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รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบทความและตรวจทานเอกสาร และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
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ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปรญิญาสุทธนิันท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร 
รองศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ บุญญะฤทธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประภา  สมนักพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเทพ  เอกสิทธิพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อึ้งโพธิ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสุดา ภู่สว่าง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี  แสงสาคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล  
อาจารย์ ดร.สมยศ  โอ่งเคลือบ 
อาจารย์ ดร.อรยา พรเอ่ียมมงคล 
อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ      
อาจารย์ ดร.ส่งเสริม แสงทอง 
อาจารย์ ดร.ธิติพัทธ์  บญุปก 
อาจารย์ ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง 
อาจารย์ ดร.ศรันยา  เผือกผ่อง 
อาจารย์ ดร.สุนี ค านวลศิลป์ 
อาจารย์ ดร.จรรยวรรธ  สุธรรมา 
อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม 
อาจารย์วันชัย  เจือบุญ 
นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม  
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ก าหนดการ 
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“นวัตกรรมการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ 
จัดโดย 

สาขาวิชาบ้านและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ 

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์
สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

และ สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน ์โปรแกรม ZOOM  Meeting ID: 3814820686 
ภาคเช้า  
เวลา 08.00 – 08.25 น. ผู้เข้าร่วมการประชุมวชิาการระดับชาติ เข้าสู่ห้องประชุมออนไลน ์
เวลา 08.25 – 08.30 น. กล่าวต้อนรับ 
   โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล  หัวหน้าภาควชิามนุษยสัมพนัธ์ 
เวลา 08.30 – 09.00 น. วิดีทัศน์แนะน าคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   พิธีเปิด 
   กล่าวรายงาน โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง  
                                 คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 
   กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกจิ  
                                 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เวลา 09.00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการจัดการชุมชนสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ 
เวลา 10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการใช้นวัตกรรมการจัดการชุมชน 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พัก (ผู้ด าเนนิรายการ ผูท้รงคุณวุฒิ และผู้น าเสนอ เข้าห้องประชุมย่อยเพื่อ 
                                  เตรียมการน าเสนอ) 
เวลา 10.45 – 12.05 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป  
                                  (ภาคเช้า จ านวน 3 ห้องประชุมย่อย) 
เวลา 12.05 – 12.15 น. ผู้ทรงคุณวุฒลิงมติคัดเลือก “การน าเสนอผลงานวิจัยดีเดน่”  
เวลา 12.15 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.45 -  13.00 น.   ผู้ด าเนนิรายการ ผูท้รงคุณวุฒิ และผู้น าเสนอ เข้าห้องประชุมยอ่ยเพื่อเตรียมการ  
                                  น าเสนอ 
 
ภาคบ่าย 
เวลา 13.00 – 16.30 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยายระดับปริญญาบัณฑิต (ภาคบ่าย จ านวน 8 ห้อง       
                                ประชุมย่อย) 
                                  ผู้ทรงคุณวุฒิลงมติคัดเลือก “การน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น” 
เวลา 16.30 – 17.00 น. พิธีปิด  
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- ประกาศรางวัล  
“บทความวิจัยดีเด่น”  
                           ระดับบณัฑิตศึกษา 1 รางวลั  ระดับปรญิญาตรี 1 รางวัล 
“การน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”  
                            ระดับบณัฑิตศึกษา 3 รางวลั  ระดับปรญิญาตรี 8 รางวัล 
- กล่าวปิด  โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล  
                    หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ 
-  สาขาวชิาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ครั้งที่ 8 
…………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ : เกียรติบัตรทกุรางวัลจะด าเนินการจัดสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
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ก าหนดการน าเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า 
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ช่วงบ่าย (ระดับปริญญาบัณฑิต) 
ห้องที่ 1 HB 7211 การจัดการชุมชน 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา, 2. อ.ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง, 3. อ. รชกร วชิรสิโรดม  
                   (ผู้ด าเนินรายการ: นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์) 

เวลา 
หมายเลข
บทความ 

ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

13.00 – 13.20 น. 942 ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้มา
รับบริการส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพระประแดง ต าบล
ตลาด อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ธนภูมิ นิลมงคล 

13.20 – 13.40 น. 943 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายที่อยู่อาศยัมาชุมชนใหม่ หมู่บ้านนนท์ธารา 
4 อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุี 

