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บทคัดยNอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค	เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วดับางสระเก า 
อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบรีุ (2) เพื่อศึกษาปWจจัยภายนอกชุมชนและปWจจัยภายในชุมชนทีมี่ผล 
ตYอประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน 
ด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
 กลุYมตัวอยYางที่ใช ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยูYในพื้นที่ ตําบลบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 339 คน โดยใช แบบสอบถามเป]นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข อมูล สถิติที่ใช ในการ
วิเคราะห	 ได แกY ความถ่ี คYาร อยละ คYาเฉลี่ย และสYวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด วยสถิติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวYา ปWจจัยภายนอกชุมชน ด านการสYงเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐและ
เอกชน และปWจจัยภายในชุมชน ด านภาวะผู นํา ด านการมีสYวนรYวม ด านภูมปิWญญาท องถ่ินและวฒันธรรม
ชุมชน ด านการบริหารจัดการชมุชน และด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีผลตYอประสิทธิผล 
การดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน 
วัด โรงเรียน) ต นแบบ วดับางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
 
คําสําคัญ: ประสิทธผิลการดาํเนินงาน ; ชุมชนคุณธรรม ; ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ABSTRACT 
 This research’s purpose is; (1) To study the operational effectiveness of high moral 
community using the philosophy of sufficiency economy driven by HTS Power (House 
Temple School) at Bang Sra Kao Temple, Leam Sing District, Chanthaburi Province. 
(2) To study the external factors and internal factors of the community that affected the 
effectiveness of the operation of the high moral community using the philosophy of 
sufficiency economy driven by HTS Power (House Temple School) at Bang Sra Kao Temple, 
Leam Sing District, Chanthaburi Province. 
 The study sample for this research is 339 local residents of Bang Sra Kao Sub-
district community, Leam Sing District, Chanthaburi Province and using questionnaire 
as a method of data collection. Statistic data used for analyze and hypothesis test with 
Multiple Regression statistic are frequencies, percentages, medians and standard 
deviations. 
 Results from hypothesis test indicates that both External factors such as the 
Supports from government and private companies and Internal factors such as Leadership 
of the community, Participation of local knowledge and culture in community management 
as well as natural resource management all have direct effect to the effectiveness of 
operating the high moral community using the philosophy of sufficiency economy driven 
by HTS Power (House Temple School) at Bang Sra Kao Temple, Leam Sing District, 
Chanthaburi Province. 
 
Keywords: the operational effectiveness ; moral community ; philosophy of sufficiency 
economy 
 
บทนํา 
 รัฐบาลได มีการกําหนดยทุธศาสตร	ชาติในระยะ 20 ปq (พ.ศ.2561-2580) เพื่อให ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน	 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยนื เป]นประเทศพัฒนาแล ว ด วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุYงเน นที่จะพัฒนาศักยภาพคนทุกชYวงวัยให เป]นคนดี คนเกYง และมีคุณภาพ 
สร างสังคมไทยเป]นสังคมที่เก้ือกูลและแบYงปWน รวมทั้งมีการบูรณาการทุกภาคสYวนในเชิงพืน้ทีผ่Yานกลไก
ประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสร างความสงบสุขและคุณภาพชีวติที่ดีแกYประชาชน 
โดยประกอบไปด วย 6 ยุทธศาสตร	 คือ 1. ด านความม่ันคง มีเปxาหมายในการพฒันาประเทศชาติให มั่นคง 
ประชาชนมีความสุข 2. ด านการสร างความสามารถในการแขYงขัน มีเปxาหมายการพัฒนาที่มุYงเน นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิตบินพืน้ฐานแนวคิด 3 ประการ คือ (1) ตYอยอดอดีต (2) ปรับปWจจบุัน 
(3) สร างคุณคYาใหมYในอนาคต 3. ด านการพัฒนาและเสริมสร างศักยภาพทรัพยากรมนุษย	 มีเปxาหมาย 
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทกุชYวงวัยให เป]นคนดี เกYง และมีคุณภาพ 4. ยุทธศาสตร	ชาติด านการ 
สร างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม มีเปxาหมายการพัฒนาที่ให ความสําคัญกับการดึงเอาพลัง 
ของภาคสYวนตYาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท องถ่ิน มารYวมกันขับเคลื่อน 5. ยุทธศาสตร	ชาติ
ด านการสร างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป]นมิตรกับสิ่งแวดล อม มีเปxาหมายที่นาํไปสูYการบรรลุการพัฒนา 
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ที่ยั่งยืนในทุกมิติ 6. ด านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปxาหมายการพัฒนา 
เพื่อปรับเปลี่ยนเป]นภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพือ่ประชาชนและประโยชน	สYวนรวม” 
 กระทรวงวัฒนธรรม ได มีการผนึกกําลังรYวมกับภาคีเครือขYายทุกภาคสYวนน อมนําศาสตร	พระราชา
มาใช ในการขับเคลื่อนงานด านวัฒนธรรม ที่สอดคล องกับนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร	ชาติ 20 ปq โดยใช 
มิติทางวฒันธรรม 3 ด าน คือ ด านที่ 1 การสร างคนดีและสงัคมดี ด านที่ 2 การสYงเสริม สนบัสนุนการนาํทนุ
และทรัพยากรมาสร างสรรค	 พัฒนา ตYอยอด เพื่อเพิ่มมูลคYาทางสังคม เพิ่มมูลคYาทางเศรษฐกิจ และด านที่ 3 
การสร างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ	ของประเทศไทยสูYนานาประเทศ และได มีการออกนโยบายในการจัดทําโครงการ
ชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) ข้ึน 
ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได สนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการดังกลYาว โดยให สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ลงพื้นทีส่ร างการรับรู  ความเข าใจให ผู นําและ
