนผู้ตอบ 18 คน 
                                        4.1.4 การถ่ายทอดด้านภมูิปัญญาของชมุชน ยงัไม่มีการจดัการความรู้ท่ีเป็น 
                                                รูปธรรม ควรรวบรวมจดัเก็บองค์ความรู้ตา่งๆ จากปราชญ์ชาวบ้าน และ 
                                                ถ่ายทอดต่อไป อยา่งตอ่เน่ือง จํานวนผู้ตอบ 10 คน 
                                         

              4.2    ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงของหมู่บ้าน 
                                บ้านโคก มีรายละเอียดดงันี ้

                            4.2.1 การตลาดของกลุม่อาชีพไมมี่ความตอ่เน่ือง ทําให้ขาดการผลิต 
                                                 สนิค้าของชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง  จํานวนผู้ตอบ 20 คน 

                            4.2.2 การสง่เสริมด้านการรวบรวมองค์ความรู้ด้านภมิูปัญญายงัไม่เป็นรูปธรรม 
                                                  ควรมีการรวบรวม และถา่ยทอดองค์ความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการใช้ 
                                                  องค์ความรู้พฒันาชมุชน  จํานวนผู้ตอบ 10 คน 
                                          
          ตอนที่ 5   แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
       5.1   แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านศาลาศักดิ์ 
                                มีรายละเอียดดังนี ้
     5.1.1  ควรมีการให้คําแนะนําเก่ียวกบัการทําการเกษตรท่ีเหมาะสม เช่น  
                                                 สง่เสริมการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีภมูิปัญญาชาวบ้าน 
                                                 ในการลดต้นทนุทางการเกษตร จํานวนผู้ตอบ 22 คน 
     5.1.2  ควรสง่เสริมด้านการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากขึน้ เพ่ือตรงกบั 
                                                 ความต้องการของสมาชิกในหมูบ้่าน โดยอาจมีการสํารวจจํานวนความ 
                                                 สนใจในกลุม่อาชีพของสมาชิกในหมูบ้่าน  จํานวนผู้ตอบ 20 คน 
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                                       5.1.3   ควรขยายด้านการตลาดของกลุม่อาชีพมากขึน้ เช่น กลุม่อาชีพกรอบรูป 
                                                  วิทยาศาสตร์  เป็นต้น  จํานวนผู้ตอบ 18 คน 
                                      5.1.4   ควรมีการบนัทกึภมูิปัญญาของหมูบ้่านให้เป็นรูปธรรม  
                                                  และมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้  จํานวนผู้ตอบ 15 คน 
                                      5.1.5   ควรมีการสร้างเครือขา่ยเพ่ือพฒันาด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบ้่าน  
                                                 และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกในหมูบ้่าน 
                                                 และนอกหมูบ้่านอยา่งตอ่เน่ือง จํานวนผู้ตอบ 9 คน 
                                      5.1.6   จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ภมูิปัญญากบัหมูบ้่านใกล้เคียง 
                                                 หรือหมู่บ้านอ่ืนๆ จํานวนผู้ตอบ 8 คน 
 

 5.2   แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านบ้านโคก 
        มีรายละเอียดดงันี ้

                                   5.2.1  ภาครัฐควรสนบัสนนุความรู้และงบประมาณด้านการเกษตร เช่นการปลกู 
                                             พืชผกัปลอดสารพิษ เพ่ือบริโภคและขาย การเลีย้งสตัว์เพ่ือบริโภคและขาย  
                                             เช่น เลีย้งปลา เลีย้งไก่ เป็นต้น  จํานวนผู้ตอบ 20 คน 
                                   5.2.2   ควรมีแนะนําความรู้ หรือจดัอบรมให้สมาชิกในหมูบ้่านด้านการประกอบ 
                                              อาชีพเสริม การอบรมปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยชีวภาพ เป็นต้น จํานวนผู้ตอบ 18 คน 
                                   5.2.3   ควรมีการจดัการศกึษาดงูานในหมูบ้่านอ่ืนๆ เช่น มีการนําผู้ นําหมูบ้่าน หรือ 
                                              สมาชิกในหมูบ้่านไปเรียนรู้งานจากหมูบ้่านอ่ืน และถ่ายทอดความรู้ใน 
                                              หมูบ้่าน  จํานวนผู้ตอบ 15 คน 
                                   5.2.4   ควรจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ภมูิปัญญาภายในหมูบ้่าน หรือแลกเปล่ียน 
                                              ความรู้ด้านภมูิปัญญากบัหมูบ้่านอ่ืนๆ เพ่ือนําความรู้มาพฒันาหมูบ้่าน 
                                              จํานวนผู้ตอบ 8 คน 
            5.2.5   ควรขยายด้านการตลาดของสนิค้าหมู่บ้านเพ่ิมมากขึน้ จํานวนผู้ตอบ 5 คน 
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้ วิจยั 
สรุปผลการวิจยัท่ีได้จากการวิเคราะห์ รวมถงึให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
 
