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แบบสอบถาม
สถิติวิเคราะห์การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
คำชี้แจง
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษา
โดยนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ได้สร้างแบบสอบถามขึ้น ซึ่งแบบสอบถาม
มีลักษณะปลายปิดโดยได้กำหนดคำตอบไว้หลายคำตอบ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ เลือกตอบตาม
ต้องการ ซึ่งเนื้อหาของแบบสอบถามนั้นประกอบด้วยแบบสอบถามที่แบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิด ที่ประกอบไปด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ที่ได้รับต่อเดือน และ ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิด
ที่ประกอบไปด้วย สถานภาพในชุมชน และ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชุมแสง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคำถามปลายปิด โดยแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ คือ
ระดับคะแนน 5 หมายความว่า มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายความว่า มาก
ระดับคะแนน 3 หมายความว่า ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายความว่า น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายความว่า น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2. โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน
หน้าข้อความที่ตรงกับท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1) ชาย
2. อายุ
1) ต่ำกว่า 20 ปี
3) 41-60 ปี
3. ระดับการศึกษา
1) ต่ำกว่าปริญญาตรี
3) สูงกว่าปริญญาตรี

2) หญิง
2) 20-40 ปี
4) 60 ปี ขึ้นไป
2) ปริญญาตรี
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4. อาชีพ
1) ธุระกิจส่วนตัว
2) เกษตรกรรม
3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4) รับจ้าง
5) อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................
5. รายได้ (บาทต่อเดือน)
1) ต่ำกว่า 15,000 บาท
3) 20,001-25,000 บาท
6. ระยะเวลาการเข้าอาศัยอยู่ในชุมชน
1) ต่ำกว่า 5 ปี
3) มากกว่า 10 ปีขึ้นไป

2) 15,001-20,000 บาท
4) สูงกว่า 25,001 ขึ้นไป
2) 5-10 ปี

7. ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน ตำบลชุมแสง กี่ครั้ง
1) 1 ครั้ง
2) 2 ครั้ง
3) 3 ครั้ง
4) มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพในชุมชน
เป็นผู้นำชุมชน/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้ากลุ่ม
เป็นลูกบ้าน
2. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
ไม่มีการเข้าร่วมกลุ่มใด ๆ
เข้าร่วม ๑ กลุ่ม
เข้าร่วม ๒ กลุ่มขึ้นไป
ตอนที่ 3 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีคำถาม ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ(Decision making)
๒) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน( Implementation)
๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์( Benefits)
๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล( Evaluation)
ให้ทำเครื่องหมาย ✓ลงในการช่องที่ตรงกับระดับการมีส่วนร่วมของท่านเพียงข้อเดียว
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การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระดับการมีส่วนร่วม
มาก
ปาน น้อย น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือก กิจกรรมหรือโครงการที่
เหมาะสมสำหรับการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและพิจารณา โครงการต่าง
ๆ ที่อาจเกิดปัญหาต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และนำเสนอ
ปัญหาในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนหรือ คัดเลือกกิจกรรม
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงของชุมชน
5. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อการ
แก้ไข/พัฒนาที่ตรงประเด็น
6. ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดขั้นตอนหรือ แผนงานการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
7. ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมหรือ ดำเนินงานตาม
แผนงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
8. ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
9. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนงานการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
10. ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วม
ปฏิบัติงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
11.ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่ม
งานต่าง ๆ ในชุมชน
12. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เมื่อมีกิจกรรม หรือโครงการ
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
13. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้นจากการเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ
14. ท่านมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมของชุมชนที่ทำให้มีการพบปะ
สังสรรค์สร้างความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น
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ตอนที่ 3 (ต่อ)
การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระดับการมีส่วนร่วม
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

15. ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วม กิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
16. ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง
17. ท่านเห็นว่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมหรือ โครงการต่าง ๆที่ชุมชนได้
ร่วมกันทำ
18. ท่านเห็นว่าการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
แก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
19. ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการประเมินผล
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
20. ท่านมีส่วนร่วมในการประมวลผลการปฏิบัติงาน ตาม
แผนงานของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชน
21. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงของกลุ่มงานต่าง ๆ ใน
ชุมชน
22. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามดูผลงานและสภาพปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
23.ท่านมีส่วนร่วมในการเสวนาและแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผล
24. ท่านมีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงการวางแผนพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
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******ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม******