ประชาชนในชุมชนตYาง ๆ ทั่วประเทศ และดําเนนิการตามกระบวนการสร างชุมชนคุณธรรมข้ึน ซ่ึงในปWจจุบนั
ชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร ได มีการขับเคลื่อนและ
ดําเนินงานพัฒนาสYงเสริมคุณธรรม เกิดเป]นชุมชนคุณธรรมต นแบบ จํานวน 701 ชุมชน 
 สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดจันทบุรี ได ดาํเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) อยYางตYอเนื่อง โดยมีจํานวนชุมชนทีเ่ข ารYวมเป]น
ชุมชนคุณธรรม จํานวน 245 ชุมชน โดยแบYงเป]น 3 ระดับ คือ ระดับสYงเสริมคุณธรรม จํานวน 91 แหYง ระดับ
คุณธรรม จํานวน 125 แหYง และระดับคุณธรรมต นแบบ จํานวน 29 แหYง โดยที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก า 
อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบรีุ นอกจากที่จะได เป]นชุมชนคุณธรรมต นแบบแล ว ยังได รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงวัฒนธรรมให เป]น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต นแบบ จากชุมชนคุณธรรม 22,000 แหYงทั่วประเทศ
อีกด วย และยังเป]น 1 ใน 5 ชุมชนคุณธรรมต นแบบ ทีไ่ปจดันิทรรศการ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
ซ่ึงมี พล.อ.ประยุทธ	 จนัทร	โอชา นายกรัฐมนตรี พร อมด วยคณะรัฐมนตรี เข าเยี่ยมชม โดยตลอดระยะเวลา
ในการดําเนินการโครงการชุมชนคุณธรรมฯ ที่ผYานมาปรากฏวYามีชุมชนที่ประสบความสาํเร็จในเชิงประจักษ	 
จนได รับการคัดเลือกเป]นต นแบบไมYมากนัก ผู วิจัยจงึมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลการดําเนนิงานของชุมชน
คุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ 
วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี วYามีปWจจัยภายนอกชุมชนและปWจจัยภายในชมุชนใดบ าง 
ที่มีสYวนชYวยให ชุมชนคุณธรรมวดับางสระเก า เกิดประสิทธิผลในการดําเนนิงาน 
 
วัตถุประสงค. 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วดั โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปWจจัยภายนอกชุมชนและปWจจัยภายในชุมชนที่มีผลตYอประสิทธผิลการดาํเนินงานของ
ชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ 
วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยประสทิธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วดับางสระเก า 
อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบรีุ ในคร้ังนี้เป]นกลุYมประชากรที่อาศัยอยูYในพื้นที่ตาํบลบางสระเก า อําเภอ
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แหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี มีจํานวน 765 ครัวเรือน จํานวนประชากร 2,199 คน (ข อมูลจาก ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที ่6 กันยายน 2562) 
 2. ขอบเขตด านตัวแปร ในการศึกษาวิจัยประสิทธผิลการดาํเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วดับางสระเก า 
อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบรีุ ได กําหนดตัวแปรสําหรับการศึกษาวิจัย ประกอบด วย 
    ตัวแปรอิสระ ได แกY ปWจจัยภายนอกชุมชน ด านการสYงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และ
ปWจจัยภายในชุมชน ด านภาวะผู นํา ด านการมีสYวนรYวม ด านภูมปิWญญาท องถ่ินและวฒันธรรมชมุชน ด านการ
บริหารจัดการชุมชน และด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
    ตัวแปรตาม ได แกY ประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
ประกอบด วย ด านการประเมินกระบวนการพฒันาชุมชน ด านการดําเนินงานตามแผน และ ด านพฤติกรรม 
ที่เปลี่ยนแปลง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1 ปWจจัยภายนอกชุมชน ได แกY ด านการสYงเสริม สนบัสนุนจากหนYวยงานภาครัฐและเอกชน และ
ปWจจัยภายในชุมชน ได แกY ด านภาวะผู นํา ด านการมีสYวนรYวม ด านภูมิปWญญาท องถ่ินและวฒันธรรมชุมชน 
ด านการบริหารจัดการชุมชน และด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของชุมชนคุณธรรมน อมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) 
ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
 
ประโยชน.ที่คาดวNาจะได�รับ 
 1. เพื่อให ทราบถึงประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อให ทราบถึงปWจจัยภายนอกชุมชน และปWจจัยภายในชุมชนที่มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนนิงาน
ของชุมชนคุณธรรมน อมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) 
ต นแบบ วัดบางสระเก าอําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของชุมชนคุณธรรมน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด�วยพลังบวร 
(บ�าน วัด โรงเรียน) 
 ชุมชนคุณธรรม หมายถึงหมายถึง ชุมชนที่อยูYรYวมกันเป]นหมูYบ านอยYางเป]นทางการ หรือเป]นชุมชน 
ที่อยูYรวมกันโดยธรรมชาติ เพื่อทํากิจกรรม ตYาง ๆ รYวมกัน และอาจมีวัฒนธรรมที่เหมือนหรือแตกตYางกัน  
ซ่ึงคนในชุมชนมีสYวนรYวมแสดงเจตนารมณ	 และมุYงม่ันที่จะดาํเนนิการสYงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในชุมชน 
ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม มาเป]นหลักในการดาํเนนิชีวิต (คูYมือสYงเสริมและพฒันาองค	กร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2562) ในสYวนของการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด วยพลังบวร เป]นการสYงเสริมให มีการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด วยพลังของ บ าน วัด โรงเรียน หรือเรียกวYา “บวร” เนื่องจากเป]นสถาบันหลัก 
ทางสงัคมที่มีบทบาทสาํคัญตYอการปลูกฝWงศีลธรรม สร างจิตสํานกึให คนมีคุณธรรม จริยธรรม (การดําเนินงาน
ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด วยพลังบวร กระทรวงวฒันธรรม, 2561) 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับป,จจัยด�านประสิทธิผล 
 ชนพงษ	 อาภรณ	พิศาล (2560) กลYาววYา ประสทิธิผล หมายถึง การปฏิบัติงานทีท่ําให เกิดผลทั้ง
ปริมาณและคุณภาพสงูสุด บรรลุตามวัตถุประสงค	หรือเปxาหมายที่ได กําหนดไว  โดยมีการปรับตวัและพัฒนา
เพื่อความอยูYรอดขององค	การ 
 อนันท	 งามสะอาด (2551) อ างอิงใน ทิรัศม	ชญา พิพัฒน	เพ็ญ และคณะ (2557) กลYาววYา 
ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาํเร็จของงานที่เป]นไปตามความมุYงหวังที่กําหนดไว ในวัตถุประสงค	หรือเปxาหมาย
ได แกY (1) เปxาหมายเชงิปริมาณ (2) เปxาหมายเชิงคุณภาพ (3) มุYงเน นที่จุดสิ้นสุดของการดําเนนิงานวYาได ผล