5.1 ผลการวิจัย 

 ผลสรุปข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
หมู่บ้านศาลาศกัด์ิ มีจํานวน 126 ราย จําแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา โดยมีอาชีพหลกั ดงันี ้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.40 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.30 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.51 
และสว่นใหญ่พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีอาชีพหลกั คือ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 45.24 

          หมู่บ้านบ้านโคก มีกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 80 ราย จําแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา โดยมี
อาชีพหลัก ดังนี  ้ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.00 โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.75 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.25 และส่วนใหญ่พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีอาชีพหลกั คือ รับจ้าง  
คิดเป็นร้อยละ 48.75 

 โดยผลสรุปภาพรวมของทั ง้สองหมู่ บ้าน  คือ  หมู่ บ้านศาลาศักดิ์  และหมู่ บ้านบ้านโคก  
มีกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 206 ราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา โดยมีอาชีพหลกั ดงันี ้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.30 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.50 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.20 
และส่ วนใหญ่พบว่ า  ผู้ ท่ี ตอบแบบสอบถามมีอา ชีพหลัก  คื อ  รับ จ้ าง  คิด เ ป็น ร้อยละ  46.60 
 
             สรุปปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้าน
ศาลาศักดิ์  และหมู่ บ้ า น บ้ าน โคก  ประกอบ ด้ วย  ปั จ จั ย ด้ าน เ ทค โน โล ยี   ด้ าน เศ รษฐ กิจ     
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ    ด้านจิตใจ   ด้านสังคม วัฒนธรรม    ด้านการมีส่วนร่วม   ด้านผู้ นําหมู่บ้าน   
และด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ      
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5.2 อภปิรายผล 
 พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้าน
ศาลาศกัด์ิ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ    ด้านจิตใจ   
ด้านสงัคม วฒันธรรม    ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านผู้ นําหมูบ้่าน   และด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ  
                    

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูบ้่านบ้านโคก 
ประกอบด้วย ปัจจยัด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ    ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ    ด้านจิตใจ   ด้านสงัคม 
วฒันธรรม    ด้านการมีสว่นร่วม   ด้านผู้ นําหมูบ้่าน   และด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐ  

และโดยภาพรวมของทัง้สองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านศาลาศกัดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก พบว่าปัจจยัท่ีมี
ความสมัพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
ด้านเศรษฐกิจ    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ    ด้านจิตใจ   ด้านสังคม วัฒนธรรม    ด้านการมีส่วนร่วม    
ด้านผู้ นําหมู่บ้าน   และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ โดยมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และ 0.05 
 
 โดยปัจจัยด้านเทคโนโลยี ของทัง้สองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านศาลาศักด์ิ และหมู่บ้านบ้านโคก  
มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยเทคโนโลยี ท่ีเอือ้ต่อการพฒันา
หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถงึ การนําอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีเป็นเทคโนโลยีภมูิปัญญาชาวบ้าน 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการพฒันาอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีเป็น เทคโนโลยี 
ภมูิปัญญาพืน้บ้าน   และเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน  
ผลการวิจยัสอดคล้องกบัทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท เป็นทฤษฎีท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึง่ดําเนินการโดย สญัญา สญัญาวิวฒัน์ พฒันาขึน้มาจากการวิจยัในโครงการ 
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ในชนบท โดยทฤษฎีนีก้ล่าวว่า การท่ีคนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองได้นัน้ 
จะต้องมีปัจจยั 5 ตวัด้วยกนั คือ พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี  พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึง่ตนเองได้ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ  พึ่งตนเองได้ทางจิตใจ และพึ่งตนเองได้ทางสงัคมวฒันธรรม (สญัญา สญัญาวิวฒัน์, 
2547) นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิศาล ทําสวน (2550) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ืองปัจจัย 
ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าไผ่ หมู่ท่ี 2 
ตําบลแม่โป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปัจจยัเกือ้หนุน ได้แก่ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ทัง้  
5 ด้าน ได้แก ่ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากร ด้านจิตใจ และด้านสงัคม  
 