ปัทมวรรณ  
เลือดทหาร 

13.40 – 14.00 น. 961 ปราชญ์ชาวบ้านกับการช่วยเหลือสังคม กรณีศึกษา ชุมชนต าบลทุ่ง
ลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

กมลชนก สุวรรณชัย, 
ชนัณทิกา ชูมี, ณัฐธิดา  
ภู่เจนจบ 

14.00 – 14.20 น. 974 การรับรู้และแนวทางการปรับตัวของชุมชนบ้านโคกเมือง ต าบลบาง
เหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) 

วาฤฎี จันทกาญจน ์

14.20 – 14.40 น. 981 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนบ้านบางมาศ หมู่ 12 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 

ปวีณา เชื้อด ี

14.40 – 15.00 น. 988 การจัดการชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลภายใตส้ถานการณ์
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ภาธิณี แพรอัตถ ์

15.00 – 15.20 น. 1036 การรับมือกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
ของเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน
หน้าควน เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ธวัชชัย ธงชัย,มยุริ
นทร์ วณิชย์ไกวัล, 
วรัชยา สุรภักด ี

15.20 – 15.40 น. 1116 แนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชน 
ภาควิชามนุษยสมัพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในยุค New Normal 

จิราภรณ์ เลิศสมบัติ, 
ธัญชนก พันธุศาสตร ์

15.40 – 16.00 น. 1123 การปรับตัวด้านการจัดการเรยีนการสอนของบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 

กมลลักษณ์ วุฒิพงศ์
ชัยกิจ 

USER
Rectangle
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง               หน้า 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายที่อยู่อาศัยมาชุมชนใหม่ หมู่บ้านนนท์ธารา 4 อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 ปัทมวรรณ เลือดทหาร และทิพย์สุดา พุฒจร…...........………………………………………………...........……........ 177 
ปราชญ์ชาวบ้านกับการช่วยเหลือสังคม กรณีศึกษา ชุมชนต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง   
จังหวัดสงขลา 
 กมลชนก สุวรรณชัย, ชนัณทิกา ชูมี, ณัฐธิดา ภู่เจนจบ และธิติพัทธ์ บุญปก…......................…....……......  190 
การรับรู้และแนวทางการปรับตัวของชุมชนบ้านโคกเมือง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) 
 กรรวี โชติมณี, พิมพ์ชนก เพชรสัง, ข์วาฤฎี จันทกาญจน์ และธิติพัทธ์ บุญปก………..............……….......... 202 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านบางมาศ  
หมู่ 12 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 ปวีณา เชื้อดี และวันชัย เจือบุญ…............……………………………………….…………………....………..……......... 213 
การจัดการชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านบางมาศ  
หมู่  อิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 
ครัวเรือน ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันท าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจั ย
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการพัฒนา
ตนเอง ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการมีส่วนรวม ด้านการมีประชาธิปไตย และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าปัจจัยด้านการมีประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับมากทุกด้าน ผลวิจัยได้บ่งช้ีถึงการที่ชุมชนให้ความส าคัญในการรับรู้และพยายามศึกษา
ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อสังคม และสามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ส่วนความส าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนี้ถือเป็นความส าเร็จขั้นสูงสุดของชุมชนเพราะ
ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ “พออยู่ พอกิน”  และชาวบ้านสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
กับชีวิตประจ าวันได้จริง ส่วนการใช้ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนนั้นสามารถพ่ึงพาตนเองและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อน
บ้านได้ ผลในการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนใกล้เคียงเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ รวมถึงการเกิดชุมชนท่ีเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน  

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มอีิทธิพล, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 

This mixed-method research was intended to investigate factors for successful development 
and the operation of the sufficiency economy village, Ban Bang Mat community, moo 12, rabro sub-
district, Tha Sae district, Chumphon province., questionnaires, the sufficiency economy village project. 
The results showed that factors influencing the success of the sufficiency economy village development 
consists of self-development. self-reliance, involvement, democracy, and the application of 
technology. Overall, the total mean score of all factors was at the high level. amongst all the factors, 
it was found that the mean score of the democratic factor was the highest. when considering each 
factor, it was found that the mean score of each factor was also high. In addition, the research results 
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indicated that the community places its focus on raising individuals’ awareness and encouraging people 
to search for information to be able to keep up with what is going on in the society. It was expected 
that the aforementioned practices could further encourage a self-improvement and finding an 
appropriate way to solve various problems that occur in the community. That the community has been 
awarded ‘the sufficiency economy village’ at ‘the sufficient economy level’ is considered the highest 
achievement of the community. the knowledge and experiences that the villagers gained can actually 
be applied to their everyday life. That is, they are self-reliant and ready to help their neighbors. the 
results of this study can be used as the guidelines to promote the sufficiency economy in the lifestyle 
of people in nearby communities in order to improve their quality of life including the creation of 
communities that are strong and capable of self-reliance.  

