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บทคดัย่อ 
การวจิยัเรื่องนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศกึษาประสทิธผิลของโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน

โดยการประเมนิโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนโดยหลกัการธรรมาภบิาล และความพงึพอใจของทุก
ฝา่ยทีม่ต่ีอโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน 2. ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของโครงการเศรษฐกจิ
พอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน 3. ศกึษากระบวนการก าหนดนโยบายของโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันา
ชุมชน 4. ศกึษาการประสานงานโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนร่วมกบัภาคจตุรภาค ีและ5. ศกึษาการ
บรหิารจดัการงานของโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน  

การวจิยัเรื่องนี้ใชว้ธิเีลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มทีอ่ยู่ในเขตบงึกุม คอื 
นกัการเมอืงระดบัประเทศ มจี านวน 3 คน.นักการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ ในเขตบงึกุ่ม จ านวน 8 คน ผูน้ าชุมชน มจี านวน 
38 คน ประชาชนโดยผูว้จิยัจะเลอืกมาเฉพาะประชาชนทีม่สีว่นร่วมและมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่อการพฒันาชุมชน จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัมี 2แบบ คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถาม มสีถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ตวัอย่าง และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัพบว่า 1.โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนไม่มปีระสทิธผิล เพราะไม่สามารถท าให้
วตัถุประสงคข์องโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนประสบความส าเรจ็ไดโ้ดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็
ว่า โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนมกีารคอรร์ปัชัน่สงู มกีารใชห้ลกัธรรมาภบิาลโดยรวมอยู่ในระดบั
น้อย (x=2.02, S.D.=1.29) และกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันา
ชุมชนอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด (x=1.79, S.D.=1.41)  2.ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง
เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ คือ ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจรติของเจา้หน้าที ่และนกัการเมอืง รวมถงึระบบการด าเนินงาน ขัน้ตอน และการประสานงานระหว่าง
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน และชุมชนทีม่คีวามล่าชา้ และการประชาสมัพนัธช์ีแ้จง้รายละเอยีดของ
โครงการน้อย และไม่ชดัเจน 3.กระบวนการก าหนดนโยบายของโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน
โดยรวม อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด (x=1.90, S.D.=1.27) 4. การประสานงานโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันา
ชุมชน ร่วมกบัภาคจตุรภาคโีดยรวม อยู่ในระดบัน้อยที่สุด (x=1.75, S.D.=1.38) และ5.การบรหิารจดัการงานของ
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนโดยรวม อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ (x=1.82, S.D.=1.326) 
 
ค าส าคญั: ประสทิธผิล, โครงการเศรษฐกจิชมุชนพอเพยีงเพื่อการพฒันาชมุชน 
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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 
 
บทน า 

รฐับาลภายใตก้ารบรหิารงานของนายอภสิทิธิ ์เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการจัดตัง้ โครงการ
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน(ศพช.) เมื่อวนัที ่
20 มกราคม 2552 [1] โดยมสี านกังานเศรษฐกจิพอเพยีง
เพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) หรือส านักงานชุมชน
พอเพยีงอยู่ในสงักดัส านักงานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