DPU



 

 

88 

 ปัจจยัเศรษฐกิจ ของทัง้หมู่บ้านศาลาศกัด์ิ และหมู่บ้านบ้านโคก มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  โดยปัจจัยเศรษฐกิจท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านมีรายได้ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท่ีสุจริตบนพืน้ฐานความสามารถของ
ตน เอง  มีอา ชีพและรายไ ด้ ท่ี เ พียงพอกับครอบค รั ว  มีการประกอบอา ชีพอย่ า งส ม่ํ า เสมอ  
มีการออม และสามารถพึ่งตนเองได้ สอดคล้องกบัทฤษฎีการพึ่งตนเองของชมุชนชนบท ซึง่ดําเนินการโดย 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ โดยการท่ีคนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองได้นัน้ จะต้องมีปัจจัย 5 ตัวด้วยกัน คือ 
พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี  พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ  พึ่งตนเองได้
ทางจิตใจ และพึ่งตนเองได้ทางสงัคมวฒันธรรม สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ นํา้ฝน ผ่องสวุรรณ (2553) 
ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ในการดําเนินชีวิต แบ่งเป็น 4 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านจิตใจและสงัคม ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจยัด้านการเรียนรู้ และปัจจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติ ของทัง้หมู่บ้านศาลาศกัด์ิ และหมู่บ้านบ้านโคก มีความสมัพนัธ์กบั
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอือ้ต่อการพฒันา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ หมู่บ้านมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์เพียงพอต่อการนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และหมู่บ้านมีการส่งเสริมสนบัสนนุให้มีการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านให้มีความ
อดุมสมบูรณ์ ผลการวิจยัสอดคล้องกบัทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดย สญัญา 
สญัญาวิวฒัน์ โดยการท่ีคนก็ดี ชมุชนก็ดี จะพึ่งตนเองได้นัน้ จะต้องมีปัจจยั 5 ตวัด้วยกนั คือ พึง่ตนเองได้
ทางเทคโนโลยี  พึง่ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึง่ตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ  พึง่ตนเองได้ทางจิตใจ และ
พึ่งตนเองได้ทางสังคมวัฒนธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันชัย พละไกร  (2550)  
ได้ศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านตําแย ตําบล 
ม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอบุลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า ด้านปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จ
ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ปัจจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน ปัจจยัด้านความหลากหลาย
ทางอาชีพ ปัจจยัด้านศาสนา สงัคม และวฒันธรรม 

 
ปัจจยัด้านจิตใจ ของทัง้หมูบ้่านศาลาศกัด์ิ และหมู่บ้านบ้านโคก มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จใน

การเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง โดยปัจจยัด้านจิตใจ    ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงคือ  
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การท่ีสมาชิกในหมู่บ้านมีความภาคภูมิใจในชีวิตของตนเอง มีจิตใจเข้มแข็ง สามารถต่อสู้ กับปัญหา
อุปสรรคได้ ยึดมั่นในแนวทางคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวมและผู้ อ่ืน แสวงหาความรู้พัฒนา
ตนเองอยู่ เสมอ  สอดคล้องกับทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท  ซึ่งดําเนินการโดย สัญญา  
สญัญาวิวฒัน์ โดยการท่ีคนก็ดี ชมุชนก็ดี จะพึ่งตนเองได้นัน้ จะต้องมีปัจจยั 5 ตวัด้วยกนั คือ พึง่ตนเองได้
ทางเทคโนโลยี  พึง่ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึง่ตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ  พึง่ตนเองได้ทางจิตใจ และ
พึง่ตนเองได้ทางสงัคมวฒันธรรม สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ กานดาพนัธุ์ วนัทยะ (2551) โดยได้ศึกษา
ถงึปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการพึง่พาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่   พบวา่ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพึ่งพาตนเอง      ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านจิตใจ และปัจจัยทาง 
ด้านสงัคม 

