บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียง พ.ศ. 2554
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ
โครงการชุมชนพอเพียง พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการทราบถึงโครงการชุมชนพอเพียง การเข้า
ไปมีส่วนร่วมประชุมประชาคม ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําโครงการชุมชนพอเพียง ประโยชน์ของโครงการฯ และ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในในการดําเนินชีวิต
ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อนําข้อมูลที่ได้
จากการสํ า รวจไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไป ซึ่งปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง 18 เมษายน - 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 โดยทําการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่เป็นตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 5,800 ราย
แบ่งเป็นประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 2,240 ราย และ
นอกเขตเทศบาล จํานวน 3,560 ราย ซึ่งสรุปผลการสํารวจ
ที่สําคัญได้ดังนี้
1. การทราบเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.0 ระบุว่าทราบ โดยส่วนใหญ่ทราบจากสื่อ
โทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 49.4) รองลงมา กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
(ร้อยละ 26.3) ผู้นําชุมชน (ร้อยละ 24.5) และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ร้อยละ 16.5) ในขณะที่ประชาชนรับทราบจากป้าย
ประกาศ น้อยที่สุด เพียง (ร้อยละ 2.1) ส่วนอีกร้อยละ 22.0
ระบุว่าไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียง
2. การจั ดทํ าโครงการชุ มชนพอเพี ยงในหมู่บ้ าน/ชุ มชน
และการเข้าไปมีส่วนร่วมประชุมประชาคม พบว่า ประชาชน
ที่ทราบถึงโครงการชุมชนพอเพียง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.6
ระบุว่าหมู่บ้าน/ชุมชนของตัวเองมีการจัดทําโครงการชุมชน
พอเพีย ง โดยได้เข้า ไปมีส่ วนร่ วมในการประชุม ประชาคม
ร้อยละ 50.0 และไม่ได้เข้าไปร่วม ร้อยละ 15.6 ส่ว นอีก
ร้อยละ 12.8 ระบุว่าหมู่บ้าน/ชุมชนของตัวเองไม่มีการจัดทํา
โครงการชุมชนพอเพียง สําหรับอีกร้อยละ 21.6 ระบุว่าไม่ทราบ
ตาราง 1 ร้ อยละของประชาชนที่ ทราบถึ งโครงการชุ ม ชน
พอเพียง จําแนกตามการมีการจัดทําโครงการชุมชน
พอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน และการเข้าไปมีส่วนร่วม
ประชุมประชาคม เป็นรายภาค
ภาค
ทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานคร
กลาง (ยกเว้น กทม.)
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

มีการจัดทําโครงการ
ชุมชนพอเพียง
การประชุมประชาคม
เข้า
ไม่เข้า
รวม
ร่วม
ร่วม
65.6
50.0
15.6
44.2
27.7
16.5
66.6
48.7
17.9
78.9
66.7
12.2
82.0
68.0
14.0
64.0
45.3
18.7

ไม่มี

ไม่
ทราบ

12.8
24.5
7.3
7.1
6.6
10.8

21.6
31.3
26.1
14.0
11.4
25.2

3. โครงการที่ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชนคั ด เลื อ กเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
พบว่ า ประชาชนที่ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนมี ก ารจั ด ทํ า โครงการ
ชุ ม ชนพอเพี ย งได้ คั ด เลื อ กโครงการที่ จ ะดํ า เนิ น การ คื อ
การเกษตร ร้อยละ 41.9 การส่งเสริมอาชีพ/รายได้ การมีงานทํา
ร้ อ ยละ 32.5 และการสาธารณู ป โภค ร้ อ ยละ 27.4
สวัสดิการชุมชน ร้อยละ 18.4 การสนับสนุนและส่งเสริม
การอนุ รั ก ษ์ และพั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา
ท้อ งถิ ่น ร้อ ยละ 3.4 ส่ว นการสนับ สนุน และส่ง เสริม
การคุ้มครองรักษา ป่า น้ํา ดิน ร้อยละ 2.8 สําหรับการสนับสนุน
และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือพลังงานทดแทน หรือ
พลังงานทางเลือก ร้อยละ 0.5
แผนภู มิ 1 ร้อยละของประชาชนที่ หมู่บ้ า น/ชุ มชนมีก าร
จั ด ทํ า โครงการชุ ม ชนพอเพี ย ง จํ า แนกตาม
โครงการทีจ่ ัดทํา
โครงการที่จัดทํา 1/
ไม่ทราบ