ตามที่ตั้งไว หรือไมYและทีส่ําคัญต องมีตัวชี้วัดทีช่ัดเจน 
 ทั้งนี้ กระทรวงวฒันธรรมได มีการกําหนดตัวชีว้ัดและเกณฑ	การประเมินชุมชนคุณธรรม ซ่ึงเป]น
กระบวนการสาํคัญทีน่ําไปสูYการสYงเสริม พัฒนาและยกระดับชุมชนให ดีข้ึน โดยได แบYงระดับของชุมชน
คุณธรรมออกเป]น 3 ระดับ คือ ชุมชนสYงเสริมคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม และชุมชนคุณธรรมต นแบบ  
ซ่ึงชุมชนคุณธรรมต นแบบ จะประกอบไปด วยตวัชี้วัด 3 ด าน 9 ตัวชี้วัด ดังนี ้
 1. ด านการประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชน ประกอบด วยตัวชี้วัดที่ 1 ชุมชนมีการประชุมเพือ่
ประกาศเจตนารมณ	หรือข อตกลง ตัวชี้วดัที่ 2 ชุมชนต องมีการรYวมกันกําหนดเปxาหมาย “ปWญหาที่อยากแก ” 
และ “ความดีที่อยากทาํ” รYวมกัน และตัวชี้วัดที่ 3 ชุมชนต องมีการรYวมกันจัดทําแผนสYงเสริมคุณธรรม 
 2. ด านการดําเนนิงานตามแผน ประกอบด วย ตัวชี้วัดที่ 4 ความสําเร็จของชุมชน ตามแผนสYงเสริม
คุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 5 ชุมชนจะมีการติดตามประเมินผลสําเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุง แผนสYงเสริมคุณธรรม 
และตัวชี้วดัที่ 6 ชุมชนต องมีการประกาศยกยYองเชิดชบูุคคลผู ทาํความดีและหรือบุคคลผู มีคุณธรรมในชุมชน
และหรือบุคคลอ่ืนที่ทําความดีให กับชุมชน 
 3. ด านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด วย ตัวชี้วัดที่ 7 ความสําเร็จของชุมชนบรรลผุลตาม 
แผนสYงเสริมคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 8 ชุมชนมีการกําหนดกิจกรรมสYงเสริมคุณธรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ คือ หลักธรรม
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม และตัวชีว้ัดที่ 9 ชุมชนมีองค	ความรู 
จากการเป]นชุมชนคุณธรรมต นแบบ สามารถเป]นแหลYงแลกเปลี่ยนเรียนรู ถYายทอดให กับชุมชนอ่ืนเข ามาศึกษา
ดูงานได  (คูYมือสYงเสริมและพัฒนาองค	กร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2562) 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับป,จจัยภายนอกชุมชน 
 อัยรวี วีระพันธ	พงศ	 (2556) กลYาววYา ปWจจัยภายนอกชุมชนที่มีอิทธิพลตYอการพึ่งตนเองสามารถ 
แบYงได เป]น 2 ปWจจัย คือ หนYวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนโดยจะมีการดําเนินการสนับสนุนตามความต องการ
ของชุมชน และปลYอยให ชุมชนเป]นผู ตดัสินใจและดาํเนินการตYาง ๆ ด วยตัวของชุมชนเอง 
 อนุชา พิมายนอก และคณะ (2558) อ างถึงใน สมใจ ตามแตYรัมย	 (2560) กลYาววYา ปWจจัยภายนอก
ชุมชน ประกอบด วย การสนบัสนุนชYวยเหลือจากภาครัฐในการจัดอบรมให ความรู  การสนับสนนุงบประมาณ 
การจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ	ของชุมชน การสนบัสนุนชYวยเหลือปWจจัยภายในชุมชน การสร างเครือขYาย
ระหวYางคนในชุมชนในการทาํกิจกรรมและพัฒนาอาชีพ โดยปWจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ	คYอนข างมากกับ
ความสําเร็จ 
 ชนพงษ	 อาภรณ	พิศาล (2560) กลYาววYา รัฐเป]นปWจจัยที่มีความสําคัญในการสนับสนนุชุมชนให 
สามารถดําเนินการเพื่อเสริมสร างศักยภาพของชุมชน โดยภาครัฐจะให การสนับสนุนชุมชนในการสร างงาน 
สร างรายได ให กับประชาชน เพือ่เป]นการแก ไขปWญหาและฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สร างกระบวนการ
ทํางานรYวมกันระหวYางภาครัฐกับประชาชนในชุมชนในรูปของประชาคม เพื่อเป]นกระบวนการเรียนรู ที่จะ
นําไปสูYการเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชน ให การสนับสนุนด านความรู และทักษะในการบริหาร
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จัดการที่จําเป]นแกYองค	กรชุมชน เพื่อให มีขีดความสามารถในการบริหารงานและสามารถสร างเครือขYายกับ
ชุมชนข างเคียง เพื่อเป]นพันธมิตรในการทําให วิสาหกิจชุมชนสามารถแขYงขันในตลาดได อยYางยั่งยืน 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับป,จจัยภายในชุมชน 
 อนุชา พิมายนอก และภควรรณ ลุนสาํโรง (2558) กลYาววYา ปWจจัยภายในชุมชน ได แกY การให ความ
ชYวยเหลือซ่ึงกันและกันของคนในชุมชน การจัดตัง้กลุYม องค	กรเครือขYายของคนในชุมชนในการพัฒนาอาชีพ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ	ของชุมชน เป]นต น 
 วิสิทธิ์ ยิ้มแย ม และอุษณากร ทาวะรมย	 (2561) กลYาววYา ปWจจยัภายในชุมชนทีส่YงผลตYอความ
เข มแข็งของชุมชน ได แกY กระบวนการจัดการชุมชน ด านการมีสYวนรYวมของคนในชุมชน และด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 ชนพงษ	 อาภรณ	พิศาล (2560) ศึกษาปWจจัยที่มีอิทธพิลตYอประสทิธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย พบวYา ปWจจัยด านการสนับสนุนจากภาครัฐ ปWจจัยด านภาวะผู นาํ ปWจจยั
ด านการมีสYวนรYวมของชุมชน และปWจจยัด านภูมิปWญญาท องถ่ินมีอิทธิพลทางตรงกับประสิทธผิลการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย กลYาวคือ ภาครัฐจะเป]นกําลังสําคัญในการสนับสนนุและ
สYงเสริม เพื่อเสริมสร างความเข มแข็งให กับวิสาหกิจชุมชน และในด านของภาวะผู นํา แบYงได เป]น ผู นาํ 2 แบบ 
คือ ผู นําที่เป]นทางการ และผู นาํที่ไมYเป]นทางการ โดยผู นําที่เป]นทางการจะมีความเข าใจในการบริหารงานที่ดี 
เป]นระบบ เข าใจความต องการของสมาชิก มีความซ่ือสัตย	 โปรYงใส และเป]นตัวแบบที่ดีในการทํางาน แตY
ปWญหาที่พบในปWจจุบนัพบวYา ในบางคร้ังผู นําที่เป]นทางการยังขาดความรู และความเข าใจ รวมถึงการขาด
วิสัยทัศน	ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม สYวนผู นําที่ไมYเป]นทางการ จะยงัใช ความคิดเดิม ๆ 
กลัวการเปลี่ยนแปลงสYงผลทําให การบริหารจัดการประสบกับปWญหาในหลาย ๆ ด าน และด านภูมิปWญญา
ท องถ่ิน พบวYา สินค าหรือวัตถุดิบที่มีอยูYในท องถ่ินสามารถนาํมาแปรรูปสร างมูลคYาเพิ่มได  และให สอดคล อง
กับศักยภาพและเอกลักษณ	ของท องถ่ิน มีการถYายทอดภูมิปWญญาท องถ่ิน ความรู จากรุYนสูYรุYน เพือ่ไมYให ความรู 
หรือภูมิปWญญาท องถ่ินที่ถูกถYายทอดมาจากอดีตสูญหายไป โดยจะต องไมYทาํลายอัตลักษณ	ของท องถ่ิน และ
สามารถสะท อนให เห็นความสัมพันธ	ของชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล อมและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน การนําภูมปิWญญาท องถ่ินมาใช ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูY จะชYวยให เกิดประสทิธิผลในการ
บริหารจัดการที่ดียิ่งข้ึน 
