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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
โดยการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยหลักการธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของทุก
ฝา่ ยทีม่ ตี ่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน 2. ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน 3. ศึกษากระบวนการกาหนดนโยบายของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ชุมชน 4. ศึกษาการประสานงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคจตุรภาคี และ5. ศึกษาการ
บริหารจัดการงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
การวิจยั เรื่องนี้ใช้วธิ เี ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นกลุ่มทีอ่ ยู่ในเขตบึงกุม คือ
นักการเมืองระดับประเทศ มีจานวน 3 คน.นักการเมืองระดับท้องถิน่ ในเขตบึงกุ่ม จานวน 8 คน ผูน้ าชุมชน มีจานวน
38 คน ประชาชนโดยผูว้ จิ ยั จะเลือกมาเฉพาะประชาชนทีม่ สี ว่ นร่วมและมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโครงการเศรษฐกิจ
พอเพีย งเพื่อการพัฒนาชุมชน จานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2แบบ คือ แบบสัมภาษณ์ เชิง ลึก และ
แบบสอบถาม มีสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ตัวอย่าง และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนไม่มปี ระสิทธิผล เพราะไม่สามารถทาให้
วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนประสบความสาเร็จได้โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนมีการคอร์รปั ชันสู
่ ง มีการใช้หลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย (x=2.02, S.D.=1.29) และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด (x=1.79, S.D.=1.41) 2.ปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อ การพัฒ นาชุ ม ชนที่ท าให้โครงการไม่ ป ระสบความส าเร็จ คือ ความไม่ มีป ระสิทธิภ าพของระบบป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และนักการเมือง รวมถึงระบบการดาเนินงาน ขัน้ ตอน และการประสานงานระหว่าง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน และชุมชนทีม่ คี วามล่าช้า และการประชาสัมพันธ์ชแ้ี จ้งรายละเอียดของ
โครงการน้อย และไม่ชดั เจน 3.กระบวนการกาหนดนโยบายของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
โดยรวม อยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด (x=1.90, S.D.=1.27) 4. การประสานงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ร่วมกับภาคจตุรภาคีโดยรวม อยู่ในระดับน้อยที่สุด (x=1.75, S.D.=1.38) และ5.การบริหารจัดการงานของ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยรวม อยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ (x=1.82, S.D.=1.326)
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, โครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the Sufficiency Economy Project for the Community
Development by evaluating the effectiveness of the program based on the principles of Good Governance and
measuring stakeholders’ satisfaction 2) to study the factors affecting the effectiveness of Sufficiency Economy
Project for the Community Development 3) to study the process of policy formulation of Sufficiency Economy
Project for Community Development 4) to study the coordination of Sufficiency Economy Project for
Community Development with four parties and 5) to study the management of the Sufficiency Economy
Project for Community Development.
The subjective in this research designed to select the target group specifically for the following
groups of people as the populations in Buengkoom District Bangkok: 3 national political level (The member of
Parliament representatives) 8 local political level (Bangkok Metropolitan member representative) voted by the
people in Buengkoom District) 3) 38 community leaders in Buengkoom District, 26 participants from each
community who acquainted to the government policy on the effectiveness of Sufficiency Economy Project for
community Development in Buengkoom District, Bangkok as a volunteer group. Methodology being used in
the research are indepth interview and questionnairs : The statistical analysis in the research are percentage,
frequency, mean and standard diviation (S.D.).