5.2 %

อื่นๆ

6.0 %
0.5 %

พลังงานทางเลือก
ส่งเสริมการคุ้มครองรักษา
ป่า น้ํา ดิน
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
งเสริลมปวั
การอนุ
รกั ษ์
และพัฒส่นาสิ
ฒนธรรม
และพัฒนาศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรม
สวัสดิการชุมชน

2.8 %
3.4 %
18.4 %
27.4 %

การสาธารณูปโภค

32.5 %

การส่งเสริมอาชีพ/รายได้

41.9 %

การเกษตร

0
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หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

4. โครงการชุมชนพอเพียงที่หมู่บ้าน/ชุมชนจัดทําขึ้นตรง
ตามความต้อ งการ พบว่า ประชาชนที่หมู่บ้า น/ชุม ชน
มีการจัดทําโครงการชุมชนพอเพียง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.3
ระบุว่าตรงตามความต้องการ มีเพียงร้อยละ 18.7 ระบุว่า
ไม่ตรงตามความต้องการ (โดยได้ให้เหตุผล คือ ความต้องการ
ของคนในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนมี หลากหลาย และขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ เป็นต้น)
5. ความโปร่งใสของการคัดเลือกโครงการชุมชนพอเพียง
พบว่ า ประชาชนที่ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนมี ก ารจั ด ทํ า โครงการ
ชุม ชนพอเพีย ง ระบุว ่า โครงการที ่เ ลือ กมีค วามโปร่ง ใส
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ร้อยละ 76.4 ส่วนที่ระบุว่าไม่มีความโปร่งใส มีเพียงร้อยละ 3.9
และอีกร้อยละ 19.7 ระบุว่าไม่มีความคิดเห็น
6. วิธีการดําเนินงานโครงการชุมชนพอเพียงของหมู่บ้าน/
ชุมชน พบว่า ประชาชนที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดทําโครงการ
ชุมชนพอเพียง ร้อยละ 41.9 ระบุว่าวิธีการดําเนินงานโครงการ
ชุมชนพอเพียงทําเองทั้งหมด ร้อยละ 20.5 ระบุว่าทําได้แต่
ต้องมีคนแนะนํา/ให้คําปรึกษา ร้อยละ 13.7 ระบุว่าทําเอง
ได้แต่ต้องขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน ร้อยละ 2.2
ระบุว่าทําเองไม่ได้ต้องให้หน่วยงานอื่นทํา ร้อยละ 1.0 ระบุอื่นๆ
และร้อยละ 20.7 ระบุไม่ทราบ
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ พบว่า ประชาชน
ที่ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชนมี ก ารจั ด ทํ า โครงการชุ ม ชนพอเพี ย ง
ประมาณ ร้อยละ 47.1 ระบุว่าไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการ
ดํ า เนิน โครงการ ส่ว นผู ้ที ่ร ะบุว ่า มีป ัญ หา มีร ้อ ยละ 37.9
(ซึ่งมีปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ งบประมาณได้มาไม่พอเพียง/
งบน้อยไป และขาดความรู้ความไม่เข้าใจในโครงการ เป็นต้น)
และไม่ทราบ ร้อยละ 15.0
8. ประโยชน์ของโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ประชาชน
ร้อยละ 46.8 เห็นว่ามีประโยชน์ในด้านการสร้างงาน/อาชีพ
มากที่ สุ ด รองลงมาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข อง
ครัวเรือนดีขึ้น ร้อยละ 45.8 และรายได้ของครัวเรือน ร้อยละ 42.1
ความเข้ม แข็ง ของชุม ชน/พึ่ง พาตนเองได้ ร้อ ยละ 35.4
สร้างความรู้/ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 23.9
เสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย ร้อยละ 4.1
และอื่นๆ ร้อยละ 1.8
แผนภู มิ 2 ร้ อ ยละของประชาชนที่ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชนมี ก าร
จัดทําโครงการชุมชนพอเพียง จําแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการชุมชนพอเพียง
ประโยชน์ในเรื่อง 1/
อื่นๆ