 อําไพ สวYางศรี (2552) ศึกษาปWจจัยที่สYงผลตYอความเข มแข็งของชุมชนตลาดสามชุกร อยปq อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบวYา ปWจจัยที่สYงตYอความเข มแข็งฯ ได แกY ปWจจัยด านภูมปิWญญาท องถ่ินและ
วัฒนธรรมชุมชน ปWจจัยด านการสนับสนนุจากภาครัฐและภาคเอกชน และปWจจัยด านการบริหารจัดการชุมชน 
กลYาวคือ ด านภูมปิWญญาท องถ่ินและวัฒนธรรมชุมชน ชุมชนได มีการรYวมกันอนุรักษ	ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท องถ่ินอยYางตYอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมฟ��นฟู สืบสาน และอนุรักษ	วัฒนธรรมประเพณ ีทําให ชุมชน
เกิดความเข มแข็ง สําหรับด านการสนบัสนนุจากภาครัฐและภาคเอกชน พบวYาชุมชนยังเห็นวYาภาครัฐยังไมYได 
ให การสนับสนุนอยYางตYอเนื่องมากนัก ดังนัน้ หนYวยงานภาครัฐ ควรพิจารณากําหนดนโยบายทีจ่ะให การ
สนับสนนุในด านตYาง ๆ เชYน งบประมาณ และความรู ทางวชิาการ เป]นต น และด านการบริหารจัดการชุมชน 
ซ่ึงการบริหารจัดการชุมชนที่ดจีะมีการประชาสัมพนัธ	ให ชุมชนทราบถึงโครงการและกิจกรรมที่จะดําเนนิการ
ในชุมชนมีการจัดตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการที่ชัดเจน และแบYงหน าที่ความรับผิดชอบอยYางเป]นระบบ 
โปรYงใส มีกฎเกณฑ	 กติกา จะทาํให ชุมชนเกิดความเข มแข็ง 
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 วิสิทธิ์ ยิ้มแย ม และอุษณากร ทาวะรมย	 (2561) ศึกษาปWจจยัทีส่YงผลตYอความเข มแข็งของชุมชน
หมูYบ านเศรษฐกิจพอเพียงต นแบบ อําเภอเกาะจันทร	 จังหวัดชลบุรี พบวYา ปWจจัยด านกระบวนการจัดการของ
ชุมชนเป]นปWจจัย ทีส่YงผลตYอความเข มแข็งของชุมชน ซ่ึงชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชนที่เกิดจากการมีสYวนรYวม
ของประชาชน มีการดาํเนินงานในชุมชนที่มีการจัดตัง้กลุYมหรือองค	กรตYาง ๆ ภายในชุมชน และบูรณาการ
การทํางานกับหนYวยงานตYาง ๆ ภายใน และปWจจัยด านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล อมเป]นปWจจัย ที่สYงผล
ตYอความเข มแข็งของชุมชน คือ ชุมชนมีการใช ประโยชน	จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยYางตYอเนื่อง เป]น
สิ่งที่เป]นประโยชน	ในการดํารงชวีิตทั้งทางตรงและทางอ อม ชุมชนจึงมีกิจกรรมการอนุรักษ	ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล อม เชYน การปรับปรุงภูมิทัศน	 กิจกรรมแยกขยะ การสร างจิตสํานึกในการเห็นถึงความสําคัญ
ของทรัพยากร ที่มีอยูYภายในหมูYบ าน รวมไปถึงการเฝxาระวังในการทําลายทรัพยากรที่มีอยูYภายในชุมชน 
 สมใจ ตามแตYรัมย	 (2560) ศึกษาปWจจัยที่สYงผลตYอระดับความสาํเร็จหมูYบ านเศรษฐกิจพอเพียง
ต นแบบอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวYา ปWจจัยด านทุนธรรมชาติ เป]นปWจจยัที่สYงผลตYอระดบัความสาํเร็จ
หมูYบ านเศรษฐกิจพอเพียงต นแบบ เนื่องจากชุมชนเป]นพื้นทีท่ีอุ่ดมสมบูรณ	ในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ 
ชุมชนจึงได มีการสYงเสริมการทาํกิจกรรมการอนุรักษ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม การสร างมูลคYาเพิ่ม
จากทรัพยากรที่มีอยูY เป]นการแปรรูปผลิตภัณฑ	ในรูปแบบตYาง ๆ การสร างจิตสํานึกในการเห็นถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรที่มีอยูYภายในหมูYบ าน รวมไปถึงการนําโครงการในการอนุรักษ	ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนลงใน
แผนชุมชนและแผนพัฒนาท องถ่ิน 
 นิสรา ใจซ่ือ (2557) ศึกษาปWจจยัที่มีความสัมพนัธ	กับความสาํเร็จในการเป]นหมูYบ านเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวYา ปWจจัยที่มีความสัมพันธ	กับความสาํเร็จฯ ประกอบด วย ปWจจัยด านเทคโนโลยี ด านเศรษฐกิจ 
ด านทรัพยากรธรรมชาติ ด านจติใจ ด านสงัคม วัฒนธรรม ด านการมีสYวนรYวม ด านผู นําหมูYบ าน และด านการ
สนับสนนุจากหนYวยงานภาครัฐ โดยปWจจัยด านการมีสYวนรYวมคือประชาชนในชุมชนได มีโอกาสเข าไป 
มีสYวนรYวมในการศึกษาและค นหาปWญหาของชุมชน รYวมกันวิเคราะห	และจัดลําดบัความสําคัญของปWญหา 
และรYวมกันวางแผนพฒันาหมูYบ าน รYวมในการดาํเนินการพัฒนาและติดตามประเมินผลการพฒันาชุมชน 
และปWจจัยด านผู นาํหมูYบ านหรือชุมชน คือ ผู นําจะให ความสาํคัญตYอการพัฒนาหมูYบ าน ผลักดนัให สมาชิก
ดําเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู นํามีการบริหารจัดการที่ดี เป�ดโอกาสให สมาชกิมีสYวนรYวม 
ในการตัดสินใจ มีความซ่ือสัตย	 และมีคุณธรรม 
 ปรีชา สุวรรณภูมิ, สุทธนู ศรีไสย	, จินต	 วิภาตะกลัศ และสุพจน	 บุญวิเศษ (2554) ศึกษารูปแบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค	การบริหารสYวนตําบลในกลุYมจังหวัดภาคเหนือตอนลYาง กลุYมที่ 1 
ประเทศไทย พบวYา การมีสYวนรYวมของประชาชนเป]นปWจจัยที่สาํคัญประการหนึ่งที่จะสYงผลให องค	การบริหาร
สYวนตาํบล มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล การมีสYวนรYวมในการรับรู ของประชาชนในการทํางานของ
องค	การ การนําความคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงการให บริการ และการรับรู เร่ืองการจัดทําแผน เพื่อให 
ประชาชนมีโอกาสรYวมรับรู  เรียนรู  ทําความเข าใจ รYวมแสดงทศันะหรือความคิดเห็น รYวมเสนอปWญหาหรือ
ประเด็นที่สาํคัญที่เก่ียวข อง รYวมคิดแนวทางในการแก ปWญหา รYวมในกระบวนการตัดสินใจและรYวมใน
กระบวนการพฒันาในฐานะหุ นสYวนการพฒันา เพื่อที่จะให การบริหารจัดการองค	การมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 
เคร่ืองมือที่ใช�ในงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป]นการวจิัยแบบไมYทดลอง (Non-Experimental Design) ซ่ึงเป]นการวิจยั 
ที่ไมYมีการจัดกระทาํหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป]นการเก็บข อมูลเพียงคร้ังเดียว โดยใช แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป]นเคร่ืองมือในการวิจัยและวิเคราะห	ข อมูลด วยวิธีการทางสถิติ โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป 
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 ประชาการในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูYในพืน้ที่ตาํบลบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 
จังหวัดจันทบุรี มีจํานวน 765 ครัวเรือน จํานวนประชากร 2,199 คน (ข อมูลจาก ระบบสถิติทางการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที่ 6 กันยายน 2562) ผู วิจัยใช วิธีการสุYมแบบสะดวก และใช 
วิธีการกําหนดจํานวนกลุYมตัวอยYาง โดยการคํานวณหาขนาดของกลุYมตัวอยYางของ Taro Yamane (1973) 