Findings are as the follows: 1) The sufficient economy projects was inefficient because most of its
objectives could not be achieved, as evidenced by most of the samples thought that the sufficiently economy
projects had a high corruption with low level of good governance (x=2.02, S.D.=1.29) 2) the most essential
factor that negatively affected the effectiveness of the projects is the inefficiency of anti-corruption mechanism
used by governmental agencies and politicians, together with the operating system and delayed coordination
between the sufficient economy projects and the community, and the insufficient and unclear public relations
information about the detail of the projects; 3) the score of policy formuletion process of the projects for the
Sufficiency Economy for the Community Development was in the lowest level (x=1.90, S.D.=1.27). 4) the
score of the coordination of the sufficient economy projects and the four parties as a whole is in lowest level
(x=1.75, S.D.=1.38) and 5) the score of the management of the Sufficiency Economy for the Community
Development is in the lowest level (x=1.82, S.D.=1.32)
Keyword: effectiveness, sufficiency economy project for community development

บทนา
รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนายอภิสทิ ธิ ์ เวชชา
ชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด ตั ง้ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน(ศพช.) เมื่อวันที่
20 มกราคม 2552 [1] โดยมีสานักงานเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อ ยกระดับ ชุ ม ชน (สพช.) หรื อ ส านั ก งานชุ ม ชน
พอเพียงอยู่ในสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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โดยมีหลักการมุ่งจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปสู่ชุมชน
ทัวประเทศให้
่
ทุกชุมชนได้รบั โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
งบประมาณของภาครัฐอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทัวถึ
่ ง
และมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ
และพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มอี ยู่ให้มศี กั ยภาพเพิม่
มากขึ้น เพื่อ สร้างงาน สร้า งรายได้ การลดต้น ทุ น และ
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ปจั จัยการผลิตทางการเกษตรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับ ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสในการ
พัฒนา หรือเพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับรากฐานให้กบั ชุมชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ นการมอบอ านาจให้ ก ั บ
ั หาตาม
ประชาชนให้มีส่ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจแก้ป ญ
ความต้องการ และความจาเป็ นของชุมชนโดยรัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณโดยตรงให้ก ับชุมชนทัวประเทศโดย
่
ให้ชุมชนเป็ นผูจ้ ดั ตัง้ คณะกรรมการ กาหนดรูปแบบการ
ด าเนิ น งาน บริห ารจัด การจัด ล าดับ ความส าคัญ และ
ั หาด้วยตนเองตามความต้อ งการของ
เร่ ง ด่ ว นของป ญ
ประชาชนที่เข้าร่วมประชุ มตามมติท่ปี ระชุมประชาคม
ของชุ ม ชนเพื่อ ประโยชน์ สูง สุด แก่ ป ระชาชนในชุ ม ชน
ทัง้ นี้โครงการฯ จะเน้นให้การสนับสนุ น และส่งเสริมการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดต้นทุน และปจั จัย
การผลิต การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ม ทรัพ ยากรชุ ม ชนให้ มี
มูลค่ าเพิ่ม และสร้า งโอกาสในการพัฒ นา หรือ เพิ่มขีด
ความสามารถในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจใน
ระดับฐานรากให้กบั ชุมชนซึง่ แบ่งออกเป็ น 4ด้าน [1] คือ
1.ด้านสาธารณูปโภค 2. ด้านการเกษตร 3. ด้านส่งเสริม
รายได้และอาชีพ และ4. ด้านสวัสดิการชุมชน
เมื่อ มีก ารน าโครงการไปสู่ภ าคปฏิบ ัติ จ ริง พบว่ า มี
กระแสข่าวเกี่ยวกับ การใช้งบประมาณผิดประเภท ไม่