Keywords: Influencing Factors, Sufficiency Economy Village 
 
1. บทน า 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงช้ีถึงการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกในปี 
พ.ศ.2517 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใจความส าคัญว่า “...ในการพัฒนาประเทศนั้น
จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน  คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัด 
ระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลกัวิชา เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงคอยสร้างเสริมความเจรญิขั้นท่ีสงูขึ้นตามล าดบั
ต่อไป...การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามล าดับด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

ในการสร้างประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง สิ่งหนึ่งที่มีความจ าเป็นคือต้องส่งเสริมตั้งแต่ระดับฐานรากของสังคม 
ซึ่งก็คือในระดับท้องถิ่น ซึ่งได้แก่หมู่บ้านที่กระจายอยู่ทุกส่วนของประเทศ การส่งเสริมให้หมู่บ้ านในท้องถิ่นเหล่านั้น
เข้มแข็ง ให้สามารถบริหารจัดการ  มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง และนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน และจาก
ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ที่เป็นฐานรากของสังคม ก็จะน าไปสู่การรวมตัวเป็นเครือข่ายในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด 
และประเทศชาติที่เข้มแข็งได้ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
คนในชุมชนบ้านบางมาศ ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เนื่องจากชุมชนบ้านบางมาศได้รับรางวัลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ “พออยู่ พอกิน” เพื่อเป็นแบบอย่างในปฏิบัติและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนของตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้นไปและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในชุมชน มีเหตุผล  มีความพอประมาณ
ภายใต้เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรมเพื่อให้ชุมชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีสติ มีจริยธรรม และการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตมากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อศึกษาผลความส าเร็จจากการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงช้ีแนะแนวทางการ ด าเนินชีวิตแก่พสก
นิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548: 2) 

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(2550: 31) ได้กล่าวถึงความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้
ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัวจนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให ้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความ
รอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการด าเนินการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินงานทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
ส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและ
ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความรอบคอบ รอบรู้และความระมัดระวัง  ในการด าเนินงานหรือ
ประกอบกิจการงานใดๆ มีความเพียงพอ พออยู่ พอกิน พึ่งพาตนเองได้ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและมีความเข้มแข็ง 
มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนในศาสนาเพื่อสังคมที่สงบสุข กินดีอยู่ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

3.2 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
เง่ือนไขการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เง่ือนไขการด าเนินชีวิตโดยใช้หลัก ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่ความสมดุลอันส่งผลให้มีความสุขอย่างยั่งยืนมี
องค์ประกอบส าคัญตามที่ ทองภักดี (2550) ได้อธิบายถึงการอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็น พื้นฐาน ดังนี ้ 

1. เง่ือนไขของความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้ อย่างรอบด้าน น าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน 
เพื่อประกอบการวางแผน จากนั้นจึงน ามาพิจารณาให้เกิดการเข้าใจ  กลายเป็นความรู้ของตนเอง และน าไปปฏิบัติ 
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อนท่ีจะน าเสนอแนวทางการแก้ไขต่อไป  

2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน และคุณธรรม
ต่างๆ ที่ช่วยก ากับการด าเนินชีวิตให้อยู่ในที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบ  และมีความ
เสียสละ  

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง 
ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ดังนี้  