 
โดยมหีลกัการมุ่งจดัสรรงบประมาณโดยตรงไปสู่ชุมชน
ทัว่ประเทศให้ทุกชุมชนได้รบัโอกาสในการเขา้ถึงแหล่ง
งบประมาณของภาครฐัอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทัว่ถึง 
และมุ่งหวงัใหทุ้กภาคสว่นในชุมชนร่วมกนับรหิารจดัการ
และพฒันาศกัยภาพของตนเองที่มอียู่ใหม้ศีกัยภาพเพิม่
มากขึ้นเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ การลดต้นทุน และ
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ปจัจยัการผลติทางการเกษตรพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
ระดบัชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสในการ
พฒันา หรอืเพิม่ขดีความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิ
ระดบัรากฐานให้กบัชุมชน โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง
เพื่ อการพัฒนาชุมชนเ ป็นการมอบอ านาจให้กับ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปญัหาตาม
ความต้องการ และความจ าเป็นของชุมชนโดยรฐับาลได้
จดัสรรงบประมาณโดยตรงให้กับชุมชนทัว่ประเทศโดย
ใหชุ้มชนเป็นผูจ้ดัตัง้คณะกรรมการ ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงาน บริหารจัดการจัดล าดับความส าคัญและ
เร่งด่วนของปญัหาด้วยตนเองตามความต้องการของ
ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมตามมติที่ประชุมประชาคม
ของชุมชนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในชุมชน 
ทัง้นี้โครงการฯ จะเน้นใหก้ารสนับสนุน และส่งเสรมิการ
สร้างงาน สร้างรายได ้ลดรายจ่าย ลดต้นทุน และปจัจยั
การผลิต การสร้างมูลค่า เพิ่มทรัพยากรชุมชนให้มี
มูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสในการพฒันา หรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการเสรมิสรา้งศกัยภาพทางเศรษฐกจิใน
ระดบัฐานรากใหก้บัชุมชนซึง่แบ่งออกเป็น 4ดา้น [1] คอื 
1.ดา้นสาธารณูปโภค 2. ดา้นการเกษตร  3. ดา้นสง่เสรมิ
รายไดแ้ละอาชพี และ4. ดา้นสวสัดกิารชุมชน  

เมื่อมีการน าโครงการไปสู่ภาคปฏิบัติจริงพบว่ามี
กระแสข่าวเกี่ยวกบัการใช้งบประมาณผิดประเภท ไม่
สนองตอบความต้องการของชุมชน ถูกกล่าวหาว่ามกีาร
ใชง้บประมาณไม่เหมาะสมในบางพืน้ที ่นอกจากนัน้ยงัมี
ข่าวเกีย่วกบัปญัหาการบรหิารงานโครงการฯ [2]  ทัง้ที่
ยงัไม่มหีน่วยงานใดเขา้ไปตรวจสอบถึงประสทิธผิลของ
โครงการฯ เกี่ยวกับความจริงในปญัหาข้อเท็จจริง
ดงักล่าว 

ดังนัน้  ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาเพื่อค้นหาความจริง
เกีย่วกบัประสทิธผิลของโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อ
การพัฒนาชุมชน ปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของ
โครงการฯ อกีทัง้ศกึษากระบวนการการก าหนดแผนของ
โครงการฯ การประสานงานของโครงการฯ และการ
บรหิารจดัการโครงการฯ 
 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาประสทิธิผลของโครงการเศรษฐกิจ

พอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน 
2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของโครงการ

เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน  
3.  เพื่อศกึษากระบวนการก าหนดแผนของโครงการ

เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนในเขตพื้นที่บึง
กุ่ม กรุงเทพมหานคร 

4.  เพื่อศกึษาการประสานงานโครงการเศรษฐกจิ
พอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนร่วมกบัภาคจตุรภาค ี 

5.  เพื่อศกึษาการบรหิารจดัการงานของโครงการ
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตดา้นเนื้อหา ศกึษาเกีย่วกบั ประสทิธผิล 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล กระบวนการก าหนดแผน 
การประสานงาน และการบรหิารจดัการโครงการ
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อยกระดบัชุมชน  

ขอบเขตดา้นประชากร ศกึษาจากประชากร 4กลุ่ม 
คอื นกัการเมอืงระดบัประเทศ นกัการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ 
ผูน้ าชุมชน และประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้จิยัศกึษาการวจิยัตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2553 – 1 มกราคม 2554 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
1.  แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิผล  

รอบบนิส ์(Robbins: 1987 อา้งถงึใน วริุฬหร์ตัน์ ผล
ทวโีชต,ิ 2552) [3] มทีฤษฎเีกีย่วกบัการวดัประสทิธผิล
โดยอธบิายว่าการวดัประสทิธผิลม ี4 แนวทาง คอื (1) 
แนวคดิทีมุ่่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (2) แนวคดิเชงิระบบ 
(3) แนวคดิเชงิกลยุทธ์-เฉพาะส่วน (4) แนวคดิการ
แขง่ขนั-คุณค่า  

