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  การประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน             

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 2) ศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ประเมินการดําเนินงานระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ และ 
3) ศึกษาปญหาอุปสรรคและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 
  วิธีการศึกษาในครั้งนี้ ไดนําตัวแบบ Input - Output Model มาประยุกตในการกําหนด
กรอบแนวคิดของการประเมิน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลผูเกี่ยวของกับโครงการ    

4 กลุม คือ 1) กลุมครัวเรือนเปาหมาย ซ่ึงไดแก พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 224 ครัวเรือน 
และพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ จํานวน 143 ครัวเรือน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
เกี่ยวกับโครงการ 2) กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ หมูบานละ       
3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแนวทางการสัมภาษณแบบเจาะลึก 3) กลุม
คณะกรรมการระดับหมูบาน ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ หมูบานละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เก็บรวบ 

รวมขอมูลโดยใชแนวทางการสนทนากลุม และ 4) กลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับ
โครงการ จํานวน 3 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแนวทางการสนทนากลุม ในการวิเคราะหขอมูล   
ใชวิธีการวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการศึกษา พบวา 

1.  การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม  
1.1 การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ ปรากฏวา กลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมเห็นวา

ปจจัยนําเขาสูโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง 



 

(2) 

1.2 การประเมินกระบวนการดําเนินงาน ปรากฏวา กลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมเห็นวา
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี 

1.3 การประเมินผลผลิต ปรากฏวา กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ซ่ึงไดแก กลุมครัวเรือน

เปาหมายและกลุมคณะกรรมการเห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ 
1.4 การประเมินผลลัพธ ปรากฏวา กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ซ่ึงไดแก กลุมครัวเรือน

เปาหมายและกลุมคณะกรรมการ มีความรูความเขาใจและพึงพอใจตอโครงการ 
2.  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามโครงการระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ

และพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 

2.1 การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ ปรากฏวา กลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 พ้ืนที่
เปรียบเทียบเห็นวา ปจจัยนําเขาสูโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง ยกเวนกลุมขาราชการ 
ที่ไมมีความคิดเห็นใด ๆ ตอพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากทําหนาที่พิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่หมูบานไดเสนอมาเทานั้น 

2.2 การประเมินกระบวนการดําเนินงาน ปรากฏวา กลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 พ้ืนที่

เปรียบเทียบเห็นวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี แตในดานการ
วางแผน การประสานงาน และการติดตามงานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ดําเนินงานได     
ในระดับปานกลางเทานั้น  

2.3 การประเมินผลผลิต ปรากฏวา กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ซ่ึงไดแก กลุมครัวเรือน
เปาหมายและกลุมคณะกรรมการทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบเห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจากการ

ดําเนินงานตามโครงการ  
2.4 การประเมินผลลัพธ ปรากฏวา กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ซ่ึงไดแก กลุมครัวเรือน

เปาหมายและกลุมคณะกรรมการทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ พึงพอใจและมีความรูความเขาใจ     
เกี่ยวกับโครงการ แตความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ การประชุมประชาคมและการมีตัวแทนจากประชาชนเปนผูรับผิดชอบโครงการนั้น 

พบวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จมีความรูความเขาใจระดับปานกลาง
เทานั้น 

3.  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแก 1) ความไมพอเพียงของงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ใชดําเนินงานตามโครงการ 2) การเสนอโครงการมีขั้นตอนที่ยุงยากและประชาชน  
ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณ และ 3) การติดตามการดําเนิน 

งานจากหนวยงานราชการขาดความตอเนื่อง  
4.  ขอเสนอแนะ ไดแก 1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ใหเหมาะสม

กับลักษณะโครงการในแตละพื้นที่ 2) ควรมีการปรับขั้นตอนการเสนอโครงการและระเบียบการ
เบิกจายงบประมาณใหเอื้อตอการปฏิบัติมากขึ้น และ 3) ควรมีการประสานความรวมมือกัน

ระหวางหมูบานและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  
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   An Evaluation of 2007 Well-Being Project: A Comparative Study of Successful 

and Unsuccessful Areas in Wieng Sa District, Nan Province. 
   The Three objectives of the study were: 1) to evaluate the project performance 
and 2) to compare the operation in the successful area and that in the unsuccessful 
area and 3) to examine the problems and suggestions for the operation. 
    The evaluation framework was based on the Input-Output Model. The data were 

collected from 4 groups of people: (1) Target households (224 in the successful area 
and 143 in the unsuccessful area). A questionnaire was employed to collect the data 
from this group. (2) Important village leaders (3 leaders from each area, or 6 in total). 
In-Dept Interview was used to collect the data from this group. (3) Village committees    
(6 members from each area, or 12 in total). (4) Government officials at the district level 

who were involved in the project (3 officials). Focus group discussion was used to 
collect the data from the last two groups. The data were analyzed qualitatively and 
quantitatively. Percentage, mean and standard deviation were used to describe the 
data.  
   The findings were summarized below. 

1. Overall project performance. 
1.1 Input evaluation. All the four groups agreed that the inputs of the project 

were appropriate and adequate. 



 

(4) 

1.2 Process evaluation. All the four groups agreed that the project operation 
was good. 

1.3 Output evaluation. Two groups, i.e. target households and village 

committee members, were satisfied with the output of the project. 
1.4 Outcome evaluation. The same two groups in 1.3 had a good knowledge 

and understanding of and satisfaction with the project performance. 
2. Comparison of the operation between the successful and the unsuccessful 

areas. 

2.1  Input evaluation. The subjects in both areas considered the inputs 
appropriate and adequate. However, the government officials had no opinion on the 
unsuccessful areas because they only considered the project proposed by the villages. 

2.2  Process  evaluation.  Most  of  the  subject  in  both  areas  considered        
the project operation to be good. However, in the unsuccessful areas, the dimensions 

found to be only moderately satisfactory were planning, coordination and follow-up of 
households’ activities.  

2.3  Output evaluation. Both the target household group and the village 
committee group in both areas were satisfied with the output of the project. 

2.4  Outcome evaluation. The target household groups and the village 

committee group in both areas were satisfied with the project outcome and had a good 
knowledge and understanding about it. However, most of the households in the 
unsuccessful area were found to have only a moderate knowledge and understanding 
of the operational inspection report, village meetings, and having representatives to look 
after the project. 

3. Operational problems. Some important problem were (1) inadequate budget 
and resources for project implementation, (2) complicated procedures for proposing 
project and people’s lack of knowledge and understanding about the regulations on 
taking out the budget, and (3) lack of continuity in follow-up activities on the part of the 
government agency concerned. 

4. Recommendations. (1) The budget and resource should be appropriate 
allocated to suit the project in each area, (2) The project proposal procedures and the 
regulations on taking out the budget should be revised to facilitate the operation, and 
(3) There should be continuous cooperation between village and the government 

agency concerned.  
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เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน สําเร็จลุลวงไดเน่ืองมาจากผูเขียนไดรับความชวยเหลือในการใหขอมูล คําปรึกษา 
ขอแนะนํา ความคิดเห็น และกําลังใจจากบุคคลหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูใหขอมูลทุกทาน 

ที่กรุณาใหความรวมมือเปนอยางดี ซึ่งทําใหการศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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ขอชี้แนะ ขอแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธในทุกขั้นตอน 

ตลอดจนใหกําลังใจแกผูเขียนในการทําวิทยานิพนธเลมน้ีตลอดมา และขอขอบพระคุณ        
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ใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น 

  ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ไดถายทอด 

วิชาความรูใหแกผูเขียน และขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม   

ทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้เปนอยางดี 
ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่รักทุกคน สําหรับกําลังใจและความชวยเหลือที่มีใหมาโดยตลอด 

  สุดทายนี้ ผู เขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้แด คุณสุชาติ และคุณวนิดา  ทองแดง ผูซึ่งเปนคุณพอและคุณแมของผูเขียน
ที่เปนผูที่ชวยสงเสริม สนับสนุน กระตุนเตือน และเปนกําลังใจ ตลอดจนเปนแรงใจที่สําคัญยิ่ง       
ตลอดมา จนทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดตามที่ตั้งใจ และผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา
วิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจศึกษาตอไป 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 
  
  รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดแถลงนโยบาย     
ดานเศรษฐกิจและสังคมตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 วาจะยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชหลักคุณธรรมกํากับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี    
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจระบบตลาดและเศรษฐกิจสวนรวมภายใตกรอบ    
ความยั่งยืนและความพอดี สําหรับนโยบายสังคมจะเนนการสรางความเขมแข็งของทุกชุมชน 

ทองถิ่นและประชาคม ตลอดจนการสงเสริมบทบาทของครอบครัวใหสามารถจัดการตนเอง
เกี่ยวกับความเปนอยูดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ รวมทั้งปรับปรุงบทบาทของผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานภูมิภาค โดยปรับปรุง   
ระบบความสัมพันธระหวางภูมิภาค ทองถิ่น ชุมชน และภาคประชาสังคมอยางเหมาะสม         
เพื่อรวมกันรับผิดชอบดูแลผูดอยโอกาส และการแกไขปญหาสังคม ตลอดจนรักษาและ           

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึง เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ (สํานักงาน        
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550ค) 
  แนวนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว นับไดวามีความสอดคลองกับแนวทาง   
การพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554    
ที่ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและ            

บริหารประเทศควบคูกับกระบวนทรรศนการพัฒนาอยางเปนองครวมแบบบูรณาการที่มีคน          
เปนศูนยกลางการพัฒนาและมุงพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข โดยมียุทธศาสตรรองรับ              
5 ประการ ไดแก  

1) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวอบอุน มีความ 
สามารถในการพึ่งตนเองไดมากขึ้น รวมทั้งมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีควบคู

กับการสงเสริมการเรียนรูของคนทุกกลุมวัยอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อใชในการดํารงชีวิต    
อยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  
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2) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนฐานที่ม่ันคงของประเทศ สงเสริม 
การรวมตัว รวมคิด รวมทํา ตามความพรอมของชุมชนภายใตความเชื่อมโยงกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

3) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึง เพื่อใหการ  
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจชวยแกปญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดที่ดีขึ้น  

4) การพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนเพื่อ   

ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน  
5) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงสรางความเปนธรรมใน  

สังคมอยางยั่งยืน และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการ  
บริหารจัดการประเทศ พรอมทั้งเสริมสรางภาคราชการใหทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนาได  
อยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

  ดังนั้น การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดจึงเปน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไปในคราวเดียวกัน  
  การเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดมีดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550ก) 

1) ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2549 และวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมไดพิจารณาบทบาทของผูวาราชการจังหวัด และระบบ
การบริหารงานภายในจังหวัดในการเปนผูประสานงานสวนภูมิภาค โดยบูรณาการ และประสาน
ความรวมมือกับสวนราชการในภูมิภาคเพื่อใหการทํางานในจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ขณะเดียวกันผูวาราชการจังหวัดจักตองบริหารจัดการและดูแลชุมชนใหเขมแข็งและ          
แกไขปญหาสังคม ทั้งนี้ไดเห็นชอบใหดําเนินการทดลองเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปรับ  

บทบาทของผูวาราชการจังหวัดดังกลาวโดยนํารองใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายกและ
จังหวัดพิษณุโลก  

2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)           
ไดรับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ) ใหพิจารณารูปแบบ        
การบริหารการพัฒนาตามหลักการของยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ซ่ึงเนนบทบาทของ

ชุมชนที่เชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนา      
ของตนเอง โดยบูรณาการบทบาทของหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค           
เพื่อสนับสนุนใหเกิดผลตามความตองการของชุมชน โดยใชบทเรียนจากการนํารอง             
ในสองจังหวัดดังกลาว ผสมผสานกับประสบการณของภาคีการพัฒนา อันไดแก สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันองคกรชุมชน (พอช.) ในการสนับสนุน            
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การขับเคลื่อนภาคประชาชน และการบูรณาการบทบาทภาครัฐกับภาคประชาชน โดยไดมี    
การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 พรอมทั้งจัดทําขอสรุปกรอบ    
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี และไดรับ     

การเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550  
3) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  
(1) จัดสรรเงินงบประมาณในสวนของยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด จํานวน 

5,000 ลานบาท โอนไปตั้งเบิกจาย ณ กระทรวงมหาดไทย ภายใตการบริหารจัดการของคณะ  
กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข  

(2) ขยายวัตถุประสงคการใชเงินงบประมาณใหครอบคลุมวัตถุประสงคตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ซ่ึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดี    
มีสุขระดับจังหวัด ที่มุงใหประชาชนและครอบครัวสามารถพึ่งตนเอง โดยใชกลไกชุมชนเปนตัว  
ขับเคลื่อนและสวนกลางปรับระบบ  

(3) มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข จัดทําระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการวงเงินงบประมาณดังกลาวขางตน 

4) นายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ จุลานนท) ไดมีบัญชาใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวง 
มหาดไทยจัดประชุมเปดตัวและชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด          

และโครงการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คพพ.) เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2550 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนใหทุกจังหวัด
ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดตั้งแตเดือนเมษายน 2550 เปนตนไป 

5) นายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ จุลานนท) ไดเห็นชอบใหมีการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรับผิดชอบ พรอมทั้งไดมีบัญชาใหรัฐมนตรีออกติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตรอยูดี     
มีสุขระดับจังหวัด เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนระยะ ๆ  
  แนวทางดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด จะเนนใหหมูบาน/
ชุมชนเปนจุดเริ่มตน โดยหลักการสําคัญ คือ การยอมรับและใหความสําคัญกับความคิด และ             

การมีสวนรวมของชาวบาน/ชุมชน ที่ตองผสมผสานเชื่อมโยงบทบาทขององคกรปกครอง         
สวนทองถิ่น โดยหนวยงานภาครัฐตองทําหนาที่เชื่อมโยงความคิดตาง ๆ เขาสูกระบวนการ
ทํางานในลักษณะบูรณาการของทุกฝายเขาดวยกัน ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ระดับจังหวัดจึงไมจําเปนตองทําทุกกิจกรรมเหมือนกันในทุกพื้นที่ ซ่ึงกรอบแผนงานภายใต
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ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ประกอบดวย 5 แผนงานหลัก ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550ข) 

1) แผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูในการ

ดํารงชีวิตของประชาชนและครอบครัว และการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม  

2) แผนงานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมใน 3 ระดับตาม
ศักยภาพชุมชน โดยขั้นตนเนนการผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจาย เชน 
ปุยอินทรีย ผักสวนครัว ขั้นกลางเนนการถนอมอาหาร การแปรรูปเพื่อตลาดในชุมชน และขั้นสูง    

เนนการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น/ชุมชนที่มีศักยภาพและมีลูทางดานการตลาด  
3) แผนงานการฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน โดยเนนการอนุรักษ พัฒนาและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และปาไม โดยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ 
4) แผนงานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ โดยเนนการสงเคราะหในระดับ

ครอบครัวตามความเปนจริงในพื้นที่อยางทันเหตุการณ 

5) แผนงานการบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน ครอบคลุมทั้งดานสาธารณสุข 
การศึกษา การฝกอบรมอาชีพ และการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เชน การมาติดตอจังหวัด/อําเภอ/หนวยการปกครองสวนทองถิ่น   
ของประชาชน  
  จากแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขขางตน จะเห็นไดวากระบวนการ

ดําเนินงานของโครงการอยูดีมีสุขในระดับจังหวัดเปนสิ่งที่นาศึกษาอยางยิ่ง ผูศึกษาจึงสนใจ       
ที่จะทําการประเมินกระบวนการและขั้นตอนของการบริหารจัดการทุกชวงระยะเวลาของ      
การดําเนินโครงการดังกลาว ดังนั้น จึงไดเลือกกรณีศึกษาการดําเนินโครงการอยูดีมีสุข ภายใต
แผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของหมูบานเปาหมาย และ  
ทําการเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่            

ที่ไมประสบความสําเร็จ ในอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ซ่ึงการประเมินโครงการดังกลาวจะทําให
ทราบถึงผลการดําเนินงานวาบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว และสอดคลองกับ        
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดหรือไม รวมทั้งจะทําใหทราบถึง      
การดําเนินงานของกลุมผูเกี่ยวของกับโครงการฝายตาง ๆ และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น          
ในการดําเนินงานตามโครงการ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาแกไข ปรับปรุง และขยาย            

การดําเนินงานตอไป  
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 1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.2.1  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550    
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

1.2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการอยูดีมีสุข         
ในปงบประมาณ 2550 ระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ             
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

1.2.3  เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ    
อยูดีมีสุขในปงบประมาณ 2550 อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  
 

1.3  ขอบเขตการประเมิน 
 

   1.3.1  ดานเนื้อหาสาระ 

   เปนการศึกษาการดําเนินงานตามโครงการอยูดีมีสุข โดยจะทําการประเมินใน 4 ดาน 

ดังนี้  
1.3.1.1   ประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ คือ การประเมินครัวเรือนเปาหมาย 

บุคลากรผูเกี่ยวของ และปจจัยที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ อันไดแก ทรัพยากรตาง ๆ       
ที่อํานวยความสะดวกตอการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ภายในโครงการ 

1.3.1.2   ประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ คือ การประเมินกระบวน 

การดําเนินงานทุกขั้นตอนของโครงการ 
1.3.1.3   ประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ คือ การประเมินผล    

ที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินงานตามโครงการ 
1.3.1.4   ประเมินผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการ คือ การประเมินผล 

ตอเปาหมายหรือคุณประโยชนที่เกิดขึ้น ซ่ึงเปนการประเมินหลังจากที่ผานระยะเวลาของผลผลิต     

ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการแลว 
1.3.1.5   ศึกษาปญหาอุปสรรคและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 

อยูดีมีสุขของหมูบานเปาหมาย คณะกรรมการระดับหมูบาน และขาราชการผูเกี่ยวของกับ
โครงการ  
 

 1.3.2  ดานพื้นที่ 

    เปนการประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ภายใตแผนงานที่ 1 ดานเศรษฐกิจพอเพียง       
ในพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
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 1.3.3   ดานเวลา 

 การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการอยูดีมีสุขจะทําการประเมินหลังจากมีการ
ดําเนินงานตามโครงการ ในปงบประมาณ 2550 เสร็จสิ้นแลว  
 

 1.3.4   ดานประชากร 

  ประชากรที่ทําการประเมินแยกออกเปน 4 กลุม คือ  
1.3.4.1   กลุมครัวเรือนที่เขารวมโครงการในหมูบานเปาหมาย 
1.3.4.2   กลุมคณะกรรมการระดับหมูบาน 
1.3.4.3   กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน 

1.3.4.4   กลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ  
 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.4.1  ทําใหทราบถึงผลการประเมินการดําเนินโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน อันไดแก ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ ผลการประเมิน 
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ 

รวมทั้งทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการ 
1.4.2  ทําใหทราบถึงผลการประเมินการดําเนินโครงการใน 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ คือ พ้ืนที่ 

ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
1.4.3  ทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการและสามารถเสนอวิธี 

การในการปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เหมาะสม อันจะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 
 



 
 

บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  การประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง

พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ในครั้งนี้ 
ผูศึกษาไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความอยูดีมีสุข 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  
2.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล  
 

  การประเมินเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อคนหาคุณคาของความจริงภายใต
บริบทของสังคม ธรรมชาติของการประเมินจึงมีความละเอียดออนสลับซับซอน และสัมพันธ      
กับศาสตรหลายสาขาที่สําคัญ ไดแก ปรัชญา วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร การประเมิน              
ในระยะแรกไดรับการถายทอดความรูสวนใหญมาจากการวัด การวัดผลถูกนําไปใชในโรงเรียน  

เปนเวลานานหลายพันปมาแลว เพื่อประเมินดูวาผูเรียนมีความรอบรูในเนื้อหาวิชามากนอย
เพียงไร ตอนแรกใชวิธีการสังเกต สอบปากเปลา ตอมาเปนการใชแบบทดสอบเพื่อใหไดคะแนน
เปนตัวบงชี้ระดับผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางสมอง การใชแบบทดสอบสําหรับการวัดและ
ประเมินผลในโรงเรียนจึงเปนไปอยางกวางขวาง ในชวงเวลา ค.ศ.1920-1930 นักประเมิน          
ในระยะนั้นใชคําวา การวัดและการประเมินในความหมายเดียวกัน เนื่องจากวาการประเมิน     

เปนสิ่งที่แฝงเรนและมีแหลงกําเนิดมาจากศาสตรแหงการวัด จึงไมนาแปลกใจเมื่อมีคนพูดถึง   
สองคําดังกลาว แตรวมความหมายถึงสิ่งเดียวกัน ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากชื่อหนังสือ และ        
งานเขียนของผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดผล เชน Ebel (1965), Thorndike และ Hagen (1969)   
ที่ใชคําทั้งสองในความหมายเดียวกันหรือคลายคลึงกัน (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2536: 1, 11-12) 
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    2.1.1  ความหมายของการประเมิน  

    ระหวางทศวรรษ 1960 การประเมินไดขยายขอบเขตกวางขวางขึ้น จากเดิมซึ่งจํากัด
ขอบเขตเพียงการตรวจสอบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนการแสวงหาสารสนเทศ                   
ที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ  ของผูบริหาร ดังนั้น จึงมีการพัฒนา      
ความหมายใหมของการประเมินเปน “การประเมิน หมายถึง การตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุง

ประเมิน” หรือ “การประเมิน หมายถึง กระบวนการระบุและเสนอสารสนเทศเพื่อชวยการตัดสินใจ”                
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2536: 16)  
  ผูที่ใหคํานิยามของ “การประเมิน” มีหลายทานที่สําคัญ ดังตอไปนี้  
   Cronbach (1963 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536: 16) ไดกลาวไววาการประเมินเปน 
กระบวนการที่เปนระบบในการเก็บรวบรวมและใชสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ จุดมุงหมาย

หลักของการประเมินโครงการอยูที่ความตองการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และสวนใดของโครงการที่ควรปรับปรุงแกไข 
 Alkin  (1969: 2) ไดกลาวไววาการประเมินเปนกระบวนการของการทําใหเกิดความมั่นใจ
ในการตัดสินใจดวยการคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสม รวบรวมและวิเคราะหเพื่อจัดทํารายงานสรุป
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  

   Stufflebeam and others (1971 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536: 16) ไดกลาวไววา
การประเมินเปนกระบวนการของการระบุ หรือกําหนดขอมูลที่ตองการ รวมถึงการดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่จัดเก็บมาแลวนั้น มาจัดทําใหเกิดเปนสารสนเทศที่มีประโยชน 
เพื่อนําเสนอสําหรับใชเปนทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจตอไป     
 Good  (1973:  220) ไดกลาวไววาการประเมินเปนกระบวนการคนหา หรือ ตัดสินคุณคา 

หรือจํานวนของบางสิ่งบางอยาง โดยใชมาตรฐานของการประเมิน รวมทั้งการตัดสินโดยอาศัย
เกณฑภายใน และ/หรือเกณฑภายนอก 
   Chase  (1978: 7) ไดกลาวไววาการประเมินเปนการนําจํานวนที่ไดจากการวัดมาเทียบ
กับเกณฑ เพื่อตัดสินคุณคาของจํานวนที่สังเกตได 
   Shertzer and Linden (1979: 13) ไดกลาวไววาการประเมิน คือ การมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การตัดสินความเพียงพอของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการตัดสินคุณคาของ      
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
   Brown (1983: 14) ไดกลาวไววาการประเมินหมายถึงการตีความหมายในเชิงปฏิบัติของ
บุคคลโดยตีคาตีราคาใหสิ่งนั้นเพ่ือตอบคําถามวาดีแคไหน 
   Mehrens and Lehman (1984: 5) ไดกลาวไววาการประเมินหมายถึงการตัดสินโดยผู   

เชี่ยวชาญหรือกระบวนการที่คน ๆ หนึ่ง ตัดสินความพึงพอใจหรือคุณคาของบางสิ่งบางอยาง
หรืออาจกลาวอีกความหมายหนึ่งไดวา การประเมินเปนการตัดสินความสอดคลองตองกัน
ระหวางการปฏิบัติกับวัตถุประสงค 
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 Worthen  and Sander (1987: 19) ไดใหความหมายของการประเมินวาเปนการพิจารณา
คุณคาของสิ่ง ๆ หนึ่ง ประกอบดวย การจัดหาสารสนเทศเพื่อตัดสินคุณคาของแผนงาน ผลผลิต 
กระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค หรือการพิจารณาศักยภาพของทางเลือกตาง ๆ ที่ใชใน

การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  
  นอกจากนี้ ยังมีผูที่ใหความหมายคําวา “ประเมินผล” ไวตาง ๆ กัน เชน 
  ปุระชัย  เปยมสมบูรณ (2538: 7) ไดใหความหมายของ “การประเมินผล” ไววาหมายถึง   
กระบวนการที่มุงแสวงหาคําตอบสําหรับคําถามที่วา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคและเปาประสงคที่กําหนดไวหรือไม และระดับใด  

   ทศพร  ศิริสัมพันธ (2541: 306) ไดใหความหมายของ “การประเมินผล” ไววาหมายถึง   
การใหคําตัดสินอยางเปนระบบเกี่ยวกับผลลัพธที่เกิดจากโครงการทั้งทางตรงและทางออม       
ทั้งที่ตั้งใจและโดยไมไดตั้งใจ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการวาเกิดจริง
หรือไม มีประโยชนหรือไมมีประโยชน เกิดกับคนกลุมไหน มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง 
เปรียบเทียบกับกอนและหลังมีโครงการ ตลอดจนผลงานที่เกิดมีคุณภาพคุมคากับตนทุน  

   สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข (2543: 2) ไดกลาวถึงการประเมินผลแผนงานและ
โครงการไววา หมายถึง กระบวนการการดําเนินงานอยางเปนระบบในการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการนั้น    
กับเกณฑหรือมาตรฐานที่ตั้งไว เพื่อตัดสินคุณคาตลอดจนวินิจฉัยทางเลือกเพื่อปรับปรุง
แผนงานและโครงการนั้นใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ของแผนงานและโครงการ 
   สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544: 153-154) ไดใหความหมายของการประเมินไววา หมายถึง 
กระบวนการใหไดมาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนาของโครงการและความสําเร็จของ
โครงการอันเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ เปนเครื่องแสดงวาโครงการได
ดําเนินไปแลว ไดผลสมตามวัตถุประสงคของโครงการมากนอยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควร

จะดําเนินการอยางไร ซ่ึงเปนการพิจารณาคุณคาโดยใชผลงานในอดีต และพิจารณาถึงศักยภาพ
และทางเลือกในการดําเนินงานในอนาคตตอไปดวย 
   พิสณุ ฟองศรี (2549: 68) ไดสรุปความหมายของการประเมินโครงการไววาหมายถึง
กระบวนการตัดสินคุณคาของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจาก
การวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อตัดสินใจจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารอง 

ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ  
  จึงอาจสรุปไดวา การประเมิน (Evaluation) เปนคําที่ใชอธิบายและตัดสินคุณสมบัติ
บางอยางของบุคคลหรือกลุมบุคคล รวมทั้งกระบวนการและโครงการตาง ๆ ซ่ึงกระบวนการ
ประเมินผลนั้น ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) การเลือกสิ่งที่ตองการประเมิน (2) การพัฒนา
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และใชกระบวนการเพื่ออธิบายสิ่งที่ตองการประเมินนั้นอยางถูกตองแมนยํา และ (3) การ
สังเคราะหหลักฐานที่เปนผลจากกระบวนการเหลานี้ไปสูการตัดสินใจขั้นสุดทาย      
   ความหมายของการประเมินไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง การสืบทอดและพัฒนา   

กันมาอยางตอเนื่องทําใหความหมายของการประเมินมีความชัดเจนและสมบูรณย่ิงขึ้น        
การประเมินในอนาคตนาจะเปลี่ยนสถานภาพใหมีความหมายและบทบาทตอสังคมมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเปนสารสนเทศเชิงคุณคาที่สนับสนุนการเจรจาตอรอง           
เชิงสรางสรรค เพื่อใหบรรลุถึงเอกภาพของความคิด แนวทาง และขอสรุปทางการเมืองและ
เศรษฐกิจที่กอใหเกิดประโยชนสุขรวมกันของสังคม (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2536: 19)  
 

    2.1.2  ประเภทของการประเมิน 

 การแบงประเภทของการประเมินโครงการ อาจแบงตามประเภทการประเมินโดยทั่วไป  

คือ แบงตามวัตถุประสงคการประเมินไดเปนประเภทการประเมินความกาวหนา และประเมินผล
สรุป แบงตามชวงเวลาของการประเมินไดเปน 8 ประเภท คือ การประเมินความตองการจําเปน 
ความเปนไปได ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ การติดตามผลหลังสิ้นสุด
โครงการไปแลวระยะหนึ่ง และการประเมินงานประเมิน แบงตามผูประเมินไดเปน 2 ประเภท คือ 

ผูประเมินภายนอกและภายใน แบงตามมิติการประเมินไดเปน 4 ประเภท คือ ตามวัตถุประสงค 
ขอมูล วิธีการประเมิน และจุดเนนการประเมิน ซ่ึงแตละเกณฑสามารถจะผสมการประเมินแตละ
ประเภทตั้งแต 2 ประเภทขึ้นไป หรือทั้งหมดในลักษณะการประเมินโดยรวมก็ได (พิสณุ ฟองศรี, 
2549: 90)             
  การประเมินผลโครงการโดยทั่วไป มักจะใชการประเมินผลทั้งแบบ Formative 

Evaluation และแบบ Summative Evaluation ตลอดจนมีการประเมินการดําเนินโครงการระยะ 
สั้นและระยะยาวตามแผนการประเมินผลที่ไดวางไว ซ่ึงการประเมินทั้ง 2 ชวงดังกลาว อธิบายได 
ดังนี้ (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2544: 95-96) 
   Formative Evaluation เปนการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเปนสําคัญ มักจะใชประเมิน   
ผลระหวางวางแผน หรือระหวางพัฒนาโครงการ ผลที่ไดจาก Formative Evaluation น้ัน          

จะชวยตั้งวัตถุประสงคของโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่แทจริง นอกจากนั้น Formative 
Evaluation อาจใชในระหวางดําเนินโครงการ จะชวยตรวจสอบวาโครงการไดดําเนินไปตามแผน
ของโครงการอยางไร โดยอาจเรียกชื่อเฉพาะไดวา Implementation Evaluation หรือ Formative 
Evaluation สวนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการวาดําเนินไดผลเพียงไร เรียกวา 
Progress Evaluation  

   Summative Evaluation เปนการประเมินผลรวม มักจะใชประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
สําหรับโครงการที่มีการดําเนินระยะยาวอาจใช Summative Evaluation ในการสรุปยอความระยะ
ยาวตาง ๆ ขอมูลที่ไดจากระยะตาง ๆ จะชวยการประเมินสรุปรวมนั้น สวนใหญจะรวบรวมจาก
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ผลของ Formative Evaluation เปน Summative Evaluation ซ่ึงผลสรุปที่ไดจะนําไปสูการรายงาน
วาโครงการบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ตลอดจนรายงานถึงสถานภาพของโครงการวา
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงไร มีปญหาหรืออุปสรรคใดที่ตองการแกไขปรับปรุง ขอมูล

เหลานั้นจะชวยใหผูบริหารโครงการสามารถนําไปสูการตัดสินวาโครงการนั้นจะดําเนินการตอ
หรือยกเลิก      
 นอกจากนี้ เกณฑชวงเวลาตามวงจรโครงการ ถือเปนการแบงประเภทการประเมิน
โครงการที่เอื้อตอการนําไปปฏิบัติ โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ กอนดําเนินโครงการ ระหวาง
ดําเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งขั้นตอนการประเมินโครงการทุกระยะ ซ่ึงสามารถ

สรุปได ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2549: 90-98)  
     1)  การประเมินกอนดําเนินโครงการ  
   เปนการประเมินกอนที่โครงการจะดําเนินการ เพื่อหาขอมูลมาตัดสินใจวา     
จะปรับเปลี่ยน ดําเนินการแบบโครงการนํารอง หรือดําเนินโครงการเต็ม หรือระงับโครงการ 
ลักษณะสําคัญของการประเมินกอนดําเนินโครงการ จึงเปนการประเมินเพื่อศึกษา            

ความเหมาะสมที่จะดําเนินโครงการ มุงตรวจสอบความจําเปน ความเปนไปได ความพรอม   
หรือปจจัยนําเขา โดยนําขอมูลมาตัดสินใจวางแผนวาควรจะดําเนินโครงการหรือไม อยางไร 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของ 
    ประโยชนของการประเมินกอนดําเนินโครงการ มีดังนี้ 

(1) ชวยใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของกับโครงการตัดสินใจไดถูกตอง 

สารสนเทศที่ไดอยางถูกตองครอบคลุม จะเอื้อใหตัดสินใจวามีความจําเปน ความเปนไปไดหรือ
ความพรอมของทรัพยากรที่จะดําเนินโครงการหรือไม  

(2) ชวยใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการจะดําเนินโครงการ 
สารสนเทศที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนทั้งดานทรัพยากรตาง ๆ การกําหนดกิจกรรมและ 
ขั้นตอนที่จะดําเนินโครงการไดอยางเหมาะสม  

(3) ชวยเพิ่มความมั่นใจแกผูเกี่ยวของกับโครงการ การประเมินกอนดําเนิน
โครงการอยางเปนระบบ กอนจะดําเนินโครงการจะชวยเพิ่มความมั่นใจแกผูเกี่ยวของกับ
โครงการทุกฝายวาโครงการมีโอกาสไดรับความสําเร็จได  
     2)  การประเมินระหวางดําเนินโครงการ 
   การประเมินระหวางดําเนินโครงการ เปนการประเมินในระหวางที่โครงการ

ดําเนินการอยู เพื่อหาขอมูลมาตัดสินใจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการโครงการ ในระยะ
ตอไปใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    ประโยชนของการประเมินระหวางดําเนินโครงการ มีดังนี้ 

(1) ชวยใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชน ตอการปรับปรุงกิจกรรม และวิธี
ปฏิบัติอ่ืน ๆ องคประกอบตาง ๆ ในชวงเวลาที่เหลือ หรือการดําเนินการในรุนตอไป  



 

12 

(2) ชวยใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของกับโครงการตัดสินใจไดทันทวงที 
ภายใตฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองครอบคลุม เปนการเพิ่มศักยภาพของโครงการและ       
ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากรตาง ๆ ได 

(3) ชวยเพิ่มความมั่นใจแกผูเกี่ยวของกับโครงการ ทั้งผูรับผิดชอบ 
ผูสนับสนุน และผูรับบริการ ฯลฯ จะเกิดความมั่นใจไดเพราะเปนการดําเนินโครงการอยางเปน
ระบบ ครบวงจร ตามหลักการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผลการประเมินพบวามีความสําเร็จ
หรือมีแนวโนมวาจะสําเร็จ 
     3)  การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ  

   ลักษณะสําคัญของการประเมินโครงการ จะเปนการประเมินหลังจากโครงการ
สิ้นสุดแลว เพื่อศึกษาผลการดําเนินโครงการวามีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลทั้งทางตรง 
ทางออมอยางไร สารสนเทศที่ไดจึงเนนใชตัดสินใจ เลิก หยุด หรือดําเนินการตออยางตอเนื่อง 
หรือดําเนินการใหมในโอกาสตอไป ซ่ึงการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้น อาจแบงออกเปน
ประเภทยอยได 5 ประเภท คือ การประเมินผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ การประเมินดวยการ

ติดตามผลหลังสิ้นสุดโครงการไปแลวระยะหนึ่ง และการประเมินงานประเมินโครงการ 
    ประโยชนของการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ คือ ชวยการตัดสินใจเกี่ยวกับ
อนาคตโครงการ ภายใตสารสนเทศที่ถูกตอง ครอบคลุม ขอมูลที่ไดจะชัดเจนและแสดงถึง    
ความโปรงใสในการดําเนินงานของผูรับผิดชอบทุกฝาย เปนการสนองตอบหลักการบริหาร 
จัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลไดเชนเดียวกับแนวคิดหลักการประเมินสิ่งอื่น ๆ  

    อุทัย หิรัญโต (2532: 40) ยังไดแบงชวงเวลาของการประเมินโครงการออกเปน 
3 ระยะเชนเดียวกัน กลาวคือ 

1) การประเมินผลกอนทําโครงการ เปนการประเมินขั้นตน เพื่อหาทางเลือก   
ที่ดีที่สุด ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ การใชจายเงินตามโครงการและ
ระยะเวลาดําเนินงานวาเหมาะสมกับคาใชจายหรือที่จะไดรับมากนอยเพียงใด การประเมินผล  

ในขั้นนี้ คือ การประเมินคาเพื่อขออนุมัติโครงการนั่นเอง หรือประเมินผลเพื่อตัดสินใจวา        
จะจัดทําโครงการหรือไม  

2) การประเมินผลระหวางทําโครงการ หมายถึง การประเมินผลตั้งแตเริ่มทํา
โครงการในระยะแรกจนทําโครงการสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สวนมากจะประเมินเฉพาะโครงการที่ใชเวลา
ดําเนินการยาวนาน หรือเปนโครงการที่ปฏิบัติเปนระยะ ๆ ซ่ึงอาจจะเปนระยะ 4 ป หรือ 6 ป       

ในระหวางที่กําลังดําเนินงานตามโครงการอยูก็จัดใหมีการประเมินผลทุกระยะ 1 ป หรือ 2 ป    
หรือจะประเมินผลทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ก็ได การประเมินผลในระหวางโครงการนั้นนอกจาก
ประเมินในเรื่องเวลาและคาใชจายแลว ยังตองประเมินปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน     
ดานเทคนิค การบริหาร และพฤติกรรมบุคคลดวย  
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3) การประเมินผลเมื่อสิ้นโครงการ จะจัดทําภายหลังที่การดําเนินงาน        
ตามโครงการเสร็จสิ้นแลว ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจะทราบผลการดําเนินงาน ปญหาและ      
อุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะมีประโยชนในการปรับปรุงแกไข จัดทําโครงการใหมตอไป        

และยังเปนการทดสอบสัมฤทธิ์ผลของโครงการวาบรรลุเปาหมายหรือไมดวย 
    นอกจากนี้ เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี (2546: 96-103) ยังไดแบงประเภทของ   
การประเมินโครงการที่แตกตางออกไป โดยมีการแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 1) การประเมิน
ความตองการที่จําเปน 2) การประเมินกระบวนการ 3) การประเมินผลผลิต และ 4) การประเมิน
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถอธิบายได ดังนี้  

     1)  การประเมินความตองการที่จําเปน  
    แนวคิดของการประเมินความตองการที่จําเปน (Need Assessment) เริ่มตนที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงกลางทศวรรษที่ 1960 โดยโครงการตาง ๆ เหลานั้น มักถูกเรียกรอง  
ใหมีการระบุวิธีการวัดและประเมินความตองการของโครงการไวในเปาหมายดวย ทั้งนี้เพื่อ
ประสิทธิภาพของการวางแผนโครงการ ซ่ึงตอมาไดกลายเปนเกณฑพ้ืนฐานสําหรับ            

การพิจารณาอนุมัติเพื่อใหการสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการตาง ๆ           
ทางการศึกษา เชน โครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริมวิชาการ โครงการพัฒนาจิตใจและอารมณ
ของเด็กนักเรียน และโครงการฝกอบรมทางอาชีวศึกษา เปนตน โครงการทั้งหลายเหลานี้         
ไดทําการประเมินความตองการที่จําเปนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และเพื่อใชประโยชนจากผล     
การประเมินใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ  

    ในการวัดและประเมินความตองการที่จําเปนนั้น กอนดําเนินโครงการใด ๆ   
จะตองมีการวางแผนของโครงการนั้น ๆ ไวลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถตอบ
คําถามตาง ๆ ไดตรงตามความตองการที่แทจริง ในปจจุบันนักประเมินไดใหความสนใจเกี่ยวกับ
การวางแผนเพื่อการประเมิน และเชื่อวาการวางแผนโครงการจําเปนตองจัดใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการประเมิน โดยใหการวางแผนโครงการเปนขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการ   

น้ัน ๆ กอนนําโครงการไปสูขั้นปฏิบัติ ทําใหนักวางแผนที่ดีตองมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ   
ความตองการที่จําเปนอยางถูกตอง โดยอาศัยเทคนิคซึ่งสามารถวัดและประเมินความตองการ          
ที่เหมาะสมไดในเชิงปริมาณ รวมทั้งอาจใชเทคนิคอื่น ๆ ที่เอื้อตอการประเมินความตองการได 
เชน การใชขอมูลจากระเบียนสะสมที่มีอยู หรือการสังเคราะหสารสนเทศที่มีอยู เปนตน  
     2)  การประเมินกระบวนการ  

   แนวคิดหลักของการประเมินกระบวนการ คือ เมื่อโครงการไดรับการพัฒนาและ
เริ่มดําเนินการแลว นักประเมินตองยอนกลับไปทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการอีกครั้ง 
เพื่อตรวจสอบวาโครงการนั้น ๆ ไดปฏิบัติไปตามทุกขั้นตอนที่ไดออกแบบไวหรือไม และไดจัด
กิจกรรมเพื่อใหบริการตอกลุมเปาหมายตรงตามที่กําหนดไวในโครงการหรือไม การประเมิน
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กระบวนการของโครงการเชนนี้ ถาจะกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนการตรวจสอบความพยายามของ
โครงการวา ไดดําเนินการไปอยางครบถวนและตรงตามแผนที่วางไวทุกขั้นตอนหรือไม  
     ขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการประเมินโครงการ มักถูกรวบรวมไว

โดยตัวแทนของหนวยงานและไมอยูในรูปแบบที่ใชประโยชนไดโดยตรง ดังนั้น การจัดขอมูล   
ใหอยูในรูปแบบที่เรียกใชไดน้ัน จึงตองเสียทั้งเวลาและคาใชจาย ซ่ึงนักประเมินกระบวนการ   
ควรตระหนักในเรื่องนี้ และควรมีความพยายามที่จะออกแบบการเก็บขอมูลที่จําเปนตาง ๆ     
อยางมีระบบ ทั้งนี้เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในดานการรวบรวมขอมูลและการสรุปขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติโครงการใหมากที่สุด  

     ถึงแมวาการประเมินกระบวนการ มิไดบงชี้ถึงความสําเร็จของโครงการ แตก็มี
ความสําคัญตอผูรับผิดชอบโครงการในสวนที่เกี่ยวกับเงินทุนที่จะนํามาสนับสนุนโครงการ     
หรือนํามาใชเพื่อการขยายโครงการ ซ่ึงจําเปนจะตองมีขอมูลเบื้องตนจากการประเมินดังกลาว     
เพื่อจะไดทราบวาโครงการนั้น ๆ มีแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเพียงใด และนาจะ
ประสบผลสําเร็จหรือไม นอกจากนั้น เมื่อมีการประเมินกระบวนการของโครงการแลว สิ่งสําคัญ 

คือ เปนการเปดโอกาสใหผูอํานวยการโครงการสามารถจะปรับการดําเนินงานใหเปนไป         
ในทิศทางที่นําไปสูความสําเร็จของโครงการไดอยางสมเหตุสมผล  
     3)  การประเมินผลผลิต  
    ที่ผานมานักประเมินมักจะเนนการประเมนผลสัมฤทธิ์ของโครงการจาก         
การประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั้น ๆ ซ่ึงความจริงแลวเปนการยากที่จะระบุ “เหตุ”     

ซ่ึงมักหมายถึง ปจจัยนําเขาในระหวางการดําเนินโครงการกับ “ผล” ที่เกิดตามมาของโครงการ 
ดังนั้น การประเมินผลผลิตของโครงการที่คัญคือ นักประเมินจะตองแสดงแนวทางในการวัดผล
สําเร็จของโครงการใหนาเชื่อถือ มีการวัดที่แมนยํา มีผลการวัดที่ตรงกับความเปนจริง และ        
มีความคงที่สําหรับวิธีการวัดนั้น อาจตองใชการออกแบบตามวิธีวิจัยที่ซับซอน คลายกับ       
การออกแบบโครงการวิจัยเชิงทดลอง สวนการกําหนดความสําเร็จของโครงการ ยังมีความเห็น

แตกตางกันตามกลุมของผูที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานที่สนับสนุน บุคลากรของโครงการ และ
ผูรับบริการ ซ่ึงแตละกลุมมีระดับของการยอมรับความสําเร็จตางกันไป ดังนั้น นักประเมินจึงตอง
หาตัวบงชี้ที่สามารถเปนที่ยอมรับของทุกกลุมและมีความเปนไปไดสําหรับการประเมินผลผลิต 
     การประเมินผลผลิตของโครงการ แมวาจะเปนเรื่องยากและซับซอนแตก็มี
ความสําคัญ เพราะโครงการทั้งหลายยอมคาดหวังที่จะทราบสภาพที่แทจริงวา มีผลผลิตตาม

วัตถุประสงคของโครงการมากนอยเพียงใด มีผลขางเคียงประการใดบาง และมีผลกระทบ    
อยางไรบาง อันจะนําไปสูการตัดสินคุณคาของโครงการที่เกิดขึ้น ดวยเหตุน้ี นักประเมินที่ดี       
จึงตองพยายามประเมินใหไดวา  

(1) โครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม และประสบผลสําเร็จมากนอย
เพียงใด รวมทั้งมีผลขางเคียงอะไรบางที่สามารถจะบงบอกถึงผลกระทบของโครงการดังกลาว  
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(2) มีหลักฐานดานขอมูล สารสนเทศ และบริการที่สนับสนุนผลการประเมิน 
ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายหรืออภิปรายได ทั้งเชิงประจักษและเชิงเหตุผลมากนอยเพียงใด  

(3) มีวิธีการและตัวบงชี้ของการประเมินที่สามารถชี้แจง หรือยืนยันความ

เปนไปได ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันไดหรือไม และเพราะเหตุใด 
    4)  การประเมินประสิทธิภาพ  
   ปจจุบันนักประเมินและผูบริหารโครงการ ไดตระหนักถึงความสําคัญของ     
การประเมินประสิทธิภาพของโครงการมากขึ้น โดยถือวาเปนประเภทของการประเมินที่จําเปน
สําหรับโครงการ เพราะจะชวยเสริมใหโครงการเหลานั้น สามารถดําเนินการอยางสอดคลองกับ

สภาวการณของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทองถิ่นหรือ
โครงการที่เปนตัวกําหนดเกณฑสําคัญสําหรับประกันโครงการขนาดใหญระดับชาติ ที่จะไมตอง
สูญเสียทรัยพยากรที่มีอยูอยางจํากัดโดยไมจําเปน โดยปกติแลวการประเมินประสิทธิภาพ       
ของโครงการมักจะเริ่มจากคําถามตาง ๆ กัน เชน  

(1) ความสําเร็จของโครงการนั้น ๆ  เมื่อเทียบกับคาใชจายแลวมีความ

เหมาะสมหรือไม  

(2) ผลผลิตของโครงการเกิดจากปจจัยที่ลงทุนไปใชหรือไม  

(3) โครงการนี้มีผลผลิตสูงกวาโครงการอื่น ๆ เมื่อลงทุนเทากันหรือไม   
และเพราะเหตุใด   
 

   2.1.3  แบบจําลอง (Model) ที่ใชในการประเมิน  

  ลักษณะของรูปแบบหรือแบบจําลองนั้น ไมเพียงแตเปนแบบจําลองภาพหรือความคิด
เทานั้น แตยังมุงสื่อสารภาพ รวมทั้งความคิด หลักการ ตลอดจนปรากฏการณในเชิงสัมพันธ

อยางเปนระบบอีกดวย ดังนั้น การกําหนดแบบจําลองที่เปนระบบและมีหลักการที่สมเหตุสมผล 
จะทําใหการวางแผนการทํางานตาง ๆ เขาใจไดงายขึ้น ในศาสตรของการประเมินก็เชนเดียวกัน 
มีผูพยายามเสนอแนวคิดและโมเดลที่ชวยใหสามารถทําการประเมินไดดีขึ้น จนอาจกลาวไดวา 
“รูปแบบ” หรือ “โมเดล” การประเมินนี้ สามารถที่จะถือวาเปนทฤษฎีการประเมินก็ได เพราะ    
มีลักษณะของความสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของขอตกลงเบื้องตนในเชิงทฤษฎีเชนกัน 

นอกจากนั้น “รูปแบบ” การประเมินยังสามารถเปนที่เขาใจและนําไปประยุกตใชในเชิงปฏิบัติได
ตามโครงการตาง ๆ ทําใหสามารถสรางองคความรูใหม ๆ ใหกับศาสตรของการประเมิน         
ดังจะเห็นวา “รูปแบบ” การประเมินไดแพรหลายไปทั่วโลก แมแตในประเทศไทยเอง นักประเมิน
ก็มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินตาง ๆ ตลอดจนมีการนําไปใชในการปฏิบัติ 
เพื่อชวยการตัดสินความตองการและคุณภาพของโครงการตาง ๆ เปนตน จนเปนที่

วิพากษวิจารณกันมากเกี่ยวกับการใช “รูปแบบ” หรือ “โมเดล” การประเมิน ซ่ึงบงชี้วาเมื่อเปน
ทฤษฎีการประเมินแลวก็ยอมจะตองมีการตรวจสอบถึงคุณภาพดานความเปนปรนัย 
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(Objectivity) วาปราศจากอคติหรือไม หรือมีความตรงของการประเมิน (Validity) และวิธีการ
ประเมินที่มีความเชื่อถือได (Reliability) มากนอยเพียงใด (เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี,        
2546: 28) 

  จากแนวคิดและทฤษฎีที่ไดรับการพัฒนามาหลายยุคหลายสมัย นักประเมินหลายทาน   
ไดพยายามเสนอรูปแบบการประเมินไวหลายลักษณะ แตละรูปแบบมีแนวคิด ทฤษฎี และ       
หลักเหตุผลของการพัฒนาโดยเฉพาะ มีความเชื่อและปรัชญาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป         
ที่สําคัญคือ รูปแบบแตละรูปแบบที่นําเสนอมีวัตถุประสงคเฉพาะของการใชในการประเมิน        
ที่แตกตางกัน นอกจากนั้นรูปแบบตาง ๆ ลวนมีจุดเดนจุดดอย และมีขอจํากัดในการนําไปใช    

ที่ไมเหมือนกัน ดังนั้น ในทางปฏิบติแลวการประเมินโครงการใด ๆ จึงไมควรจํากัดใหใช     
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น แตตองพิจารณาถึงสภาวะแวดลอมและวัตถุประสงคของ           
การประเมินโครงการ ตลอดจนองคประกอบอื่น ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการใชรูปแบบนั้น ๆ รวมทั้ง
อรรถประโยชนที่จะไดจากการใชรูปแบบนั้น ๆ เปนสวนสําคัญดวย นักประเมินที่มีประสบการณ
จึงไมควรยึดติดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แตจะตองรูจักเลือกประยุกตใชรูปแบบตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการประเมินสูงสุด  
  ดังนั้น จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของจึงสามารถสรุปแนวคิด หลักการ และ
แบบจําลอง (Model) การประเมินที่สําคัญ ๆ ได ดังตอไปนี้ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 
30-61)  
  2.1.3.1   แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Tyler  

   แนวคิดทางการประเมินของ Tyler (1936: อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 
2546: 30) จัดเปนแนวคิดของการประเมินในระดับชั้นเรียน โดย Tyler มีความเห็นวาการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะมีสวนชวยอยางมากในการพัฒนากระบวน     
การเรียนการสอน ทั้งนี้ Tyler ไดเริ่มตนการนําเสนอแนวความคิดทางการประเมินโดยยึด
กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก กลาวคือ Tyler ไดนิยามวา กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่มุงจัดขึ้นเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม         
ที่พึงปรารถนาในตัวของผูเรียน ดวยเหตุน้ีจุดเนนของการเรียนการสอน จึงขึ้นอยูกับการที่
ผูเรียนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผูเรียนตามที่มุงหวัง กระบวนการดังกลาวควรมี
ขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ตองมีการระบุหรือกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนลงไปวาเมื่อสิ้นสุด     

การจัดการเรียนการสอนแลว ผูเรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระทําสิ่งใดไดบาง 
ลักษณะของวัตถุประสงคที่ชัดเจนดังกลาวนี้ ควรมีจุดเนนอยูที่การกําหนดพฤติกรรม           
ซ่ึงสังเกตเห็นไดโดยชัดเจน หรือที่เรียกวาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
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    ขั้นที่ 2 ตองระบุตอไปวา จากวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังกลาวนั้น มีเนื้อหา
ใดบางที่ผูเรียนจะตองเรียนรู หรือมีสาระใดบางที่เมื่อผูเรียนเกิดการเรียนรูแลว จะกอใหเกิด      
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในขั้นตอนที่ 1  