1. ความพอประมาณ คือการที่ประชาชนและชุมชนเน้นการผลิตและบริโภคโดย  ยึดถือทางสายกลาง ความ
พอเพียง ความพอดี และไม่ฟุ่มเฟือย ในเวลาเดียวกันก็ก้าวให้ทันโลก  ในยุคโลกาภิวัตน์ด้วย หากพิจารณาความ 
พอประมาณโดยแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 1) ความพอประมาณด้านจิตใจ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ยึดมั่นในทางสายกลาง 2) ความ
พอประมาณด้านสังคม มุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสงบสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3) ความพอประมาณด้านวัฒนธรรม 
สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย 4) ความพอประมาณด้านเศรษฐกิจ สนับสนุน
ให้มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ พึ่งตนเองได้ 5) ความพอประมาณด้านเทคโนโลยีเป็นการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง 6) ความพอประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอดี คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด (วิรัชนิภาวรรณ, 2550)  
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2. ความมีเหตุผล เป็นการตัดสินใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ จะต้องมีสติรอบรู้คิดถึงระยะยาว ต้องมีเป้าหมาย
และวิธีการที่เหมาะสม มีความรู้ ในการด าเนินการ (Siamwalla, 1997) ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบของการกระท าและ
ความเสี่ยง จะท าให้มีความพอประมาณทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี เป็น การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยง ปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

3.3 แนวคิดของตัวชี้วัดการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
กรมการพัฒนาชุมชน (2561) ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในกระบวนการท างาน 

โดยการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฉบับที่ 12 ต้องการให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน จึงได้ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อวัดผลส าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ประเมินและจัดระดับ
การพัฒนาของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด 

1) ด้านจิตใจและสังคม  
ตัวช้ีวัดที่ 1 มีความสามัคคีและความร่วมมือ  
ตัวช้ีวัดที่ 2 มีข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน  
ตัวช้ีวัดที่ 3 มีกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก  
ตัวช้ีวัดที่ 4 ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย  
ตัวช้ีวัดที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวช้ีวัดที่ 6 ปลอดอบายมุข  
ตัวช้ีวัดที่ 7 เชื่อมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ด้านการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดที่ 13 มีข้อมูลของชุมชน  
ตัวช้ีวัดที่ 14 ใช้ข้อมูลและแผนชุมชน  
ตัวช้ีวัดที่ 15 ค้นหาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัดที่ 16 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน  
ตัวช้ีวัดที่ 17 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ตัวช้ีวัดที่ 18 สร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา  
ตัวช้ีวัดที่ 19 ปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเอง 

3) ด้านเศรษฐกิจ  
ตัวช้ีวัดที่ 8 จัดท าบัญชีครัวเรือน  
ตัวช้ีวัดที่ 9 ลดรายจ่ายและสร้างรายได้  
ตัวช้ีวัดที่ 10 รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพหลัก  
ตัวช้ีวัดที่ 11 มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย  
ตัวช้ีวัดที่ 12 มีวิสาหกิจชุมชน 

4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัดที่ 20 มีจิตส านึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม-
ชาติ และสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัดที่ 21 มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัดที่ 22 มีการใช้พลังงานทดแทน  
ตัวช้ีวัดที่ 23 มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนี้ได้แบ่งศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้าน เป็น 3 ระดับ ดังนี ้1. ระดับ “พออยู่ พอกิน” เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต
พึ่งตนเองเน้นการปฏิบัติท ากิน ท าใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม ทั้งนี้ระดับ “พออยู่ พอกิน” 
ต้องผ่าน 10-16 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดหลักที่ต้องผ่าน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 1, 2, 4, 8, 10, 13, 16, 17, 20, 21 2. 
ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุ่ม การพัฒนารายได้ ด้วยระบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้
และขยายโอกาสคนในชุมชน ท้ังนี้ระดับ “อยู่ดี กินดี” ต้องผ่าน 17-22 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดหลักท่ีต้องผ่าน 17 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 3. ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็นต้นแบบการบริหารการ
พัฒนาในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อใช้ ศักยภาพในการด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อขยาย
โอกาสในการประกอบ อาชีพและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับคนในหมู่บ้านชุมชน ทั้งนี้ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ต้องผ่าน
ตัวช้ีวัด จ านวน 23 ตวัช้ีวัด   
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

4.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบางมาศ หมู่ 

12 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เฉพาะเจาะจงหัวหน้าครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 50 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถาม 

4.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ   
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนน าร่องที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางมาศ 

หมู่ 12 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จ านวน 10 ครัวเรือน โดยใช้การสัมภาษณ์และการสังเกต 
4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลผล
ความส าเร็จของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกจิ
พอเพียง จากผู้ถูกสัมภาษณ์ 