จากคYาความคาดเคลื่อนของการประมาณคYา 5% จากผลการคํานวณหาขนาดของกลุYมตัวอยYางของ Taro 
Yamane (1973) ผู วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุYมตัวอยYางจาํนวน 339 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผู วิจัยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) เป]นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข อมูล โดยเป]นแบบสอบถามแบบปลายเป�ดและแบบปลายป�ด แบYงออกได เป]น 4 สYวน ดังนี ้
  สYวนที่ 1 ข อมูลสYวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป]นข อคําถามเก่ียวกับด านประชากร 
ซ่ึงประกอบด วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได เฉลี่ยตYอเดือน มีจํานวนข อคําถาม 5 ข อ 
ในลักษณะคําถามปลายป�ด และกําหนดให ผู ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได เพียง 1 คําตอบ 
  สYวนที่ 2 ข อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ ประกอบด วยคําถามทัง้หมด 3 ด าน 
คือ 1) ด านการประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชน 2) ด านการดําเนินงานตามแผน และ 3) ด านพฤติกรรม 
ที่เปลี่ยนแปลง มีจาํนวนข อคําถาม 19 ข อ ในลักษณะคําถามปลายป�ด และกําหนดให ผู ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบได เพียง 1 คําตอบ 
  สYวนที่ 3 ปWจจัยภายนอกชุมชน และปWจจัยภายในชุมชน เป]นคําถามที่เก่ียวข องกับปWจจัยภายนอก
ชุมชน และปWจจัยภายในชุมชน ประกอบด วยคําถามทั้งหมด 6 ด าน คือ 1) ด านการสYงเสริม สนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน (ปWจจัยภายนอกชุมชน) 2) ด านภาวะผู นํา (ปWจจัยภายในชุมชน) 3) ด านการมีสYวนรYวม 
(ปWจจัยภายในชุมชน) 4) ด านภูมปิWญญาท องถ่ินและวัฒนธรรมชุมชน (ปWจจัยภายในชุมชน) 5) ด านการบริหาร
จัดการชุมชน (ปWจจัยภายในชุมชน) และ 6) ด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม (ปWจจยัภายในชุมชน) 
มีจํานวนข อคําถาม 33 ข อ ในลักษณะคําถามปลายป�ด และกําหนดให ผู ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได เพียง 
1 คําตอบ 
  สYวนที่ 4 เป]นข อคําถามแบบปลายเป�ด เพื่อให ผู ตอบแบบสอบถามได แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวทางในการพัฒนาหรือแก ไขปWญหาของชุมชน ซ่ึงจะมีข อคําถามทั้งหมด 1 ข อ 
 
การวิเคราะห.ข�อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช ในการวิเคราะห	ข อมูลดังนี ้
  1.1 ใช คYาร อยละและคYาความถ่ี กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุYม คือ ข อมูลสYวนบุคคล 
ได แกY ด านเพศ ด านอายุ ด านระดับการศึกษา ด านอาชีพ และด านรายได เฉลี่ยตYอเดือน 
  1.2 ใช คYาเฉลี่ย และสYวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ คือ ปWจจยั
ภายนอกชุมชน ปWจจัยภายในชมุชน และประสิทธิผลการดําเนนิงานของชุมชนคุณธรรมน อมนาํหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วดับางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 
จังหวัดจันทบุรี 
 2. สถิติเชิงอนุมาน ใช ในการวิเคราะห	ข อมูลดังนี ้
  2.1 เพื่อศึกษาปWจจัยภายนอกชุมชน และปWจจัยภายในชุมชนที่มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของชุมชนคุณธรรมน อมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) 
ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี โดยใช สถิติการวิเคราะห	สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห	ประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
โดยรวม มีระดับความเห็นอยูYในระดับเห็นด วยอยYางยิ่ง โดยเรียงตามลําดับ ได แกY ด านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
ด านการดาํเนินงานตามแผน และด านการประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชน 
 2. ผลการวิเคราะห	ปWจจัยภายนอกชุมชนและปWจจัยภายในชุมชนที่มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของชุมชนคุณธรรมน อมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) 
ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได วYา ปWจจัยภายนอก
ชุมชนและปWจจัยภายในชุมชน ด านการสYงเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน (ปWจจัยภายนอกชุมชน) 
ด านภาวะผู นํา (ปWจจัยภายในชุมชน) ด านการมีสYวนรYวม (ปWจจัยภายในชุมชน) ด านภูมิปWญญาท องถ่ินและ
วัฒนธรรมชุมชน (ปWจจัยภายในชุมชน) ด านการบริหารจัดการชมุชน (ปWจจัยภายในชุมชน) และด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม (ปWจจัยภายในชุมชน) มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรม
น อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า 
อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบรีุ 
 
การอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห	ประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
โดยรวม มีระดับความเห็นอยูYในระดับเห็นด วยอยYางยิ่ง 
  1.1 ด านการประเมินกระบวนการพฒันาชุมชน อยูYในระดบัความเห็น เห็นด วยอยYางยิ่ง ผู วิจัย 
มีความคิดเห็นวYา ชุมชนที่มีการจัดทํากระบวนการพฒันาชุมชน เชYน มีการจัดประชุมเพื่อวางแนวทางในการ
แก ปWญหาและพฒันาชุมชนรYวมกัน หรือมีการประกาศเจตนารมณ	 ข อตกลงรYวมกัน และกําหนดเป]นแผน 
ของชุมชน เป]นจุดเร่ิมต นไปสูYการเป]นชุมชนคุณธรรมต นแบบ ดังนั้น ผู ที่รับผิดชอบงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
ควรให ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาชุมชน เน นการระเบดิจากข างใน โดยการสนับสนนุให คนในชุมชน
รYวมคิด รYวมทํา รYวมพัฒนา เพื่อประโยชน	สุขของชุมชนเอง ซ่ึงสอดคล องกับตัวชี้วัดและเกณฑ	การประเมินชุมชน
คุณธรรม ของคูYมือสYงเสริมและพัฒนาองค	กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2562) กลYาววYา การประเมินชุมชนคุณธรรมในระดับที่ 1 คือ ชุมชนสYงเสริม
คุณธรรม ต องมีการประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชน ประกอบไปด วยตัวชี้วัด จํานวน 3 ข อ คือ 1 ชุมชน 
มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ	หรือข อตกลงในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมรYวมกัน 2 ชมุชนรYวมกัน
กําหนดเปxาหมาย “ปWญหาที่อยากแก ” และ “ความดีที่อยากทาํ” 3 ชุมชนรYวมกันจัดทาํแผนสYงเสริมคุณธรรม
ของชุมชนเก่ียวกับปWญหาที่อยากแก  และความดีที่อยากทํา เพื่อประโยชน	สุขของชุมชน (การระเบิดจากข างใน) 