การใช้ระบบขององค์การเป็นเครื่องมือวัดความมี
ประสิทธิผลขององค์การทัลคอทท์ พารสัน (Talcott 
Parsons, อา้งต่อในภรณี กรีต์บิุตร, 2529) [4] เสนอว่า 
AGIL ซึง่จะระบุกจิกรรม 4 ประเภทซึง่ทุกองคก์ารจ าเป็น
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จะต้องท า ไดแ้ก่ (1) การปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
(2) การบรรลุถงึเป้าหมาย (3) การประสานเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนัซึง่น าไปสูค่วามมัน่คงของสงัคม และ(4) สิง่ที่
ซ่อนเรน้อยู่ภายใน 
 
2.  แนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล 

ส านักงาน ก.พ. ไดก้ าหนดหลกัธรรมาภบิาล และได้
เสนอเป็นระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าหลกัธรรมาภิ
บาลนัน้ประกอบดว้ย 6 หลกัการคอื หลกัคุณธรรม หลกั
นิตธิรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมสี่วนร่วม หลกั
ความรบัผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า 
 
3.  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

อเดย์ และ เอนเดอร์เซน (1971) [5] ได้กล่าวถึง 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีปจัจัยพื้นฐาน 6 
ประการที่เกี่ยวข้องกบัความพึงพอใจของผู้ร ับบริการ 
ไดแ้ก่ (1) ความพงึพอใจต่อความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการ
บรกิาร (2) ความพงึพอใจต่อการประสานงานบรกิาร (3) 
ความพงึพอใจต่ออธัยาศยัความสนใจของผูใ้หบ้รกิาร (4) 
ความพงึพอใจต่อขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูใ้หบ้รกิาร (5) ความ
พงึพอใจต่อคุณภาพของการบริการ และ(6) ความพึง
พอใจต่อค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร  
 
4.  ข้อมลูโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ยกระดบั
ชุมชน 
           จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีสมัย
นายกรัฐมนตรีอภิสทิธิ ์เวชชาชีวะ เมื่อวันจนัทร์ที่ 29 
ธนัวาคม 2551 ต่อรฐัสภา โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง
เพื่อการพฒันาชุมชนเป็นนโยบายในระยะเร่งด่วนที่จะ
ด าเนินการในปีแรก เป็นนโยบายในกลุ่มการรกัษา และ
เพิม่รายได้ของประชาชน ในขอ้ที่ 6 คือ นโยบายสร้าง
รายได ้และศกัยภาพทางเศรษฐกจิในระดบัรากหญา้ โดย
การจัดตัง้กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงิน
เพิ่มเติมให้จากวงเงินที่เคยจัดสรรให้เดิม เพื่อพัฒนา
แหล่งน ้า และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตริะดบัชุมชน ลด
ต้นทุนปจัจยัการผลติทางการเกษตร รวมทัง้เร่งรดั และ
ลดขัน้ตอนภาครัฐ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถเบิกจ่าย

งบประมาณไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่มรีายละเอยีดโครงการฯ 
ดงันี้ 
 1) การรเิริม่นโยบาย และการก าหนดนโยบาย 
รฐับาลมวีตัถุประสงค์เพื่อมุ่งจดัสรรงบประมาณโดยตรง
ไปยงัชุมชนทัว่ประเทศ ให้ทุกชุมชนได้มโีอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งงบประมาณของภาครัฐ ครอบคลุมทัว่ถึง 
และให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกนับรหิารจดัการ และ
พฒันาศักยภาพของตนเอง เพื่อสร้างงาน รายได้ ลด
ต้นทุน และปจัจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาตริะดบัชุมชนใหม้มีลูค่าเพิม่ และสรา้ง
โอกาสในการพฒันา หรือเพิ่มขดีความสามารถในการ
พฒันาเศรษฐกจิฐานรากใหก้บัชุมชน 
 2) การน านโยบายไปปฏบิตัิ จะใชว้ธิโีดยการ
แบ่งขนาดชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 7ขนาด ดังนี้  (1) 
ชุมชนขนาด 1 ชุมชนที่มชีื่อชาวบ้านตามทะเบยีนบ้าน 
1-50คน ไดเ้งนิ 100,000บาท (2) ชุมชนขนาด 2 ชุมชน
ที่มีชื่อชาวบ้านตามทะเบียนบ้าน 51-150คน ได้เงิน 
200,000บาท (3) ชุมชนขนาด 3 ชุมชนที่มชีื่อชาวบา้น
ตามทะเบยีนบา้น 151-250คน ไดเ้งนิ 300,000บาท (4) 
ชุมชนขนาด 4 ชุมชนที่มชีื่อชาวบ้านตามทะเบยีนบ้าน 
251-500คน ได้เงนิ 400,000บาท (5) ชุมชนขนาด 5 
ชุมชนที่มีชื่อชาวบ้านตามทะเบียนบ้าน 501-1,000คน 
ไดเ้งนิ 500,000บาท (6) ชุมชนขนาด 6 ชุมชนที่มชีื่อ
ชาวบ้านตามทะเบียนบ้าน 1,001-1,500คน ได้เงิน 
600,000บาท (7) ชุมชนขนาด 7ชุมชนทีม่ชีื่อชาวบา้น
ตามทะเบยีนบา้น 1,500คนขึน้ไป ได้เงนิ 700,000บาท 
ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ  (1) ต้องเป็น
โครงการที่รองรบัผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงานในชุมชน 
ให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นอยู่พอเพียง ซึ่งเป็น
เป้าหมายขัน้ต้นของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (2) 
เป็นโครงการทีส่นับสนุน และส่งเสรมิการลดต้นทุน และ
ปจัจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบ
อาชพี รายได ้ลดรายจ่าย สรา้งโอกาสในอาชพี และเพิม่
ความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิระดบัรากฐาน (3) 
เป็นโครงการทีส่นบัสนุน และส่งเสรมิการใช ้และอนุรกัษ์
พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก (4) เป็น
โครงการที่สนับสนุน และส่งเสริมอนุรักษ์ และรักษา
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ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรม และการ
ท่องเที่ยว ทัง้นี้ชุมชนสามารถลงทุนร่วมกบัชุมชนอื่นได้ 
ในขณะที่กระบวนการท างาน จะมกีารจดัประชุมชาคม 
โดยจะปิดประกาศสาธารณะล่วงหน้า 3-5 วนั ในผูแ้ทน
ในครวัเรอืนอย่างน้อง 1คนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 70 ครวัเรอืน และทุกคนมสีทิธิเ์สนอปญัหา ความ
ต้องการ และโครงการ และต้องการบนัทกึอย่างโปร่งใส 
โดยมผีูส้นบัสนุนปญัหา ความตอ้งการและโครงการอย่าง
น้อย 10คน ให้ทุกคนลงคะแนนเลอืกโครงการ แล้วรวม
คะแนน เพื่อจดัเรยีงล าดบัก่อนหลงัและใหร้ะบุระยะเวลา 
งบประมาณของโครงการ จากนัน้ต้องปิดประกาศให้
ประชาชนทราบ เมื่อด าเนินงานจนได้รบัอนุมตัิแล้วให้
ชุมชนไปธนาคารอมสนิ หรอืธกส. เพื่อเปิดบญัชเีงนิฝาก
ธนาคาร โดยจะไดร้บัเงนิตามขนาดของชุมชน 
 3) การประเมินผลโครงการ ให้คณะ
ผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการ 
ท าหน้าทีต่รวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินโครงการ
ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ในกรณีชุมชน
บริหารโครงการไม่โปร่งใส หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรอืกระท าอื่นใดทีเ่ป็นผลเสยีต่อชุมชน ในคณะกรรมการ
ชุมชนพอเพยีง และคณะผูร้บัผดิชอบ 4คณะ เป็นผูร้บัผดิ
ทางแพ่ง และอาญา 
 
5.  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วริชั วริชันิภาวรรณ; และทวสีุข แสนทวสีุข (2531) 
[6] ศกึษาเรื่องบทบาทขององค์กรในทอ้งถิน่ทีม่ต่ีอการ
บริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม กรณีศึกษาจงัหวัดปทุมธานีพบว่าองค์กร
ท้องถิ่นต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจและลงมอืปฏบิตัิงานในกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
การพฒันาสิง่แวดลอ้มมากกว่าเดมิ 

สมหมาย ลูกอินทร์ (2550) [7] ศึกษาเรื่องความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลคอกช้าง ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต 
จงัหวดัยะลา ทีพ่บว่าประชาชนเหน็ดว้ยว่าเทศบาลมกีาร
ปฏบิตังิานเพื่อพฒันาคุณภาพผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถิน่ 