4.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านบางมาศ 
หมู่ 12 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในเบื้องต้นผู้วิจัยจะท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ในด้านประวัติ
ความเป็นมา ประชากร และข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ได้ท าการศึกษา และยัง
ศึกษาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความวารสาร 
หนังสือ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และศึกษาความส าเร็จของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ในส่วน
ของขั้นตอนการเตรียมตัวลงเพื่อที่จะต้องด าเนินตามวัตถุประสงค์ครั้งนี ้

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.4.1 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแลว้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม ใช้สถิติ

ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (𝑥) ใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายถึงปัจจัยในการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และระดับความส าเร็จของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายถึงการกระจายของข้อมูล  โดยผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จาก
แบบสอบถามไปอธิบายระดับความคิดเห็นท่ีมีปัจจัยต่อด้านต่างๆตามค่าของคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์การให้คะแนนความ
คิดเห็นท่ีมีต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 
  5   เท่ากับ มากที่สุด 
  4   เท่ากับ มาก 
  3   เท่ากับ ปานกลาง 
  2   เท่ากับ น้อย          
  1   เท่ากับ น้อยที่สุด            

จากนั้นผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไปอธิบาย โดยมีต้องการจ าแนกความคิดเห็นเป็น 3 ระดับ ตาม
ค่าของคะแนนเฉลี่ย 
  3.68-5.00   ความคิดเห็นในเชิงบวก   ระดับมาก 
  2.34-3.67   ความคิดเห็นในเชิงบวก   ระดับปานกลาง 
  1.00-2.33   ความคิดเห็นในเชิงลบ     ระดับน้อย 

4.4.2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตการณ์โดยภาพรวม การจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความเพื่อง่ายต่อการแยกประ เด็น 
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จากนั้นท าการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกลุ่มของข้อมูล ตีความข้อมูลที่ได้โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎี  หลักที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อสรุปข้อมูลที่ได้และน าไปเปรียบเทียบในแต่ละประเดน็ และอภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎีและ
ปรากฏการณ์ เพื่อสร้างข้อสรุปและข้อเสนอแนะ    