    ขั้นที่ 3 หารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา        
ซ่ึงผูเรียนจะตองเรียนรูตามที่ระบุไวในขั้นตอนที่ 2  
    ขั้นที่ 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนวา
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในขอใดบาง และมีวัตถุประสงค   
ขอใดบางที่ผูเรียนยังไมเกิดการเรียนรู 

    แนวคิดดังกลาวนี้เปนแนวคิดในชวงตน ๆ ของ Tyler ตอมา Tyler ไดสรางวงจร
ของวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลขึ้น ซ่ึงเขียนเปนโมเดลพื้นฐาน 
เพื่อเปนการตรวจสอบวาผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม มุนเนนที่การวัดผล   
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เปนผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน มีขั้นตอนดังภาพที่ 2.1 
 

กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา 
(ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) 

เขียนจุดมุงหมายในรูปของ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

สอนดวยวิธีท่ีเหมาะสม 

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

เปรียบเทียบคะแนน  Pretest 
และคะแนน Posttest 

นําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

 

ภาพที่ 2.1  แสดงแบบจําลองการประเมินของ Tyler 

แหลงที่มา:  Tyler, 1936 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2545: 42. 
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   กลาวโดยสรุปคือ การประเมินในความเห็นของ Tyler หมายถึงการเปรียบ 
เทียบสิ่งที่ผูเรียนสามารถกระทําไดจริงหลังจากที่ไดจัดการเรียนการสอนแลวกับวัตถุประสงค    
เชิงพฤติกรรม ซ่ึงไดกําหนดขึ้นไวกอนที่จะจัดการเรียนการสอน 

      จากแนวคิดพื้นฐานดานหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียน   
การสอนดังกลาว Tyler จึงไดเสนอโมเดลการประเมินขึ้น เรียกวา “Tyler’s Goal Attainment 
Model” ซ่ึงเปนโมเดลที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลักในการประเมินความสําเร็จของโครงการ              
โดยการตรวจสอบผลผลิตของโครงการวา ไดเปนไปตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม  
       2.1.3.2   แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Cronbach 

   Cronbach (1963  อางถึงใน  สุวิมล ติรกานันท, 2545: 43) มีความเห็นวาการ
ประเมินนั้นไมควรกระทําโดยใชแตแบบทดสอบเพียงประการเดียว ซ่ึง Cronbach พัฒนา
แบบจําลองนี้ขึ้นในป ค.ศ.1963 เพื่อแกไขขอบกพรองในแบบจําลองของ Tyler จุดเนนของ
แบบจําลองนี้เปนการประเมินเพื่อสรางสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชา 
โดย Cronbach (1963 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 33) ไดเสนอแนวทางการ

ประเมินเพ่ิมเติมไวอีก 4 แนวทาง คือ  
1) การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ไดแก การศึกษาภาวะ 

การณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เชน การที่นักเรียนทําแบบฝกหัดไมถูกตอง การสังเกตผลการ
ใชสื่อ การซักถามนักเรียนขณะดําเนินการสอน หรือขณะใหทํากิจกรรมตาง ๆ ภาวะการณที่
เกิดขึ้นเหลานี้ สามารถจะนํามาเปนขอมูลที่ใชเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาไดเปนอยางดี 

2) การวัดศักยภาพผูเรียน (Proficiency Measurement) Cronbach 
ไดใหความสําคัญตอคะแนนรายขอมากกวาคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใหทัศนะวา 
คะแนนจากแตละขอสามารถชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูแลวและสิ่งที่ควรจะพัฒนาตอไป 
ดวยเหตุน้ี Cronbach จึงใหความสําคัญตอการสอบเพื่อวัดสมรรถภาพของผูเรียนระหวางการ
เรียนการสอนวามีความสําคัญมากกวาการสอบประจําปลายภาคเรียนหรือการสอบปลายป 

3) การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) Cronbach ใหทัศนะวา 
การวัดทัศนคติเปนผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนสวนหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญเชนกัน    
การวัดทัศนคติอาจทําไดหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม และอื่น ๆ 

4) การติดตามผล (Follow-Up Studies) เปนการติดตามผลการ
ทํางานหรือภาวะการเลือกศึกษาตอในสาขาตาง ๆ รวมทั้งการใหบุคคลเรียนในระดับขั้นพื้นฐาน

ที่ผานมาแลว ไดประเมินถึงขอดีและขอจํากัดของวิชาตาง ๆ วาควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
อยางไร เพื่อชวยในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชานั้นตอไป  
    เมื่อสรุปแนวคิดของ Cronbach ขางตนแลว จะเห็นวา Cronbach มีความเชื่อวา    
การประเมินที่เหมาะสมนั้นตองพิจารณาหลาย ๆ ดานดังที่กลาวมา ดังนั้นเขาจึงไดเสนอโมเดล  

การประเมินที่เรียกวา “Cronbach’s Goal & Side Effect Attainment Model” เพื่อนํามาใชสําหรับ    
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การประเมินโครงการดานการเรียนการสอน โดยเนนวาการประเมินโครงการดานการเรียน    
การสอนนั้น ไมควรประเมินเฉพาะแตจุดมุงหมายที่ตั้งไวเทานั้น แตควรประเมินหรือตรวจสอบ
ผลขางเคียงของโครงการดวย Cronbach ยังมีความเห็นเพิ่มเติมอีกวา หนาที่สําคัญประการหนึ่ง

ของการประเมินโครงการดานการเรียนการสอน คือ การคนหาขอบกพรองของโครงการ         
เพื่อจะไดหาทางปรับปรุงแกไขกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป  

2.1.3.3  แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Scriven  
    Scriven (1967 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 35) ไดจําแนก
ประเภทและบทบาทของการประเมินออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

    1)  การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation)  
     เปนบทบาทของการประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่บงชี้
ถึงขอดีและขอจํากัดที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินงานนั้น ๆ ผลจากการประเมินดังกลาวนี้ สามารถ
จะนําไปใชเพื่อการพัฒนางานดังกลาวใหดีขึ้น จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้วาเปนการ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุง  

        2)  การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
     เปนบทบาทของการประเมินเมื่อกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ สิ้นสุดลง 
เพื่อเปนตัวบงชี้ถึงคุณคาความสําเร็จของโครงการนั้น ๆ รวมทั้งนําเอาความสําเร็จหรือแนวทาง
ที่ดีไปใชงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันในโอกาสตอ ๆ ไป จึงอาจเรียกการ
ประเมินประเภทนี้วาเปนการประเมินสรุปรวม 

    การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลรวม    
(Summative Evaluation) มีรายละเอียดที่แตกตางกัน (สุวิมล ติรกานันท, 2545: 45) ดังตารางที่ 2.1  
 

ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบรายละเอียดของ Formative Evaluation & Summative Evaluation 
 

รายละเอียด Formative Evaluation Summative Evaluation 

1. วัตถุประสงค -   ปรับปรุงโครงการ -   ยุติ หรือ ขยายโครงการ 

2. ผูใชผลประเมิน -   ผูบริหารและคณะผูดําเนินงาน -   ผูบริหารระดับนโยบาย หรือเจาของทุน 
3. ผูประเมิน -   บุคคลภายในโครงการ -   บุคคลภายในและภายนอกโครงการ 

4. ลักษณะการเก็บ 

    ขอมูล 

-  เปนทางการและไมเปนทางการ 

-  เก็บขอมูลเปนระยะ ๆ 

-  เปนทางการ 

-  เก็บเพียงครั้งเดียวตอนสิ้นสุดโครงการ 
5. กลุมตัวอยาง -   ขนาดเล็ก -   ขนาดใหญและครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

6. ประเด็นคําถาม -   ทําอะไร ทําไดเทาไร 
-  มีอะไรตองปรับปรุง 

-  ตองการทรัพยากรอะไรเพิ่มขึ้นอีก  
-  มีปญหา/อุปสรรคอะไร 

-  มีผลอะไรเกิดขึ้น 
-  คาใชจายเปนอยางไร 

-  ควรยุติหรือขยายโครงการ 

 

แหลงที่มา:  สุวิมล  ติรกานันท, 2545: 45. 
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  นอกจากนี้ Scriven (1967 อางถึงใน เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี, 2546: 36)  
ยังไดเสนอสิ่งที่ตองประเมินออกเปนสวนสําคัญ 2 สวน คือ  

1) การประเมินเกณฑภายใน (Intrinsic Evaluation) เปนการประเมิน

ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของเครื่องมือใด ๆ ที่ใชในการเก็บขอมูล รวมทั้งคุณภาพ       
ของคุณลักษณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ เชน เปาหมาย โครงสราง วิธีการ 
ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ความเชื่อถือจากสาธารณชน 
และขอมูลอื่น ๆ ในอดีตที่เกี่ยวของกับโครงการนั้น ๆ การประเมินในสวนนี้ถือวามีความสําคัญ
อยางยิ่ง 

2) การประเมินความคุมคา (Payoff Evaluation) เปนการประเมินใน 
สวนที่ไมเกี่ยวของกับคุณภาพของโครงการ ทฤษฎี หรือสิ่งอื่น ๆ ของโครงการ แตเปนการ
ประเมินในสวนซึ่งเปนผลที่มีตอผูรับบริการจากการดําเนินโครงการ เชน ผลที่ไดจากคะแนน
สอบหรือผลการปฏิบัติงานของผูรับบริการจากการดําเนินโครงการ ฯลฯ การประเมินความคุมคา
ไดใหความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ใหแกผูรับบริการ จึงจัดวาเปนการตัดสินคุณคาของ

โครงการโดยอิงเกณฑภายนอก (Extrinsic Criteria)  
 2.1.3.4  แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Stake 

      การประเมินในทัศนะของ Stake (1967 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 
2546: 39) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ แหลงเพื่อนํามาจัดใหเปนระบบระเบียบและ    
มีความหมายในการประเมิน โดย Stake ไดสรางแบบจําลองทางความคิดเกี่ยวกับการประเมิน

ขึ้นเรียกวา Stake’s Countenance Model แสดงไดดังภาพที่ 2.2   
 

ความคาดหวัง 
(Intents) 

   ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง 
  (Observations) 

มาตรฐาน 
(Standards) 

การตัดสิน 
(Judgements) 

ส่ิงนําหรือปจจัยเบื้องตน 
(Antecedents) 

การปฏิบัติ 
(Transactions) 

ผลผลิต 
(Outcomes) 

หลักการ 
(Rationale) 

เมตริกบรรยาย 
(Description Matrix) 

เมตริกตัดสินคุณคา 
(Judgement Matrix) 

 
ภาพที่ 2.2  แสดงแบบจําลองการประเมิน Stake’s Countenance Model 

แหลงที่มา:  Stake, 1967 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 39. 
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  จากแผนภาพแบบจําลองของ Stake ขางตน อธิบายไดดังนี้ 
    1)   มิติในแนวตั้ง  

(1)  สิ่งนํา (Antecedents) หมายถึง ภาวะของสิ่งตาง ๆ ที่เปนอยู

กอนที่จะมีกิจกรรมหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมา เชน ในเรื่องของการเรียนการสอน
จะหมายถึง ภูมิหลัง ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมของ
นักเรียน เปนตน  

(2)  การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง ภาวะของการกระทําการ
เคลื่อนไหวหรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายของงานในโครงการนั้น ๆ 

เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียน 
(3)  ผลผลิต (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําใน

โครงการ เชน ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ผลผลิตที่คาดหวัง หมายถึง การที่นักเรียน
เกิดการเรียนรู มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถ ทักษะ หลังจากที่ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไปแลว 

    2)   มิติในแนวนอน  
(1)  สวนของการบรรยาย หมายถึง ภาวะที่ไดเกิดขึ้นจริงหรือ

ตองการจะใหเกิดขึ้นโดยสามารถสังเกตได ภาวะในสวนของการบรรยายแบงออกไดเปน            
2 สวนยอย คือ  

(1.1)  ความมุงหมาย หรือความประสงคที่คาดหวัง หรือ       

ที่วางแผนไวเพื่อตองการใหเกิดขึ้น  
(1.2)  ผลหรือสิ่งที่สังเกตไดจริง  

(2)  สวนของการตัดสิน หมายถึง ภาวะของการตัดสินใจเชิง
ประเมิน ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 สวนยอย คือ  

(2.1)  เกณฑ ไดแก ภาวะที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปรียบเทียบกับ

ปรากฏการณใด ๆ ที่สังเกตได และเพื่อระบุวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพระดับใด  
(2.2)  การเลือกตัดสินใจ ไดแก ผลที่เกิดจากการนําเอา

เหตุการณหรือปรากฏการณใด ๆ ที่เกิดขึ้นมาเทียบกับเกณฑที่กําหนด  
      2.1.3.5  แนวคิดการประเมินของ Alkin  
     Alkin (1969  อางถึงใน  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 45-47) ไดแบงการ

ประเมินออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

1) การประเมินเพื่อการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ         
การประเมินสวนนี้ เปนการประเมินที่เกิดขึ้นกอนที่จะทํากิจกรรม หรือโครงการใด ๆ เปนการ
ประเมินเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ หรือเพื่อกําหนดเปาหมายของโครงการ           
ใหสอดคลองกับภาวะความตองการที่เปนอยู 
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2) การประเมินเพื่อการวางแผนโครงการ การประเมินสวนนี้เปน 
การประเมินเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะวางแผนใหการดําเนินงานในโครงการนั้น ๆ ได
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

3) การประเมินขณะกําลังดําเนินโครงการ การประเมินสวนนี้จะเนน 
ถึงการพิจารณาขั้นตอนการทํางานวาเปนไปตามแผนงานที่วางไวหรือไม หรือไดดําเนินการ        
ไปตามขั้นตอนที่ควรจะเปนเพียงใด  

4) การประเมินเพื่อการพัฒนางาน การประเมินสวนนี้ เปนการ
ประเมินเพื่อคนหารูปแบบ แนวทาง หรือขอเสนอแนะใด ๆ ในการที่จะทําใหงานที่กําลัง

ดําเนินการอยูน้ัน มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

5) การประเมินเพื่อรับรองผลงานและเพื่อการยุบ ขยาย หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการ การประเมินสวนนี้เปนการประเมินภายหลังการดําเนินงานตามโครงการ   
มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบผลที่ไดกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมทั้งการประมวล 
ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใช กับโครงการตอไป และเพื่อใหขอเสนอแนะในการที่จะยุบ เลิก ขยาย 

หรือปรับเปลี่ยนโครงการในชวงระยะเวลาตอไปดวย  
    จากแนวคิดหลักตามรูปแบบการประเมินของอัลคินนั้น จะเห็นวาเปนการ
ประเมินเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ โดยมีนักประเมินทําหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญในการหาและ
การเตรียมขอมูล รวมทั้งสรุปและรายงานใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจไดทราบเพื่อหาทางเลือก   
ที่เหมาะสม นับวาเปนการประเมินที่มีระบบ คือ มีการประเมินการวางแผนโครงการเพื่อชวยให

ไดวิธีการที่บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ มีการประเมินการดําเนินการโครงการเพื่อหาทาง
ปรับปรุงจากการตรวจสอบ และสุดทายคือ การประเมินเพื่อรับรองโครงการ อยางไรก็ตาม   
แนวคิดดังกลาว ยังขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงยังไมแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใช
ยังไมกวางขวางเทาที่ควร แตก็ไดใหแนวคิดพื้นฐานของการประเมินโครงการซึ่งเปนที่ยอมรับ
กันวาควรจะมีการประเมินที่เปนระบบเพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป  
  2.1.3.6   แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Stufflebeam  
   แนวคิดของ Stufflebeam (1971 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 
39) มีลักษณะที่แบงแยกบทบาทของการทํางานระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกัน
อยางเดนชัด กลาวคือ ฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร 

สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหาและนําผลการประเมินที่ไดน้ันไปใชในกระบวนการตัดสินใจ    
เพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี ซ่ึงแสดงโมเดลพื้นฐานของ Stufflebeam 
ไดดังภาพที่ 2.3 
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การดําเนินกิจกรรม 

ของโครงการ 

การตัดสินใจสั่งการ การประเมิน 

 
 

ภาพที่ 2.3  แสดงแบบจําลองการประเมินพื้นฐานของ Stufflebeam 

แหลงที่มา:  Stufflebeam, 1971 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 39.  
    

    Stufflebeam ไดแบงการประเมินออกเปน 4 ประเภท คือ  
   1)  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C)  
     เปนการประเมินกอนที่จะลงมือดําเนินการโครงการใด ๆ มีจุดมุงหมาย
เพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการ
ดังกลาว การชี้ประเด็นปญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายของโครงการ  

        2)  การประเมินตัวปอนเขา (Input Evaluation: I) 
     เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการดําเนินงาน  

 3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
     เปนการประเมินเพื่อ 1) หาขอบกพรองของการดําเนินโครงการเพื่อทํา 

การแกไขใหสอดคลองกับขอบกพรองนั้น ๆ 2) หาขอมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการ 
พัฒนางานตาง ๆ และ 3) บันทึกภาวะของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไวเปนหลักฐาน 

 4)  การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P)  
     เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการกับ
เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวแตตน รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของ

การยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ  
     การจัดประเภทของการประเมินดังกลาว แสดงถึงการประเมินที่ 
พยายามใหครอบคลุมกระบวนการทํางานในทุก ๆ ขั้นตอน ตามแนวคิดที่รูจักกันดีในนาม 
“CIPP”   
     แนวคิดและเปาหมายของการประเมินตามที่ Stufflebeam ไดเสนอมานั้น           

ก็เพื่อประโยชนตอการตัดสินใจในการดําเนินโครงการแตละประเภท จะเห็นไดชัดวาการประเมิน
แตละประเภทดังกลาว จะตองเอื้ออํานวยตอการนําไปตัดสินใจ ดังภาพที่ 2.4  
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ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดลอม 
(Context Evaluation) 

   การประเมินปจจัยเบื้องตน/ตัวปอน 
 (Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง 
(Structuring Decisions) 

 การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementing Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 

 
 

ภาพที่ 2.4  แสดงความสัมพันธของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามแบบจําลอง 

           ของ Stufflebeam 

แหลงที่มา:  Stufflebeam, 1971 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 61. 
 

2.1.3.7  แบบจําลอง (Model) การประเมินผลเชิงระบบ (Input-Output Model    
หรือ System Approach Model) ของ Katz and Kahn  

    ปจจุบันแบบจําลองที่ผูบริหารโครงการหรือผูเกี่ยวของกับการประเมินผล
โครงการดานพัฒนาสังคมนิยมใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ คือ แนวคิด            

และตัวแบบการประเมินผลเชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) ที่มี
หลักการสําคัญมุงเนนประเมินดวยวิธีการประเมินผลดวยระบบวิเคราะห (Analytical Evaluation)      
เปนการประเมินที่วิเคราะหปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) 
ตลอดจนประเมินผลตอเปาหมาย (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
โครงการทั้งทางตรงและทางออม ในมิติดานบวกและดานลบ (Katz  and  Kahn, 1978 อางถึงใน 

มยุรี  บุญริ้ว, 2547: 38) 
    ดังนั้น การประเมินผลโครงการในแนวคิดและแบบจําลอง Input-Output Model 
จึงถือวาเปนการตรวจสอบโครงการใน 2 ชวงเวลา คือ การประเมินระหวางการดําเนินโครงการ 
(On-Going Evaluation) ซ่ึงเปนการมุงประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการเพื่อตรวจ 
สอบกระบวนการดําเนินโครงการวาไดดําเนินเปนไปตามแนวคิดและหลักการบริหารจัดการที่ดี    
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เชน แนวคิด PODC, POCDE หรือไม และเพื่อตรวจสอบวัดความกาวหนาของโครงการวาได
ดําเนินเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดหรือไม มากนอยเพียงใด  
    สําหรับการประเมินหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) จะมุง   

เนนการประเมินประสิทธิผล (Outputs) ของโครงการ หรือตรวจสอบประเมินความสําเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือไม รวมถึงการประเมินผลตอ
เปาหมายหรือคุณประโยชนที่เกิดขึ้น (Outcomes) จากโครงการ ตลอดจนผลกระทบ (Impacts)   
ที่เกิดขึ้นทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวังจากโครงการในทิศทางที่ปรารถนาและไมปรารถนา  
    โดยสรุป การประเมินผลในรูปแบบ Input-Output Model มีหลักการสําคัญของ 

การประเมิน คือ มุงเนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ โดยจะทํา 
การประเมิน 2 ชวงเวลา คือ ประเมินระหวางการดําเนินโครงการ (On-Going Evaluation) และ
ประเมินหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เพื่อใชในการตัดสินใจแกผูบริหารวาจะดําเนินการตอไป จะตองมีการปรับปรุงอะไรบาง หรือ    
จะยุติโครงการ แสดงไดดังภาพที่ 2.5 
 

 

ปจจัยนําเขา (Inputs) 

-  ทรัพยากรบุคคล 
-  การเงิน 
-  ระบบการจัดการ 

-  ระบบตลาด 
-  เทคโนโลยีที่นํามาใช 
-  เวลาและจังหวะ 

 กระบวนการดําเนินงาน (Process) 

-  การวางแผน 
-  การจัดระบบองคกร 
-  การจัดบุคลากร 

-  การใชภาวะผูนํา 
-  การติดตามผล 

-  การประเมินผล 
-  ระบบการตรวจสอบ 
   ความรับผิดชอบในภารกิจ 

 ผลที่เกิดขึ้น (Outputs) 

-  ประสิทธิผล 
-  ประสิทธิภาพ 
-  ผลทางเศรษฐกิจ 
-  ภาพลักษณ 

 

ภาพที่ 2.5  แสดงแบบจําลองการประเมิน Input-Output Model 

แหลงที่มา:  Katz and Kahn, 1978 อางถึงใน มยุรี บุญริ้ว, 2547: 38-39. 
 

 2.1.4   ประโยชนของการประเมิน 

      เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2546:  93-95) ไดสรุปประโยชนของการประเมินโครงการไว   
6 ประการ ดังตอไปนี้ 

1) การประเมินเปนเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการใหบริการ ถึงแมจะ  
ไมสามารถประกันผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได แตก็สามารถรับรองคุณภาพของ         
การใหบริการในระดับหนึ่งได ดวยเหตุน้ี องคกรที่เปนเจาของโครงการตาง ๆ จํานวนมาก        
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จึงเห็นความจําเปนที่ตองใชวิธีประเมินโครงการเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเปนที่นาเชื่อถือ      
จากบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งจากประชาชนทั่วไปดวย  

2) การประเมินชวยใหผูสนับสนุนดานเงินทุนไดรับทราบปญหาหรืออุปสรรค

ในการดําเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณที่เปนจริง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อการกุศล เชน โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนที่ดอยโอกาส จากการประเมินโครงการดังกลาว ยอมทําใหทราบวาทุนที่ไดรับ         
การสนับสนุนจากโครงการนี้มีจํานวนเพียงพอหรือไม เด็กนักเรียนที่เขารับบริการจากโครงการ
ประเภทนี้มีความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจดานใดบาง ทั้งนี้เพื่อจะไดหาทางปรับปรุงหรือ

แกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอ ๆ ไป  

3) การประเมินชวยใหไดขอมูล ซ่ึงเปนสารสนเทศที่มีคุณคาสําหรับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ อาทิ หนวยงานที่ตองพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อใหการสนับสนุนโครงการ เชน 
สํานักงบประมาณแผนดิน เปนตน จะเห็นไดวากอนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณใหแก      
โครงการใด ๆ ทางสํานักงบประมาณแผนดินมักจะขอขอมูลสารสนเทศที่เปนผลการประเมิน   

จากหนวยงาน ซ่ึงจัดทําโครงการเหลานั้นไปประกอบการพิจารณาดวยเสมอ ทั้งนี้เพื่อให        
การจัดสรรเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดคําวิพากษวิจารณ และสอดคลองกับ  
ความตองการที่เปนจริง  

4) การประเมินชวยชี้ใหเห็นความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลัง         
โดยสามารถทราบไดวา โครงการใดมีความจําเปนเรงดวนกวากัน ทั้งนี้เพื่อชวยแกปญหา       

ในการคัดเลือกโครงการ ตลอดจนชวยลดความกดดันจากอํานาจทางการเมือง อันเนื่องมาจาก
โครงการมีจํานวนมาก (ทั้งจากการขยายโครงการและโครงการที่ตอเนื่อง) แตเงินทุนสนับสนุน     
มีจํานวนจํากัด ดังนั้น การประเมินโครงการตาง ๆ อยางมีระบบและครบทุกขั้นตอนจะทําใหได
ขอมูลเชิงประจักษที่นาเชื่อถือ ซ่ึงจะชวยชี้แนะไดวาโครงการใดควรจะไดรับการพิจารณาใหการ 
สนับสนุนกอน และโครงการใดควรจะใหการสนับสนุนในลําดับถัดไป เปนตน  

5) การประเมินชวยใหไดขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้        
ทําใหทราบถึงขอจํากัดและปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงโครงการ  
ตลอดจนเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการ  

6) การประเมินชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดานที่พึงประสงค
และไมพึงประสงคควบคูกันไป ถึงแมวาการดําเนินโครงการตาง ๆ ลวนแตมีจุดมุงหมายเพื่อให

ไดผลผลิตที่พึงประสงคเปนหลัก แตในความเปนจริงแลว อาจมีผลผลิตบางสวนที่ไมพึงประสงค
เกิดตามมาดวย โดยเหตุน้ี Scriven (1967 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 95) จึงได
เสนอเทคนิคการประเมินแบบไมยึดวัตถุประสงคเปนหลัก หรืออาจเรียกใหมไดวา “วิธีการ



 

27 

ประเมินแบบอิสระ” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสามารถใชประเมินในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ 
ทั้งทางตรงและทางออมจากการดําเนินโครงการนั้น ๆ  
  นอกจากนี้ อุทัย  หิรัญโต (2532: 35) ยังไดกลาวถึงประโยชนของการประเมินผลไว