 
ปัจจัยด้านสงัคม วฒันธรรม ของทัง้หมู่บ้านศาลาศักดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก มีความสมัพนัธ์กบั

ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยปัจจัยด้านสงัคม วฒันธรรม ท่ีเอือ้ต่อการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคือ  การท่ีสมาชิกในหมู่บ้านมีความสามัคคี มีความห่วงใย มีความเอือ้อาทร 
คอยช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้าน และอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของหมู่บ้าน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการพึ่งตนเองของชมุชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดย สญัญา สญัญาวิวฒัน์ โดยการท่ีคนก็ดี ชมุชนก็ดี 
จะพึง่ตนเองได้นัน้ จะต้องมีปัจจยั 5 ตวัด้วยกนั คือ พึง่ตนเองได้ทางเทคโนโลยี  พึง่ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ  พึ่งตนเองได้ทางจิตใจ และพึ่งตนเองได้ทางสังคมวัฒนธรรม 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ กานดาพนัธุ์ วนัทยะ (2551) โดยได้ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถใน
การพึง่พาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่   พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพึง่พาตนเอง      
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปัจจยัด้านจิตใจ และปัจจยัทางด้านสงัคม 

 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ของทัง้หมู่บ้านศาลาศักดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก มีความสัมพันธ์กับ

ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง โดยปัจจยัด้านการมีส่วนร่วม ท่ีเอือ้ต่อการพฒันาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงคือ การท่ีสมาชิกหมู่บ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาและค้นหาปัญหาของหมู่บ้าน  
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาของหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันาหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานพฒันาหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงาน
พัฒนาหมู่ บ้าน  โดยสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องของนักวิชาการ  เช่น 
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Cohen and Uphoff (1980) ซึง่แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด คือ       การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation)    การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ (Benefits) และการมีสว่นร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สอดคล้องกบัผลงานวิจยั 
ของ พจนนัท์ กองมาก (2550) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการยอมรับรูปแบบกิจกรรมของเกษตรกร
ในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอวังนํา้เขียว จังหวดันครราชสีมา พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
พฒันาการเรียนรู้ เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลต่อกระบวนการยอมรับรูปแบบกิจกรรมของเกษตรกร จะเห็นได้ว่า
ปัจจยัการมีสว่นร่วม เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จของการพฒันาชมุชน  
 
 ปัจจยัด้านผู้ นําหมูบ้่าน ของทัง้หมูบ้่านศาลาศกัด์ิ และหมู่บ้านบ้านโคก มีความสมัพนัธ์กบั
ความสําเร็จในการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง โดยปัจจยัด้านผู้ นําหมูบ้่าน ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียงคือ ผู้ นําหมูบ้่าน ให้ความสําคญักบัการพฒันาหมูบ้่าน ผลกัดนัให้สมาชิกในหมูบ้่าน
ดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ นําหมูบ้่านมีการบริหารจดัการท่ีดี เปิดโอกาสให้สมาชิกมีสว่นร่วม
ในการตดัสินใจ และผู้ นําหมูบ้่านมีความซ่ือสตัย์ มีคณุธรรม สอดคล้องกบังานวิจยัของ กีรติ เกิดคํา (2552)  
ได้ทําการวจิยัเร่ือง ความสําเร็จในการขบัเคล่ือนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสนัติสขุ หมูท่ี่ 5 
ตําบลแมล่าหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแมฮ่่องสอน ผลการวิจยัพบวา่ สาเหตสุําคญัของความสําเร็จใน
การขบัเคล่ือนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสนัติสขุ คือ ผู้ นําชมุชน/กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบคุคล
ท่ีมีความสําคญัในการขบัเคล่ือนนโยบาย และจากการศกึษาของวิศาล ทําสวน (2550) ได้ศกึษาปัจจยั 
ท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึษา หมูบ้่านป่าไผ่ หมูท่ี่ 2 
ตําบลแมโ่ป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่ผลการวิจยัพบว่า ผู้ นําชมุชน เป็นกลุม่บคุคลท่ีมีบทบาท
ในการพฒันาชมุชน เพราะผู้ นํามีการพฒันาชมุชนอย่างจริงจงั เป็นแบบอยา่งท่ีดี จนเป็นท่ียอมรับและ
นําไปปฏิบตัิให้เกิดเป็นรูปธรรม  
 