5. สรุปผลการวิจัย  
 ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุลคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาชุมชนบ้านบางมาศ 
(หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง) มีจ านวน 50 ครัวเรือน จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพศชายและเพศหญิงจ านวน 25 ครัวเรือนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป้นร้อยละ 44 มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
92 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 94 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
88 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านบางมาศ ต าบลรับร่อ 
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥=3.88, S.D.=0.69) 
โดยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีประชาธิปไตยมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (𝑥=3.95, S.D.=0.66) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ การพึ่งตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (𝑥=3.93, S.D.=0.71) ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥=3.89, S.D.=0.69) ด้านการพัฒนาตนเอง 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥=3.82, S.D.=0.71) และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥=3.79, 
S.D.=0.71) 
 จากการสัมภาษณ์ความส าเร็จในการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ช้ีวัดหมู่บ้าน เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่า 
 ด้านจิตใจและสังคม ภายในชุมชนมีการท าข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้คนในชุมชนปฏิบัติและมีข้อห้ามปฏิบัติซึ่ง
สอดคล้องกับค่านิยมวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้เกิดความสงบสุข ปฏิบัติตามศาสนกิจโดยการท าบุญร่วมกันที่ศาลา
หมู่บ้านในวันส าคัญทางศาสนา รวมถึงยังมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและมารยาทของไทย มีการแบ่งปัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจกันเแก้ไขปัญหาหรือ
เพื่อการพัฒนาคนในชุมชน ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีความตื่นตัวและรู้จักรักษาสิทธิ์หน้าที่และเสรีภาพทางการ
เมือง โดยการออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งในฐานะพลเมืองของประเทศ แถมยังมีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิก
หมู่บ้าน มีกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกในชุมชน มีการจัดสวัสดิการภายในชุมชนที่ยากจนด้อยโอกาสและคนที่ประสบ
ปัญหา ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนปลอดยาเสพติดเพราะมีสถานีต ารวจในเขตชุมชน มีการปราบปรามในเรื่องของยาเสพติด
และเรื่องของบ่อนการพนันภายในชุมชนและยังมีกระบวนการส่งเสริมการลดละเลิกอบายมุขด้วย และคนในชุมชนมีการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ท าให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ “พออยู่ 
พอกิน”  
 ด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีการจัดท าบัญชีครัวเรือน มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็น 
กิจกรรมการท าโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ที่มีคนในชุมชนผลัดเปลี่ยนเวรดูแลโรงเห็ด น าไปขายและแบ่งรายได้กัน แล้วยังมี
กิจกรรมการท าผ้ามัดย้อม ที่น าเศษผ้าเหลือใช้มาหรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มาย้อม แล้วน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น และยังมี
การรวมกลุ่มกันน าผลผลติที่ได้จากการเพาะปลูก เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อย่างการ
น าไข่เป็ดมาท าไข่เค็ม น าปลาดุกท่ีเลี้ยงในบ่อมาท าปลาดุกร้า เป็นต้น บางครัวเรือนมีการเลี้ยงผึ้งภายในสวน ท ารังผูกกับ
ต้นไม้ล่อผึ้งให้มาอยู่และเก็บน้ าผึ้งไปขาย มีการเลี้ยงหม่อนไหมเพื่อทอผ้า และบางครัวเรือนก็มีการเลี้ยงวัวภายในสวน มี
ทั้งที่เลี้ยงไว้ขายและเพาะพันธุ์ คนสวนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งที่กล่าวมานั้นท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น และท าให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ด้านการเรียนรู้ ภายในชุมชนยังมีกระบวนการจัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยมีการประชุมเพื่อ
สร้างความเข้าใจภายในชุมชน มีการจัดเก็บข้อมูลโดยอาสาสมัครหรือ อสม.และยังมีการบันทึกประมวลผล มีการท า
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ประชาคมเพื่อรับรองผล และจัดท าส าเนาข้อมูลเก็บไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และน าภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ โดยการรวมกลุ่มกัน ช่วยเหลือกัน น าผลผลิตที่ได้มาเพิ่มมูลค่า
ของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดเป็นรายได้ขึ้นในชุมชน และในชุมชนยังมีการจัดสถานที่ส าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้และมีการใช้
ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ให้แก่คนในและนอกหมู่บ้าน โดยจะใช้ศาลาหมู่บ้านเป็นสถานท่ีหลักในการจัดกิจกรรม แถมยังมี
การเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมู่บ้านชุมชนและหน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันและน าประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน แถมยั งเป็นการปลูกฝังให้กับ
เยาวชนอีกด้วย  
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชนแห่งนี้มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดรายได้ อย่างเช่น มีการอนุรักษ์แปรรูปผลิตภัณฑ์การท าปุ๋ยหมักการท าน้ าส้มควันไม้ มีการเผา
ถ่านใช้เองและไว้ เพื่อจ าหน่าย และยังมีการปลูกฝังให้กับเยาวชน รวมถึงคนในชุมชนให้มีจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบางมาศ หมู่ 12 ต าบล
รับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการมีส่วนรวม ด้าน
การมีประชาธิปไตย และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส่วนความส าเร็จในการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ที่ชุมชนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ “พออยู่ พอกิน”นั้นชาวบ้านมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร คนในชุมชนมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง บาง
คนมีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา ไว้ส าหรับกินและจ าหน่าย เลี้ยงวัว ไว้ส าหรับขายและเพาะพันธ์ุ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
กระท าเหล่านี้เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจา่ยต่อตนเองในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าจากการสังเกตชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ร่วมนั้น ท าให้เพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายในส่วนของอาหารและใช้ในชีวิตประจ าวันไปได้มาก ท าให้คนในชุมชนมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น และท า
ให้คนในชุมชนแห่งนี้นั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เพราะเกิดจากการที่คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี น าภูมิปัญญาที่มีมาสร้างเสริมผลิตภัณฑ์ เป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งช่องทาง จึงท าให้ชุมชน
สามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ 