เชนเดียวกัน ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

1) จะทําใหงานหรือการดําเนินงานตามแผนและโครงการไมผิดพลาด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเวลาและคาใชจาย การประเมินผลกอนที่จะดําเนินโครงการจะทําให
การวางแผนและการปฏิบัติสอดคลองตองกันงายขึ้น  

2) ในระหวางปฏิบัติงานสามารถแกไขแผนหรือโครงการไดทันที โดยไมตอง

เสียเวลาเริ่มตนใหม หากประเมินผลแลวพบวามีขอผิดพลาด  

3) การประเมินผลหลังจากโครงการสําเร็จแลว จะทําใหทราบถึงความสําเร็จ  
ของงาน ผลกระทบของโครงการอื่น ตลอดจนพบขอบกพรองของโครงการ ซ่ึงจะไดนําไป
ปรับปรุงแกไขโครงการใหสมบูรณย่ิงขึ้น  

4) มีประโยชนในการจัดทําแผนหรือโครงการอื่นตอไป  

5) การประเมินผลทําใหทราบปญหาและอุปสรรคหรือจุดดีจุดออนตาง ๆ 
ระหวางปฏิบัติการและหลังจากปฏิบัติการเสร็จแลว ซ่ึงจะเปนบทเรียนในการปรับปรุงแกไข
ตอไปในอนาคต  
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ 
 

   2.2.1  ความหมายของการบริหารการจัดการ 

  การบริหารจัดการนั้น เกิดขึ้นมาควบคูกับสังคมมนุษยและพัฒนามาเปนลําดับ ระยะแรก 

อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและโดยสามัญสํานึก เชน ครอบครัว หมูบาน วัด ชุมชน และอื่น ๆ 
ตอมาโลกเจริญขึ้น สังคมเปลี่ยนแปลง มนุษยมีความจําเปนตองรวมทํางานเปนกลุม แบงงาน
กันทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค กอนคริสตศตวรรษที่ 18 แนวความคิดทางดานการบริหาร
จัดการ ยังมิไดเกิดขึ้นอยางเปนเรื่องเปนราว แตการใชอํานาจและอํานาจหนาที่ (Power and 
Authority) อยางเต็มที่น้ัน เปนรากฐานของแนวความคิดทางดานการบริหารจัดการและการจัด

องคการในยุคนั้น ๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การบริหารจัดการในองคการ เปนไปโดยปราศจาก
เหตุผลใด ๆ นอกจากอํานาจที่มีอยูของเจาของทรัพยสินหรือนายทุนแตเพียงอยางเดียว      
ตอมาการบริหารจัดการไดถูกพัฒนามาตามลําดับ โดยนักบริหารและนักวิชาการตาง ๆ 
จนกระทั่งเกิดการบริหารจัดการที่มีหลักเกณฑ (Scientific Management) ขึ้นเมื่อประมาณ    
ค.ศ.1900 (ปรีชา แดงโรจน, 2538: 1-2) และปจจุบันหลักของการบริหารจัดการที่มีหลักเกณฑอัน

ทําใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวน้ัน จึงมีสวนสําคัญโดยเฉพาะการที่
องคการสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
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  มีผูใหความหมายของ “การบริหารจัดการ” ไวหลายทาน ดังตอไปนี้ 
  ศิริพร  พงศศรีโรจน (2540: 12) ไดสรุปไววาการบริหารจัดการ หมายถึง ศิลปในการ
ดําเนินงานรวมกันของคณะบุคคล ซ่ึงเปนกลุมผูบริหารขององคการ ในสวนที่เกี่ยวกับ          

การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการและการควบคุมกิจการ ใหดําเนิน
ไปตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่วางไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุด  
  วิเชียร  วิทยอุดม (2550: 1) ไดสรุปความหมายของการบริหารจัดการไววา หมายถึง     
การดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ในองคการอันเปนเรื่องของกลุมบุคคลที่รวมมือรวมใจ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่องคการไดตั้งเปาหมายไว  

 นอกจากนี้ ยังมีผูใหความหมายของการบริหารจัดการไววา มีความหมายหลัก ๆ              
2 ความหมาย ดังนี้ (ปรีชา แดงโรจน, 2538: 41)  
  ความหมายแรก หมายถึง ฝายบริหารจัดการ คือ กลุมคน (The Executives) ที่ไดรับมอบ
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) จากเจาของ หรือคณะ 
กรรมการเพื่อบริหารจัดการ อํานวยการ บังคับบัญชา ดําเนินธุรกิจ ใหประสบความสําเร็จบรรลุ

เปาหมาย (Goal/Object)    
  ความหมายที่สอง หมายถึง การบริหารจัดการ คือ การกระทํา (An Act) ซ่ึงฝายบริหาร
จัดการเปนผูกระทํา ดวยเหตุผลนี้ จึงสามารถแยกการบริหารจัดการ ออกจากการปฏิบัติงาน
ประจําขั้นพื้นฐาน (Routine, Operative Tasks)  
  จึงสรุปไดวา การบริหารจัดการ น้ัน หมายถึง กระบวนการของการใชประโยชน

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายองคการ น่ันเอง แตทั้งนี้ หากพิจารณาความหมายของ    
การบริหารจัดการ โดยแยกพิจารณาระหวางคําวา การบริหาร(Administration) และการจัดการ 
(Management) แลว มีผูใหนิยามไวหลายทาน ซ่ึงสามารถรวบรวมและสรุปได ดังตอไปนี้ 
  2.2.1.1   ความหมายของการบริหาร (Administration)  
  Dimock and Dimock (1953: 229) ไดอธิบายไววาการบริหาร หมายถึง ศิลปหรือ

ศาสตรของการจัดหนวยงาน การเตรียมและอํานวยการในเรื่องคน เพื่อควบคุมกําลังคน 
ตลอดจนการนําเอาทรัพยากรทั้งหลายมาใชใหเกิดประโยชนและเปนผลดีตอมวลมนุษย  
     Simon (n.d. อางถึงใน เกรียงไกร  ศิริมงคล, 2541: 55) ไดใหคํานิยามในความ 
หมายอยางกวางวา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมของกลุมบุคคลที่รวมมือ รวมแรง รวมใจกัน
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับการใหความหมายการบริหาร

ของ Dale (n.d. อางถึงใน  เกรียงไกร ศิริมงคล, 2541: 55) วาหมายถึง กระบวนการจัดองคการ
และการใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นลวงหนา 
    ธงชัย  สันติวงษ (2528: 1) ไดใหความหมายของการบริหารวาหมายถึง งานของ
หัวหนาหรือผูนําที่จะตองกระทําเพื่อใหกลุมตาง ๆ ที่มีคนหมูมากมาอยูรวมกันและรวมกัน
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ทํางานเพื่อวัตถุประสงคที่ตั้งไวจนสําเร็จผลโดยไดประสิทธิภาพ หรือทําใหงานเสร็จลงได       
โดยอาศัยคนอื่นเปนผูทําใหเสร็จ  
    บุญทัน  ดอกไธสง (2535: 1) ไดกลาววา การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มี

อยูหรือไมมี ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการตอบสนองความตองการของบุคคล องคการ 
หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลกําไรของทุกคนในองคการ  
    เสนาะ ติเยาว (2544: 1) ไดใหความหมายของการบริหารไววาหมายถึงการ
ทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอื่น หรืออีกความหมายหนึ่ง การบริหาร คือ กระบวนการทํางาน   
กับคนและโดยอาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกการภายใตสภาพแวดลอมที่ 

เปลี่ยนแปลง 
    ศิริอร  ขันธหัตถ (2547: 2) ไดสรุปความหมายการบริหารวาหมายถึง กิจกรรมที่
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ซ่ึงคําวา 
การบริหาร (Administration) ใชไดทั้งการบริหารกิจการของรัฐบาลในสวนที่เรียกวา “รัฐกิจ” และ
การบริหารกิจการของเอกชนที่เรียกวา “ธุรกิจ” ภาครัฐกิจ เชน การบริหารกระทรวง ทบวง        

กรมตาง ๆ และภาคธุรกิจ เชน การบริหารธุรกิจของบริษัทหางรานหรือศูนยการคาตาง ๆ เปนตน 
ซ่ึงใชรวม ๆ กันวา “การบริหาร” สวนคําวา “การจัดการ” (Management) มุงใชเฉพาะภาคธุรกิจ
เทานั้น และมีความหมายคลายการบริหาร คือ หมายถึงกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป 
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 
    จึงอาจสรุปความหมายของ “การบริหาร” ไดวาหมายถึง ศิลปหรือศาสตร       

ของกระบวนการจัดองคการที่ประกอบไปดวยกิจกรรมของกลุมบุคคลที่มีตั้งแต 2 คนขึ้นไป และ   
มีการใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาและมีการดําเนินงาน
ภายใตสภาพแวดลอมที่มีเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผลที่ไดมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
  การบริหารมีลักษณะสําคัญ 8 ประการ ดังนี้ (เกรียงไกร  ศิริมงคล, 2541: 58-59)  

1) การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งหรือกลุมใด   

กลุมหนึ่ง ดังนั้น เรื่องของการบริหารจึงสามารถเรียนรูและศึกษาได ฝกฝนอบรมใหเกิดความ  
ชํานาญได จึงอาจกลาวไดวา การบริหารเปนวิชาชีพอยางหนึ่ง 

2) การบริหารเปนงานที่มีจุดมุงหมาย ในการบริหารงานนั้นจําเปนตอง
มีการกําหนดวัตถุประสงคและจุดมุงหมายไวกอนและดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมายนั้น ๆ  

3) การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายในและ

ภายนอกองคการ ถาองคการนั้น ๆ มีนโยบายที่จะทําประโยชนตอสังคม ก็นับวาองคการนั้น    
มีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอกองคการ สิ่งเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหารอันมีอิทธิพล     
ตอชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอม  
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4) การบริหารเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน ทั้งนี้เพราะ
คนเรายอมมีขอบเขตความสามารถจํากัด ทั้งดานกําลังกาย กําลังสมอง และเวลา ซ่ึงจําตอง
ไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน  

5) การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดี จําเปนตองไดรับความรวมแรง
รวมใจกันของบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ 

6) การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพได ตองใชความรูความ
ชํานาญและการฝกฝนอบรมทางการบริหารโดยเฉพาะ ผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญ    
ในการบริหาร อันไดแก การวางแผน การจัดองคการและอื่น ๆ  

7) การบริหารเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ไมสามารถมองเห็นได เพราะฉะนั้น 
ผลงานจะเปนเครื่องวัดความสามารถทางการบริหาร 

8) เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาที่บริหารเอง คณะผูบริหารเปน
กลุมบุคคลอื่น ๆ ที่มีความรูความสามารถทางการบริหาร ซ่ึงจะทําหนาที่บริหารในนามของ
เจาของธุรกิจ 

    นอกจากนี้ Fayol (n.d. อางถึงใน ศิริพร พงศศรีโรจน, 2540: 30-31) ไดกลาวไววา 
หลักการบริหารที่สําคัญนั้น ประกอบดวย 14 ประการ ดังนี้ 

1) หลักเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
2) หลักการมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
3) หลักการมีจุดหมายรวมกัน  

4) หลักการธํารงไวซ่ึงสายงาน 
5) หลักการแบงงานกันทํา 
6) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
7) หลักการถือประโยชนสวนบุคคลเปนรองจากประโยชนสวนรวม 
8) หลักการใหผลประโยชนตอบแทน 

9) หลักการรวมอํานาจไวสวนกลาง 
10)  หลักความมีระเบียบเรียบรอย 
11)  หลักความเสมอภาค 
12)  หลักความมีเสถียรภาพในการทํางานหรือความมั่นคงของงาน 
13)  หลักความคิดริเริ่ม 

14)  หลักความสามัคคี 
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      2.2.1.2  ความหมายของการจัดการ (Management) 
           มีผูที่ใหความหมายของการจัดการ (Management) ไวหลายทาน ดังตอไปนี้ 
    บรรยงค  โตจินดา (2542: 34) ไดสรุปความหมายการจัดการไววาหมายถึงการ

ดําเนินการเพื่อใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย   
ที่กําหนดไว ซ่ึงในการดําเนินการนั้นอาจจะตองดําเนินการหลายอยาง เชน การวางแผน การจัด
องคการ การจัดบุคคล การอํานวยการ การมอบหมายงาน การประสานงาน การควบคุมงาน 
เปนตน 
     ธงชัย  สันติวงษ (2545: 3) ไดใหความหมายของการจัดการวาหมายถึงภารกิจ

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เขามาทําหนาที่ประสานใหการทํางานของบุคคล            
ที่ตางฝายตางทําและไมอาจประสบผลสําเร็จจากการแยกกันทํา ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จได
ดวยดี 
  เนตรพัณณา  ยาวิราช (2547: 2) ไดใหคําจํากัดความของการจัดการวาหมายถึง 
กระบวนการที่ผูบริหารปฏิบัติเพื่อนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการโดยอาศัย

บุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร หากพิจารณาในมุมกวางแลวจะพบวาการจัดการ
ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 1) เปนกระบวนการของการดําเนินกิจกรรมที่ตอเนื่อง    
และสัมพันธกัน 2) เนนที่การบรรลุเปาหมายขององคการ และ 3) การทํางานเพื่อใหบรรลุ 
เปาหมายโดยผสมผสานบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหารเขาดวยกัน 
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2542: 444 อางถึงใน ตุลา มหาพสุธานนท, 2547: 

40) ไดใหความหมายการจัดการวาหมายถึง กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใชให     
บรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการบริหาร คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ 
(Organizing) 3) การชี้นํา (Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling) ซ่ึงจากความหมายดังกลาว 
มีคําสําคัญ 3 คํา คือ กระบวนการ ทรัพยากรการบริหาร และวัตถุประสงค สามารถแสดงได     
ดังภาพ ดังภาพที่ 2.6 
 

INPUT 

  -  คน 

  -  เงิน 
  -  วัตถุดิบ 

  -  วิธีการ 

PROCESS 

  -  การวางแผน 

  -  การจัดองคการ 
  -  การชี้นํา 
  -  การควบคุม  

OUTPUT 

  -  สินคา 
  -  บริการ 

FEEDBACK 
 

ภาพที่ 2.6  แสดงกระบวนการจัดการ 

แหลงที่มา:  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2542 อางถึงใน ตุลา  มหาพสุธานนท, 2547: 42. 
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  จึงอาจสรุปไดวา การจัดการ หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหบุคคลในองคการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่กําหนดไว ซ่ึงเปนการดําเนินงาน
โดยอาศัยบุคลากร และทรัพยากรทางการบริหาร ตามขั้นตอนการบริหาร อันประกอบดวย        

1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การชี้นํา (Leading) และ 4) การ
ควบคุม (Controlling) 
    การจัดการ ถือไดวาเปนงานที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จ  
ไดโดยสวนรวม ทั้งนี้เพราะแมวาผูปฏิบัติงานในจุดตาง ๆ จะทํางานในหนาที่การงานที่เปนงาน    
ดานเทคนิคไดดีก็ตาม ถาหากไมประสานหรือสอดคลองกับงานที่กระทําโดยฝายอื่น ๆ หรือ        

ไมเหมาะสมกับสภาพการณภายนอกที่อยูไกลออกไป ก็ยอมจะทําใหงานตาง ๆ ลมเหลว            
ไมสามารถกอใหเกิดผลสําเร็จไดกับกิจการได (ธงชัย สันติวงษ, 2545: 10) ภารกิจที่เกี่ยวของกับ
การจัดการหรือการบริหารมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการทุกประเภท ไมวาองคการ
น้ันจะเปนองคการธุรกิจหรือองคการสาธารณะ องคการขนาดเล็กที่เจาของผูประกอบการ      
เปนผูดูแลเพียงคนเดียวจนถึงองคการขนาดใหญที่มีโครงสรางและระบบงานที่สลับซับซอน        

ลวนแลวแตตองอาศัยการจัดการหรือการบริหารในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายขององคการ
ทั้งสิ้น องคการทุกองคการตองมีเปาหมายขึ้นอยูกับวาองคการนั้นถูกจัดอยูในประเภทใด ถาเปน
องคการธุรกิจจะมีเปาหมายหลักในการแสวงหากําไร เพื่อนําไปใชเปนคาใชจายในการ
ประกอบการ ผลประโยชนในรูปของเงินเปนผลตอบแทนการลงทุนของผูถือหุน ฯลฯ ในขณะที่
องคการสาธารณะจะมีเปาหมายหลักเพื่อการบริการประชาชนเปนหลัก ไมไดมีจุดมุงหมาย      

ที่จะแสวงหากําไร เปาหมายตาง ๆ เหลานี้จะเปนตัวกําหนดกิจกรรม (Activities) หรือภารกิจ 
(Missions) ตาง ๆ ซ่ึงแยกยอยไดลงไปถึงงาน (Job) แตละงานที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณมาชวยในการดําเนินการ การกอตัวในรูปของ
กระบวนการการจัดการจะเริ่มตนขึ้นเพื่อชวยในการประสานงานและอํานวยการใหกิจกรรมของ
แตละบุคคลสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบรรลุเปาหมาย

ขององคการ (ตุลา  มหาพสุธานนท, 2547: 39)  
  

     2.2.2   การจัดการและทรัพยากรทางการบริหาร 

  ปจจัยในการจัดการที่เปนมูลเหตุพ้ืนฐานที่สําคัญที่ผูบริหารทุกคนตองหันมาสนใจ         
ในงานดานการจัดการ เพื่อใชดําเนินการตามวัตถุประสงคของกิจกรรม ประกอบดวยปจจัย          

ดังตอไปนี้ (ธงชัย สันติวงษ, 2545: 14-15)  

1) คน (Man)  คือ ทรัพยากรบุคคลที่ถือไดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งที่จะ
กอผลสําเร็จใหกับกิจการไดอยางมาก ทั้งในแงของปริมาณงานและคุณภาพงาน 

2) เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณที่จัดหาและซื้อมาอยางพิถี     
พิถันเพ่ือใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา  
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3) เงินทุน (Money)  นับวาเปนปจจัยที่สําคัญในการใหการสนับสนุนในการ
จัดหาทรัพยากรเพื่อหลอเลี้ยงและเอื้ออํานวยใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปโดยไมติดขัด      
ซ่ึงเงินทุนนี้ มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงราคาตนทุนของเงิน คือ ดอกเบี้ยอีกดวย  

4) วัสดุสิ่งของ (Material)  ถือเปนปจจัยที่มีปริมาณและมูลคาสูงไมตางจาก
ปจจัยตัวอื่น ๆ เพราะวัตถุดิบและวัตถุสิ่งของเหลานี้ตองมีการจัดหามาใชดําเนินการผลิตหรือ
สรางบริการตลอดเวลา 
  ปจจัยทั้ง 4 ตัวนี้ นับไดวาเปนปจจัยในการจัดการโดยแทจริง เพราะทุกปจจัยเปนสิ่งที่
กิจการตองจัดหามาทั้งสิ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เนตรพัณณา ยาวิราช (2547: 3) ที่กลาว

วาการจัดการมีความเกี่ยวของโดยตรงกับทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบดวย บุคลากร 
(Human) เงิน (Monetary) วัตถุดิบ (Raw Material) และเงินทุนหรืองบประมาณที่ใชในการทํางาน  
(Capital) โดยอธิบายรายละเอียดได ดังนี้ 
  ทรัพยากรมนุษย หมายถึง บุคลากรที่ทํางานในองคการ ผูมีความรูในการทํางาน
ทรัพยากรทางการเงิน คือ จํานวนเงิน ซ่ึงผูบริหารใชเพื่อผลิตสินคาบริการไวเพื่อขาย วัตถุดิบ 

หมายถึง สวนผสมของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ๆ และเครื่องมือเครื่องจักร เปนเครื่องมือสําคัญ
ในกระบวนการผลิต 
  ความมีประสิทธิภาพทางการจัดการ (Managerial Efficiency) หมายถึง การที่ผูบริหารใช 
ความสามารถในการกระทําสิ่งตาง ๆ ในองคการใหบังเกิดผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยใช
ทรัพยากรทางการบริหารในจํานวนนอย แตผลลัพธที่มีมากกวาทรัพยากรที่ใชไป สวนความ       

มีประสิทธิผลทางการจัดการ (Managerial Effectiveness) หมายถึง การดําเนินงานโดยใช
ทรัพยากรใหเหมาะสมกับผลผลิตไดตามเปาหมายที่ตองการ สรุปความสัมพันธไดดังภาพที่ 2.7 
 

ไมสําเร็จตามเปาหมาย 
สูญเสียทรัพยากร 

บรรลุเปาหมาย 
แตสูญเสียทรัพยากรมาก 

ไมบรรลุเปาหมาย 
แตไมสูญเสียทรัพยากร  

บรรลุเปาหมาย 
โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด 

ไมมีประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิภาพ 

ไมมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ 
 

 

ภาพที่ 2.7  แสดงความสัมพันธระหวางความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล 

    ทางการบริหาร 

แหลงที่มา:  เนตรพัณณา ยาวิราช, 2547: 3. 
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 ลักษณะสําคัญบางประการของการจัดการ มีดังนี้ (บรรยงค  โตจินดา, 2542: 25-26)  
1) การจัดการเปนศิลปและศาสตร  
(1) การจัดการที่จะใหไดรับความสําเร็จนั้น จะเปนศิลปการใชความสามารถ  

หรือทักษะในการดําเนินงานใหไดรับความสําเร็จมากกวาอยางอื่น  
(2) ในเชิงศิลปน้ีถือวาการจัดการจะสําเร็จหรือไม แคไหน จะขึ้นอยูกับ          

ความสามารถและทักษะในการจัดการของผูจัดการเปนสําคัญ 
(3) การจัดการกลายเปนศาสตรหรือวิทยาการหรือเทคโนโลยีสาขาหนึ่ง  
(4) การจัดการเปนศาสตรที่มีความกาวหนา มีการคิดคน มีการวิจัยและ

พัฒนาไปอยางกวางไกลมาก 
(5) การจัดการเปนศาสตรที่มีการศึกษาอยางเปนระบบและมีการคิดคน    

เปนหลักการและนําไปปฏิบัติไดผล  
2) การจัดการเปนเทคนิคหรือวิธีการที่เปนหนาที่ของหัวหนาระดับตาง ๆ          

ในองคการ  

(1) องคการจะมีบุคคลตาง ๆ ไดปฏิบัติงานอยู และทุกคนจะไดรับการ
จัดแบงงานใหปฏิบัติตามความสามารถ 

(2) การจัดการใหงานขององคการที่บุคคลผูปฏิบัติงานตาง ๆ ปฏิบัติอยูได
ปฏิบัติใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

(3) การจัดการในองคการสวนใหญน้ันเปนหนาที่ของผูจัดการ หรือผูบังคับ 

บัญชาหรือผูบริหาร 
  สวนการดําเนินงานนั้นมีหลายประการ เชน (บรรยงค  โตจินดา, 2542: 29-30) 

1) การแบงหนาที่อยางกวาง ๆ 3 ประการ ไดแก (1) วางแผน (Planning) 
(2) ดําเนินการ (Executing) และ (3) ควบคุม (Controlling) 

2) การแบงหนาที่ออกเปน 4 ประการ ไดแก (1) วางแผน (Planning)  

(2) จัดองคการ (Organizing) (3) อํานวยการ (Directing) และ (4) ควบคุม (Controlling) 

3) การแบงหนาที่ออกเปน 5 ประการ ไดแก (1) วางแผน (Planning) 
(2) จัดองคการ (Organizing) (3) จัดบุคคล (Staffing) (4) อํานวยการ (Directing) และ  
(5) ควบคุม (Controlling) 

4) การแบงหนาที่ออกเปน 7 ประการ ไดแก  

P = Planning  การวางแผน 
O =  Organizing  การจัดองคการ 
S = Staffing  การจัดบุคคล 
D = Directing การอํานวยการ 
Co = Co-ordinating  การประสานงาน 
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R = Reporting  การรายงาน 
B = Budgeting การงบประมาณ 

 

 2.2.3   ความสําคัญของการบริหารจัดการ 

    ความสําคัญโดยทั่วไป การบริหารจัดการกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ (ปรีชา  แดงโรจน, 
2538: 40)  

1) ประโยชนในการทําใหองคการบรรลุเปาหมายโดยถือหลักประหยัด แตให
ไดผลผลิตมากที่สุด 

2) ประโยชนในการทําใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน คือ ไดผล
ตามความคาดหมายและประโยชนสูงสุด 

3) ประโยชนในการเปนเครื่องชี้ถึงความเจริญ หรือความเสื่อมขององคการ      

ในอนาคต  

4) ประโยชนในการอาศัยหลัก การบริหารจัดการ มาใชปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพในการแขงขัน 

5) ประโยชนในการพยุงและสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวม 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความอยูดีมีสุข 
  

  การกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 และ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 ไดสะทอนแนวคิดการพัฒนา “ความอยูดีมีสุข” ของประชาชน ซ่ึงเปน
เปาประสงคของทุกสังคม อยางไรก็ตามคําจํากัดความ “ความอยูดีมีสุข” คอนขางซับซอน       
ในอดีตไดมีพัฒนาการในแนวคิดตาง ๆ ที่ใกลเคียงกับความหมายของ “ความอยูดีมีสุข” 

มากมาย อาทิ ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และการพัฒนาคนของ UNDP เปนตน แตความคิด
ดังกลาวยังมีความแตกตางหรือยังไมครอบคลุมความหมายทั้งหมดของ “ความอยูดีมีสุข”       
ซ่ึงกรอบแนวคิด “ความอยูดีมีสุข” น้ัน อาจถือไดวาพัฒนามาจากกรอบแนวคิดการพัฒนา
ประเทศของอมาตยา เซน (พ.ศ.2528) ซ่ึงไดระบุไววา “ผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนา คือ 
การทําใหปจเจกบุคคลสามารถบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ตองการ และปจเจกบุคคลมีสิทธิเสรีภาพ  

ในการเลือกวิธีการไปสูความสําเร็จดวยตัวของเขาเอง สวนการมีรายไดเปนเพียงเครื่องมือหรือ
ทางผานไปสูความสําเร็จเทานั้น” แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาประเทศ        
ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 ที่ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของคน และกําหนดใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงเครื่องมือ  
การพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่จะนําไปสูความอยูดีมีสุขของคนเทานั้น 

ดังนั้น “ความอยูดีมีสุข” จึงตองพิจารณาในขอบเขตที่กวางขวางกวาการถือเปนความสําเร็จของ
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แตละปจเจกบุคคล ไมใชเพียงแคการพัฒนา “เครื่องมือ” ที่ประชาชนเปนเจาของและใชไปสู
จุดมุงหมายปลายทางเทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2546: 8) 