และมีการมอบหมายผู รับผิดชอบชัดเจน 
  1.2 ด านการดําเนินงานตามแผน อยูYในระดับความเห็น เห็นด วยอยYางยิ่ง ผู วิจัยมีความคิดเห็นวYา 
ชุมชนที่มีการดําเนินงานตามแผน เพื่อสYงเสริม พัฒนาและแก ไขปWญหาของชุมชนในด านตYาง ๆ อยYางเป]นระบบ 
และมีการประเมิน ทบทวน ปรับปรุงแผนอยูYเสมอ รวมทั้งมีการยกยYองบุคคลที่ทําความดีให กับชุมชน หรือ
บุคคลที่มีคุณธรรม เพื่อสร างขวญั กําลังใจ ความภูมิใจ และเพื่อเป]นแบบอยYางให กับผู อ่ืนนั้น สามารถทําให 
ชุมชนเกิดการพัฒนาไปสูYการเป]นชุมชนคุณธรรมต นแบบได  ดังนั้น ผู ที่รับผิดชอบงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
จึงควรให ความสําคัญกับการดาํเนินงานตามแผน และประเมิน ทบทวน ปรับปรุงแผนให เป]นปWจจุบันอยูYเสมอ 
ซ่ึงสอดคล องกับตัวชีว้ัดและเกณฑ	การประเมินชุมชนคุณธรรม ของคูYมือสYงเสริมและพัฒนาองค	กรคุณธรรม 
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ชุมชนคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2562) กลYาววYา 
การประเมินชุมชนคุณธรรมในระดับที่ 2 คือ ชุมชนคุณธรรม ต องมีการดําเนินงานตามแผน ซ่ึงเพิ่มข้ึนมาจาก
ระดับที่ 1 (ชุมชนสYงเสริมคุณธรรม) ประกอบด วย1 ความสําเร็จของชุมชนตามแผนสYงเสริมคุณธรรม โดยชุมชน
มีการจัดกิจกรรมตามที่ระบุไว ในแผน ซ่ึงคนในชุมชนมีสYวนรYวม และได รับการสนับสนุนทรัพยากร หรือเงินทุน
จากหนYวยงานภาคประชารัฐในพื้นที่ 2 ชุมชนมีการติดตามประเมินผลสําเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุง แผนให มี
คุณภาพและบรรลุผล 3 ชุมชนมีการประกาศยกยYองเชิดชูบุคคลผู ทําความดีและหรือบุคคลผู มีคุณธรรมในชุมชน
และหรือบุคคลอ่ืนที่ทําความดีให กับชุมชน  
  1.3 ด านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง อยูYในระดับความเห็น เห็นด วยอยYางยิ่ง ผู วิจัยมีความคิดเห็นวYา 
ชุมชนที่มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนของชุมชน เพื่อแก ไขปWญหา และสYงเสริมด านคุณธรรม โดยนําหลักธรรม
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําให พฤติกรรมของคนในชุมชนเปลี่ยนไป
ในทางที่ดีข้ึน และสYงผลให ชุมชนสามารถเป]นแหลYงเรียนรู  แล เป]นชุมชนคุณธรรมต นแบบได  ดังนั้น ผู ที่รับผิดชอบ
งานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม จึงควรให ความสําคัญกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในชุมชนวYาเปลี่ยนไป
ในทิศทางใด ซ่ึงสอดคล องกับตัวชี้วัดและเกณฑ	การประเมินชุมชนคุณธรรม ของคูYมือสYงเสริมและพัฒนาองค	กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2562) 
กลYาววYา การประเมินชุมชนคุณธรรมในระดับที่ 3 คือ ชุมชนคุณธรรมต นแบบ ต องเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนมาจากในระดับที่ 1 (ชุมชนสYงเสริมคุณธรรม) และระดบัที่ 2 (ชุมชนคุณธรรม) ประกอบด วย 1 ความสําเร็จ 
ของชุมชนบรรลผุลตามแผนสYงเสริมคุณธรรม คนในชมุชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 2 ชุมชนมีการ
กําหนดกิจกรรมสYงเสริมคุณธรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ คือ การนําหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม และยังสามารถเป]นแหลYงแลกเปลี่ยนเรียนรู ถYายทอดให กับชุมชนอ่ืน ๆ ที่เข ามา
ศึกษาดูงานได  ซ่ึงชุมชนจะต องมีองค	ความรู จากการเป]นชุมชนคุณธรรมต นแบบ สามารถเป]นแหลYงแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ถYายทอดความรู ให กับชุมชนอ่ืน ๆ เข ามาศึกษาดูงานได  
 2. ผลการศึกษาปWจจัยภายนอกชุมชนและปWจจัยภายในชุมชนที่มีผลตYอประสิทธผิลการดาํเนินงาน
ของชุมชนคุณธรรมน อมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลงับวร (บ าน วัด โรงเรียน) 
ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปได  ดงันี ้
  2.1 ปWจจัยภายนอกชุมชน ด านการสYงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน มีผลตYอประสิทธิผล
การดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด 
โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผู วิจัยมีความคิดเห็นวYา ชุมชนที่ได รับ
การสYงเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ไมYวYาจะเป]นองค	ความรู  ทรัพยากรมนุษย	ที่มีความรู 
ความสามารถ งบประมาณ เคร่ืองมือและอุปกรณ	ที่จําเป]น มีสYวนสําคัญตYอการพฒันา และขับเคลื่อนชุมชน
ให มีความเข มแข็ง พึ่งพาตนเองได  ซ่ึงสอดคล องกับ ชนพงษ	 อาภรณ	พิศาล (2560) กลYาววYา ปWจจัยด านการ
สนับสนนุจากภาครัฐเป]นกําลงัสาํคัญในการสนับสนุนและสYงเสริม เพื่อเสริมสร างความเข มแข็งให กับวิสาหกิจ
ชุมชน และสอดคล องกับ อําไพ สวYางศรี (2552) กลYาววYา ปWจจัยที่สYงผลตYอความเข มแข็งของชุมชนตลาดสามชุก
ร อยปq อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ปWจจัยด านการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยประชาชน
ทราบถึงการสนับสนนุจากภาคเอกชน แตYยังเห็นวYาภาครัฐยังไมYได ให การสนับสนุนอยYางตYอเนื่องมากนัก ดังนั้น 
ภาครัฐ ควรกําหนดนโยบายที่จะให การสนับสนุนในด านตYาง ๆ เชYน งบประมาณ และความรู ทางวิชาการ เป]นต น 
  2.2 ปWจจัยภายในชุมชน ด านภาวะผู นํา มีผลตYอประสทิธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรม
น อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า 
อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบรีุ ซ่ึงผู วิจัยมีความคิดเห็นวYา ผู นาํชุมชนที่มีภาวะผู นํา กลYาวคือ เป]นบุคคลที่มี
ความรู  ความสามารถ มีความกระตือรือร นที่จะแก ปWญหาของชมุชน รับฟWงความคิดเห็นของคนในชุมชนอยYาง
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เป]นกลาง มีความคิดริเร่ิม และกระตุ นคนในชุมชนให เข ามามีสYวนรYวมในการพัฒนาชุมชน อยYางเป]นระบบ 
และโปรYงใส ฯลฯ เหลYานี้ สามารถทําให ชุมชนเกิดความเข มแข็ง ซ่ึงสอดคล องกับ ชนพงษ	 อาภรณ	พิศาล (2560) 
กลYาววYา ภาวะผู นาํมีอิทธิพลตYอประสิทธผิลการบริหารจัดการวสิาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย 
ซ่ึงแบYงภาวะผู นํา เป]น 2 แบบ คือ ผู นําที่เป]นทางการ ซ่ึงจะมีความเข าใจในบริหารงานที่ดี เป]นระบบ ซ่ือสัตย	 
โปรYงใส แตYยังขาดวิสัยทัศน	ในการดําเนินงานที่เหมาะสม และผู นําทีไ่มYเป]นทางการ จะยังใช ความคิดเดิม ๆ 
กลัวการเปลี่ยนแปลง ทําให การบริหารจัดการประสบกับปWญหา และสอดคล องกับ นิสรา ใจซ่ือ (2557) กลYาววYา 