6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบาง
มาศ หมู่ 12 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านบางมาศ หมู่ 12 ต าบล
รับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (𝑥=3.95, 
S.D.=0.66) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ การพึ่งตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥=3.93, S.D.=0.71) ด้านการมีส่วน
ร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥=3.89, S.D.=0.69) ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥=3.82, 
S.D.=0.71) และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥 =3.79, S.D.=0.71) ผลวิจัยได้บ่งช้ีถึงการที่
ชุมชนให้ความส าคัญในการรักษาสิทธิของตนเอง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง คนในชุมชนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ ให้ความส าคัญกับคนที่มีความคิดเห็นต่าง รับฟังและน้อมรับน ามาปรับแก้ไข ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชุมชน ผลวิจัย
สอดคล้องกับแนวคิดของ อมร รักษาสัตย์ (2539) ที่กล่าวว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ประชาชนสามารถใช้
สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระ ให้ความส าคัญแก่แนวคิดที่แตกต่าง รวมถึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการร่วมคิด ร่วมกันตัดสินใจ 
จะต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก โดยค านึงถึงสิทธิของคนส่วนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลทราบถึงสิทธิและเสรีภาพ รวมถึง
การกระท าต่างๆที่ตนเองสามารถกระท าและพึงจะได้รับ จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมให้
มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 
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 ความส าเร็จในการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยพบว่า คนในชุมชนมีจิตสาธารณะและความรู้สึกผิด
ชอบทางสังคม มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ท าให้เห็นถึงความเข้มแข็งและ
แนวโน้มที่ดีในการพัฒนาของหมู่บ้านแห่งนี้ เนื่องจากชุมชนได้ให้ความส าคัญกับการรวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน คนในชุมชนมีความตื่นตัวกันอย่างมากเพื่อมีการเรียกคนในชุมชนมาท า
กิจกรรมร่วมกัน อย่างเช่น การท าผ้ามัดย้อม การเพาะเห็ดฟาง เป็นต้น ซึ่งจากผลของการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันท าให้
คนในชุมชนเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและท าให้คนใน
ชุมชนมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้บ่อยครั้ง ผลงานวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร เทพสิทธา 
(2549) ที่ระบุถึงหลักส าคัญของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานในหมู่บ้าน โดยในมิติด้าน
จิตใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมุ่งเน้นที่จิตใจท่ีรู้จักพอ คือ พอดีพอประมาณ และพอใจในสิ่งท่ีมี ยินดีในสิ่งที่
ได้ ไม่โลก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจให้มั่นคง โดยเริ่มจากใจที่
รู้จักพอ เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา และในมิติด้านสังคม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่ง
ให้เกิดสังคมที่สงบสุข ประชาชนมีความเมตตา เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความ
สามัคคีร่วมมือกันเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอาเปรียบกันและการมุ่งท าร้ายกัน 

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
7.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมี
ประชาธิปไตยมีความส าคัญมากที่สุด ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดเวทีการประชุมของกลุ่มชาวบ้านให้
ชาวบ้านเข้ามีส่วนร่วมแสดงออกถึงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด ในการตัดสินใจให้ใช้หลักเหตุผลมากกว่าอารมณ์ส่วนตัว รับ
ฟังความคิดเห็นของส่วนรวม ร่วมกันหาข้อตกลงและแนวทางการแก้ไข เพื่อสร้างโอกาสและความร่วมมือของชาวบ้านให้
เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
 2. จากบทสัมภาษณ์และการสังเกตโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านบางมาศ หมู่ 12 ต าบลรับ
ร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ความส าเร็จในการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ช้ีวัดหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มี
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินเกือบ
แทบจะทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว มีการเลี้ยงไก่ไข่ และอีกหลายครัวเรือนมีการเลี้ยงปลาไว้กินและจ าหน่าย ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าการกระท าเหล่านี้เป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนในส่วนของการกินและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไปได้มาก และชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ท าให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ “พออยู่ พอกิน” ดังนั้น ผู้น าชุมชนจึงควรสร้าง
เครือข่ายและขอความสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนสามารถพัฒนาและเติบโตไปได้อีกระดับหนึ่ง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาในประเด็นหัวข้อเดียวกันนี้ในมิติอื่นๆ เช่น ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางยกระดับการพัฒนาการด าเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาในลักษณะของกรณีศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ท่ีมีบริบทความเป็นชุมชนเมืองหรือศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบ เพื่อน าไปก าหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบที่เป็นเลิศ (best practice) ในการพัฒนาโมเดลการ
ด าเนินงานกองทุนแม่ของแผนดินให้ประสบความส าเร็จ 
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