สนองตอบความต้องการของชุมชน ถูกกล่าวหาว่ามีการ
ใช้งบประมาณไม่เหมาะสมในบางพืน้ ที่ นอกจากนัน้ ยังมี
ข่าวเกีย่ วกับปญั หาการบริหารงานโครงการฯ [2] ทัง้ ที่
ยังไม่มหี น่ วยงานใดเข้าไปตรวจสอบถึงประสิทธิผลของ
ั หาข้ อ เท็จ จริ ง
โครงการฯ เกี่ ย วกับ ความจริ ง ในป ญ
ดังกล่าว
ดัง นั น้ ผู้ วิจ ัย จึง สนใจศึ ก ษาเพื่อ ค้ น หาความจริ ง
เกีย่ วกับประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพั ฒ นาชุ ม ชน ป จั จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โครงการฯ อีกทัง้ ศึกษากระบวนการการกาหนดแผนของ
โครงการฯ การประสานงานของโครงการฯ และการ
บริหารจัดการโครงการฯ
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
3. เพื่อศึกษากระบวนการกาหนดแผนของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่บึง
กุ่ม กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาการประสานงานโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคจตุรภาคี
5. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกีย่ วกับ ประสิทธิผล
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผล กระบวนการกาหนดแผน
การประสานงาน และการบริหารจัดการโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากประชากร 4กลุ่ม
คือ นักการเมืองระดับประเทศ นักการเมืองระดับท้องถิน่
ผูน้ าชุมชน และประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ
ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ จิ ยั ศึกษาการวิจยั ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2553 – 1 มกราคม 2554

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผล
รอบบินส์ (Robbins: 1987 อ้างถึงใน วิรุฬห์รตั น์ ผล
ทวีโชติ, 2552) [3] มีทฤษฎีเกีย่ วกับการวัดประสิทธิผล
โดยอธิบายว่าการวัดประสิทธิผลมี 4 แนวทาง คือ (1)
แนวคิดทีม่ ุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (2) แนวคิดเชิงระบบ
(3) แนวคิดเชิงกลยุทธ์-เฉพาะส่วน (4) แนวคิดการ
แข่งขัน-คุณค่า
การใช้ร ะบบขององค์ก ารเป็ น เครื่อ งมือ วัด ความมี
ประสิท ธิผ ลขององค์ ก ารทัล คอทท์ พารสัน (Talcott
Parsons, อ้างต่อในภรณี กีรต์ บิ ุตร, 2529) [4] เสนอว่า
AGIL ซึง่ จะระบุกจิ กรรม 4 ประเภทซึง่ ทุกองค์การจาเป็ น
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จะต้องทา ได้แก่ (1) การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
(2) การบรรลุถงึ เป้าหมาย (3) การประสานเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันซึง่ นาไปสูค่ วามมันคงของสั
่
งคม และ(4) สิง่ ที่
ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
2. แนวคิ ดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิ บาล
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดหลักธรรมาภิบาล และได้
เสนอเป็ นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า หลักธรรมาภิ
บาลนัน้ ประกอบด้วย 6 หลักการคือ หลักคุณธรรม หลัก
นิตธิ รรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
3. แนวคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
อเดย์ และ เอนเดอร์เ ซน (1971) [5] ได้ก ล่า วถึง
แนวคิ ด เกี่ย วกับ ความพึ ง พอใจที่ มี ป จั จัย พื้ น ฐาน 6
ประการที่เกี่ย วข้อ งกับ ความพึงพอใจของผู้ร ับ บริก าร
ได้แก่ (1) ความพึงพอใจต่อความสะดวกทีไ่ ด้รบั จากการ
บริการ (2) ความพึงพอใจต่อการประสานงานบริการ (3)
ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยความสนใจของผูใ้ ห้บริการ (4)
ความพึงพอใจต่อข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้บริการ (5) ความ
พึงพอใจต่ อคุณภาพของการบริการ และ(6) ความพึง
พอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ
4. ข้อมูลโครงการเศรษฐกิ จพอเพียงเพือ่ ยกระดับ
ชุมชน
จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรีส มัย
นายกรัฐ มนตรีอ ภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีว ะ เมื่อวัน จัน ทร์ท่ี 29
ธันวาคม 2551 ต่อรัฐสภา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาชุมชนเป็ นนโยบายในระยะเร่งด่วนที่จะ