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ของทัง้หมู่บ้านศาลาศักดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก  
มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐ ท่ีเอือ้ต่อการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีการประสานงานกบัระหวา่งหน่วยงานรัฐ
กบัหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางการพฒันาหมู่บ้านร่วมกนั มีการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่สมาชิกหมู่บ้าน มีการ
ผลกัดนัและกระตุ้นให้สมาชิกในหมู่บ้านดําเนินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
จํารัส โคตะยนัต์ (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความสําเร็จในการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น 
เป็นสุข กรณีศึกษา หมู่บ้านก้างปลา ตําบลหนองไผ่ อําเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด จากการศึกษาพบว่า 
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การได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานราชการ และชมุชนภายนอก เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จต่อ
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนีผ้ลการวิจัยของ วรารัตน์ พันธ์สว่าง และคณะ (2552)  
ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบตัิของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา บ้านคลองมะแพลบ หมู่ท่ี 9 ตําบลศรีภิรมย์ อําเภอพรหมพิราบ จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่าความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส่วนราชการ เป็น ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ  
ในการนํานโยบายไปปฏิบตัิของหมูบ้่านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

      5.3.1  ข้อเสนอแนะหมู่บ้านศาลาศักดิ์…............………………………………………….……….. 
                  1. ด้านการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ สํานกังานพฒันาชุมชนอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี  
องค์การบริหารส่วนตําบลเริงราง และหมู่บ้านศาลาศักดิ์ ควรมีการประสานงานอย่างต่อเน่ือง  โดย
หน่วยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนด้านการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เช่น การทําอาชีพการเกษตร 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการลดต้นทุนทางการเกษตร  
การทําอาชีพเสริม  โดยอาจมีการสํารวจจํานวนความสนใจในกลุม่อาชีพของสมาชิกในหมูบ้่าน 
                  2. ควรขยายด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพมากขึน้ เช่น กลุ่มอาชีพกรอบรูปวิทยาศาสตร์   
กลุม่อาชีพ ทํากระถางต้นไม้ กลุม่อาชีพเย็บผ้าโหล เป็นต้น โดยหน่วยงานรัฐควรส่งเสริมหรือสนบัสนนุการ
หาแหล่งตลาดใหม่ๆให้กบัหมู่บ้านศาลาศกัด์ิ…………………………………………………….………….. 
                 3. ควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านศาลาศักดิ์และ 
หมูบ้่านอ่ืนๆ………โดยควรจดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ  เช่น ด้านการประกอบ
อาชีพ เช่นการเกษตร และด้านการประกอบอาชีพเสริม และมีการบันทึกความรู้และเก็บรักษาความรู้ 
อยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และเผยแพรต่อไป 

 
      5.3.2 ข้อเสนอแนะหมู่บ้านบ้านโคก 
                1. ด้านเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้หมู่บ้านมีการนําอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีเป็นเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และควรมีการพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ท่ีเป็น เทคโนโลยีภูมิปัญญาพืน้บ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน.................................................................................. 
                2. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีรายได้ท่ีมัน่คง จากการประกอบอาชีพ
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อย่างสม่ําเสมอ ส่งเสริมด้านการออม จากรายได้หลัก และรายได้เสริม  และควรแนะนําความรู้ หรือ 
จดัอบรมให้สมาชิกในหมูบ้่านมีการประกอบอาชีพเสริมมากขึน้ 
              3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควรส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านสร้างและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบ้่านให้มีความอดุมสมบรูณ์ 
              4.  ด้านจิตใจ ควรส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านแสวงหาความรู้พฒันาตนเองอยู่เสมอ และควรมี
การจดัการศกึษาดงูานในหมูบ้่านอ่ืนๆ และถ่ายทอดในองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกในหมูบ้่าน 
              5. ด้านสงัคม วฒันธรรม ควรส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านมีการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี 
อนัดีงามของหมู่บ้าน และควรจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ภมูิปัญญาภายในหมู่บ้าน หรือแลกเปล่ียนความรู้
ด้านภูมิ ปัญญากับหมู่ บ้านอ่ืนๆ  เ พ่ือนําความรู้มาพัฒนาหมู่ บ้าน ............................................... 
             6. ด้านผู้ นําหมู่บ้าน  ควรส่งเสริมให้มีการจดัการศกึษาดงูานในหมู่บ้านอ่ืนๆ เพ่ือท่ีผู้ นําหมู่บ้าน 
จะได้นําองค์ความรู้จากการศกึษาดงูาน มาพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
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ภาคผนวก 1 
แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสาํเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