  การพัฒนาประเทศในปจจุบันมีจุดมุงหมายที่พยายามจะลดภาวะความยากจนและ      
ทําใหประชาชนมีความเสมอภาคในการรับบริการตาง ๆ จากรัฐ โดยรัฐมีหนาที่จัดหาเครื่องมือ   
ตาง ๆ เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถและมีศักยภาพที่จะ       
ขจัดความยากจนและยกระดับชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น เชน การจัดใหมีสถานศึกษาของรัฐ       
ในระดับตาง ๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและพยายามพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ

การใหบริการทางสาธารณสุขตาง ๆ การจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน 
นอกจากนี้ รัฐยังตองสงเสริมสภาพแวดลอมทางสังคมใหประชาชนสามารถนําศักยภาพ           
ที่ตนมีอยูออกมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงสามารถสนับสนุนใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยู        
ที่ดีขึ้นได (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547: 1)  
  เปาหมายของการพัฒนาสังคมประการแรก คือ ความสุข ซ่ึงหมายความวา การพัฒนา

สังคมมุงทําใหคนเปนสุขนอกเหนือจากเปาหมายอยางอื่น โดยความหมายของความสุขนั้น     
อาจใหความหมายไดหลายอยาง เพราะเปนเรื่องของคนแตละคน (จิตวิสัย) แตในที่น้ีขอให
ความหมายของความสุข คือ ความสบาย ความสําราญ ความปลอดโปรงโลงใจ หรืออาจกลาว   
ไดวา ความสุข คือ ความไรทุกข เพราะเมื่อไมมีทุกขก็จะทําใหสบายใจ ปลอดโปรง ไมกังวล      
ซ่ึงทางพุทธศาสนาแยกออกเปนสองประเภท คือ สามิสสุข แปลวา ความสุขที่ตองการเหยื่อ เชน 

เงิน ทอง ขาวของ การเอาใจ การรับใชใหความชวยเหลือของผูอ่ืน กับนิรามิสสุข แปลวา ความสุข
ที่ไมตองการเหยื่อ เปนความสุขที่เราสรางเอง ทําเอง เชน ความสุขจากการให ความสุขจากการ
ชวยเหลือแบงปนสิ่งของเงินทองใหผูอ่ืน ความสุขจากการใชปญญาแกไขปญหาไดรูทันโลก 
ความสุขจากการทําดี ทําบุญ จากผลงานดี หรือดํารงชีวิตดี สวนลักษณะคนมีความสุขนั้น      
จากความหมายและประเภทของความสุขที่ไดกลาวมาแลวนั้น ทําใหมองเห็นลักษณะของคนมี

ความสุขไดวา คนมีความสุขทางกาย คือ ความสะดวกสบาย รางกายมีนํ้ามีนวล แข็งแรง ไมมีโรค
เบียดเบียน และความสุขทางจิตใจ คือ ความปลอดโปรงโลงใจ ไมมีทุกข ไมมีโศก ไมกังวล มีความ
ราเริง แจมใส อ่ิมใจ ผอนคลาย และสงบเยือกเย็น นอกจากนี้ หากจะทําการวัดความสุข อาจวัดได
ทั้งวิธีวัตถุวิสัย (Objectivity) และจิตวิสัย (Subjectivity) ในเชิงวัตถุวิสัยจะวัดความสุขจากเกณฑที่
นักวิจัยกําหนดขึ้นเพื่อวัดพฤติกรรม ทําแบบสอบถามใหผูถูกวัดความสุขตอบแลวเอาคําตอบมา

จําแนกประเภทและทําเปนตัวเลข แลววัดความสูงต่ําของความสุข การวัดความสุขแบบวัตถุวิสัย
จะไดความสุขของกลุมคนไมใชความสุขของแตละคน ซ่ึงวัดไดโดยวิธีจิตวิสัย คือ การวัดแบบให
เขาจัดตัวเขาเองวาเขามีความสุข หรือมีความทุกข หรือสุขบาง ทุกขบาง วิธีน้ีนอกจากจะไดรูวา
ใครทุกขใครสุขเปนรายคนแลว ยังไดความสุขของกลุมคนดวย (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2546: 

119-120) 
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 2.3.1   ความหมายของคุณภาพชีวิต 

  มีผูใหความหมายของคุณภาพชีวิตไวหลายทาน ดังนี้ 
  พัณณิณ  กิติพราภรณ (2531 อางถึงใน สุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ,     
2534: 5) ไดใหคําจํากัดความของคุณภาพชีวิตไววา ชีวิตที่มีคุณภาพ คือ ชีวิตที่มีความสุข ซ่ึงเกิด  
ขึ้นไดจาก (1) ความสุขทางกาย หมายถึง การที่เรามีความเปนอยูที่ดี อาทิเชน มีที่อยูอาศัยที่ดี    

มีสุขภาพและ Health Care ที่ดี มีสาธารณูปโภค เชน การคมนาคมที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดี เชน 
นํ้า-อากาศบริสุทธิ์ และยังรวมไปถึงการพักผอนและสันทนาการที่ดีตามสมควรอีกดวย           
(2) ความสุขทางใจ ไดมาจากการรูจักพอดี ความพอใจในสภาพที่เปนอยู การมีทัศนคติที่ดีตอ
ตนเองและผูอ่ืน มีความรักอบอุนผูกพันกันในครอบครัวและเพื่อนมนุษย มีความอดทนเสียสละ 
ทําประโยชนใหแกสังคม   

  นวลศิริ  เปาโรหิตย (2533: 5 อางถึงใน ปรีชา วิหคโต, 2534: 448) ไดกลาวถึงความหมาย
และขอบขายของคุณภาพชีวิตวาหมายถึง ชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมและสังคมที่ตนเองดํารงอยูไดอยางดี ขณะเดียวกันก็สามารถ
ดํารงชีวิตที่เปนประโยชนใหทั้งกับตนเอง สังคม และประเทศชาติดวย  
  สํานักงานสถิติแหงชาติ (2547: 1) ไดกลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง วิถีชีวิตความเปนอยู

ที่ดี มีความสะดวกสบายของคนในจังหวัด ซ่ึงไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม    
ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละจังหวัด การบริการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน การไดรับหรือการมีโอกาสที่จะเขาถึงบริการตาง ๆ รวมไปถึงศักยภาพอันเปนลักษณะที่
สําคัญของครัวเรือน  
  อมรา  พงศาพิชญ และคณะ (2547: 89) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบมี

สวนรวมในพื้นที่ชุมชนเกษตรที่ราบสูงและสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิต
ที่ดี หมายถึง การมีครอบครัวที่อบอุน มีอาหารเพียงพอ มีสภาพแวดลอมดี สุขภาพดี การเงินดี 
สภาพสังคมมั่นคง (สรางปจจัยสี่ดวยตนเอง) มีเวลาชวยเหลือสังคม (ใหมีวิถีชีวิตที่ถูกตอง)        
มีความสุขสงบรมเย็น มีตนทุนชีวิต (ดิน นํ้า ปา ภูมิปญญาทองถิ่น) และสามารถสืบทอดสู
ลูกหลาน ไมมีหนี้สิน มีโอกาสแสวงหา (มีทางเลือก) พ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองได 

  สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2548: 5) ไดใหคํานิยามของ
คําวา “คุณภาพชีวิต” วาหมายถึง ระดับการดํารงชีวิตของมนุษยที่เปนผลรวมทั้งในเชิงภาวะวิสัย 
และอัตวิสัย ในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมนุษยจะมีคุณภาพชีวิตระดับใดนั้น สามารถเปรียบเทียบ
กับคามาตรฐานหรือเปรียบเทียบกับชวงเวลาในอดีตที่ใชเปนฐานในการเปรียบเทียบ 
  สิทธิเดช  นิลสัมฤทธิ์, บุญสม หรรษาศิริพจน, พลาพรรณ คําพรรณ, และมนตรี เกิดมีมูล 

(2548: 5) ไดใหคําจํากัดความของคําวา “คุณภาพชีวิต” ไว 5 ดาน คือ 1) คุณภาพชีวิตดานการ
ทํางาน หมายถึง ความพึงพอใจในงาน/อาชีพในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง ความกาวหนาของ
งานที่ทําอยูในปจจุบัน ตลอดจนความพึงพอใจในรายได สภาพแวดลอมในการทํางานและ
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ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 2) คุณภาพชีวิตดานครอบครัว หมายถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความผูกพัน การชวยเหลือและความรับผิดชอบตอกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ทั้งในดาน
จิตใจและวัตถุ 3) คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความเครียด หมายถึง อาการทางดานรางกาย

และจิตใจที่แสดงออกมา อันจะบงบอกถึงภาวะของสุขภาพทางกายและระดับความเครียดของ
จิตใจ 4) คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ความรูสึกทางกายที่ไดรับผลกระทบจาก
มลภาวะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณใกลบาน และ 5) คุณภาพชีวิตดานชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน 
หมายถึง ความพึงพอใจตอการไดรับการใหบริการที่ดีของภาครัฐในดานการศึกษา คมนาคม 
สาธารณสุข สาธารณูปโภคตาง ๆ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งความพึงพอใจ  

ในดานราคาสินคา อุปโภค บริโภค และราคาคาสาธารณูปโภคที่เปนอยูดวย  
  จากการประมวลความหมายของคําวา “คุณภาพชีวิต” จากหลาย ๆ ทาน ที่ไดให       
คําจํากัดความไปแลวขางตนนั้น จึงทําใหเห็นความสอดคลองกันกับแนวคิดเกี่ยวกับความ       
อยูดีมีสุข ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความหมาย
ของ “ความอยูดีมีสุข” ไววาหมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู      

มีงานทําที่ทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุนมั่นคง อยูในสภาพ 
แวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546: 9) 
  ดังนั้น จึงไดอาจกลาวไดวา คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการดํารงชีวิตของมนุษยที่เปน
ผลรวมทั้งในเชิงภาวะวิสัยและอัตวิสัย ในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยชีวิตที่มีความสุขนี้ เกิดไดจาก 

ชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมและสังคม  
ที่ตนเองดํารงอยูไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันก็สามารถดํารงชีวิตที่เปนประโยชนใหทั้งกับตนเอง 
สังคมและประเทศชาติดวย 
  องคประกอบของความอยูดีมีสุขตามความหมายที่ไดสรุปมาขางตน ครอบคลุมทุกมิติ
ของการดํารงชีวิตที่เชื่อมโยงกันอยางเปนองครวม จําแนกไดเปน 7 ดาน ประกอบดวย           

ดานสุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจายรายได ชีวิตครอบครัว 
สภาพแวดลอม และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ซ่ึงจะตองดําเนินการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน   
เพื่อใหเกิดผลตอความอยูดีมีสุขของคนไดอยางแทจริง แสดงไดดังภาพที่ 2.8 
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สุขภาพอนามัย 

ความรู 

ชีวิตการทํางาน

รายไดและการ 
กระจายรายได 

การบริหาร 
จัดการที่ดี 

สภาพแวดลอม 

ชีวิตครอบครัว 

ความอยูดีมีสุข 

 
 

ภาพที่ 2.8  แสดงองคประกอบ “ความอยูดีมีสุข” 

แหลงที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546: 9. 
 

  กรอบแนวคิดหลัก ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไดพัฒนา “ดัชนีความอยูดีมีสุข” (Well-Being Index) ครอบคลุมองคประกอบของความอยูดีมีสุข
ทั้ง 7 ดาน น้ัน แสดงรายละเอียดได ดังตอไปนี้ (นภาภรณ  พิพัฒน, 2550: 195-197) 

1) สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีภาวะโภชนาการ   

ที่ดี รูจักปองกันดูแลสุขภาพและสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ซ่ึงทําใหคนมีอายุยืนยาว 
สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข เครื่องชี้วัดผลกระทบสุดทาย ไดแก อายุขัยเฉลี่ยของคน   
สวนเครื่องชี้วัดการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูผลกระทบขั้นสุดทาย คือ การเจ็บปวยดวยโรคที่
สามารถปองกันไดมีนอยลง รวมทั้งการจัดใหมีหลักประกันสุขภาพแกประชาชนอยางทั่วถึง  

2) ความรู ชวยเสริมสรางศักยภาพของคนใหมีทักษะความสามารถในการ

ปรับตัวอยางรูเทาทันในสังคม การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาสติปญญาและ
กระบวนการเรียนรูของคนใหสามารถ “คิดเปน ทําเปน” พ่ึงตนเองและดํารงชีวิตในสังคมได    
ดัชนีชี้วัดผลการศึกษา ไดแก จํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษาของประชากร อัตรการเรียนตอ    
ในระดับมัธยมตนและปลาย และผลสัมฤทธิ์ของการเรียน  

3) ชีวิตการทํางาน การมีงานทําเปนที่มาของรายไดในการเลี้ยงชีพ ทั้งของตนเอง

และครอบครัว นําไปสูการสรางความสําเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดการทํางาน ไดแก 
อัตราการวางงาน หากอยูในระดับต่ําก็นาจะแสดงวาคนมีความอยูดีมีสุข นอกจากนี้ความมั่นคง
ในการทํางานเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เสริมสรางใหคนดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข เพราะมีสวัสดิการ
รองรับยามเจ็บปวยหรือเมื่อถึงวัยหลุดพนจากการทํางาน 
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4) รายไดและการกระจายรายได ความสําเร็จของการพัฒนาที่แทจริงนั้น 
ประชาชนตองมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น มีการดํารงชีวิตที่ไดมาตรฐาน มีการกระจายผล       
การพัฒนาไปสูกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเทาเทียม ตัวชี้วัดประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ของการ

แกปญหาความยากจน วัดจากสัดสวนจํานวนคนจนที่อยูเหนือเสนความยากจน สําหรับการ
กระจายรายไดจะวัดจากสัมประสิทธิ์การกระจายรายไดหรือดัชนีจีนี (Gini Coefficient)  

5) ชีวิตครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิต 
ครอบครัวอยูดีมีสุข คือ ครอบครัวที่มีความรักความอบอุน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ลดปจจัย
เสี่ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได และมีการเกื้อกูลสังคมอยางมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่แสดง

ถึงชีวิตครอบครัวจะพิจารณาจากสัมพันธภาพที่อบอุนในครอบครัว การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 
และปจจัยเสี่ยงของครอบครัว  

6) สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต สภาพแวดลอมที่ดียอมสงผลตอสุขภาพ
รางกายและจิตใจที่ดี ครอบคลุมการมีที่อยูอาศัยมั่นคง วัดจากสัดสวนครัวเรือนที่มีบานและที่ดิน
เปนของตนเอง การไดรับบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ วัดจากสัดสวนครัวเรือนที่มีนํ้าประปา

บริโภคและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเกิดคดีอาชญากรรม และคดียาเสพติด 
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัดจากความสกปรกของแมนํ้า ปริมาณขยะและ
พ้ืนที่ปาไม  

7) การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ รัฐจะตองดูแลคนในสังคมใหมีสิทธิและ
เสรีภาพในการดํารงชีวิต มีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐไดรับ   

การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตามกฎหมาย รัฐกับประชาชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน กรอบการ
บริหารจัดการที่ดีประกอบดวย 6 หลักการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม 
หลักสํานึกรับผิดชอบ หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส ตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สัดสวน
ขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย สัดสวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ดัชนีชี้วัดการคอรรัปชั่นขององคกร    
เปนตน  
 

 2.3.2   ดัชนีวัดคุณภาพชีวิต 

   การพัฒนาใหบรรลุความอยูดีมีสุขนั้น จะตองดําเนินการไปพรอม ๆ กันทุกดานและตอง

คํานึงถึงผลการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณควบคูไปกับเชิงคุณภาพ ดังนั้นการประเมินผลจะตอง
พิจารณาจากตัวชี้วัดที่เปนการวัดผลกระทบขั้นสุดทายในเชิงคุณภาพ ประกอบกับตัวชี้วัด    
ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการพัฒนาที่จะนําไปสูผลกระทบขั้นสุดทายดวย การประเมินผล
ความอยูดีมีสุขในแตละดานจะมีตัวชี้วัดหลายตัว (สํานักงานคคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ     
และสังคมแหงชาติ, 2546: ภาคผนวก 2-4) ดังนั้น เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาและ         

ทิศทางการพัฒนาความอยูดีมีสุขในภาพรวมได (สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความ
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ม่ันคงของมนุษย, 2548: 7-13) จึงไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนดัชนี
และองคประกอบในการพัฒนาใหบรรลุความอยูดีมีสุขของหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทย ดังนี้ 
      2.3.2.1  กรมการพัฒนาชุมชน: ดัชนีความจําเปนขั้นพื้นฐาน  

    ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพ        
ความจําเปนของคนในครัวเรือนในดานตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
เอาไววา คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ อยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหมีชีวิตที่ดี 
และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
    เครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐานกําหนดขึ้นเพื่อใชในการชี้วัดวาคนในแตละ

ครัวเรือนควรมีคุณภาพชีวิตขั้นต่ําในเรื่องนั้น ๆ ในหวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ (ปกติจะกําหนด 5 ป  
ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ตามเกณฑที่กําหนด จึงจะถือวามี 
คุณภาพชีวิตตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เครื่องชี้วัด จปฐ. ในชวงป พ.ศ.2545-2549   
มีตัวชี้วัดจํานวน 6 หมวด 37 ตัวชี้วัด   
   หมวดที่ 1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) ดังนี้ 

1)  หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอดและฉีดวัคซีนครบถวน 

2)  หญิงที่คลอดลูกไดรับการทําคลอดและดูแลหลังคลอด 

3)  เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม  

4)  เด็กแรกเกิดถึง 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ 

5)  เด็กแรกเกิดไดกินนมแม 4 เดือนแรกติดตอกัน 

6)  เด็กแรกเกิดถึง 5 ป ไดกินอาหารอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

7)  เด็กอายุ 6-15 ป ไดกินอาหารอยางถูกตองครบถวน 

8)  เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ 

9)  ทุกคนในครัวเรือนไดกินอาหารที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  

10)  คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

11)  คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม  
  หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม)  

12)  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร 

13)  ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 

14)  ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป  

15)  ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนและบริเวณบานเปนระเบียบ 

ถูกสุขลักษณะ  

16)  ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ  

17)  ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 
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18)  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

19)  ครัวเรือนมีความอบอุน 
  หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (ประชาชนเขาถึงบริการดานการศึกษา)  

20)  เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอม 
กอนวัยเรียน  

21)  เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 

22)  เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  

23)  เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และไมไดเรียนตอมัธยมศึกษา 
ตอนปลายไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ 

24)  คนอายุ 15-60 ป อานออกและเขียนภาษาไทยได 

25)  คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอย 
สัปดาหละ 5 ครั้ง 

  หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได)  

26)  คนอายุ 18-60 ป มีการประกอบอาชีพและมีรายได  

27)  คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 20,000 บาทตอป  

28)  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  
หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (ประชาชนมีคานิยมที่แสดงความเปนคนไทย)  

29)  คนในครัวเรือนไมติดสุรา  

30)  คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่  

31)  คนอายุ 6 ป ขึ้นไป ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอย  
สัปดาหละ 1 ครั้ง 

32)  คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 

33)  คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน  

หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา (ประชาชนมีสวนรวมตอชุมชนและสังคม) 

34)  ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล  

35)  ครัวเรือนมีคนที่มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน 
ของชุมชนหรือทองถิ่น  

36)  ครัวเรือนมีคนเขารวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน  

37)  คนที่มีสิทธิ์ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  
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          2.3.2.2  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
           ในป พ.ศ.2545 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) ไดกําหนดแนวคิดในการประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรียกแนวคิด

น้ันวา “ความอยูดีมีสุขของคนไทย” ความหมายของแนวคิดนี้ สศช. ระบุวา หมายถึง การมี 
สุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มีงานทําที่ทั่วถึง มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ        
มีครอบครัวที่อบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของ
ภาครัฐ ซ่ึง สศช. กําหนดองคประกอบของความอยูดีมีสุข 7 องคประกอบ คือ สุขภาพอนามัย 
ความรู ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจายรายได ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอม และ    

การบริหารจัดการที่ดี (สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2548: 9)  
     สําหรับตัวชี้วัดทั้ง 7 องคประกอบ มี 25 ตัวชี้วัด โดยมีการกําหนดคาถวงน้ําหนัก
ของตัวแปรตาง ๆ เทากัน เนื่องจากตัวแปรทุกตัวมีความสําคัญกับการสรางความอยูดีมีสุข     
ใหคนไทยเทาเทียมกันดังไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2546: ภาคผนวก 2-4)   

     ดานสุขภาพอนามัย มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1) อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด  

2) สัดสวนประชากรที่ไมเจ็บปวยในแตละป  

3) สัดสวนประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพ  
 ดานความรู มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

4) จํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษาของประชาชน  

5) อัตราการเขาเรียนหนังสือของเด็กชั้นมัธยมตนและมัธยมปลาย  

6) ผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร 

 ดานชีวิตการทํางาน มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

7) สัดสวนผูวางงาน  

8) สัดสวนแรงงานที่มีบริการสวัสดิการและอยูในขายครอบคลุม
กองทุนประกันสังคม  

 ดานรายไดและการกระจายรายได มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

9) สัดสวนคนยากจนดานรายได  

10)  สัมประสิทธิ์การกระจายรายได  
 ดานสภาพแวดลอม มีตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ดังนี้  

11)  สัดสวนครัวเรือนที่มีบานและที่อยูเปนของตนเอง  

12)  สัดสวนครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช  
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13)  สัดสวนคดีอาชญากรรมตอประชากร  

14)  สัดสวนคดียาเสพติดตอประชากร  

15)  ดัชนีคุณภาพแหลงน้ํา 

16)  สัดสวนขยะตอประชากรแตละป  

17)  สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมด  
    ดานชีวิตและครอบครัว มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

18)  อัตราการหยาราง 

19)  อัตราการจดทะเบียนสมรส 

20)  ความอบอุนของครอบครัว 

21)  รอยละของครัวเรือนที่มีรายไดมากกวารายจายรอยละ 10       
  ดานการบริหารจัดการที่ดี มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

22)  สัดสวนจํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย 

23)  สัดสวนของผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง 

24)  สัดสวนคาใชจายภาครัฐตอ GDP 

25)  ดัชนีชี้วัดคอรรัปชั่นขององคกร Transparency International (TI) 
                  2.3.2.3  รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย 2546 (UNDP) 
     ในป 2546 สํานักโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ประจําประเทศไทย
ไดจัดพิมพรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยขึ้นมา โดยในรายงานฉบับนี้ UNDP ไดจัดสราง 
“ดัชนีความกาวหนาของคน” (Human Achievement Index - HDI) วัตถุประสงคของ UNDP ในการ

พัฒนาดัชนี HAI เพื่อใชแสดงความกาวหนาของการพัฒนาคนมากกวาที่จะมุงเนนที่ความ       
ขาดแคลนขัดสน น่ันคือ ในการมองภาพของผลการพัฒนาในเชิงบวกมากกวาจะมุงเนนที่ความ
ขากแคลนขัดสน โดย HAI มีลักษณะเปนพหุมิติและมีนัยเชิงนโยบายมิติของ HAI มีจํานวน 8 มิติ 
คือ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานการทํางาน ดานรายได ดานที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม 
ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดานคมนาคมและการสื่อสาร และดานการมีสวนรวม โดยมีดัชนี

รวมทั้งหมด 40 ตัวชี้วัด ดังนี้  
    ดานสุขภาพ มีตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1) อายุขัยเฉลี่ยแรกเกิด (ป)  

2) อัตราการขาดสารอาหารขั้นแรกเริ่มในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป (%) 

3) จํานวนผูเปนโรคเอดสที่เพิ่มขึ้น (ตอประชากร 100,000 คน) 

4) จํานวนผูปวยโรคเครียด โรคจิต ประสาท (ตอประชากร 1,000 คน) 

5) ประชากรมีพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน สูบบุหรี่  
ด่ืมสุรา (%) 
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6) จํานวนประชากรตอแพทย (คน)  
    ดานการศึกษา มีตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ดังนี้  

7) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป (ป)  

8) อัตราการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (%) 

9) อัตราการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 

10)  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (%) 

11)  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 

12)  จํานวนนักเรียนตอครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน) 

13)  จํานวนนักเรียนตอหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน)  
 ดานการทํางาน มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้ววัด ดังนี้ 

14)  อัตราการวางงาน (%) 

15)  อัตราการทํางานต่ําระดับ (%) 

16)  แรงงานที่มีประกันสังคม (%) 
 ดานรายได มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

17)  รายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน (บาท) 

18)  การเปลี่ยนแปลงรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน (2541-2543) (%) 

19)  สัดสวนคนจน (%) 

20)  ครัวเรือนที่มีหนี้ (%) 
 ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ดังนี้  

21)  ครัวเรือนที่สรางดวยวัสดุคงทนถาวร (%) 

22)  ครัวเรือนในชุมชนแออัดในเขตเมือง (%) 

23)  ครัวเรือนที่มีตูเย็น (%) 

24)  ครัวเรือนที่หุงตมดวยเตาแกสหรือเตาไฟฟา (%) 
 ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน มีตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

25)  ครัวเรือนที่ผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัว (%) 

26)  ครัวเรือนที่ผูสูงอายุเปนหัวหนาครอบครัว (%) 

27)  เด็กอายุ 15-17 ปทํางาน (%) 

28)  การหยาราง (ตอคูสมรส 1,000 คู) 

29)  คนพิการ (%) 

30)  การแจงความคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ (ตอประชากร 
100,000 คน) 

31)  การจับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด (ตอประชากร 100,000 คน) 
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 ดานคมนาคมและการสื่อสาร มีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ดังนี้  

32)  ครัวเรือนที่เดินทางไปอําเภอใกลที่สุดไดสะดวกตลอดป (%) 

33)  จํานวนยานพาหนะสวนบุคคล (ตอประชากร 1,000 คน) 

34)  ครัวเรือนที่มีโทรทัศน (%) 

35)  จํานวนประชากรตอโทรศัพท (คน) 

36)  ประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 
 ดานการมีสวนรวม มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ดังนี้  

37)  การใชสิทธิเลือกตั้ง (%) 

38)  จํานวนองคกรชุมชน (ตอประชากร 100,000 คน) 

39)  ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม/องคกรทองถิ่น (%) 

40)  ครัวเรือนที่รวมกิจกรรมสาธารณประโยชนในชุมชน (%) 
          2.3.2.4  กระทรวงสาธารณสุข  
     กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ

กลุมเปาหมาย จํานวน 6 ดาน 45 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    มิติสุขภาพ มีตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1) ครัวเรือนในชุมชนมีขาวบริโภคพอเพียงตลอดป  

2) นํ้าหนักและสวนสูงผูสูงอายุ 

3) ผูสูงอายุสามารถชวยเหลือดูแลตนเองไดในกิจวัตรประจําวัน 

4) ผูสูงอายุมีการออกกําลังกายเปนประจํา 

5) ผูสูงอายุมีศูนยฟนฟูสมรรถภาพชุมชน 

6) โรคความดันโลหิตสูง 

7) โรคเบาหวาน 

8) โรคขอตาง ๆ 

9) โรคหอบหืด 

10)  โรคอัมพฤกษ 

11)  โรคอื่น ๆ 

12)  ปญหาการถายอุจจาระ 

13)  ปญหาการถายปสสาวะ 

14)  การนอนหลับ 

15)  การเดินและการทรงตัว 

16)  สายตา 

17)  การใชฟนบดเคี้ยว 
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18)  การฟงและการไดยิน 

19)  การรับประทานอาหารที่ถูกตอง 

20)  มีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ 

21)  สุขภาพจิต 

22)  เมื่อมีปญหามีผูปรับทุกขหรือพูดคุยได 

23)  ครัวเรือนในชุมชนมีนํ้าบริโภคอยางเพียงพอ 

24)  ผูสูงอายุไดรับการรักษาเมื่อเจ็บปวยในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 

25)  ผูสูงอายุไมติดสุรา 

26)  ผูสูงอายุไมติดบุหรี่ 

27)  มีบัตร สปร.  

