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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของอ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 119 คน จากประชากร จ านวน 160 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาจาก
ตารางของเครจซีและมอร์แกน โดยการสุ่มแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าที เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  เพ่ือหาความสัมพันธ์และ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของ
อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (X̄ = 
4.45) ด้านการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.88) ด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.74) 
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านประเมินผลการด าเนินงาน อยู่ ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.45) 
ตามล าดับ 
 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ของอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมและ รายด้าน     
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อาชีพ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ของอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านการมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอน มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับสูง ณ 
ระดับการมีส่วนร่วมโดยรวม (r = 0.766) และรายด้าน คือ ด้านการด าเนินงานและด้านการรับ
ผลประโยชน์ (r = 0.739 และ 0.708) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกนั้น มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of people’s 
participation based on the prototype of sufficiency economy in a village project of 
Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, 2) compare the people’s 
participation based on the prototype of sufficiency economy in the village project 
classified by personal factors, and 3) study the factors relating to the people’s 
participation based on the prototype of sufficiency economy in the village project. 
The sample for this research consisted of 119 respondents from a population of 160 
households. The sample size was obtained using Krejcie and Morgan’s table, and it 
was selected by simple random sampling. The tool for data collection was a 5 level 
rating scale questionnaire. The statistics used to analyze the data consisted of 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and persons product 
moment correlation coefficient. 
 The research findings were as follows: 
 1) The level of the people’s participation based on the prototype of 
sufficiency economy in the village project of Bang Sai District, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province was, overall, at a high level (X̄ = 3.78). When considering each 
aspect individually and ranking them from highest to lowest mean, it was found that 
the aspect of benefits receiving was at a high level (X̄ = 4.45), as were the aspect of 
operation (X̄ = 3.88), and the aspect of decision making (X̄ = 3.74). The aspect of 
evaluation was at a moderate level (X̄ = 3.45). 
 2) The comparisons of the people’s participation based on the prototype of 
sufficiency economy in the village project classified by personal factors showed that 
gender, age, education level and monthly income did not, overall and for each 
individual aspect, produce a significant difference on the people’s participation. One 
exception was except for occupations, in the aspect of decision making, which 
produced a significant difference at the 0.05 level. 
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 3) The factors relating to the people’s participation based on the prototype 
of sufficiency economy in the village project of Bang Sai district, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province, revealed that the aspect of opportunities to participate was, 
overall, positively related at a high level (r = 0.766). As for each aspect, the aspect of 
operation and the aspect of benefits receiving both had positive relationships at a 
high level (r = 0.739 and r = 0.708), at a significance level of 0.01. The other aspects 
were positively related but at a moderate level. 
 

 