ยุวรตัน์  กมลเวช (2522) [8] ที่ได้วจิยัเรื่องแนว
ทางการบรกิารประชาชนเพื่อจดัเงื่อนไขของสงัคม ศกึษา
เฉพาะกรณีส านักงานอ าเภอซึง่สามารถสรุปผลการวจิยั
ได้ว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานตามที่
กฎหมาย และระเบียบได้ก าหนดซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะ
ปฏบิตัิงานอย่างเคร่งครดัเพื่อให้เกดิความเสมอภาคต่อ
ประชาชน 

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
     ผู้วิจ ัยได้พฒันามาจากแนวคิดบริหารเมืองโดยใช้
รูปแบบดาว หรือทฤษฎีฝ่ามือของ บุญทัน ดอกไธสง 
(2520) [9]  ในประเดน็ของปญัหาเมอืง มาเป็นแนวทาง
ในการสรา้งกรอบแนวคดิ ดงันี้ 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ผูว้จิยัไดว้างแผนจะศกึษาโครงการชุมชนพอเพยีงใน
เขตบงึกุ่ม โดยจะเน้นศกึษาการประสทิธผิลของโครงการ
เศรษฐกจิชุมชนพอเพยีงเพือ่ยกระดบัชมุชน ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อประสทิธผิลของโครงการเศรษฐกจิชุมชนพอเพยีงเพื่อ
ยกระดับชุมชน  กระบวนการก าหนดนโยบายของ
โครงการเศรษฐกจิชุมชนพอเพยีงเพื่อยกระดบัชุมชนใน
เขตพื้นที่บงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร  การประสานงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

การบรหิาร
โครงการฯ 

ความคดิเหน็
ต่อโครงการฯ 

ขอ้มลูพืน้ฐาน
กลุ่มตวัอย่าง 

การก าหนด
นโยบาย 

ประเภท
กองทุน 

ประสิทธิผล
โครงการฯ 

หลกัธรร-
มาภบิาล 

   ความ 
 พงึพอใจ 

การ
ประสานงาน 
จตุรภาค ี
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ร่วมกับภาคจตุรภาคี และการบริหารจัดการงานของ
โครงการเศรษฐกจิชุมชนพอเพยีงเพื่อยกระดบัชุมชน 
 
1.  การก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่ม เ ป้าหมายในการวิจัยครั ้ง น้ีผู้ วิจ ัยจะแบ่ ง
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัเป็น 4กลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง คือ กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต
พืน้ทีบ่งึกุ่ม จ านวน 3 คน นักการเมอืงระดบัท้องถิน่ใน
เขตบงึกุ่ม จ านวน 8 คน ผูน้ าชุมชนในเขตบงึกุ่ม จ านวน 
38 คนประชาชนโดยผูว้จิยัจะเลอืกมาจากประชาชนใน
แต่ละชุมชนเฉพาะที่มสี่วนร่วมและมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชมุชน 
จ านวน 26 คน 
 
2.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยัใช้แบบสอบถาม และแบบ
สมัภาษณ์โดยในการศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อประสทิธิผล
ของโครงการฯ ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารประเมนิและการวเิคราะห์
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึโดยใช้หลกั SWOT เป็นแนว
ค าถาม ส่วนการศึกษากระบวนการก าหนดแผนของ
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน ผู้วจิยั
ได้ใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายต่อกระบวนการการก าหนดแผนของ
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน  ขณะที่
การศึกษาประสานงานโครงการเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อ
การพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคจตุรภาคี ผู้วิจ ัยได้ใช้
แบบสอบถามความคิดเหน็ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกบั
การขั ้นตอนการประสานระหว่ า ง ฝ่ ายการ เมือ ง
ระดับประเทศ การเมืองท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน และการศึกษาการบริหารจัดการงานของ
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน ผู้วจิยั
ได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อ
การบรหิารจดัการงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพฒันาชุมชน  
 
 
 