ดาเนินการในปี แรก เป็ นนโยบายในกลุ่มการรักษา และ
เพิม่ รายได้ของประชาชน ในข้อที่ 6 คือ นโยบายสร้าง
รายได้ และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า โดย
การจัด ตัง้ กองทุ น เศรษฐกิจ พอเพีย ง และจัด สรรเงิน
เพิ่ม เติม ให้จ ากวงเงิน ที่เ คยจัด สรรให้เ ดิม เพื่อ พัฒ นา
แหล่งน้า และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลด
ต้นทุนปจั จัยการผลิตทางการเกษตร รวมทัง้ เร่งรัด และ
ลดขัน้ ตอนภาครัฐ เพื่ อ ให้ ท้ อ งถิ่ น สามารถเบิก จ่ า ย
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งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ มีรายละเอียดโครงการฯ
ดังนี้
1) การริเริม่ นโยบาย และการกาหนดนโยบาย
รัฐบาลมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งจัดสรรงบประมาณโดยตรง
ไปยังชุมชนทัวประเทศ
่
ให้ทุกชุมชนได้มโี อกาสในการ
เข้า ถึงแหล่ ง งบประมาณของภาครัฐ ครอบคลุม ทัว่ ถึง
และให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ และ
พัฒ นาศัก ยภาพของตนเอง เพื่อ สร้า งงาน รายได้ ลด
ต้ น ทุ น และป จั จั ย การผลิ ต ทางการเกษตร พั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มมี ลู ค่าเพิม่ และสร้าง
โอกาสในการพัฒนา หรือเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กบั ชุมชน
2) การนานโยบายไปปฏิบตั ิ จะใช้วธิ โี ดยการ
แบ่ ง ขนาดชุ ม ชน ซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น 7ขนาด ดัง นี้ (1)
ชุมชนขนาด 1 ชุมชนที่มชี ่อื ชาวบ้านตามทะเบียนบ้าน
1-50คน ได้เงิน 100,000บาท (2) ชุมชนขนาด 2 ชุมชน
ที่มีช่ือ ชาวบ้ า นตามทะเบีย นบ้ า น 51-150คน ได้ เ งิน
200,000บาท (3) ชุมชนขนาด 3 ชุมชนที่มชี ่อื ชาวบ้าน
ตามทะเบียนบ้าน 151-250คน ได้เงิน 300,000บาท (4)
ชุมชนขนาด 4 ชุมชนที่มชี ่อื ชาวบ้านตามทะเบียนบ้าน
251-500คน ได้เงิน 400,000บาท (5) ชุมชนขนาด 5
ชุมชนที่มีช่อื ชาวบ้านตามทะเบียนบ้าน 501-1,000คน
ได้เงิน 500,000บาท (6) ชุมชนขนาด 6 ชุมชนที่มชี ่อื
ชาวบ้ า นตามทะเบี ย นบ้ า น 1,001-1,500คน ได้ เ งิ น
600,000บาท (7) ชุมชนขนาด 7ชุมชนทีม่ ชี ่อื ชาวบ้าน
ตามทะเบียนบ้าน 1,500คนขึน้ ไป ได้เงิน 700,000บาท
ส่ว นเกณฑ์ใ นการคัด เลือ กโครงการ (1) ต้อ งเป็ น
โครงการที่รองรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงานในชุมชน
ให้ส ามารถพัฒ นาไปสู่ค วามเป็ น อยู่ พ อเพีย ง ซึ่ง เป็ น
เป้าหมายขัน้ ต้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)
เป็ นโครงการทีส่ นับสนุ น และส่งเสริมการลดต้นทุน และ
ป จั จัย ในการผลิต เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพในการประกอบ
อาชีพ รายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพ และเพิม่
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากฐาน (3)
เป็ นโครงการทีส่ นับสนุน และส่งเสริมการใช้ และอนุ รกั ษ์
พลัง งานทดแทน หรือ พลัง งานทางเลือ ก (4) เป็ น
โครงการที่ส นับ สนุ น และส่ง เสริม อนุ ร ัก ษ์ และรัก ษา
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว ทัง้ นี้ชุมชนสามารถลงทุนร่วมกับชุมชนอื่นได้
ในขณะที่กระบวนการทางาน จะมีการจัดประชุมชาคม
โดยจะปิ ดประกาศสาธารณะล่วงหน้า 3-5 วัน ในผูแ้ ทน
ในครัวเรือนอย่างน้ อง 1คนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ครัวเรือน และทุกคนมีสทิ ธิเสนอป
ญั หา ความ
์
ต้องการ และโครงการ และต้องการบันทึกอย่างโปร่งใส
โดยมีผสู้ นับสนุนปญั หา ความต้องการและโครงการอย่าง
น้อย 10คน ให้ทุกคนลงคะแนนเลือกโครงการ แล้วรวม
คะแนน เพื่อจัดเรียงลาดับก่อนหลังและให้ระบุระยะเวลา
งบประมาณของโครงการ จากนัน้ ต้อ งปิ ด ประกาศให้
ประชาชนทราบ เมื่อดาเนินงานจนได้รบั อนุ มตั ิแล้วให้
ชุมชนไปธนาคารอมสิน หรือธกส. เพื่อเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร โดยจะได้รบั เงินตามขนาดของชุมชน
3)
การประเมิ น ผลโครงการ ให้ ค ณะ
ผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ทาหน้าทีต่ รวจสอบ และประเมินผลการดาเนินโครงการ
ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในกรณีชุมชน
บริห ารโครงการไม่โ ปร่ งใส หรือไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย
หรือกระทาอื่นใดทีเ่ ป็ นผลเสียต่อชุมชน ในคณะกรรมการ
ชุมชนพอเพียง และคณะผูร้ บั ผิดชอบ 4คณะ เป็ นผูร้ บั ผิด
ทางแพ่ง และอาญา
5. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิรชั วิรชั นิภาวรรณ; และทวีสุข แสนทวีสุข (2531)
[6] ศึกษาเรื่องบทบาทขององค์กรในท้องถิน่ ทีม่ ตี ่อการ
บริ ห ารและการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อ ม กรณีศึก ษาจัง หวัดปทุมธานี พบว่า องค์ก ร
ท้อ งถิ่น ต้ อ งการให้ป ระชาชนเข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจและลงมือปฏิบตั ิงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสิง่ แวดล้อมมากกว่าเดิม
สมหมาย ลูกอินทร์ (2550) [7] ศึกษาเรื่องความ
คิด เห็น ของประชาชนต่ อ การปฏิบ ัติง านตามบทบาท
หน้ า ที่ข องเทศบาลในการพัฒ นาท้อ งถิ่น กรณี ศึก ษา
เทศบาลต าบลคอกช้าง ตาบลแม่ห วาด อาเภอธารโต
จังหวัดยะลา ทีพ่ บว่าประชาชนเห็นด้วยว่าเทศบาลมีการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อพัฒนาคุณภาพผูด้ อ้ ยโอกาสในท้องถิน่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ยุวรัตน์ กมลเวช (2522) [8] ที่ได้วจิ ยั เรื่องแนว
ทางการบริการประชาชนเพื่อจัดเงื่อนไขของสังคม ศึกษา
เฉพาะกรณีสานักงานอาเภอซึง่ สามารถสรุปผลการวิจยั
ได้ว่า เจ้าหน้ า ที่ภาครัฐมีขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิง านตามที่
กฎหมาย และระเบีย บได้ก าหนดซึ่ง ทางเจ้า หน้ า ที่จ ะ
ปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเสมอภาคต่อ
ประชาชน

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ผู้วิจ ัย ได้พฒ
ั นามาจากแนวคิดบริห ารเมือ งโดยใช้
รูป แบบดาว หรือ ทฤษฎีฝ่า มือ ของ บุ ญ ทัน ดอกไธสง
(2520) [9] ในประเด็นของปญั หาเมือง มาเป็ นแนวทาง
ในการสร้างกรอบแนวคิด ดังนี้
การ
ประสานงาน
จตุรภาคี
การกาหนด
นโยบาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
กลุ่มตัวอย่าง
การบริหาร
โครงการฯ

หลักธรรมาภิบาล

ความคิดเห็น
ต่อโครงการฯ
ประเภท
กองทุน

ประสิ ทธิผล
โครงการฯ

ความ
พึงพอใจ

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้วางแผนจะศึกษาโครงการชุมชนพอเพียงใน
เขตบึงกุ่ม โดยจะเน้นศึกษาการประสิทธิผลของโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพือ่ ยกระดับชุมชน ปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อ
ยกระดับ ชุ ม ชน กระบวนการก าหนดนโยบายของ
โครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนใน
เขตพื้นที่บงึ กุ่ม กรุงเทพมหานคร การประสานงาน
โครงการเศรษฐกิจ ชุม ชนพอเพียงเพื่อยกระดับชุ มชน

49 | ห น้ า

ปีท่ี 6 ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2555

ร่ ว มกับ ภาคจตุ ร ภาคี และการบริห ารจัด การงานของ
โครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
1. การกาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม เป้ าหมายในการวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ ผู้ วิ จ ั ย จะแบ่ ง
กลุ่ มเป้ าหมายในการวิจยั เป็ น 4กลุ่ ม โดยใช้วิธีก ารสุ่ม
แบบเจาะจง คือ กลุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต
พืน้ ทีบ่ งึ กุ่ม จานวน 3 คน นักการเมืองระดับท้องถิน่ ใน
เขตบึงกุ่ม จานวน 8 คน ผูน้ าชุมชนในเขตบึงกุ่ม จานวน
38 คนประชาชนโดยผูว้ จิ ยั จะเลือกมาจากประชาชนใน
แต่ละชุมชนเฉพาะที่มสี ่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
จานวน 26 คน
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์โดยในการศึกษาปจั จัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของโครงการฯ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การประเมินและการวิเคราะห์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้หลัก SWOT เป็ นแนว
ค าถาม ส่ว นการศึก ษากระบวนการก าหนดแผนของ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้วจิ ยั
ได้ ใ ช้ แ บบสอบถามเพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ของ
กลุ่ ม เป้ าหมายต่ อ กระบวนการการก าหนดแผนของ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน ขณะที่
การศึกษาประสานงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒ นาชุ ม ชนร่ ว มกับ ภาคจตุ ร ภาคี ผู้ วิ จ ัย ได้ ใ ช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
การขั ้น ตอนก ารประสานระหว่ า ง ฝ่ า ยการเมื อ ง
ระดั บ ประเทศ การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชน และ
ประชาชน และการศึก ษาการบริห ารจัด การงานของ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้วจิ ยั
ได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่ อ
การบริหารจัดการงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาชุมชน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผู้วิจ ัย น าแบบสอบถามไป
สอบถามกลุ่ ม ประชากรที่ศึก ษาด้ว ยตนเองและรอรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา ทัง้ นี้แบบสอบถามจะออกแบบ
ให้เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความเชื่อ และ
ทัศ นคติ แบบสอบถามจะมีแ นวค าตอบไว้ ใ ห้ ผู้ ต อบ
เ ลื อ ก ต อ บ จ า ก ค า ต อ บ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ( Struetred
Questionnaire) ซึ่งได้มาจากการศึกษาผลการวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง จากความคิดของผู้วจิ ยั และจากแหล่งข้อมูล
อื่ น ๆ และการเก็ บ ข้ อ มู ล แบบสัม ภาษณ์ ผู้ วิ จ ัย ได้
สัม ภาษณ์ เ ป็ น รายบุ ค คลโดยใช้ห ลัก วิเ คราะห์ SWOT
เป็ นแนวทางในการตัง้ คาถาม
4. การวิ เคราะห์ขอ้ มูล
1 ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ (Content Analysis)
และนาเสนอข้อมูลด้วยวิธกี ารพรรณนา
2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจยั ใช้สถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ค่าความถี่ และร้อยละ (Frequency
and Percentage) ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Diviation)

ผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรื่องประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจ
พอเพีย งเพื่อ การพัฒ นาชุ ม ชนพบว่ า ประสิท ธิผ ลของ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอยู่ใน
ระดับน้อย จากการวิจยั พบว่าปจั จัยทีจ่ ะทาให้โครงการ
เศรษฐกิ จ พ อเพี ย งเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนประสบ
ความส าเร็จ หรือ ล้ ม เหลวนั น้ คือ ระบบการจัด การ
เกี่ย วกับ การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ของ
เจ้า หน้ า ที่แ ละนั ก การเมือ ง และการประชาสัม พัน ธ์
เกีย่ วกับรายละเอียดโครงการฯ วิธกี ารดาเนินการเพื่อขอ
งบประมาณจากโครงการฯ ขณะที่ก ลุ่ ม ประชากรมี
ความเห็นว่ากระบวนการการกาหนดแผนของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อยทีส่ ุด ส่วนการประสานงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุม ชนพอเพียงเพื่อการพัฒ นาชุม ชน กลุ่ม ประชากรมี
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ความเห็นว่าโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาชุมชนมีการประสานงานกับฝ่ายต่ างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นฝ่ายการเมือง ฝ่ายผู้นาชุมชน หรือฝ่า ยประชาชน
โดยรวมอยู่ในระดับ น้ อยที่สุด และในระบบการบริหาร
จัดการงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาชุ มชน กลุ่ม ประชากรมีความเห็น ว่า โครงการมี
ระบบการบริหารงานทีไ่ ม่ดเี ท่าทีค่ วรโดยผลจากการวิจยั
พบว่ า กลุ่ ม ประชากรมีค วามเห็น เกี่ย วกับ ขัน้ ตอนการ
บริหารงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ

การอภิ ปรายผล
จากการวิจยั พบว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒ นาชุ ม ชนไม่ มีป ระสิท ธิผ ลที่ดี จากการศึก ษา
พบว่า ทัง้ กลุ่มนักการเมืองระดับประเทศ นักการเมือง
ระดับท้องถิน่ และผูน้ าชุมชน มีความเห็นในทางเดียวกัน
ว่าโครงการฯ มีจุดบกพร่องหลายประการทาให้ไม่ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่รี ฐั บาลได้กาหนดไว้ ทัง้
เรื่องปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ระบบการจัดการภายใน
โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
ขัน้ ตอนการประสานงานในการประชาสัมพันธ์ และการ
จัดสรรงบประมาณที่มีความล่าช้า ซึ่งเป็ นเหตุ ผลทาให้
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนประสบ
ควา มล้ ม เหลว เมื่ อศึ ก ษ าค วา มพึ ง พ อใ จพ บว่ า
กลุ่มเป้าหมายมีความพอใจในระบบต่างๆ ของโครงการ
เศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อ การพัฒ นาชุม ชนอยู่ใ นระดับ ที่
น้อยทีส่ ดุ ซึง่ ทาให้อธิบายได้ว่ากลุ่มเป้าหมายยังไม่พอใจ
ในระบบการดาเนินการในขัน้ ตอนต่างๆ ของโครงการฯ
และเมื่อศึกษาจากหลักธรรมาภิบาลพบว่ากลุ่มเป้าหมาย
เห็น ว่ า โครงการฯ มีก ารใช้ ห ลัก ธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่ง ใส และหลักความคุ้มค่ า ที่มี
ระดับน้ อ ยที่สุด ซึ่ง อธิบายได้ว่ า กลุ่ม เป้า หมายมีค วาม
เชื่อมันว่
่ าโครงการฯ มีการทุจริตคอร์รปั ชันอยู
่ ่สงู และยาก
ทีจ่ ะสามารถตรวจสอบได้
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จากผลการวิจยั ในประเด็นต่างๆ ผูว้ จิ ยั สามารถนามา
เปรียบเทียบกับผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องได้ ดังนี้
จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มชุมชนไม่สามารถเลือก
กองทุนทีต่ ้องการได้อย่างแท้จริง เนื่องจากจะต้องเลือก
ตามที่เจ้าหน้าทีร่ าชการประจาสานักงานเขตกาหนดให้
เท่ า นั น้ ซึ่ง ถ้ า หากว่ า ชุ ม ชนไม่ เ ลือ กสิน ค้ า ในกองทุ น
เหล่านี้ ชุมชนก็จะไม่ได้รบั เงินงบประมาณจากโครงการฯ
เช่น มีเจ้าหน้าทีบ่ างคนบอกชุมชนให้ เลือกสินค้าเครื่อง
กรองน้ าพลังงานแสงอาทิต ย์ในกองทุนส่งเสริมการใช้
และอนุ รกั ษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ถ้าไม่เลือกก็
จะไม่ได้เงินจากกองทุนนี้เลย เป็ นต้น ซึง่ กลุ่มชุมชนเห็น
ว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการริดรอนสิทธิอานาจในการ
บริหารจัดการตนเองของชุมชนทาให้ชุมชนไม่สามารถมี
ส่วนร่วมได้อย่างเต็มทีซ่ ง่ึ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
วิรชั วิรชั นิภาวรรณและทวีสุข แสนทวีสุข (2531) [6] ที่
ศึก ษาเรื่อ งบทบาทขององค์ ก ารในท้อ งถิ่น ที่มีต่ อ การ
บริ ห ารและการจั ด การทรั พ ยากรธ รรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม กรณีศกึ ษาจังหวัดปทุมธานีทพ่ี บว่าองค์การ
ในท้องถิน่ ต้องการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
และลงมือปฏิบตั งิ านในกิจกรรมต่างๆ มากกว่าเดิม
จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนเกีย่ วกับ
การช่ ว ยเหลือประชาชนที่ด้อ ยโอกาสและพิก ารอยู่ ใ น
ระดับน้อยที่สุดซึ่งอธิบายได้ว่าโครงการฯ ไม่สนใจที่จะ
ส่งเสริมผูด้ อ้ ยโอกาสหรือคนพิการให้มโี อกาสอยู่ในสังคม
ได้ อ ย่ า งเข็ม แข็ง ซึ่ง ไม่ ส อดคล้อ งกับ ผลงานวิจ ัย ของ
สมหมาย ลูกอินทร์ (2550) [7] ศึกษาเรื่องความคิดเห็น
ของประชาชนต่ อการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลในการพัฒนาท้องถิน่ กรณีศกึ ษาเทศบาลตาบล
คอกช้าง ตาบลแม่หวาด อาเภอธารโต จังหวัดยะลา ที่
พบว่ า ประชาชนเห็น ด้ว ยว่า เทศบาลมีการปฏิบตั ิงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูด้ อ้ ยโอกาสในท้องถิน่
จากผลงานวิจยั ที่พบว่า ชุมชนโดยส่วนใหญ่ เห็นว่ า
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐไม่มคี วามเสมอภาคในการปฏิบตั หิ น้าที่
ต่ อ ชุ ม ชนแต่ ละชุ ม ชนโดยทางเจ้า หน้ า ที่เ ขตมัก จะให้
ความสาคัญหรือดาเนินงานให้กบั ชุมชนที่มีขนาดใหญ่
มากกว่ า ชุ ม ชนที่ มี ข นาดเล็ ก ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
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ผลงานวิจยั ของยุวรัตน์ กมลเวช (2522) [8] ทีไ่ ด้วจิ ยั
เรื่องแนวทางการบริการประชาชนเพื่อจัดเงื่อนไขของ
สังคม ศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานอาเภอซึง่ สามารถสรุป
ผลการวิ จ ั ย ได้ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ มี ข ั น้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านตามทีก่ ฎหมาย และระเบียบได้กาหนดซึง่ ทาง
เจ้าหน้าทีจ่ ะปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความ
เสมอภาคต่อประชาชน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากผลการวิจ ัย พบว่ า เมื่อ ศึก ษาจากการประเมิน
ประสิท ธิผ ลของโครงการเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่อ การ
พัฒนาชุมชนโดยหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจจะ
เห็นว่าประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับน้ อยถึงน้ อยที่สุด และระดับความคิดเห็นในเรื่อ ง
การกาหนดแผนของโครงการฯ ประเภทกองทุน ของ
โครงการฯ การบริห ารจัด การโครงการฯ ขัน้ ตอนการ
ประสานงานเพื่อปฏิบตั ิงานโครงการฯ อยู่ในระดับน้อย
ถึงน้ อยที่สุดเช่นกัน ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่าโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนจาเป็ นต้องพัฒนาปรับปรุง
ระบบต่างๆ ภายในโครงการเพื่อให้สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
ชัดเจน ดังนัน้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ชุมชนจะต้องมีการแก้ไขข้อบกพร่องทีม่ อี ยู่ในส่วนต่างๆ
ดังนี้
1. กระบวนการการกาหนดนโยบายด้านการกาหนด
ปญั หาของสังคม โครงการเศรษฐกิจพอเพีย งเพื่อการ
ั หาและความ
พัฒ นาชุ ม ชนจะต้อ งเข้า ไปศึก ษาถึง ป ญ
ต้อ งการที่แ ท้จ ริง ของชุ ม ชนแต่ ล ะชุ ม ชนโดยตรงและ
ั หาและแนว
จะต้อ งให้อิส ระกับ ชุ ม ชนในการเสนอป ญ
ั หาของชุม ชนด้ว ยตัว ของชุ ม ชนเอง
ทางการแก้ไ ขป ญ
จากนัน้ โครงการฯ จึงนาปญั หาต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อ
สร้างเป็ นกองทุนประเภทต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชนให้มากทีส่ ดุ
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
จะต้องมีระบบขัน้ ตอนในการประชุมรับทราบแผนของ
โครงการฯ ให้ ดีก ว่ า นี้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง จะต้ อ งให้
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ความสาคัญกับภาคประชาชนและภาคการเมืองให้มาก
ขึน้ ทัง้ นี้จะต้องเพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านตามแผน
โครงการเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่อ การพัฒ นาชุ ม ชนให้
เป็ น ไปด้ ว ยดี แ ละควรจะให้ ภ าคจตุ ร ภาคี ซึ่ ง ได้ แ ก่
นัก การเมือ งระดับประเทศ นัก การเมือ งระดับท้อ งถิ่น
ผู้นาชุ มชน และประชาชนมีส่วนร่ วมในการนาแผนไป
ปฏิบตั โิ ดยแบ่งหน้าทีใ่ ห้ชดั เจนเพื่อให้มกี ารดาเนินการที่
ดีมรี ะบบให้มากขึน้
3. โครงการควรจะมีการจัดระบบการบริหารจัดการ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนให้ดกี ว่า
ในปจั จุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวางแผนใช้ทรัพยากร
ควรวางแผนอย่ า งระมั ด ระวั ง และตรวจสอบราคา
ทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกองทุนให้ชดั เจนเพื่อให้สามารถ
นาทรัพ ยากรไปใช้อย่ า งคุ้ม ค่า มากที่สุด ส่ว นด้า นการ
จัดการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
จะต้องจัดระบบให้ทุกระบบทุกฝา่ ยงานสามารถเชื่อมโยง
ประสานงานถึงกันได้ เพื่อทาให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบ ัติง านและจะต้อ งสามารถตรวจสอบขัน้ ตอนการ
ดาเนินการได้ตลอดเวลาทาให้ระบบการทางานมีความ
โปร่งใสและลดปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชันได้
่
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรจะศึกษาโครงการประเภท
อื่นๆ ของรัฐบาล ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถนามาเปรียบเทียบ
กับงานวิจยั นี้เพื่อเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็จของนโยบาย
ภาครั ฐ โดยรวม และเป็ นการวั ด ศั ก ยภาพในการ
บริหารงานของภาครัฐบาลได้ชดั เจนขึน้
2. การศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒ นาชุ ม ชนให้ ค รอบคลุ ม ทัว่ ประเทศจ าเป็ น ต้ อ งใช้
ระยะเวลาและทรัพยากรมาก ดังนัน้ หากผู้วจิ ยั ต้องการ
ลดขัน้ ตอนจากการทีม่ ีระยะเวลาและทรัพยากรทีจ่ ากัดก็
สามารถศึก ษาจากพื้นที่อ่ืนแล้วน ามาเปรีย บเทีย บกับ
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ได้
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