ผู นําจะให ความสาํคัญตYอการพัฒนาหมูYบ าน ผลักดนัให สมาชิกดําเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู นํามีการบริหารจัดการที่ดี เป�ดโอกาสให สมาชิกมีสYวนรYวมในการตัดสินใจ มีความซ่ือสตัย	 และมีคุณธรรม 
  2.3 ปWจจัยภายในชุมชน ด านการมีสYวนรYวม มีผลตYอประสิทธผิลการดําเนินงานของชุมชน
คุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ 
วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผู วิจัยมีความคิดเห็นวYา หากคนในชุมชนมีสYวนรYวมในการ
ทํากิจกรรมตYาง ๆ ของชุมชน ทาํให คนในชุมชนเกิดการรับรู ถึงปWญหารYวมกัน และทําให เกิดความต องการที่
จะพัฒนาชุมชนของตนเองให ดีข้ึน ผYานการแสดงความคิดเห็น การวางแผน และดาํเนินการรYวมกันเพื่อแก ไข
ปWญหาหรือพัฒนาชุมชน ซ่ึงสอดคล องกับ ปรีชา สุวรรณภูม,ิ สุทธนู ศรีไสย	, จินต	 วิภาตะกลัศ และสุพจน	 
บุญวิเศษ (2554) กลYาววYา การมีสYวนรYวมของประชาชนในการรYวมรับรู  เรียนรู  ทําความเข าใจ รYวมแสดงทัศนะ
หรือความคิดเห็น รYวมเสนอปWญหาและแนวทางในการแก ปWญหา รYวมตัดสินใจ จะทําให การบริหารจัดการ
องค	การมีประสิทธิผลมากข้ึน และสอดคล องกับ นิสรา ใจซ่ือ (2557) กลYาววYา ปWจจัยที่มีความสมัพันธ	กับ
ความสําเร็จฯ คือ ปWจจัยด านการมีสYวนรYวม เนื่องจากประชาชนได มีสYวนรYวมในการศึกษาและค นหาปWญหา
ของชุมชน รYวมกันวิเคราะห	และจัดลําดบัความสําคัญของปWญหา และรYวมกันวางแผนพฒันาหมูYบ าน รYวมกัน
ในการดําเนินการพัฒนาและติดตามประเมินผลการพฒันาชุมชน 
  2.4 ปWจจัยภายในชุมชน ด านภูมปิWญญาท องถ่ินและวัฒนธรรมชุมชน มีผลตYอประสทิธิผลการ
ดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด 
โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผู วิจัยมีความคิดเห็นวYา คนในชุมชน
เห็นวYาชุมชนมีภูมิปWญญาและวฒันธรรมที่เป]นเอกลักษณ	โดดเดYน และได รับสบืทอดกันมาอยYางยาวนาน 
ซ่ึงคนในชุมชนให ความสําคัญและเห็นถึงคุณคYา จึงมีการอนุรักษ	 สืบสาน พัฒนา ตYอยอด และนําองค	ความรู  
ใหมY ๆ มาประยุกต	ใช  ซ่ึงชYวยเพิ่มมูลคYาให กับผลิตภัณฑ	ของชุมชน ทําให ชุมชนเกิดความเข มแข็ง ซ่ึงสอดคล องกับ 
ชนพงษ	 อาภรณ	พิศาล (2560) กลYาววYา การนําภูมปิWญญาท องถ่ินมาใช ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูY 
จะชYวยให เกิดประสิทธผิลในการบริหารจัดการที่ดียิ่งข้ึน และสอดคล องกับ อําไพ สวYางศรี (2552) กลYาววYา
ปWจจัยที่สYงผลตYอความเข มแข็งฯ คือ ด านภูมิปWญญาท องถ่ินและวัฒนธรรมชุมชน โดยชุมชนได มกีารรYวมกัน
อนุรักษ	ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท องถ่ินอยYางตYอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมฟ��นฟู สืบสาน และอนุรักษ	
วัฒนธรรมประเพณี ทาํให ชุมชนเกิดความเข มแข็ง 
  2.5 ปWจจัยภายในชุมชน ด านการบริหารจัดการชุมชน มีผลตYอประสทิธิผลการดาํเนินงานของ
ชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ 
วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผู วิจัยมีความคิดเห็นวYา ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน
ที่ดี คือ ชุมชนมีการวางแผนการพัฒนาหรือแก ไขปWญหาในชุมชน และดําเนนิการตามแผนทีว่างไว อยYางเป]น
ระบบ แบYงปWนผลประโยชน	อยYางเป]นธรรม มีการสYงเสริมให คนในชุมชนมีการพฒันาความรู  จะทําให ชุมชน 
มีความเข มแข็ง ซ่ึงสอดคล องกับ อําไพ สวYางศรี (2552) กลYาววYา การบริหารจัดการชุมชนที่ดจีะมีการ
ประชาสัมพนัธ	ให ชุมชนทราบถึงกิจกรรมที่จะดําเนินการในชุมชน มีการจัดตัง้คณะทาํงานทีช่ัดเจน และแบYง
หน าที่อยYางเป]นระบบ โปรYงใส มีกฎเกณฑ	กติกา ซ่ึงจะทําให ชุมชนเกิดความเข มแข็ง และสอดคล องกับ วิสิทธิ ์
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ยิ้มแย ม และอุษณากร ทาวะรมย	 (2561) กลYาววYา กระบวนการจัดการของชุมชนเป]นปWจจยัที่สYงผลตYอความ
เข มแข็งของชุมชน โดยชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชนที่เกิดจากการมีสYวนรYวมของประชาชน มีการจัดตั้งกลุYม
หรือองค	กรตYาง ๆ และบูรณาการการทํางานกับหนYวยงานตYาง ๆ ภายในชุมชน 
  2.6 ปWจจัยภายในชุมชน ด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีผลตYอประสทิธิผล 
การดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด 
โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผู วิจัยมีความคิดเห็นวYา ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในบริเวณของชุมชนที่สามารถนํามาสร างประโยชน	ให กับคนในชุมชนได  
ซ่ึงคนในชุมชนเห็นคุณคYาและประโยชน	ของทรัพยากรนั้น จึงมีความรัก ความหวงแหน และให ความสําคัญ
กับการใช ทรัพยากรให คุ มคYาที่สดุ รวมทั้งชYวยกันการรักษาและฟ��นฟู ซ่ึงทาํให ชุมชนเกิดความเข มแข็งข้ึน 
จากภายใน เป]นต นแบบให กับชมุชนอ่ืน ๆ ได  สอดคล องกับ วสิทิธิ์ ยิ้มแย ม และอุษณากร ทาวะรมย	 (2561) 
กลYาววYา ปWจจัยด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเป]นปWจจยัสYงผลตYอความเข มแข็งของชุมชน โดยชุมชน
มีการใช ประโยชน	จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยYางตYอเนื่อง และมีกิจกรรมการอนุรักษ	เพื่อสร างจิตสํานึก
ให เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยูYภายในชุมชน และสอดคล องกับ สมใจ ตามแตYรัมย	 (2560) กลYาววYา 
ปWจจัยด านทนุธรรมชาติ เป]นปWจจัยที่สYงผลตYอระดับความสาํเร็จหมูYบ านเศรษฐกิจพอเพียงต นแบบ โดยชุมชน
เป]นพื้นทีท่ี่อุดมสมบูรณ	ในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ และมีการสYงเสริมการทํากิจกรรมการอนุรักษ	ตYาง ๆ 
มีการสร างมูลคYาเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยูY สร างจิตสาํนึกถึงความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยูYภายในหมูYบ าน
รวมไปถึงการนาํโครงการในการอนุรักษ	ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนลงในแผนชุมชนและแผนพฒันาท องถ่ิน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ป,จจัยภายนอกชุมชน 
 ด านการสYงเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน จากผลการวจิัยแสดงให เห็นวYาปWจจัยภายนอก
ชุมชน ด านการสYงเสริม สนับสนนุจากภาครัฐและเอกชน มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรม
น อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า 
อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี เนื่องด วยกระทรวงวัฒนธรรมได มีการกําหนดนโยบายตามแผนยุทธศาสตร	ชาติ 
20 ปq โดยจัดทาํโครงการชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร 
(บ าน วัด โรงเรียน) ข้ึน ซ่ึงแสดงให เห็นถึงการสYงเสริม สนับสนนุจากภาครัฐอยYางชัดเจน ดงันัน้ ผู ที่เก่ียวข อง
ในการดําเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม จึงควรให ความสําคัญอยYางมาก ในการสYงเสริม สนับสนุนชุมชน
เปxาหมาย เพื่อพัฒนาให เป]นชุมชนคุณธรรม ทั้งในด านองค	ความรู  งบประมาณ และบุคลากรที่จะเข าไปชYวย
ในการขับเคลื่อนชุมชนอยYางตYอเนื่อง เพราะจะทาํให ชุมชนมีการพัฒนาหรือแก ไขปWญหาอยYางตYอเนื่อง จนเกิด
ประสิทธผิล และทําให ชุมชนเข มแข็ง คนในชุมชนมีความสุข 
 
 ป,จจัยภายในชุมชน 
 1. ปWจจัยภายในชุมชน ด านภาวะผู นํา จากผลการวิจัยแสดงให เห็นวYา ปWจจัยภายในชุมชน 
ด านภาวะผู นํา มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วดั โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี ดังนั้น 
ผู ที่เก่ียวข องในการดําเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม จึงควรให ความสําคัญอยYางมาก กับการสร างการรับรู  
เก่ียวกับงานด านชุมชนคุณธรรมกับผู นาํชุมชน เพื่อให เกิดความเข าใจในกระบวนการดําเนนิงานของแตYละ
ข้ันตอน รวมทั้งสYงเสริม สนบัสนุนการพฒันาผู นาํของชุมชนให เป]นผู ที่มีองค	ความรู  มีความสามารถ เพื่อที่จะ
เข าใจในกระบวนการทาํงาน และพัฒนาหรือแก ไขปWญหาอยYางเป]นระบบ พร อมทั้งชYวยพัฒนาแนวคิดในการ
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ริเร่ิมสร างสรรค	จากสิ่งที่มีอยูYในชุมชนให เกิดประโยชน	ตYอชุมชนเอง และสร างจิตสํานึกตYอหน าที่ความรับผิดชอบ
ของผู นําที่มีตYอชุมชน รวมทั้งกิจกรรมที่จัดข้ึนภายในชุมชน หรือกลYาวคือการพัฒนาภาวะผู นําให แกYผู นําของ
ชุมชน 
 2. ปWจจัยภายในชุมชน ด านการมีสYวนรYวม จากผลการวิจัยแสดงให เห็นวYา ปWจจัยภายในชุมชน 
ด านการมีสYวนรYวม มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนนิงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี 
ดังนั้น ผู ที่เก่ียวข องในการดําเนนิการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม จึงควรให ความสําคัญกับการสYงเสริม 
การมีสYวนรYวมของคนในชุมชน โดยการเชิญชวนให คนในชุมชนมีการประชุมรYวมกัน เพื่อแสดงความคิดเห็น 
การวางแผน การตัดสินใจ หรือจัดกิจกรรมตYาง ๆ ในการพัฒนาหรือแก ไขปWญหาให คนในชุมชน โดยชี้ให เห็นถึง
ประโยชน	ทีชุ่มชนและคนในชุมชนจะได รับ เพื่อเป]นแรงจูงใจในการสร างการมีสYวนรYวม 
 3. ปWจจัยภายในชุมชน ด านภูมปิWญญาท องถ่ินและวัฒนธรรมชุมชน จากผลการวิจัยแสดงให เห็นวYา
ปWจจัยภายในชุมชน ด านภูมิปWญญาท องถ่ินและวัฒนธรรมชุมชน มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชน
คุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ 
วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี ดังนั้น ผู ที่เก่ียวข องในการดําเนินการขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม จึงควรให ความสําคัญอยYางมากกับการสYงเสริม สนับสนุนให คนในชุมชนเห็นถึงคุณคYา และความสําคัญ
ของภูมิปWญญาและวฒันธรรมของชุมชน มาพัฒนาตYอยอด โดยสYงเสริมด านองค	ความรู  ทักษะ และนวัตกรรม
ใหมY ๆ มาประยุกต	ใช เพื่อสร างรายได ให แกYคนในชุมชน รวมทั้งสYงเสริมให ชุมชนรYวมกันอนุรักษ	 ฟ��นฟู สืบทอด
ภูมิปWญญาท องถ่ินและวฒันธรรมชุมชน เพื่อสร างความเข มแข็งให แกYชุมชนจากภายใน 
 4. ปWจจัยภายในชุมชน ด านการบริหารจัดการชุมชน จากผลการวิจัยแสดงให เห็นวYา ปWจจัยภายใน
ชุมชน ด านการบริหารจัดการชุมชน มีผลตYอประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมน อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 
จังหวัดจันทบุรี ดังนั้น ผู ที่เก่ียวข องในการดําเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ควรให ความสําคัญกับการสYงเสริม
และสนับสนุนให คนในชุมชนมีการเรียนรู ด านการบริหารจัดการ เชYน การวางแผน การดําเนินงานตามแผน  
การแบYงงานกันทํา รวมทั้งการประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนให เกิดประสิทธิผลกับชุมชน เป]นต น 
 5. ปWจจัยภายในชุมชน ด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม จากผลการวิจัยแสดงให เห็นวYา 
ปWจจัยภายในชุมชน ด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีผลตYอประสทิธิผลการดําเนนิงานของชุมชน
คุณธรรมน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ  
วัดบางสระเก า อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรี ดังนั้น ผู ที่เก่ียวข องในการดําเนินการขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม จึงควรให ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสYงเสริมการอนุรักษ	 ฟ��นฟูธรรมชาติและสิง่แวดล อม 
พร อมทั้งปลูกฝWงให คนในชุมชนเห็นถึงคุณคYาและประโยชน	ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมที่ชุมชนมี
และใช อยYางคุ มคYา 
 
ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังตNอไป 
 1. ควรมีการศึกษาปWจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจจะสYงผลตYอประสิทธิผลการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรม
น อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด วยพลังบวร (บ าน วัด โรงเรียน) ต นแบบ วัดบางสระเก า 
อําเภอแหลมสิงห	 จังหวัดจันทบรีุ เชYน ปWจจัยสYวนบุคคล ปWจจัยด านความพึงพอใจ ปWจจัยด านความต องการ
ของคนในชุมชน เพื่อนําข อมูลทีไ่ด มาวิเคราะห	สาํหรับเป]นแนวทางในการพฒันาการชุมชนคุณธรรมฯ ไปสูY 
การเป]นต นแบบ 
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 2. การศึกษาคร้ังนี้เป]นการศึกษาเฉพาะประชากรที่อาศัยอยูYในพื้นที่ตําบลบางสระเก า อําเภอ
แหลมสิงห	 จังหวัดจันทบุรีเทYานัน้ ซ่ึงหากต องการข อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน จึงควรเลือกกลุYม
ประชากรในการศึกษาคร้ังตYอไปที่แตกตYางจากเดิม เชYน ศึกษาชุมชนคุณธรรมฯ ต นแบบอ่ืน ๆ หรือ ศึกษา
ชุมชนคุณธรรมฯ ที่อยูYในระดับอ่ืน ๆ คือ ชุมชนสYงเสริมคุณธรรม และชุมชนคุณธรรม เพื่อให ได ข อมูลที่มี
ความแตกตYางกัน 
 3. ควรทําการทดสอบหรือวิเคราะห	ด วยสถิติอ่ืนที่นอกเหนือจากที่ใช วิเคราะห	ผลในงานวจิัยนี้ 
เพื่อให ได ผลการวิเคราะห	ที่มีความหลากหลาย เกิดความแตกตYาง นYาสนใจและสามารถนาํไปใช ประโยชน	 
ได มากยิ่งข้ึน 
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