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจ ัยน าแบบสอบถามไป

สอบถามกลุ่มประชากรที่ศึกษาด้วยตนเองและรอรับ
แบบสอบถามกลบัคนืมา ทัง้นี้แบบสอบถามจะออกแบบ
ใหเ้กี่ยวขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็ ความเชื่อ และ
ทัศนคติ แบบสอบถามจะมีแนวค าตอบไว้ให้ผู้ตอบ
เ ลื อ ก ต อบ จ า ก ค า ต อ บที่ ก า ห น ด ไ ว้  (Struetred 
Questionnaire) ซึ่งได้มาจากการศึกษาผลการวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง จากความคดิของผู้วจิยั และจากแหล่งขอ้มูล
อื่นๆ  และการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจ ัยได้
สมัภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยใช้หลักวิเคราะห์ SWOT 
เป็นแนวทางในการตัง้ค าถาม 
 
4.  การวิเคราะหข์อ้มูล 

   1 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัใชก้าร
วเิคราะหเ์น้ือหาจากการสมัภาษณ์ (Content Analysis) 
และน าเสนอขอ้มลูดว้ยวธิกีารพรรณนา 

   2 ขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจยัใช้สถิติ
วเิคราะห์ข้อมูลดงันี้ ค่าความถี่และร้อยละ (Frequency 
and Percentage) ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation)  
 

ผลการวิจยั 
จากการวจิยัเรื่องประสทิธผิลของโครงการเศรษฐกจิ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนพบว่าประสิทธิผลของ
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนอยู่ใน
ระดบัน้อย จากการวจิยัพบว่าปจัจยัทีจ่ะท าให้โครงการ
เศรษฐกิจพอเพีย ง เพื่ อการพัฒนาชุมชนประสบ
ความส าเร็จ หรือล้มเหลวนัน้ คือ ระบบการจัดการ
เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่และนักการเมือง  และการประชาสัมพันธ์
เกีย่วกบัรายละเอยีดโครงการฯ วธิกีารด าเนินการเพื่อขอ
งบประมาณจากโครงการฯ ขณะที่กลุ่มประชากรมี
ความเหน็ว่ากระบวนการการก าหนดแผนของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาชุมชน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อยทีสุ่ด ส่วนการประสานงานโครงการเศรษฐกจิ
ชุมชนพอเพียงเพื่อการพฒันาชุมชน กลุ่มประชากรมี
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ความเหน็ว่าโครงการเศรษฐกจิชุมชนพอเพยีงเพื่อการ
พฒันาชุมชนมีการประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายการเมือง ฝ่ายผู้น าชุมชน หรือฝ่ายประชาชน
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สุด  และในระบบการบริหาร
จดัการงานของโครงการเศรษฐกจิชมุชนพอเพยีงเพื่อการ
พฒันาชุมชน กลุ่มประชากรมีความเห็นว่าโครงการมี
ระบบการบรหิารงานทีไ่ม่ดเีท่าทีค่วรโดยผลจากการวจิยั
พบว่ากลุ่มประชากรมีความเห็นเกี่ยวกับขัน้ตอนการ
บริหารงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อ
การพฒันาชุมชนอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
 

การอภิปรายผล 
จากการวิจยัพบว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

การพัฒนาชุมชนไม่มีประสิทธิผลที่ดี จากการศึกษา
พบว่า ทัง้กลุ่มนักการเมืองระดบัประเทศ นักการเมือง
ระดบัทอ้งถิน่ และผูน้ าชุมชน มคีวามเหน็ในทางเดยีวกนั
ว่าโครงการฯ มจีุดบกพร่องหลายประการท าใหไ้ม่ประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ที่รฐับาลได้ก าหนดไว้ ทัง้
เรื่องปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ระบบการจดัการภายใน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ขัน้ตอนการประสานงานในการประชาสมัพนัธ์ และการ
จดัสรรงบประมาณที่มีความล่าช้าซึ่งเป็นเหตุผลท าให้
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนประสบ
ความล้ม เหลว  เมื่ อศึกษาความพึงพอใ จพบว่ า
กลุ่มเป้าหมายมคีวามพอใจในระบบต่างๆ ของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับที่
น้อยทีส่ดุซึง่ท าใหอ้ธบิายไดว้่ากลุ่มเป้าหมายยงัไม่พอใจ
ในระบบการด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ ของโครงการฯ  
และเมื่อศกึษาจากหลกัธรรมาภบิาลพบว่ากลุ่มเป้าหมาย
เห็นว่าโครงการฯ มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บรหิารจดัการโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันา
ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกั
คุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่าที่มี
ระดับน้อยที่สุดซึ่งอธิบายได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมีความ
เชื่อมัน่ว่าโครงการฯ มกีารทุจรติคอรร์ปัชัน่อยู่สงูและยาก
ทีจ่ะสามารถตรวจสอบได ้