 ด้วยดิฉนั นางสาว นิสรา ใจซ่ือ กําลงัทําวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการ
เป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ สําหรับการพฒันาความรู้ด้าน
การศกึษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้ วิจยัจึงขอความอนเุคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม 
ตามสภาพความจริง ข้อมลูท่ีได้รับจะนําเสนอในภาพรวมซึง่ไมก่่อให้เกิดผลเสียต่อท่านประการใด  ผู้ วิจยั
หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะได้รับความร่วมมือจากท่านและขอขอบคณุในความร่วมมือจากท่าน มา ณ โอกาสนี ้
คาํชีแ้จง แบบสอบถามมีทัง้หมด 5 ส่วน 
  ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามระดับความคดิเหน็ที่มีต่อปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับ 
                                ความสาํเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง  
                    ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามระดับความคิดเหน็ท่ีมีต่อความสาํเร็จในการเป็นหมู่บ้าน 
                                เศรษฐกิจพอเพียง 
  ส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรคในการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
                    ส่วนท่ี 5 แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ส่วนท่ี1        ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        โปรดทาํเคร่ืองหมาย  √  หน้าคาํตอบท่ีตรงกับความเป็นจริงท่าน 
1.       เพศ 
          (    )   ชาย     (    )  หญิง 
2.       อาย ุ
          (    )    ตํ่ากวา่/เท่ากบั 20 ปี                                     (    )  21-30 ปี 
          (    )    31-40 ปี                                                      (    )  41-50 ปี 
          (    )    51-60 ปี                                                      (    )  มากกว่า 60 ปี 
3.       ระดบัการศกึษา 
          (    )    ไมไ่ด้เรียน                                                    (    )  ประถมศกึษา 
          (    )    มธัยมศกึษาตอนต้น                                      (    )  มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 
          (    )    อนปุริญญา/ปวท./ปวส.                                 (    )  ปริญญาตรี 
          (    )    สงูกว่าปริญญาตรี                                         (    )  อ่ืนๆระบ…ุ…………………….. 
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4.       อาชีพหลกั (อาชีพท่ีมัน่คงและมีรายได้มากท่ีสดุ) 
          (    )    ทําการเกษตร                                                (    )  ค้าขาย/ทําธรุกิจ 
          (    )    รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ                                   (    )  รับจ้าง 
          (    )    อ่ืนๆระบ…ุ…………………….. 
ส่วนท่ี 2   แบบสอบถามระดับความคิดเหน็ที่มีต่อปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับความสาํเร็จในการ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
คาํชีแ้จง   :  คาํถามส่วนนีมี้ทัง้หมด  32  ข้อ  โปรดอ่านประเดน็ความคิดเหน็โดยละเอียด  
และทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว 

ประเดน็ความคิดเหน็ ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ด้วย 
มาก
ที่สุด 

เหน็
ด้วย 
มาก 

เฉยๆ เหน็
ด้วย 
น้อย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ด้านเทคโนโลยี 
1. หมูบ้่านของท่านมีการนําอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีเป็น
เทคโนโลยีภมูิปัญญาชาวบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เพ่ือลดค่าใช้จา่ยหรือลดเวลาทําการทํางาน 

     

2. หมูบ้่านของท่านมีการนําอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีเป็น
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายหรือ
ลดเวลาการทํางาน 

     

3. หมูบ้่านของท่านสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการพฒันาอปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยีภมิูปัญญาพืน้บ้านมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายหรือลดเวลาการทํางาน 

     

4. หมูบ้่านของท่านสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการพฒันาอปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เพ่ือลดค่าใช้จา่ยหรือลดเวลาการทํางาน 

     

ด้านเศรษฐกจิ 
5. ครัวเรือนของท่านมีอาชีพและมีรายได้ท่ีเพียงพอกบัครอบครัว      
6. ครัวเรือนของท่านมีการประกอบอาชีพอย่างสม่ําเสมอ      
7. ครัวเรือนของท่านมีการออม และสามารถพึง่ตนเองได้      
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ประเดน็ความคิดเหน็ ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย 
มาก
ที่สุด 

เหน็
ด้วย 
มาก 

เฉยๆ เหน็
ด้วย 
น้อย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
8. หมูบ้่านของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์ 
เพียงพอตอ่การนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

     

9. หมูบ้่านของท่านสง่เสริม สนบัสนนุให้นําทรัพยากรธรรมชาต ิ
หรือวตัถดุิบท่ีมีอยูใ่นหมูบ้่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

     

10. หมูบ้่านของท่านสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการดแูลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบ้่านให้มีความอดุมสมบรูณ์ 

     

ด้านจิตใจ 
11. ท่านมีความภาคภมิูใจในชีวิตของตนเอง      
12. ท่านมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง สามารถตอ่สู้กบัปัญหาอปุสรรคได้      
13. ท่านยดึมัน่ในแนวทางคณุธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต      
14. ท่านมกัจะเสียสละส่ิงตา่งๆ และเวลาเพื่อประโยชน์สขุของ
สว่นรวมและผู้ อ่ืน 

     

15. ท่านมกัจะแสวงหาความรู้ เพ่ือพฒันาตนเองอย่างสม่ําเสมอ      
ด้านสังคม วัฒนธรรม 
16. ท่านและสมาชิกในหมูบ้่านมีความสามคัคี      
17. ท่านมีความห่วงใย ความเอือ้อาทรคอยช่วยเหลือสมาชิกใน 
หมูบ้่านด้วยความจริงใจ 

     

18. ท่านอนรัุกษ์และสืบทอดประเพณีอนัดีงามของหมูบ้่าน      
ด้านการมีส่วนร่วม 
19. ท่านมีสว่นร่วมในการศกึษาและค้นหาปัญหาของหมูบ้่าน      
20. ท่านมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์และจดัลําดบัความสําคญั 
ของปัญหาของหมูบ้่าน 

     

21. ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนงานพฒันาหมูบ้่าน      
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ประเดน็ความคิดเหน็ ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย 
มาก
ที่สุด 

เหน็
ด้วย 
มาก 

เฉยๆ เหน็
ด้วย 
น้อย 

ไม่เหน็
ด้วย 

22. ท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพฒันาหมูบ้่าน      

23. ท่านมีส่วนร่วมในการตดิตามประเมินผลงานพฒันาหมูบ้่าน      

ด้านผู้นําหมู่บ้าน 
24. ผู้ นําหมูบ้่านให้ความสําคญักบัการพฒันาหมูบ้่าน 
โดยยดึแนวทางหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     

25. ผู้ นําหมูบ้่านผลกัดนัให้สมาชิกในหมูบ้่านดําเนินชีวิต 
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     

26. ผู้ นําหมูบ้่านมีการบริหารจดัการท่ีดีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ของการพฒันาหมูบ้่านตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     

27. ผู้ นําหมูบ้่านเปิดโอกาสให้สมาชิกในหมูบ้่านมีสว่นร่วม 
ตดัสินใจในการพฒันาหมูบ้่านตามแนวหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     

28. ผู้ นําหมูบ้่านมีความซ่ือสตัย์ มีคณุธรรม และมีความ 
ขยนัขนัแข็งทุ่มเทในการทํางาน 

     

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ 
29. หน่วยงานของรัฐให้การสนบัสนนุการพฒันาหมูบ้่าน 
ตามแนวทางหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     

30. หน่วยงานของรัฐได้มีการประสานงานกบัหมูบ้่านเพ่ือ 
หาทางพฒันาหมูบ้่านตามแนวหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     