28)  มีการตรวจสุขภาพผูสูงอายุประจําป  
   มิติดานการศึกษา มีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด  

29)  เด็กอายุครบตามเกณฑไดรับการศึกษา 
   มิติดานรายได มีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 

30)  ประชากรในชุมชนมีรายไดเฉลี่ย 10,000 บาทตอป 
  มิติดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม มีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 

31)  ถูกรบกวนจากเสียง ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง กลิ่นเหม็น หรือ 
มลพิษทางอากาศ นํ้า ขยะ และสารพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
  มิติดานครอบครัวและชุมชน มีตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด  

32)  เปนบุคคลที่สังคมยอมรับ  

33)  ประชากรในชุมชนเขาถึงการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 

34)  ไดรับบริการดานสังคม 

35)  ผูดอยโอกาสในชุมชนไดรับบริการสวัสดิการสังคม 

36)  ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและปลอดภัยจาก

ยาเสพติด 

37)  ประชากรในชุมชนไดรับสัญชาติไทย 

38)  ครัวเรือนในชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานถาวรไมอพยพเคลื่อนยาย 

39)  ครัวเรือนในชุมชนมีขาวบริโภคพอเพียงตลอดป 

40)  ไดรับขาวสารที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต 

 มิติการมีสวนรวม มีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด  

41)  ครัวเรือนในชุมชนเขารวมกิจกรรมทางสังคม 

42)  ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมหรือชมรม 
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43)  สมาชิกในครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมหรือชมรม 

44)  เปนสมาชิกและใหความรวมมือในกิจกรรมของหมูบาน ชุมชน 
ตําบล หรือกลุมอื่น ๆ 

45)  ไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสม่ําเสมอ  
    สรุปไดวา จากการทบทวนดัชนีวัดผลการพัฒนาที่ผานมา ภาคสวนตาง ๆ ใน
สังคมไทยเห็นวาองคประกอบที่เปนปจจัยพื้นฐานรวมกันในการสรางความสุขของมนุษย      
หรือดัชนีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันประกอบดวย ดังตอไปนี้ (สุชาดา  วัฒนา, 2550: 21-23)  

1) การมีสุขภาวะ ประกอบดวย การมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี      

มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา และใฝรู  

2) ครอบครัวอบอุน หมายถึง ครอบครัวที่มีบทบาทของครอบครัว     
ที่เหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  

3) ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเปนปกแผน       
มีศักยภาพในการพึ่งตนเองได ชุมชนที่สามารถเกื้อกูลกัน การมีสวนรวมของชุมชนในการ     

รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ  

4) เศรษฐกิจที่เปนธรรมและเขมแข็ง หมายถึง ระบบเศรษฐกิจปจเจก
ที่มีสัมมาชีพ มีระบบเศรษฐกิจที่เขมแข็ง กลาวคือ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ 
เสถียรภาพ มีความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ กลาวคือ มีการกระจายรายไดและกระจาย
ผลประโยชน การพัฒนาใหกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเปนธรรมและเทาเทียม  

5) การมีสภาพแวดลอมดี ระบบนิเวศที่สมดุล หมายถึง การมีปจจัย  
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ไดแก การมีที่อยูอาศัยที่ม่ันคง สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคไดอยาง
พอเพียงและสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการดํารงชีวิต
และทรัพยสิน รวมทั้งไมมีความรุนแรงในสังคม และมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี มีระบบนิเวศ         
ที่สมดุล  

6) การมีสังคมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล หมายถึง สังคมที่มี
องคประกอบ ดังนี้ (1) การที่ประชาชนมีจิตสํานึกประชาธิปไตย หรือการที่ประชาชนมีความตื่นตัว 
รูจักรักษาสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของตนเอง ปฏิบัติตัวตามหนาที่ และเคารพสิทธิของ        
ผูอ่ืน ตลอดจนมีความกระตือรือรนที่จะเขารวมบริหารและพัฒนาประเทศ (2) การมีสังคมที่มี      
ธรรมาภิบาล กลาวคือ มีการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่ดี มีระบบโครงสราง 

กฎเกณฑ กระบวนการและกลไกการดําเนินงาน และการตรวจสอบที่มีคุณภาพ นิติธรรม       
ความโปรงใส ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม และความคุมคาในการใชทรัพยากร    
และ (3) การมีความสมานฉันททางสังคม หรือการที่สังคมอยูรวมกันฉันทกัลยาณมิตรมีความ  
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เห็นพองกัน แตพรอมยอมรับความแตกตางหลากหลายดานเชื้อชาติความเชื่อ วัฒนธรรม           
และศาสนาของกลุมคนในสังคม  
  สรุปองคประกอบของสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยไดดังภาพที่ 2.9 
 
 

ความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

ในสังคมไทย (Green and 

Happiness Society) 

การมีสุขภาวะ 

เศรษฐกิจเขมแข็ง

และเปนธรรม 

สภาพแวดลอมและ

ระบบนิเวศสมดุล 
ครอบครัวอบอุน 

สังคมประชาธิปไตย

ท่ีมีธรรมาภิบาล 

ชุมชนเขมแข็ง 

  

 
 

ภาพที่ 2.9  แสดงองคประกอบของสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 

แหลงที่มา:  สุชาดา วัฒนา, 2550: 23. 
 

    2.3.3  แนวทางการพัฒนาเพื่อสรางความอยูดีมีสุขของคนไทย  

      แนวทางการพัฒนาเพื่อสรางความอยูดีมีสุขของคนไทยจะตองเปนการพัฒนา

ศักยภาพของคนทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและทักษะความรู ใหสามารถ “คิดเปน ทําเปน” 
ปรับตัวเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ควบคูไปกับ         
การบริหารจัดการระบบคุมครองทางสังคมในดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ รวมทั้งการเสริมสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางมีคุณภาพ เพียงพอตอการสรางงานและเพิ่มรายได
ของประชาชน ชวยแกไขปญหาความยากจนและลดชองวางการกระจายรายได ตลอดจน       

การปรับระบบบริหารจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546: 2-3)  

1) พัฒนาศักยภาพคนไทยใหสามารถนําความรูไปชวยเสริมทักษะในการ
ประกอบอาชีพและหารายได สามารถปรับตัว รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน 
และเสริมสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ขยายโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชาชน   

อยางทั่วถึงและเปนธรรม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู     
และยกระดับทักษะฝมือแรงงานและกําลังคนใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  

2) ปรับปรุงบริหารจัดการระบบคุมครองทางสังคม โดยการคุมครองกลุม
ผูดอยโอกาส กลุมยากจนและกลุมเสี่ยง โดยใหชุมชนและภาคีตาง ๆ มีบทบาทและมีสวนรวม    

ในการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดําเนินงานมากขึ้น ขยายระบบประกันสังคม         
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ใหกลุมแรงงานนอกระบบที่ยังขาดหลักประกันที่ม่ันคง และการปรับการบริหารจัดการเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดวยการใหชุมชน           
เปนผูรับผิดชอบในการแกไขปญหามากขึ้น 

3) เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางมีคุณภาพเพื่อสราง
งานและรายไดใหแกคนไทย โดยเรงรัดการสงออกสินคาที่มีศักยภาพในการแขงขันและพัฒนา
ตลาดในประเทศใหเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        
มาพัฒนาผลิตภัณฑใหม ใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนชองทางการตลาด และตอยอดการวิจัย  

และพัฒนาระดับพื้นฐานใหสามารถนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

4) แกไขปญหาความยากจนและการกระจายรายไดอยางตอเนื่อง โดยใหความ  
สําคัญกับการเพิ่มศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนใหสามารถเพิ่มทักษะความรูในการประกอบ
อาชีพและรายได โดยสงเสริมบทบาทชุมชนใหเปนศูนยกลางในการแกไขปญหาในชุมชน ควบคู
ไปกับการแกปญหาเชิงโครงสรางดานนโยบายและกลไกตาง ๆ ใหเอื้อประโยชนตอคนจน

โดยเฉพาะมาตรการทางการคลังเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําของรายได  

5) ปรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปน
ฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน ใหเกิดความเสมอภาค เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญ      
กับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และประชาชน     
โดยสงเสริมแนวคิด ศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมใหแกสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมในการตรวจสอบของชุมชนและ
ประชาชน  
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  
 

    2.4.1  ความหมายของการมีสวนรวม 

  มีผูที่ใหความหมายของการมีสวนรวมไวหลายทาน ดังนี้ 
  กมล  สุดประเสริฐ (2540: 9) ไดใหความหมายของกระบวนการมีสวนรวมวาหมายถึง 

กระบวนการของการทํางานรวมกัน อันตองอาศัยการสืบสวนคนควาหาปญหาและขอโตแยง
รวมกันเปนกลุม วิเคราะหสาเหตุแหงปญหา (ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
วัฒนธรรม และทางสวนบุคคล) รวมกันเปนกลุม และเหนือสิ่งอื่นใดตองปฏิบัติงานรวมกัน   
อยางเปนกลุมในการแกปญหานั้น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ย่ิงไปกวานั้น กระบวนการ      
มีสวนรวมยังเปนกระบวนการวิจัยที่คอนเอียงไปในดานกระบวนการประชาธิปไตย 

    เครยตัน (2543: 1) ไดกลาวไววากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการ
ซ่ึงสาธารณชนมีความหวงกังวล มีความตองการ และมีทัศนะที่จะมีสวนรวมกับรัฐในการ
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ตัดสินใจ หรืออาจกลาวไดวา เปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมายโดยรวมเพื่อที่จะให   
เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน เปาหมายของกระบวนการ          
มีสวนรวมของประชาชนคือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็น

ตอโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายของรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพื่อหาทางออกที่ดี
ที่สุดสําหรับทุก ๆ คน 
     ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543: 138-139) ไดสรุปวาการมีสวนรวมมีความหมาย
ใน  2 ลักษณะ คือ 1) การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชน
เขามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา 

การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ    
การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนา
ดังกลาว จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 2) การมีสวนรวมในนัยทาง
การเมือง โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ หนึ่ง การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดย
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชนของ

กลุมและโครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนา และสอง คือ การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการ
พัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลางมาเปน
สวนภูมิภาค เพื่อใหภูมิภาคมีลักษณะเปนเอกเทศ ใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร           
มีอํานาจตอรองในการจัดสรรทรัพยากรอยูในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถ

ตรวจสอบได  
     นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547: 4) ไดกลาวโดยสรุปวา การมีสวนรวม คือ การที่ฝายหนึ่ง      
ฝายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขารวมการตัดสินใจ หรือเคยเขามารวมดวย
เล็กนอย ไดเขารวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชเพียงมีสวนรวมอยาง     
ผิวเผิน แตเขารวมดวยแทจริงยิ่งขึ้น และการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย

ของโครงการ  
     อมรา  พงศาพิชญ และคณะ (2547: 106) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม (Participation) 
หมายถึง การมีสวนเกี่ยวของของทุกฝายที่เขารวมในกิจกรรมสรางและพัฒนาตัวชี้วัด ตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุดการสรางและพัฒนาตัวชี้วัด 
     ถวิลวดี  บุรีกุล (2548: 2) ไดอธิบายเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชนวาหมายถึง การที่

ประชาชนมีสิทธิและหนาที่ที่จะเขารวมในการแกปญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะ 
สํารวจตรวจสอบความจําเปนในเรื่องตาง ๆ การระดมทรัพยากรทองถิ่น และเสนอแนวทางแกไข
ใหม ๆ เชนเดียวกับการกอตั้งและดํารงรักษาองคกรตาง ๆ ในทองถิ่น  
     อรุณี เวียงแสง, ตุลวัตร พานิชเจริญ, วราลักษณ ไชยทัพ และนัยนา หวายคํา (2548: 

14) ไดนิยามความหมายของกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมที่มุงใหความสําคัญกับการพัฒนา
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คนเปนสําคัญวาหมายถึง การเปดหรือสรางโอกาสอยางเต็มที่กับการเขามามีสวนรวมของ
กระบวนการภาคประชาชนหรือผูยากลําบากในสังคม ในการตัดสินใจวาอะไรคือปญหาและ
สาเหตุที่สําคัญของบุคคล ครอบครัว และชุมชนของเขาเอง ตัดสินใจวาจะกําหนดแนวทางหรือ

ทางเลือกที่ตองการบรรลุไดดวยตัวชาวบานเอง รวมทั้งติดตามและตรวจสอบผลสําเร็จที่เกิดจาก
การดําเนินงานของโครงการ เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาหรือการขยายผลบทเรียนและ   
การเรียนรูสูสังคมทั่วไป ในกระบวนการพัฒนาจึงเนนกระบวนการมีสวนรวมในทุกขั้นทุกตอน 
     บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2549: 62) ไดสรุปไววาการมีสวนรวมเปน
กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในทุกขั้นตอน ตั้งแตการรวมรับรู รวมคิดริเริ่ม     

รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และรวมตรวจสอบ โดยใชพลังความสามารถในดานตาง ๆ ของตนเอง
รวมกับความรูและวิทยาการที่เหมาะสมอยางสรางสรรค พรอมไปกับการเปนผูรับแบงปน
ผลประโยชนและรวมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่ตามมาดวย 
   สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (2549: 18) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม
ของประชาชนวา เปนกระบวนการซึ่งประชาชนมีสวนไดเสีย ไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยน

ขอมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแต
เริ่มแรก เพื่อใหเกิดความเขาใจและการรับรู เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอทุกฝาย 
     ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่ใหประชาชนเขามา       

มีสวนเกี่ยวของในทุกขั้นตอน โดยทุกฝายที่เขารวมในกิจกรรมมีการสรางและพัฒนาตัวชี้วัด
รวมกัน ตั้งแตเริ่มตนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ อาทิ การรวมรับรู รวมคิดริเริ่ม รวมตัดสินใจ      
รวมปฏิบัติ และรวมตรวจสอบ โดยใชพลังความสามารถในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนกระบวนการ
สื่อสารสองทางที่มีเปาหมายโดยรวมเพื่อที่จะใหเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และเปนที่ยอมรับรวมกัน  
 

 2.4.2  องคประกอบสําคัญและระดับของการมีสวนรวม  

               2.4.2.1  องคประกอบสําคัญของการมีสวนรวม 
           องคประกอบสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน คือ (พัชรี สิโรรส             
และคณะ, 2546: 2-2 – 2-3)  

1) การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง       

มีการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของทั้งฝายรัฐ องคกรเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเนน        
การสื่อสารสองทาง ทั้งชองทางที่เปนทางการและไมเปนทางการ ไมใชการทําครั้งเดียวจบ     
และควรเกิดขึ้นตลอดโครงการ 

2) เปาหมายของการมีสวนรวมไมใชเพียงการจัดใหมีการรับฟง     
ความคิดเห็นตามกฎหมาย หรือการทําใหไมมีความขัดแยง หากแตกระบวนการมีสวนรวมของ



 

53 

ประชาชนควรมุงใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวางและเปนวิธีการเพื่อทําใหการ 
ตัดสินใจของรัฐดีขึ้นและเปนที่ยอมรับรวมกัน   
    นอกจากนี้ ถวิลวดี  บุรีกุล (2548: 3-4) ยังไดกลาวถึงองคประกอบของการ      

มีสวนรวมไววามี 3 ดาน ที่แตกตางออกไป คือ  
1) ตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายชัดเจน การใหประชาชน     

เขารวมในกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนวาเปนไปเพื่ออะไร 
ผูเขารวมจะไดตัดสินใจถูกวาควรเขารวมหรือไม  

2) ตองมีกิจกรรมเปาหมาย การใหประชาชนเขามามีสวนรวม       

ตองระบุลักษณะของกิจกรรมวามีรูปแบบและลักษณะอยางไร เพื่อที่ประชาชนจะไดตัดสินใจวา
ควรเขารวมหรือไม  

3) ตองมีบุคคลหรือกลุมเปาหมาย การใหประชาชนเขามีสวนรวม
จะตองระบุกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปกลุมบุคคลเปาหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรม
และวัตถุประสงคของการมีสวนรวมอยูแลวโดยพื้นฐาน 

     2.4.2.2  ระดับการมีสวนรวม  
      ระดับการมีสวนรวมโดยหลักการทั่วไปนั้น ขึ้นอยูกับวาจะมีสวนรวมประเภทใด 
หรือขั้นตอนใด แตหลักใหญ อาจแบงเปน 5 ระดับ อยางกวาง ๆ ดังนี้ (นรินทรชัย พัฒนพงศา, 
2547: 17-18, 21)  

1) การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชน  

2) การมีสวนรวมรับรูขอมูล ขาวสาร  

3) การมีสวนรวมตัดสินใจ 

4) การมีสวนรวมทํา 

5) การมีสวนรวมสนับสนุน 
     สําหรับการมีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น แบงไดดังนี้ 

1) รวมคนหาปญหาของตนใหเห็นวาสิ่งใดที่เปนปญหา-รากเหงา     
ของปญหา 

2) รวมคนหาวาสิ่งที่จําเปนของตน พวกตน ในปจจุบันคืออะไร 
(1) รวมคิดชวยตัวเองในการจัดลําดับปญหา เพื่อจะแกไขสิ่งใด

กอน-หลัง 

(2) วางแผนแกไขปญหาเปนเร่ือง ๆ 
(3) รวมระดมความคิดถึงทางเลือกตาง ๆ และเลือกทางเลือก      

ที่เหมาะสม  
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(4) รวมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนํามาใชแลวรวมดําเนินการ   
แกไขปญหานั้น ๆ  

(5) รวมติดตามการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงาน 

(6) รวมรับผลประโยชนหรือรวมเสียผลประโยชนจากการ
ดําเนินการ 
 

   2.4.3  หลักการสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

   “การพัฒนาแบบมีสวนรวม” เปนกระบวนการพัฒนาที่มุงไปสูการระดมความหลากหลาย
ของมนุษยทุกสวนในสังคมมารวมกันกําหนดแนวทางวิถีทางในการพัฒนาสังคม อันจะชวย
ประสานความขัดแยงและชองวางที่แตกตางเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคม เปนการกระจายอํานาจ
ในการพัฒนาไปสูคนทุกสวนในสังคมใหเกิดความรวมมือและรวมเปนเจาของในสิ่งที่ดําเนินการ

รวมกัน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจะกระจายไปสูทุกสวนอยางเทาเทียม สูสังคมที่เปนธรรมและยั่งยืน 
กระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชนที่ทําให    
ทุกคนตระหนักถึงหลักการสําคัญรวมกัน ดังนี้ (วราลักษณ  ไชยทัพ, 2544: 19-23)  
     1)  การจัดความสัมพันธที่เสมอภาค เทาเทียมกัน  

    การจัดความสัมพันธดานบทบาทระหวางนักพัฒนาและชุมชนที่เทาเทียมกัน    
เปนหลักการสําคัญของกระบวนการมีสวนรวม โดยตางฝายควรมีความตระหนักถึงความ
ตองการของตนเองและสิ่งที่ตนเองสามารถทําได รวมทั้งควรตระหนักในความเปนเจาของ 
ตองการคิดเอง ทําเอง กําหนดเอง ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนสวนที่คอยกํากับ กําหนดใหเกิดบทบาท
การทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและเปนที่พอใจรวมกัน  

    2)  การมีอิสระ ไมครอบงํา  
    ความเชื่อมั่นในความเปนมนุษยควรอยูบนฐานของการไมครอบงํา การให
อิสรภาพในการคิดและแสดงออก โดยไมมีอคติ และไมนําความคิด ความเชื่อของตนมาวัดหรือ    
ตีคุณคา หรือชักจูงครอบงําใหเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในศักยภาพ ฐานความรู      
ภูมิปญญา และประวัติศาสตร วัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคม ของชุมชน ที่จะเปนฐานพลังสําคัญ    

ในการแกไขปญหาดวยตนเองตอไป  
    3)  การมีสวนรวมของทุกคนในสังคม 
    ในชุมชนหนึ่ง ๆ ยอมประกอบดวย ความแตกตางหลากหลายทั้งดานฐานะ เพศ 
วัย สถานะทางสังคม ฯลฯ การสรางโอกาส เปดพื้นที่ทางสังคมอยางเทาเทียม ในการใหทุกสวน  
ไดมีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิด ศักยภาพ ความรู และรวมมีบทบาทดําเนินการ

ตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหงานที่ดําเนินไปนั้นไมไปกระจุกตัวอยูที่กลุมใดกลุมหนึ่ง และสงผลกระจาย
ไปสูคนทุกสวนในชุมชนในสังคมอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
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   4)  การมีสวนรวมในทุกกระบวนการทุกขั้นตอน 
    การดําเนินงานพัฒนาตามโครงการพัฒนาหนึ่ง ๆ น้ัน มีกระบวนการ ขั้นตอน     
ที่ตอเนื่องเชื่อมโยงกัน หลายครั้งที่เราพบวาโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอชุมชน      

ขาดการมีสวนรวมของชุมชน ตั้งแตขั้นตอนการศึกษาขอมูลและการรับรูขอมูลขาวสาร           
ซ่ึงเมื่อถึงขั้นการดําเนินการแลวมักเกิดปญหาความขัดแยง และสรางผลกระทบตอชุมชน
มากมายตามมา รวมทั้งการใหความหมายของการมีสวนรวม ที่ขาดความเขาใจอยางแทจริงของ
หนวยงานทั้งหลายที่เขามาดําเนินงานรวมกับชุมชนที่มักอางเสมอวาไดเปดโอกาสการมี     
สวนรวมของชุมชนแลว โดยการเชิญตัวแทนของชุมชนเขารวมประชุมและรวมกิจกรรม    

ในขณะที่โครงการที่ดําเนินไปนั้นผานการวางแผนและตัดสินใจมาแลวโดยที่ชุมชนไมมีโอกาส
รับรูมากอน แตเปนเพียงผูรวมมีสวนในบางสวนที่กําหนดโดยเจาของโครงการนั้น ๆ ซ่ึงการมี
สวนรวมที่แทจริงควรใหประชาชนมีสวนรวมตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสาร การวิเคราะหปญหา 
การวางแผน กําหนดเปาหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล    
การสรุปบทเรียน แกไขปรับปรุง และรวมทั้งการขยายผล และเผยแพรผลสูสาธารณะ 
 

   2.4.4  หลักการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

  การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
และมีเปาหมายสอดรับกัน กลาวคือ กระบวนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีเปาหมาย       
ที่การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลในดานจิตสํานึก อุดมการณ ทัศนคติ ความตระหนัก ความรู และ
ทักษะ ซ่ึงเชื่อวาจะนําไปสูการรวมพลัง ศักยภาพ เปนกลุมเปนขบวนการในระดับตาง ๆ          
จากชุมชนสูเครือขายประชาชนที่เขมแข็งตอไป (วราลักษณ  ไชยทัพ, 2544: 24-31) 

 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) การเรียนรูที่สรางจิตสํานึกทางอุดมการณ สํานึกของคุณคา ศักดิ์ศรีของ    
มนุษยและพลังของการรวมกลุมพลังชุมชน ตองสรางพื้นที่ทางสังคมใหแกกลุม ซ่ึงการจัดการ
เรียนรูแบบ มีสวนรวมมีเปาหมายหลัก คือ การสรางสํานึกในคุณคา ศักดิ์ศรี สํานึกทางชนชั้น          
ความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ คุณคาของตนเองและชุมชน รวมทั้งการพัฒนาความรู 

ความสามารถของบุคคล โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะนําไปสูผลของการเขามา     
มีสวนรวมในสังคมที่เชื่อมโยงระดมพลังศักยภาพตาง ๆ ที่จะนําไปสูการเสริมความเขมแข็ง   
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน การพึ่งตนเอง ความเสมอภาคและเปนธรรม 

2) การเรียนรูแบบองครวมเชื่อมโยงสัมพันธ เปนการเรียนรูที่ไมแยกสวนระหวาง
ความเปนชุมชนกับโครงสรางอํานาจภายนอกชุมชน เปนการปะทะกันทางความคิดทาง

วัฒนธรรมและระบบคุณคา ทั้งภายในชุมชนกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงภายนอกชุมชน 
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู จําเปนตองคนหาคุณคาเดิมที่มีอยูในชุมชน เปนสิ่งที่ชุมชนสราง
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ขึ้นเอง สั่งสมและสืบทอดกันมา เพื่อคนหาแนวทางหรือกระบวนการปรับตัว การตอสูทางสังคม
ที่จะสรางสมดุลอํานาจใหเกิดความเทาเทียมเปนธรรม 

3) การเรียนรูที่ประสานระหวางการเรียนรูเชิงประจักษรวมกับทฤษฎี กลาวคือ 

กระบวนการเรียนรูที่ไดผลและเปนประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเรียนรู
ทามกลางการปฏิบัติ เปนการเรียนรูจากการทํางานจริง มีการประชุมแลกเปลี่ยนรวมกันระหวาง
คนทํางาน หรือที่เรียกวา “เวทีสรุปบทเรียน” รวมทั้งการปรับเปลี่ยนหาแนวทางการทํางานที่
สอดคลองเหมาะสมยิ่งขึ้น แลวนําลงไปปฏิบัติจริงอีกครั้ง กอนจะกลับมาสูกระบวนการเดิม      
ซํ้าแลวซ้ําเลา กระบวนการดังกลาวนี้เองเปนกระบวนการเรียนรูที่สรางการเรียนรูดวยตนเอง          

ซ่ึงสงผลตอการเกิดองคความรูใหม ๆ แสดงไดดังภาพที่ 2.10  
 

 

ปฏิบัติงาน 

(เรียนรูทามกลางการทํางาน) 

ทบทวน  

(เรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ) 

วิเคราะห สรุปบทเรียน 

 (เรียนรูจากการวิพากษ ยอมรับสวนที่ผิดพลาด) 

ปรับปรุง 

(นําผลจากการเรียนรูไปจัดปรับ) 

ยกระดับแนวคิด 
องคความรูใหม 

 

ภาพที่ 2.10  แสดงกระบวนการเรียนรูแบบสรุปบทเรียน 

แหลงที่มา:  วราลักษณ  ไชยทัพ, 2544: 27. 
 