1.8 %

เสริมสร้างการเรียนรู้
กระบวนการประชาธิปไตย
สร้างความรู/้ ความเข้าใจ
ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความเข้มแข็งของชุมชน/
พึ่งพาตนเองได้

4.1 %
23.9 %
35.4 %
42.1 %

รายได้ของครัวเรือน
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของครัวเรือนดีขึ้น

45.8 %

สร้างงาน/อาชีพ

46.8 %
ร้อยละ
0
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9. ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ โครงการชุ ม ชน
พอเพียง พบว่า ประชาชนที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดทําโครงการ
ชุมชนพอเพียง ระบุว่าพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 28.8
และพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.5 ส่วนผู้ที่ระบุว่า
พึงพอใจน้อย ร้อยละ 9.5 และไม่พึงพอใจ มีเพียงร้อยละ 3.2
10. ความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน จากการสอบถาม
เกี่ยวกับความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่
นั้ น พบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 67.3 ระบุ ว่ า
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่มีค วามเข้ม แข็ง ส่ว นอีก
ร้อ ยละ 32.7 ระบุว ่า ไม่เ ข้ม แข็ง โดยยัง ขาดในเรื ่อ ง
ความสามั ค คี แ ละการให้ ค วามร่ ว มมื อ (ร้ อ ยละ 20.1)
รองลงมารายได้ในการยังชีพ (ร้อยละ 9.8) ความไว้วางใจกัน
(ร้อยละ 9.0) การเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ (ร้อยละ 6.4) ความสามารถ
ในการพึ่ ง พาตนเอง (ร้ อ ยละ 6.0) การรวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ
ปกป้อ งผลประโยชน์ (ร้อ ยละ 4.5) การศึก ษา/ความรู้
(ร้อยละ 3.9) สุขภาพอนามัย (ร้อยละ 3.7) สภาพแวดล้อม
ที่ดีในการดําเนินชีวิต (ร้อยละ 3.5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของภาครัฐ (ร้อยละ 2.9) การมีงานทําทีดี มีความมั่นคง
และปลอดภั ย (ร้ อ ยละ 2.0) ชี วิ ต ครอบครั ว ที่ มี ค วามรั ก
และความอบอุ่น (ร้อยละ 0.7) และอื่นๆ (ร้อยละ0.9)
11. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้การ
ดําเนินชีวิต พบว่า ประชาชน ร้อยละ 55.2 ระบุว่านํามา
ปรับใช้ในระดับปานกลาง และร้อยละ 26.8 ระบุว่านํามา
ปรับใช้ในระดับมาก ส่วนผู้ที่ระบุว่านํามาปรับใช้ในระดับ
น้อยถึง ไม่ไ ด้ ใช้เลย มี เพีย งร้อยละ 14.7 และไม่ มีค วาม
คิดเห็น ร้อยละ 3.3
12. ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะ ประชาชนประมาณ
ร้อ ย ละ 18.6 ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ
โครงการฯ และการนํา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ ใช้
ในเรื่ องที่ สํ า คั ญ ๆ ได้แ ก่ ควรดํ า รงชีว ิต ให้ถ ูก หลัก /รู ้จ ัก
พอมีพอกิน/ประหยัด/ไม่สร้างหนี้ ควรดําเนินการโครงการ
อย่ า งต่ อเนื่ อง ควรนํ า หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ อย่ า ง
จริ ง จั ง และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการผลิ ต เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ลด
ค่าใช้จ่ายในแต่ละครัวเรือน เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น