31. หน่วยงานของรัฐได้ถ่ายทอดความรู้ ด้านหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่สมาชิกในหมูบ้่าน 

     

32. หน่วยงานของรัฐได้ผลกัดนั กระตุ้น ให้สมาชิกในหมูบ้่าน
ดําเนินชีวิตตามแนวหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามระดับความคดิเหน็ที่มีต่อความสาํเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 
คาํชีแ้จง : คาํถามส่วนนีมี้ทัง้หมด 15 ข้อ 
โปรดอ่านประเดน็ความคิดเหน็โดยละเอียด และทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง 
ที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุดเพียงคาํตอบเดียว 

ประเดน็ความคิดเหน็ ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ด้วย 
มาก
ที่สุด 

เหน็
ด้วย 
มาก 

เฉยๆ เหน็
ด้วย 
น้อย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ด้านการลดรายจ่าย 
1. ครัวเรือนของท่านใช้พืน้ท่ีบริเวณบ้าน หรือใช้กระถามภาชนะ 
ท่ีทิง้แล้วในการปลกูผกัไว้กินเองในครอบครัว 

     

2. สมาชิกทกุคนในครัวเรือนของท่าน ประพฤติตน 
อยู่ในศีลธรรมอนัดี 

     

ด้านการเพิ่มรายได้ 
3. ครัวเรือนของท่านมีอาชีพอื่นนอกจากอาชีพหลกั ท่ีทําให้
ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึน้ 

     

4. ครัวเรือนของท่านมีการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือในการประกอบ
อาชีพ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือนท่ีเหมาะสม เช่น  
การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ การปลกูผกัปลอดสารพิษ 

     

ด้านการประหยัด 
5. ครัวเรือนของท่านมีการฝากเงินไว้กบัธนาคาร/สถาบนั
การเงิน/กลุม่ออมทรัพย์ 

     

6. ครัวเรือนของท่านมีการใช้จ่ายอยา่งประหยดั คํานงึถงึ 
ความสมเหต ุสมผลก่อนใช้จ่าย 

     

ด้านการเรียนรู้ 
7. หมูบ้่านของท่านมีการบนัทึกภมูิปัญญาในรูปแบบต่างๆ      
8. หมูบ้่านของท่านมีการถ่ายทอดภมิูปัญญา 
และนําไปใช้ประโยชน์ 
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ประเดน็ความคิดเหน็ ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ด้วย 
มาก
ที่สุด 

เหน็
ด้วย 
มาก 

เฉยๆ เหน็
ด้วย 
น้อย 

ไม่เหน็
ด้วย 

9. หมูบ้่านของท่าน มีการพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเห็นหรือ 
จดัเวทีการเรียนรู้ในเร่ืองหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     

ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืน 
10. หมูบ้่านของท่านมีการใช้วสัดหุรือทรัพยากรท่ีมีอยู ่
อย่างคุ้มคา่และประหยดั 

     

11. หมูบ้่านของท่านมีการสง่เสริมให้มีการปลกูต้นไม้บริเวณท่ี
สาธารณะถนนในหมูบ้่าน บริเวณบ้าน หรือท่ีว่างในหมูบ้่าน 

     

ด้านการเอือ้อารีต่อกัน 
12. หมูบ้่านของท่านมีการจดัสวสัดิการสําหรับคนจน  
คนด้อยโอกาสและคนประสบปัญหา 

     

13. หมูบ้่านมีการจดัทําแผนหมูบ้่านเพ่ือพฒันาหรือแก้ไข 
ปัญหาหมู่บ้าน 

     

14. หมูบ้่านของท่านมีการนําแผนหมูบ้่านไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีเป็น
รูปธรรม 

     

15. หมูบ้่านของท่านมีการทบทวนแผนหมูบ้่านทกุๆ ปี       
 
ส่วนท่ี 4  ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………              
ส่วนท่ี 5  แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………      
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ประวัตผู้ิวิจัย 
นิสรา ใจซ่ือ 

การศึกษา 

 ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 ปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ (เกียรตนิิยม) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  

งานด้านวิชาการ 

      นกัวิจยัร่วม โครงการวิจยัชมุชนเพ่ือพฒันาและแก้ไขความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมในกรุงเทพมหานคร  
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