จากผลการวจิยัในประเดน็ต่างๆ ผูว้จิยัสามารถน ามา
เปรยีบเทยีบกบัผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งได ้ดงันี้ 

จากการสมัภาษณ์ พบว่า กลุ่มชุมชนไม่สามารถเลอืก
กองทุนทีต่้องการไดอ้ย่างแทจ้รงิ เนื่องจากจะต้องเลอืก
ตามที่เจา้หน้าทีร่าชการประจ าส านักงานเขตก าหนดให้
เท่านัน้ซึ่งถ้าหากว่าชุมชนไม่เลือกสินค้าในกองทุน
เหล่าน้ี ชุมชนกจ็ะไม่ไดร้บัเงนิงบประมาณจากโครงการฯ 
เช่น มเีจา้หน้าทีบ่างคนบอกชุมชนให ้เลอืกสนิคา้เครื่อง
กรองน ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในกองทุนส่งเสริมการใช้
และอนุรกัษ์พลงังาน และพลงังานทดแทน ถ้าไม่เลอืกก็
จะไม่ไดเ้งนิจากกองทุนนี้เลย เป็นต้น ซึง่กลุ่มชุมชนเหน็
ว่าการกระท าดงักล่าวเป็นการรดิรอนสทิธอิ านาจในการ
บรหิารจดัการตนเองของชุมชนท าใหชุ้มชนไม่สามารถมี
สว่นร่วมไดอ้ย่างเตม็ทีซ่ึง่ไมส่อดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ
วริชั วริชันิภาวรรณและทวสีุข แสนทวสีุข (2531) [6]  ที่
ศึกษาเรื่องบทบาทขององค์การในท้องถิ่นที่มีต่อการ
บริหารและการจัดการทรัพยากรธ รรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานีทีพ่บว่าองคก์าร
ในทอ้งถิน่ตอ้งการใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
และลงมอืปฏบิตังิานในกจิกรรมต่างๆ มากกว่าเดมิ  

จากผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจใน
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนเกีย่วกบั
การช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสและพิการอยู่ใน
ระดบัน้อยที่สุดซึ่งอธบิายได้ว่าโครงการฯ ไม่สนใจที่จะ
สง่เสรมิผูด้อ้ยโอกาสหรอืคนพกิารใหม้โีอกาสอยู่ในสงัคม
ได้อย่างเข็มแข็งซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สมหมาย ลูกอนิทร ์(2550) [7]  ศกึษาเรื่องความคดิเหน็
ของประชาชนต่อการปฏบิตัิงานตามบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลในการพฒันาทอ้งถิน่ กรณีศกึษาเทศบาลต าบล
คอกช้าง ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ที่
พบว่า ประชาชนเห็นด้วยว่าเทศบาลมีการปฏิบตัิงาน
เพื่อพฒันาคุณภาพผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถิน่  

จากผลงานวิจยัที่พบว่าชุมชนโดยส่วนใหญ่เห็นว่า
เจา้หน้าทีภ่าครฐัไม่มคีวามเสมอภาคในการปฏบิตัหิน้าที่
ต่อชุมชนแต่ละชุมชนโดยทางเจ้าหน้าที่เขตมักจะให้
ความส าคญัหรือด าเนินงานให้กบัชุมชนที่มีขนาดใหญ่
มากกว่ าชุมชนที่มีขนาดเล็กซึ่ ง ไม่สอดคล้องกับ
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ผลงานวจิยัของยุวรตัน์  กมลเวช (2522) [8]  ทีไ่ดว้จิยั
เรื่องแนวทางการบริการประชาชนเพื่อจดัเงื่อนไขของ
สงัคม ศกึษาเฉพาะกรณีส านกังานอ าเภอซึง่สามารถสรุป
ผลการวิจัย ได้ว่ า เจ้าห น้าที่ภาครัฐมีข ัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานตามทีก่ฎหมาย และระเบยีบไดก้ าหนดซึง่ทาง
เจา้หน้าทีจ่ะปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดัเพื่อใหเ้กดิความ 
เสมอภาคต่อประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อศึกษาจากการประเมิน

ประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พฒันาชุมชนโดยหลกัธรรมาภบิาลและความพงึพอใจจะ
เหน็ว่าประสทิธผิลของโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่ใน
ระดบัน้อยถึงน้อยที่สุด และระดบัความคิดเห็นในเรื่อง
การก าหนดแผนของโครงการฯ  ประเภทกองทุนของ
โครงการฯ การบริหารจัดการโครงการฯ ขัน้ตอนการ
ประสานงานเพื่อปฏบิตัิงานโครงการฯ อยู่ในระดบัน้อย
ถึงน้อยที่สุดเช่นกนั ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าโครงการเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนจ าเป็นต้องพฒันาปรบัปรุง
ระบบต่างๆ ภายในโครงการเพื่อให้สามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและท าให้เกดิประสทิธิผลอย่าง
ชดัเจน ดงันัน้ โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันา
ชุมชนจะต้องมกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องทีม่อียู่ในส่วนต่างๆ 
ดงันี้ 

1.  กระบวนการการก าหนดนโยบายดา้นการก าหนด 
ปญัหาของสงัคม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาชุมชนจะต้องเข้าไปศึกษาถึงปญัหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนแต่ละชุมชนโดยตรงและ
จะต้องให้อิสระกับชุมชนในการเสนอปญัหาและแนว
ทางการแก้ไขปญัหาของชุมชนด้วยตัวของชุมชนเอง  
จากนัน้โครงการฯ จึงน าปญัหาต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อ
สรา้งเป็นกองทุนประเภทต่างๆ ใหต้รงกบัความต้องการ
ของชุมชนใหม้ากทีส่ดุ  

2.  โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน 
จะต้องมีระบบขัน้ตอนในการประชุมรบัทราบแผนของ
โครงการฯ ให้ดีกว่านี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องให้

ความส าคญักบัภาคประชาชนและภาคการเมอืงให้มาก
ขึน้ ทัง้นี้จะต้องเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานตามแผน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนให้
เป็นไปด้วยดีและควรจะให้ภาคจตุรภาคี ซึ่งได้แก่ 
นักการเมืองระดับประเทศ นักการเมืองระดับท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการน าแผนไป
ปฏบิตัโิดยแบ่งหน้าทีใ่หช้ดัเจนเพื่อใหม้กีารด าเนินการที่
ดมีรีะบบใหม้ากขึน้ 

3.  โครงการควรจะมกีารจดัระบบการบรหิารจดัการ 
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชนใหด้กีว่า
ในปจัจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่การวางแผนใชท้รพัยากร
ควรวางแผนอย่างระมัดระวังและตรวจสอบราคา
ทรพัยากรที่ใชใ้นแต่ละกองทุนให้ชดัเจนเพื่อให้สามารถ
น าทรัพยากรไปใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ส่วนด้านการ
จดัการ โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาชุมชน
จะตอ้งจดัระบบใหทุ้กระบบทุกฝา่ยงานสามารถเชื่อมโยง
ประสานงานถงึกนัได ้เพื่อท าใหเ้กดิความคล่องตวัในการ
ปฏิบัติงานและจะต้องสามารถตรวจสอบขัน้ตอนการ
ด าเนินการได้ตลอดเวลาท าให้ระบบการท างานมคีวาม
โปร่งใสและลดปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ได ้

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1.  การวจิยัครัง้ต่อไปควรจะศกึษาโครงการประเภท 

อื่นๆ ของรฐับาล ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถน ามาเปรยีบเทยีบ
กบังานวิจยันี้เพื่อเป็นตัวชี้วดัความส าเร็จของนโยบาย
ภาครัฐโดยรวมและเ ป็นการวัดศักยภาพในการ
บรหิารงานของภาครฐับาลไดช้ดัเจนขึน้ 

2.  การศกึษาโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการ 
พัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมทัว่ประเทศจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาและทรพัยากรมาก ดงันัน้ หากผู้วจิยัต้องการ
ลดขัน้ตอนจากการทีม่ีระยะเวลาและทรพัยากรทีจ่ ากดัก็
สามารถศึกษาจากพื้นที่อื่นแล้วน ามาเปรียบเทียบกับ
ผลการวจิยัครัง้นี้ได ้
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