4) การเรียนรูตรงจากการเห็นของจริงหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณตรง  
การไดเรียนรูตรงเปนการเรียนรูที่ดี เปนการเรียนรูที่ไดพบไดเห็นของจริง จับตอง สัมผัสได หรือ    
ไดแลกเปลี่ยนกับผูมีประสบการณตรงดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูตรงจะทําใหผูเรียนรู           
ไดวิเคราะห เลือกและตัดสินใจจากการวิเคราะหสิ่งที่พบเห็นและประสบการณที่ไดรับรวมกับ

ประสบการณตรงของตนเอง 

5) ใหผูเขารวมการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู ซ่ึงคํานึงถึงพื้นฐานและ 
ประสบการณของผูรวมการเรียนรูเปนสวนสําคัญในการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน        
เปดโอกาสใหผูเขารวมการเรียนรูเปนผูคนหาขอมูล ประเมินปญหา ความตองการ และ          
ความจําเปนของการจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเขารวมควรไดเรียนรูดวยตนเอง       

จากประสบการณของกันและกันเปนหลัก โดยผูจัดกระบวนการเรียนรูเปนเพียงผูจัด          
หรือเอื้ออํานวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางกันไดเต็มที่ เพราะธรรมชาติของการเรียนรู 
ของคนนั้น ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและตองการมีความอิสระในการเรียนรู
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มากกวาพึ่งพิงผูอ่ืน ผลของการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณและการแสดงออกของตนเอง      
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการรับรูดานแนวคิด ทฤษฎี 

6) ใชกระบวนการกลุมที่เนนความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนสิ่งที่

สําคัญ ที่ผูดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูตองคํานึงถึง เพื่อใหผูเขารวมยอมรับฟงความ
คิดเห็นที่แตกตาง กระตุนสํานึกในความเชื่อมั่น ความไววางใจซึ่งกันและกัน มีความพรอม 
ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น การเสนอประสบการณและแสดงศักยภาพของตน        
และพรอมที่จะใหโอกาสซึ่งกันและกัน บรรยากาศของการสรางความรวมมือกันในลักษณะ      
การทํางานเปนทีมรวมกันคิด วิเคราะห แกปญหาจะชวยเสริมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7) เนนกระบวนการมากกวาเนื้อหา การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมจะไม
กําหนดโครงสรางของการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีรูปแบบตายตัว การเปดโอกาสใหเรียนรู
ตามสถานการณ เนื้อหาและกระบวนการ กําหนดขึ้นมาจากวัตถุประสงคที่มาจากความตองการ
ของผูเขารวมการเรียนรู เนนใหเรียนรูจากการคนควา ซักถาม อภิปราย ตรวจสอบ ฝกปฏิบัติ 
ทดลอง ลงมือแกปญหาในกลุม เพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวางกัน เนนที่ความคิดสรางสรรค

กระบวนการใหม ๆ ในการคนหาทางแกปญหาที่เปดไวกวาง ๆ โดยไมมุงเนนการตรวจสอบผล
ของการเรียนรูดานเนื้อหาวาผิดหรือถูก แตจะเนนที่กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นวา ผูเขารวม   
การเรียนรูเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถแสดงออกและ
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกันอยางเต็มที่โดยสามารถใชประสบการณตาง ๆ ในการ
วิเคราะหเรียนรูจากประสบการณของตน 

8) กระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่อง ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรูที่จะสงผล 
ในระยะยาว เชน การพัฒนาแกนนําชุมชนที่เชื่อมโยงไปสูการจัดทําแผนการจัดการเกษตร     
ในชุมชน ซ่ึงควรมีแผนงานในการติดตามสนับสนุนใหแกนนําสามารถดําเนินการจัดทํา        
แผนการจัดการเกษตรในชุมชนอยางตอเนื่อง ที่อาจจะเปนทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู       
โดยการศึกษาดูงานเพิ่มเติม รวมทั้งการสนับสนุนกองทุน การจัดตั้งกลุมเกษตร เปนตน 

9) เนนการสรางบรรยากาศเรียนรูแบบไมเปนทางการ โดยใหผูจัดกระบวนการ  
เรียนรูและผูเขารวมการเรียนรูมีความเปนกันเอง บรรยากาศที่มีความเปนกันเองจะชวยสราง
ความรูสึกที่ไวเนื้อเชื่อใจ ใจกวาง และสรางใหเกิดความรวมมือสามัคคีชวยเหลือกัน มีการให 
และรับกันเต็มที่ 

10)  จัดวางความสัมพันธที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ซ่ึงไมใชผูใหกับผูรับตางเรียนรู 

แตผูเขารวมการเรียนรูมีสวนรวมกําหนดและตัดสินใจตอการจัดกระบวนการเรียนรูของตนเอง     
ใหเกิดการสื่อสาร โตตอบ ใหผูเขารวมการเรียนรูเสนอความคิดเห็น และสะทอนกลับโดย
ผูจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีบทบาทเปนผูอํานวยการ สงเสริมใหผูเขารวมเรียนรู             
มีการซักถาม การใชวิจารณญาณของตนเอง แสดงไดดังภาพที่ 2.11 
 



 

58 

ศึกษา/รับรูสถานการณ 
Assessment of situation 

วิเคราะหปญหา 
Problem analysis 

กําหนดเปาหมาย/วางแผน 
Planning 

ตัดสินใจ 
Decision 

ปฏิบัติดําเนินการ 
Implementation 

สรุปบทเรียน  
แกไขปรับปรุง 

ติดตามประเมินผล 
Monitoring 

ประเมินผล 
Evaluation 

ขยายผล-เผยแพร 

  การมีสวนรวม 

ขององคกร 

ชุมชน 

 
 

ภาพที่ 2.11  แสดงความสัมพันธการจัดการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในกระบวนการ 

                ทํางานพัฒนา 

แหลงที่มา:  วราลักษณ  ไชยทัพ, 2544: 25. 
 

   2.4.5  ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน 

  การจัดการมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพนั้น มีประโยชนหลายประการ เชน 
(สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, 2549: 18)  

1) เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหมในการ
ตัดสินใจใหรอบคอบขึ้น 

2)  การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจนั้นไดรับการยอมรับ 
จะชวยลดความขัดแยงระหวางการนําไปปฏิบัติ 

3) การสรางฉันทามติ ลดความขัดแยงทางการเมืองและเกิดความชอบธรรม   

ในการตัดสินใจของรัฐ 
4) การเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ สรางใหประชาชนเกิดความรูสึกเปน

เจาของและมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
5) การมีสวนรวมตั้งแตตนสามารถชวยลดการเผชิญหนาและความขัดแยง       

ที่รุนแรงได 
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6) ชวยทําใหเจาหนาที่ของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชนและไวตอความรูสึก
หวงกังวลของประชาชนและเกิดความตระหนักในการตอบสนองตอความหวงกังวลของ
ประชาชน เปนตน  

 ปริศนา  โกลละสุต (2534: 13) ยังไดใหความสําคัญของการมีสวนรวม ไวดังนี้ 
1) จะชวยทําใหประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น เนื่องจากเปนโครงการที่ตรง

กับปญหาและความตองการของประชาชน 
2) ประชาชนจะมีความรูสึกผูกพัน และมีความรูสึกเปนเจาของโครงการมากขึ้น 
3) การดําเนินโครงการจะราบรื่น ไดรับความรวมมือจากประชาชนมากขึ้น 

4) จะชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น 
5) โครงการจะใหประโยชนแกประชาชนมากขึ้น และมีการระดมทรัพยากรเพื่อ

ดําเนินโครงการมากขึ้น 
  นอกจากนี้ เครยตัน (2543: 68-69) ยังไดอธิบายถึงประโยชนของการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังนี้ 

1) ประชาชนมีโอกาสที่จะบอกกลาวในสิ่งที่ไดยินกอนที่เขาจะตองเผชิญหนา     
กับองคกรที่ทําหนาที่ตัดสินใจ ความรูสึกของความคับของใจ ความรูสึกที่ไมดีทั้งหลาย และ
ความรุนแรงอาจจะลดลงได 

2) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะสามารถกระตุนใหเกิดแนวทางการ
แกปญหามากขึ้น ดวยการลดจุดยืนและเต็มใจที่จะหาทางออกรวมกัน 

3) จากผลของการมีสวนรวมของประชาชนทําใหมองเห็นประเด็นสาธารณะและ
ความหวงกังวลที่บงชี้ตาง ๆ ไดชัดขึ้น  

4) ขอกลาวหาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจที่มีขอบกพรองจะลดลง 
5) ประเด็นทั้งหลายเกี่ยวกับความเชื่อถือในเรื่องการศึกษาทางเทคนิคและ

ขอเท็จจริงพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจสามารถที่จะหาขอยุติกอนที่จะมีการลงมติตัดสินใจได   

6) ประเด็นบางประเด็นหรือหลายประเด็นอาจจะไมตองนําไปสูโตะพิจารณา
เพียงแตมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอเสนอของผูแทนกอนที่สภาจะทําการตัดสินใจ 

7) บางครั้งบางคราว ซ่ึงอาจไมใชทุกครั้ง กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
จะกอใหเกิดผลของฉันทามติ ซ่ึงจะทําใหเปนการงายตอการอนุมัติการตัดสินใจโดยไดรับการ
สนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย 
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2.5  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

   2.5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

  มีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายทาน ดังตอไปนี้ 
  Morse (1958: 27) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไววาหมายถึง

ทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถลดความเครียดของผูทํางานใหนอยลง ถามีความเครียดมากจะทําให
เกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความเครียดนี้มีผลมาจากความตองการของมนุษย      
เมื่อเกิดความตองการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง เมื่อไดรับการตอบสนองความเครียดนั้น        
จะลดลงหรือหมดไป จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได  
  Strauss and Sayles (1960: 3) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงานไววาหมายถึง 

ความรูสึกพอใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ 
บุคคลจะรูสึกพอใจในงานที่ทํา เมื่องานนั้นใหประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ      
และสามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้น ๆ ได 
  สนิท  ตั้นซาย (2533: 10) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไววา
เปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการที่ไดรับการตอบสนอง ทั้งดานรางกาย

และจิตใจ ที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตาง ๆ จนทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ภุชงค  บุญอภัย (2533: 23) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปนทาที ความรูสึก 
และความคิดเห็นที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายหลังจากที่ไดรับประสบการณในสิ่งนั้นมาแลวในลักษณะ
บวก คือ พอใจ นิยมชมชอบ สนับสนุน หรือเจตคติที่ดีของบุคคลเมื่อเขาไดรับการตอบสนอง

ตามความตองการ  
  สุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ (2534: 12) ไดใหคําจัดความของความพึงพอใจ
ไววาเปนสภาพทางจิตที่แสดงออกถึงความสุขที่ไดรับรูวาสิ่งที่ตนใฝฝนหรือปรารถนา 
(aspiration) ไดรับการสนองตอบตามที่ตั้งความหวังไว การที่บุคคลแสดงความพึงพอใจตอสภาพ 
การดํารงชีวิตของตนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งยอมแสดงวาชีวิตในชวงเวลานั้นมีคุณภาพที่

เจาของชีวิตตองการ 
  สมาน  ชัยณรงค (2537: 9) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจในงานไววาหมายถึง
ความรูสึกของบุคคลที่มีตองานและการทํางานนั้น ถาบุคคลมีความรูสึกพึงพอใจ จะพรอม
เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจและสติปญญาใหแกงาน และในทางตรงกันขามถาบุคคลมีความรูสึก           
ไมพึงพอใจตองานและการทํางาน จะไมมีความกระตือรือรนในการทํางาน เพียงแตจะทํางาน

ตามหนาที่ใหเสร็จไปในแตละวันเทานั้น 
  รุจารัตน  ชูเชิด (2540: 10) ไดสรุปไววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรูสึก
ของบุคคลที่ปฏิบัติงานแลว ไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานวัตถุและดานจิตใจ    
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ซ่ึงทําใหความเครียดของบุคคลผูทํางานลดนอยลง ผลที่ตามมาคือ ผูปฏิบัติงานจะเกิดความรูสึก
ตั้งใจที่ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ แมวาจะมีอุปสรรคมากเพียงใด 
  พิศวาส  นวดโอโล (2547: 19) ไดสรุปวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนสภาวะของ    

จิตใจที่รูสึกยินดีและภาคภูมิใจตอการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยการประเมินภาพรวมตั้งแตเริ่ม
ปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติงาน ซ่ึงผลรวมอาจจะเปนทางบวกหรือ         
ทางลบก็ได 
   ศักดิ์ชัย  ลือภักดีสกุล (2548: 11) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจในการทํางานวา 
หมายถึง การมีความสุขในการทํางาน การเกิดทัศนคติที่ดีตองานที่ปฏิบัติและการมีความรูสึก

พอใจหรือชอบองคประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ขององคกรที่เสนอใหพนักงาน ทําใหพนักงาน
สมัครใจที่จะปฏิบัติงานอยางตั้งใจและเต็มความสามารถ เพื่อใหไดรับการตอบสนอง            
ความตองการของตนเอง โดยจะสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวไดอยางรวดเร็ว  
  จึงอาจสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่เกิดขึ้น
จากการที่ไดรับการตอบสนอง ทั้งดานรางกายและจิตใจ ที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจ           

ในดานตาง ๆ จนทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงสภาพทางจิตที่แสดงออกถึงความสุขที่ไดรับ
รูวาสิ่งที่ตนใฝฝนหรือปรารถนา (Aspiration) ไดรับการสนองตอบตามที่ตั้งความหวังไว อาทิ   
การที่บุคคลแสดงความพึงพอใจตอสภาพการดํารงชีวิตของตนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง          
ยอมแสดงวาชีวิตในชวงเวลานั้นมีคุณภาพที่เจาของชีวิตตองการ ซ่ึงความพึงพอใจในงาน         
ก็เชนเดียวกัน กลาวคือ เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตองานและการทํางานนั้น ถาบุคคลมี

ความรูสึกพึงพอใจก็พรอมที่จะเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจและสติปญญาใหแกงานนั้น ๆ  
 

    2.5.2  ปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ 

     ปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น ประกอบดวย 10 ประการ 
ดังนี้ (Gilmer, 1967: 380-384 อางถึงใน รุจารัตน  ชูเชิด, 2540: 10)  

1) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน การไดรับ
ความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 

2) โอกาสกาวหนาในงานที่ทํา (Opportunity for Advancement) ไดแก การมี
โอกาสไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นจากความรูความสามารถในการทํางาน  

3) สถานที่ทํางานและการจัดการ (Company and Management) ไดแก ความ

พอใจตอสถานที่ทํางาน ตลอดจนชื่อเสียงและการดําเนินงานของสถาบัน 
4) คาจาง (Wages) คนงานชายจะเห็นคาจางเปนสิ่งสําคัญสําหรับเขา ย่ิงกวา

คนงานหญิง 
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5) ลักษณะของงานที่ทํา (Intrinsic Aspects of The Job) ซ่ึงมีความสัมพันธกับ 
ความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน หากไดทํางานที่ตรงตามความตองการ และความถนัด    
ก็จะเกิดความพอใจ  

6) การนิเทศงาน (Supervision) มีความสําคัญที่จะทําใหผูทํางานมีความรูสึก
พอใจ หรือไมพอใจตองานได การนิเทศงานไมดี อาจเปนสาเหตุอันหนึ่งที่ทําใหยายงานและ
ลาออกจากงานได 

7) ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of the Job) ถาผูปฏิบัติงานทํางานรวม 
กับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น 

8) การติดตอสื่อสาร (Communication) การติดตอสื่อสารมีความสําคัญมาก            
การปฏิบัติงานจะสําเร็จไดเพราะมีกระบวนการ วิธีการทํางานที่ดี ไมวาจะเปนการวางแผน     
การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา ตองมี          
การติดตอสื่อสารเปนตัวเชื่อม  

9) สภาพการทํางาน (Working Condition) ไดแก ชั่วโมงทํางาน อากาศ แสง 

เสียง  
10)  สิ่งตอบแทนหรือประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ (Benefits) เชน เงินบําเหน็จตอบ

แทนเม่ือออกจากงาน การบริหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ ที่อยูอาศัย  
  นอกจากนี้ กมล ชูทรัพย และเสถียร เหลืองอราม (2516: 552-223) ยังไดอธิบายถึง

ปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในงานในทํานองเดียวกับ Gilmer ดังนี้ 

1) คาจางแรงงาน คนพอใจงานเมื่อไดรับคาตอบแทนพอสมควร คุมกับความ
เหนื่อยและความคิดเห็นที่ตนใหแกนายจาง 

2) ลักษณะงานที่ทํา บางคนเห็นวาลักษณะของงานที่ทํายอมสําคัญกวาเงิน 
เพราะงานบางอยางสกปรก ใชแรงงานมาก หรือสถานที่ทํางานไมนาอภิรมย เปนตน แตงาน
บางอยางสบายแมวารายไดจะถูกก็ตาม 

3) เพื่อนรวมงาน ถาคนเรามีเพื่อนรวมงานที่ถูกใจแลวแมสิ่งอื่นจะไมคอยดี 
เชน คาจางหรือสภาพการทํางาน เปนตน แตเขาอาจชอบเพราะมีเพื่อนดี ทําใหที่ทํางานนาอยู
ย่ิงขึ้น 

4) หัวหนางานและฝายจัดการ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางยอมมีอิทธิพลตอ
คนงานไมนอย เพราะผูมีอํานาจเปนผูกําหนดนโยบาย ถาหัวหนางานหรือฝายจัดการยุติธรรม

และเปนกันเองแลว คนงานก็สบายใจ 
5) ความมั่นคงในงาน ถาลักษณะงานที่ทํามั่นคง เราก็ตัดสินใจที่จะทําเพื่อสราง 

ตนเองใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น เนื่องจากเชื่อวาพอจะถือเปนที่พ่ึงได แตถาเปนงานชั่วคราวแลว 
คนงานจะไมสบายใจ เพราะไมมีความมั่นคง 
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6) โอกาสที่จะกาวหนา เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสําหรับคนหนุมสาว 
หรือคนฉลาดที่มีการศึกษาดี ถาหากเขารูวาไมมีโอกาสกาวหนาแลว เขาอาจไมพอใจทํางานนี้ได 

7) ประชาธิปไตยในงาน คนงานยอมไมชอบถูกกดขี่บังคับ ถาเปนไปได

คนงานจะชอบใหมีการปรึกษาหารือ เพราะทําใหเขามีความรูสึกมีสวนรวมในการทํางาน 
8) สิ่งแวดลอมทางวัตถุ เชน สีและไฟ ความรอน ความเย็น ฯลฯ เปนปจจัย    

ที่ทําใหคนพอใจหรือไมพอใจในงานไดเหมือนกัน 
9) ความมีระเบียบ องคกรที่มีระเบียบ คงเสนคงวา หัวหนา หรือคนงาน         

ทุกคนทํางานไปตามระเบียบที่วางไว  
 

    2.5.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

      2.5.3.1  ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow  

                               (Hierarchy of Needs Theory)  
    ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow กลาววา ความตองการของคน           
เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจูงใจและความตองการของคน มีขอสังเกตไดดังนี้ 1) คนเรา      
มีความตองการไมสิ้นสุดเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการอยางหนึ่งแลวก็จะเกิด            

ความตองการในอยางอื่นตอไปไมมีวันสิ้นสุด 2) ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง       
จะทําใหเกิดการจูงใจที่จะทําพฤติกรรม สวนความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิด
การจูงใจอีกตอไป และ 3) ความตองการของคนจะเปนลําดับขั้น โดยเริ่มจากความตองการ
พ้ืนฐานที่จําเปนไปสูความตองการไปในระดับที่สูงขึ้น และความตองการในระดับตนจะเปน
พ้ืนฐานของความตองการในระดับที่สูงขึ้นไป คนจึงจําเปนตองไดรับการตอบสนองความตองการ

เปนลําดับขั้น จึงจะพัฒนาความตองการในระดับที่สูงขึ้นได (Maslow, 1943: 374-396 อางถึงใน 
วิเชียร  วิทยอุดม, 2550: 182) ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว เสนอความคิดเห็น
วาคนถูกจูงใจโดยความตองการหลายอยาง และความตองการเหลานั้นเปนไปตามลําดับขั้น 
แสดงไดดังภาพตอไปนี้  
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ความตองการทางรางกาย 

(Physiological Needs) 

ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย 

(Security or Safety Needs) 

ความตองการการไดรับการยกยอง 

(Esteem Needs) 

ความตองการความผูกพันหรือการมีมิตรสัมพันธ 

(Affiliation or Belonging Needs) 

  ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต 

(Self - Actualization Needs) 

 
 

ภาพที่ 2.12  แสดงทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow  

แหลงที่มา:  Maslow, 1943 อางถึงใน วิเชียร  วิทยอุดม, 2550: 182. 
 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ (2550: 171) 
ไดอธิบายความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow ไวดังนี้ 

1) ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตอง 
การขั้นพื้นฐานเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร นํ้า ความอบอุน ที่อยูอาศัย การนอน และการพักผอน 
Maslow ไดกําหนดตําแหนงซึ่งความตองการเหลานี้ไดรับตอบสนองไปยังระดับที่มีความจําเปน

เพื่อใหชีวิตอยูรอดและความตองการอื่นจะกระตุนบุคคลตอไป 
2) ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or Safety 

Needs) เปนความตองการที่จะเปนอิสระจากอันตราย การมีชีวิตรอด และความกลัวตอการสูญ 
เสียหนาที่การงาน ทรัพยสิน หรือที่อยูอาศัย 

3) ความตองการความผูกพัน หรือการมีมิตรสัมพันธ (Affiliation or 

Belonging Needs) เปนความตองการใหบุคคลอื่นและสังคมยอมรับ เชน การเปนที่ยอมรับของ
เพื่อนรวมงาน 

4) ความตองการการไดรับการยกยอง (Esteem Needs) เมื่อบุคคล
ไดรับการตอบสนองความตองการการยอมรับแลว จะตองการการยกยองจากตัวเองและ      
จากบุคคลอื่น ความตองการนี้เปนการพึงพอใจในอํานาจ (Power) ความภาคภูมิใจ (Prestige) 

สถานะ (Status) และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) 
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5) ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization 
Needs) เปนความตองการในระดับสูงสุดของบุคคล เปนความปรารถนาที่จะสามารถประสบ
ความสําเร็จ เพื่อที่จะมีศักยภาพและบรรลุความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับสูงสุด  

             2.5.3.2  ทฤษฎี 2 ปจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory)  
    ทฤษฎีน้ีไดมีการพัฒนาโดย Herzberg ในป ค.ศ.1950-1959 และ ในชวงแรกของ
ป ค.ศ.1960-1969  ซ่ึงเสนอแนะวา ความพึงพอใจในการทํางานประกอบดวย 2 แนวคิด คือ        
1) แนวคิดที่มีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความไมพึงพอใจ (No Satisfaction) 
และไดรับอิทธิพลจากปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 2) แนวคิดที่มีขอบเขตจากความไมพึง

พอใจ (Dissatisfaction) ไปยังความไมมีความไมพึงพอใจ (No Dissatisfaction) และไดรับอิทธิพล
จากปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หรืออาจกลาวไดวา ทฤษฎี 2 ปจจัย ประกอบดวย         
1) ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ 2) ปจจัยการบํารุงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
(Herzberg, n.d. อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ  และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 
2550: 174-176) 

1) ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ (Motivation Factors หรือ Motivators)
เปนปจจัยภายใน (ความตองการภายใน) ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจ         
ในการทํางาน (Job Satisfiers) เชน ความกาวหนา ความสําเร็จ การยกยอง เปนตน  

2) ปจจัยการบํารุงรักษา (Maintenance Factor) หรือปจจัยสุขอนามัย 
(Hygience Factor) เปนปจจัยภายนอกที่ปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพอใจในการทํางาน 

(Job Dissatisfiers) การเสนอปจจัยสุขอนามัยไมใชวิธีการจูงใจที่ดีที่สุดในทัศนะของ Herzberg 
แตเปนการปองกันความไมพึงพอใจ ประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของกับงานของพนักงาน        
เชน นโยบายขององคการ การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน คาตอบแทน สภาพการทํางาน 
เปนตน  
    ทฤษฎี 2 ปจจัยของ Herzberg แบงปจจัยในการจูงใจออกเปน 2 กลุม คือ 

1)  ปจจัยเกี่ยวกับความไมพึงพอใจ (Dissatisfiers) เปนปจจัยที่อาจทํา
ใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานได เชน ความสัมพันธระหวางบุคคลในการ
ทํางาน 

2)  ปจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfiers) หรือปจจัยเกี่ยวกับงาน 
(Job Context Factors) เปนปจจัยจูงใจที่แทจริง เพราะมีอิทธิพลในการสรางใหพนักงานเกิด

ความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงทฤษฎีการจูงใจจะมีความสมเหตุสมผล ถาผูบริหารใหความ
สนใจในการยกระดับลักษณะงานควบคูกันไปดวย  
  การนําทฤษฎีของ Herzberg มาใชเพื่อใหเกิดการจูงใจในการทํางานในระดับสูง 
ผูบริหารจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
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1) ใหพนักงานแตละคนมีความพึงพอใจขณะทํางาน โดยพนักงาน     
จะไดรับปจจัยความตองการขั้นพื้นฐานอยางพอเพียง โดยพิจารณาจายคาตอบแทนใหอัตรา       
ที่เหมาะสม 

2) ปองกันไมใหพนักงานเกิดความรูสึกไมพอใจในการทํางาน โดยการ
จัดระบบการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง คือ จากผูบริหารถึงพนักงาน และจากพนักงานกลับมายัง
ผูบริหาร 

3) จัดใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจสูงในการทํางาน เชน การให
ผลประโยชนเพิ่มเติมนอกจากคาตอบแทน การมีหลักประกันในอาชีพ การมีสภาพการทํางาน    

ที่ดี เปนตน  
4) จัดใหพนักงานมีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพ เชน การเลื่อน

ตําแหนงหนาที่สําหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีความประพฤติดี  
          2.5.3.3  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGergor  
           McGergor เนนถึงความสําคัญของการรับรูความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและ

ปรัชญาของมนุษย ภายใตการสังเกตวิธีการของผูบริหารสมัยเดิม McGergor เชื่อวาโดยปกติ
ผูบริหารจะพยายามจูงใจบุคคลดวยวิธีการพื้นฐานสองอยาง ซ่ึงเรียกวา ทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
โดยที่ ทฤษฎี X คือมุมมองสมัยเดิมของผูบริหารที่เสนอแนะวาผูบริหารจะตองบังคับ ควบคุม 
เพื่อที่จะจูงใจพวกเขา ผูบริหารที่ใชปรัชญาของ ทฤษฎี X จะใชการควบคุมอยางมากกับบุคคล
และขัดขวางความคิดสรางสรรคของพวกเขา ดังนั้น McGergor จึงไดเสนอแนะปรัชญาลักษณะ

ของมนุษย ทางเลือกอยางหนึ่งที่เขาเรียกวาทฤษฎี Y ขึ้นมา ซ่ึงทฤษฎี Y คือมุมมองทางการ
บริหาร ที่ผูบริหารเชื่อวาบุคคลสามารถรับผิดชอบและสรางสรรค ดังนั้น บุคคลไมควรจะถูก
บังคับหรือควบคุมมากจนเกินไปโดยผูบริหาร เพื่อที่จะใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ    
ความเชื่อของ McGergor คือทฤษฎี Y จะเปนการประเมินบุคคลที่เปนจริงมากกวา วิธีการตาม
ปรัชญาทฤษฎี Y ที่ผูบริหารควรใหความสําคัญ คือ 1) การยกเลิกนาฬิกาตอกเวลา 2) ชั่วโมงการ

ทํางานที่ยืดหยุนบนพื้นฐานของบุคคล 3) การเพิ่มคุณคางาน 4) การบริหารโดยเปาหมาย และ   
5) การตัดสินใจแบบมีสวนรวม วิธีการเหลานี้ทุกอยางจะอยูบนพื้นฐานความเชื่อวาความสามารถ
จะมีอยูภายในประชากรและบุคคลแตละคนสามารถไววางใจได ดังนั้น ผูบริหารควรสราง
สภาพแวดลอมที่เปดโอกาสใหบุคคลถูกจูงใจที่จะใชศักยภาพของพวกเขาอยางเต็มที่            
(McGergor, n.d. อางถึงใน สมยศ  นาวีการ, 2546: 294) การดําเนินงานโดยการใชปรัชญาตาม

แนวทฤษฎี Y ยอมเปนแนวทางหนึ่งที่อาจสงผลใหบุคคล สมาชิก หรือกลุมตาง ๆ ในองคการมี
ความพึงพอใจตองาน ซ่ึงเปนผลดีตอกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาองคการใหบรรลุ
เปาหมายตอไป  
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2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
  ก่ิงแกว  อินหวาง และวีระศักดิ์  อนันตมงคล (2531: 78-85) ไดทําการประเมินความ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการพัฒนาชนบท: งานพัฒนาเศรษฐกิจชนบท ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากกรมการพัฒนาชุมชน ปงบประมาณ 2529 จํานวน 173 แหง มีวัตถุประสงคการประเมิน ดังนี้ 
1) เพื่อตองการทราบสัมฤทธิ์ผลของโครงการพัฒนาชนบท ในสวนของงานพัฒนาเศรษฐกิจ

ชนบท 2) ตองการทราบวามีปจจัยอะไรบางที่มีความสัมพันธกับผลสําเร็จของการดําเนินงาน           
3) ทําการเปรียบเทียบระดับความสัมฤทธิ์ผลของโครงการระหวางพื้นที่ดําเนินการ และ 4) สํารวจ
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน โดยมีวิธีการศึกษาในพื้นที่ 16 จังหวัด 4 ภาค โดยสุมตัวอยาง   
แบบงาย เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมอาชีพ ประกอบดวย สมาชิกกลุม ผูนําทองถิ่น พัฒนากร
ประจําตําบล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คะแนนมาตรฐานคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การวิเคราะหการผันแปร การวิเคราะหการจําแนกพหุ และ F-test ผลการ
ประเมินโดยสรุปพบวา สัมฤทธิ์ผลหรือผลสําเร็จของการดําเนินงานอยูในเกณฑคอนขางสูง 
ประชาชนมีสวนรวมและมีความพึงพอใจตอโครงการระดับสูง เปนไปตามแนวทางการบริหาร
พัฒนาชนบทแนวใหมที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน นอกจากนี้ ผลของโครงการยังทําให

ราษฎรมีอาหารบริโภคและผลิตสิ่งของเครื่องใชไดเอง เปนการลดรายจายในครอบครัวได        
เปนอยางดี แตในเชิงเศรษฐกิจที่ยึดอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดยังไมปรากฏเดนชัดนัก ซ่ึงจําเปนตอง
ไดรับการสนับสนุนจากผูที่เกี่ยวของตอไป ผูประเมินไดใหขอเสนอแนะไว ดังนี้ 1) การสงเสริม
อาชีพในแผนงานสรางเสริมรายไดทุกกิจกรรมควรทําในรูปกลุมโดยการผานการบริหารของกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตที่มีอยูแลว 2) ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโครงการ 3) สงเสริมความรูและ

ประสบการณหลายรูปแบบผสมผสานกัน โดยเจาหนาที่ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง      
4) การกําหนดกิจกรรมหรือวางโครงการควรเกิดจากปญหาและความตองการของราษฎรและ
ผานการกลั่นกรองขององคกรการพัฒนาชนบททุกระดับ และ 5) วัตถุประสงคการดําเนินงานควร
กําหนดในเชิงรูปธรรมไวใหชัดเจน สวนปจจัยสําคัญที่พบในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย       
ทุนดําเนินการ วัตถุดิบ คุณภาพ และการตลาด ดังนั้น ผูประเมินจึงเสนอแนะวา ควรมีการ

สนับสนุนใหภาคเอกชนมาลงทุนใหมากขึ้นและมีการประสานงานกันระหวางภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (2539: 3-124) ไดทําการประเมินผล
โครงการแหลงน้ําในไรนา ตามแผนงานพัฒนาชนบทและการปรับโครงสรางระบบการผลิต
การเกษตร ดําเนินการขุดโดยกรมชลประทานในชวงป 2536-2538 ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการ

ประเมินเพื่อศึกษาผลการดําเนินงาน อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอรูปแบบและการ         
บริหารโครงการในอนาคตที่เหมาะสม โดยมีการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทุกภาค เก็บรวบรวม        
ขอมูลจากเกษตรกรภาคเหนือ จํานวน 139 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน 198 คน 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 273 คน และภาคใต จํานวน 57 คน เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ
ในพื้นที่ จํานวน 125 คน เจาหนาที่ระดับนโยบายปฏิบัติราชการในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
จํานวน 64 คน ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยผลการประเมิน

โครงการ พบวา ในทุกภาคผูไดรับสระน้ําจากทางโครงการคือเกษตรกร ซ่ึงเปนไปตาม
เจตนารมณของโครงการที่ตองการชวยเหลือเกษตรกรใหไดมีแหลงน้ําไวใชในพื้นที่ และ
เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพเปนลูกบาน แสดงวาโครงการมีการบริหารงานที่กระจายสระ   
เก็บน้ําไปยังเกษตกรไดอยางทั่วถึง ซ่ึงกรมชลประธานสามารถขุดสระน้ําใหแกเกษตรกรไดตาม
แผนงานทุกภาค ยกเวนภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและปตตานี ในภาพรวมแลว

สรุปไดวา ปงบประมาณ 2536 หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการขุดสระเก็บน้ําได
มากกวา รอยละ 99 ของแผนงาน ยกเวนภาคใตที่ขุดไดเพียง รอยละ 83 เทานั้น การประเมิน
ความพอเพียงในดานการกระจายแหลงน้ํา พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับการจัดสรร
มากกวาภาคอื่น ๆ เพราะมีระยะเวลาแหงแลงยาวนาน ดานการบริหารโครงการ พบวา บุคคลที่
เกษตรกรไดรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการคือผูใหญบานและเจาที่สงเสริมการเกษตร เกษตรกร

เกือบทุกรายไดรับคําชี้แจงถึงวัตถุประสงคและเงื่อนไขของโครงการกอนเขารวมโครงการ 
นอกจากนี้เกษตรกรยังมีสวนรวมในการกําหนดตําแหนงของสระเก็บน้ําในพื้นที่ของ      
เกษตรกรเอง ในดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ พบวา บรรลุวัตถุประสงคในดานการมี
แหลงน้ําอุปโภคบริโภค รองลงมาคือ ดานการอนุรักษดินและน้ํา สวนการบริหารงบประมาณ     
มีปญหาไมมากนัก เพราะไดมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใหรวดเร็วและคลองตัว ปญหาที่สําคัญ

ที่สุดในโครงการ คือ การประสานงาน ดังนั้น ผูประเมินจึงไดเสนอแนะรูปแบบการบริหาร
โครงการในอนาคตจากปญหาตาง ๆ อันจะนําไปสูการแกปญหาภายในโครงการเอง ซ่ึงการ
แกไขปญหาในระยะสั้น คือ ปรับปรุงการบริหารโครงการในประเด็นตาง ๆ โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องการประสานงานและใหบริการแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการอยางครบถวน สวนการแกไข
ปญหาในระยะยาว ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนแหลงน้ําในไรนาตอไป และมีนโยบายปรับ

โครงสรางระบบการผลิตภาคเกษตร โดยมีโครงการแหลงน้ําเปนโครงการเสริม 
  กนิษฐา  สุวัตธกุล (2541: 110-119) ไดทําการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการฝกอบรม
อาชีพ ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค         
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ศึกษาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และเสนอแนะ
วิธีการแกปญหาที่เหมาะสม วิธีการประเมินผลมีการนําแบบจําลอง CIPP มาประยุกตใช ซ่ึงเก็บ

รวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายในศูนยฯ จํานวน 30 คน และจากผูสําเร็จการ
ฝกอบรม รุนที่ 20 จํานวน 139 คน ใชวิธีการวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test ผลการศึกษาโดยสรุป พบวา ผลการ
ประเมินทุกสวน อันประกอบดวย การประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และ

ประเมินผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผลผลิตของโครงการมีความสอดคลอง
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กับวัตถุประสงคและความคาดหวังของผูสําเร็จการฝกอบรม นอกจากนี้ยังกอใหเกิดผลผลิต
ทางออม ไดแก จํานวนผูประกอบอาชีพมีมากขึ้น ลักษณะอาชีพมีความหลากหลาย และจํานวน
รายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงโดยภาพรวมแลวผลสําเร็จของโครงการอยูในระดับ

ปานกลาง ปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน ไดแก 1) ดานบุคลากร ซ่ึงขาดความรูความ
ชํานาญและจํานวนครูผูสอนนอย 2) ดานผูเขารับการฝกอบรม ปญหาคือ การออกกลางคัน 
ปญหาครอบครัวและการปรับตัว 3) ดานการฝกอบรม ปญหาคือ ยังขาดการนําความรูหรือ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช รวมทั้งจํานวนวัสดุอุปกรณมีนอยและไมทันสมัย ผูศึกษาจึงไดให
ขอเสนอแนะไววา เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการจัดการดานวิชาการ 

โดยมุงเนนสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการพัฒนาทักษะความรูความสามารถและควรมี
การปรับปรุงวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยและครบถวน นอกจากนี้ รัฐบาลควรสนับสนุน
สงเสริมในดานงบประมาณ รวมทั้งการสนับสนุนจากองคกรเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ     
ในการดําเนินการดวย 
  พันธณีย วิหคโต (2542: 66-81) ไดทําการประเมินและติดตามผลโครงการปฏิรูปการ 

ศึกษา: โครงการเกษตรเพื่อชีวิต มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินและติดตามโครงการในดานปจจัย 
กระบวนการ ผลผลิต และผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน และเพื่อรวบรวมวิธีการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานมาเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประชากร
ในการศึกษา ไดแก ผูบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จํานวน 33 คน อาจารยที่เกี่ยวของ
กับโครงการ จํานวน 1,011 คน นักศึกษาในโครงการที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2540 จํานวน 3,129 คน ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคา t-test ผลการประเมินโครงการโดยสรุปพบวา ผูบริหารและอาจารยมีความรู
ความเขาใจในโครงการดานนโยบายและวิธีดําเนินงานในระดับนอย ตางจากดานประชาสัมพันธ
ที่มีความรูความเขาใจในระดับมาก การมีสวนรวมของชุมชนพบวา ผูบริหารและอาจารย      
(รอยละ 72.7 และ 45.3) มีความเห็นวาชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ สวนสภาพความพรอมของ

โครงการและชุมชน กลุมตัวอยางทุกกลุมเห็นวามีความพรอม แตเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ระหวางอาจารยกับนักศึกษา พบวา มีความแตกตางกันในดานการจัดการ ดานบุคลากร และ
ดานการจัดการเรียนการสอนเกือบทุกเรื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความ
เหมาะสมของหลักสูตรและโครงการเกษตรเพื่อชีวิต พบวา ผูบริหารและอาจารยมีความเห็นวา
โครงการมีความเหมาะสมระดับนอย แตกตางจากนักศึกษาที่เห็นวา มีความเหมาะสมระดับมาก 

สวนความพรอมในการเปนวิทยาลัยชุมชนและการสนองความตองการของชุมชน พบวา 
ผูบริหารและอาจารย มีความคิดเห็นวามีความพรอมและสนองความตองการของชุมชนมาก 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโครงการ พบวา อาจารย (รอยละ 62.7) ไมมีการวางแผน 
การวัดและประเมินผล สวนใหญใชวิธีสังเกตพฤติกรรมการเรียนและทํางานของนักศึกษา 

ผลผลิตที่ไดจากโครงการ ทุกกลุมเปาหมายเห็นวา ผลผลิตที่ไดรับสามารถนํามาใชประโยชน 
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คือ นํามาประกอบอาหาร รองลงมาคือ นํามาหารายได สวนความคิดเห็นตอโครงการของ
นักศึกษาโดยสวนใหญ พบวา นักศึกษามีความชอบตอการเขาเรียนและประทับใจในโครงการ 
(รอยละ 56.8 และ 72.1) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ ผูบริหารและอาจารยสวนใหญ

มีความเห็นวางบประมาณไมเพียงพอ สวนนักศึกษามีความเห็นวาการเดินทางไมสะดวกมาก
ที่สุด ผูประเมินไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) กรมอาชีวศึกษาควรมีการประชาสัมพันธโครงการให
ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจและรับรูถึงประโยชนของการเขารวมโครงการ  2) ควรมี
วิธีการคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่สนใจและรักอาชีพเกษตรกรรม 3) การจัดการเรียนการสอนควร
คํานึงถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ที่ใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ มีทักษะ

การคิดการจัดการ  4) มีการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการที่มีเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย และ 
5) ควรใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ 
 ปรางทิพย  ปรีชาวุฒิพงศ (2543: 134-147) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการ
ตามมาตรการจางงานในชนบทที่ดําเนินงานโดยองคการบริหารสวนตําบลในป 2542 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประสิทธิผลโครงการตามแบบจําลอง CIPP ซ่ึงประกอบดวยการศึกษา

ปจจัยสภาวะแวดลอม (Context) ปจจัยเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) และปจจัย
ผลผลิต (Product) 2) ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลโครงการ และ 3) ศึกษาปญหาอุปสรรค ตลอดจน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงระเบียบวิธีวิจัยมีทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา องคการบริหารสวนตําบลดําเนินโครงการได
ในระดับปานกลาง ซ่ึงประสิทธิผลของโครงการขึ้นอยูกับ 1) การปฏิบัติตามมาตรการจางงานใน

ชนบท 2) การติดตอประสานงาน 3) การติดตามผลโครงการ 4) การมีสวนรวมของประชาชน       
5) ประสิทธิภาพโครงการ และ 6) การประชาสัมพันธโครงการ สวนประสิทธิผลจากการประเมิน
โดยประชาชนอยูในระดับสูง ซ่ึงขึ้นอยูกับ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และ     
2) ความตองการโครงการ สวนปญหาอุปสรรคนั้นพบวามีอยู 5 ประการ คือ 1) ความจํากัดและ
ลาชาของงบประมาณ 2) ความไมชัดเจนและไมสอดคลองของนโยบายการปฏิบัติงาน 3) การขาด

แคลนและการไมใหความรวมมือในการทํางานของแรงงานในพื้นที่  4) ความไมยุติธรรม ความไม
เพียงพอ และไมทั่วถึงของการจางงาน และ 5) ความไมเพียงพอของบุคลากรและยานพาหนะ    
ในการติดตามผล ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถตอบสนองนโยบายได       
เปนไปตามความตองการของประชาชน ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนระบบและ
กระบวนการทางดานงบประมาณใหจัดสรรโครงการตามความจําเปนและรวดเร็วขึ้น 2) ปรับปรุง

นโยบายปฏิบัติงานเดิมหรือปรับเปลี่ยนนโยบายปฏิบัติงานใหม โดยใหความชัดเจนขึ้น            
3) ควรเพิ่มโครงการที่มีลักษณะเปนโครงการตอเนื่อง และ 4) ควรพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิ 
ภาพในการติดตามผลโครงการและเพิ่มอุปกรณและยานพาหนะในการติดตามผลใหทั่วถึง  
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  วิชัย  รูปขําดี (2543: 2, 8, 81-100) ไดทําการประเมินผลกองทุนพัฒนาชนบทภายใต
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน ในชวงระยะเวลาของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
สินเชื่อ ระหวางป 2538-2541 โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินผลการบริหาร

จัดการและผลผลิตขององคกรชุมชนในโครงการกองทุนเฉพาะกิจเงินยืมสมสบทุนและโครงการ
เงินกูสมทบ 2) เพื่อติดตามความกาวหนาและประเมินผลกระทบจากการดําเนินกองทุนพัฒนา
ชนบทที่สงผลถึงองคกรชุมชน 3) เพื่อใหไดขอเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารงานของกลุม
องคกรชุมชนที่ขออนุมัติกองทุนพัฒนาชนบทใหสามารถตอบสนองตอการแกปญหาของ    
องคกรชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 4) เพื่อนําผลของการประเมินกองทุนพัฒนาชนบทมา

ใชประโยชนในการกําหนดและปรับปรุงแนวทางดําเนินการของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน           
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการคัดเลือกตัวอยางองคกรชุมชนที่ขอรับเงินทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒนาชนบท จํานวน 209 องคกร กระจายตามภูมิภาคตาง ๆ ใชสถิติในการวิเคราะห
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผลการประเมิน พบวา 1) ดานปจจัยนําเขา นโยบายมีความ
ชัดเจน องคกรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหความสําคัญดานคุณภาพมากกวาปริมาณ องคกรชุมชน

ที่เขาเปนสมาชิกมีหลากหลายรูปแบบ แตสมาชิกของกลุม/องคกรชุมชนสวนใหญยังขาดความรู
ความเขาใจและการรวมตัวที่ดี 2) ดานกระบวนการดําเนินโครงการ ดวยขอจํากัดดานความพรอม
ของบุคลากรและประสบการณในงานสินเชื่อทําใหการดําเนินงานมีลักษณะเปนการตั้งรับ       
สวนศักยภาพของกลุมในภาพรวมนับวามีกระบวนการจัดการคอนขางนาพอใจ 3) ดานผลลัพธ
ของการดําเนินงาน พบวา ในสวนการชําระคืนเงินกูทําไดคอนขางสูงในทุกประเภทของสมาชิก           

โดยรอยละ 60 นําเงินกูไปใหสมาชิกรายบุคคลกูตอดวยอัตราดอกเบี้ยสวนตางระหวาง 3-8 บาท 
ตอป 4) ดานผลกระทบของโครงการ กลุมองคกรชุมชนสมาชิกโครงการไดรับประโยชนในการ
พัฒนา เชน การเพิ่มจํานวนสมาชิก เพิ่มกิจกรรม มีเครือขาย และลดภาวะหนี้สิน สวนครัวเรือน
สมาชิกที่เปนลูกคาโครงการ พบวา ครัวเรือนมีรายไดเพิ่ม ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบดานลบ 
เชน สมาชิกบางสวนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น กําไรลดลง เปนตน ผูประเมินจึงใหขอเสนอแนะไว 

ดังนี้ 1) ควรใหธนาคารออมสินและเจาหนาที่โครงการระดับสาขาทําหนาที่ดานสินเชื่อตอไป        
2) ควรมีการปรับนโยบายดานสินเชื่อใหชัดเจน 3) ควรมีแผนกลยุทธหรือแผนแมบทนําไปสูการ
จัดทําแผนปฏิบัติการสินเชื่อ 4) ควรใชแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณธนาคารในการบริหารสินเชื่อ 
5) ควรมีโครงสรางองคกรที่มีบทบาทหนาที่และบุคลากรดานสินเชื่อเปนการเฉพาะ 6) ควรเนน
บทบาทของกลุม/องคกรชุมชนในการถายโอนภารกิจในดานการบริหารสินเชื่อ 7) ควรสรางและ

ใชประโยชนจากองคกรพันธมิตรเพื่อเผยแพร คนหา คัดเลือก และประสานการดําเนินงาน       
8) ควรเนนการพัฒนาองคกรชุมชนใหมีความสามารถในการบริหารสินเชื่อ 9) ควรทําการวิจัย
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบ และ 10) กรณีที่เปนพื้นที่ชุมชนมุสลิมควรกําหนด
เกณฑในการบริหารสินเชื่อที่แตกตางจากเกณฑการคิดอัตราดอกเบี้ยปกติ เนื่องจากขัดกับ    

หลักศาสนา 
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 ณัฏฐิมา  มากชู (2545: 234-252) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินโครงการแกไขปญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใชงบประมาณพิเศษป 2544 ตามแผนกอหนี้
ตางประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการ รวมทั้ง

เสนอแนะวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสม ซ่ึงมีวิธีการประเมินโดยใชแบบจําลอง Input-Output  
Model มาประยุกตใชในการประเมิน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลผูเกี่ยวของ 3 ฝาย 
ไดแก ครัวเรือนเปาหมาย จํานวน 198 คน ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ
เกี่ยวกับโครงการ ในสวนของกลุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจําหมูบาน จํานวน 90 คน 
และขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ จํานวน 37 คน โดยใชแบบสอบเกี่ยวกับโครงการ สวนการ

วิเคราะหขอมูลมีการใชทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงสถิติที่ใช คือ คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโดยสรุป พบวา ปจจัยนําเขาสูโครงการและ
กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมระดับปานกลาง สวนผลผลิตจากโครงการ พบวา 
ครัวเรือนเปาหมายมีรายไดเฉลี่ยเมื่อเทียบกับรายไดกอนยืมเงินจากโครงการเพิ่มมากขึ้น       
และเมื่อพิจารณารายไดหลังยืมเงินจากโครงการไปประกอบอาชีพเทียบกับเกณฑ จปฐ. พบวา

จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดตกเกณฑ จปฐ. มีจํานวนลดลง และพบวาคุณภาพ
ชีวิตครัวเรือนยากจนสวนใหญมีระดับสูงขึ้น โดยมีคุณภาพชีวิตดานการมีงานทํามากที่สุด     
สวนผลการประเมินผลกระทบจากโครงการ พบวา คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.สวนใหญ        
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการระดับสูง และครัวเรือนยากจนเปาหมายสวนใหญตางก็มี
ความพึงพอใจตอโครงการระดับสูง โดยพึงพอใจดานการมีงานทํามากที่สุด สวนปญหาอุปสรรค

ที่พบ ไดแก ความไมพอเพียงของบุคลากร ผูดําเนินงาน งบประมาณ และทรัพยากรที่ใชมีความ
ลาสมัย สวนในดานกระบวนการพบปญหาคือ แผนการปฏิบัติงานและระเบียบโครงการ         
ไมเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติจริง ขาดการประสานความรวมมืออยางจริงจังและขาดการ
ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การบริหารเงินงบประมาณในบางสวนพบความ          
ไมโปรงใส ผูศึกษาจึงเสนอแนะแนวทางแกไข ดังนี้ 1) ควรมีการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ และ

ทรัพยากรอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ 2) ควรมีการปรับแผนและระเบียบโครงการ ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติมากขึ้น และ 3) ควรมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งสรางเสริมความรูความเขาใจแกครัวเรือนและคณะกรรมการ
กองทุน กข.คจ.ประจําหมูบานใหมากขึ้น  
  มยุรี  บุญริ้ว (2547: 124-142) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานของ

องคกรธุรกิจชุมชนตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษากลุมหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผา ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษา คือ 1) เพื่อประเมินปจจัยนําเขาขององคกรธุรกิจชุมชนตามโครงการ 2) เพื่อประเมิน
กระบวนการขององคกรธุรกิจชุมชนตามโครงการ 3) เพื่อประเมินผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน

ขององคกรธุรกิจชุมชนตามโครงการ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด 
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จากกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาทั้งหมด 90 คน และทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาสถิติ คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
โดยสรุป พบวา 1) ปจจัยนําเขาหลายสวนมีผลการประเมินอยูในเกณฑดี ไดแก จํานวนบุคลากร

มีเพียงพอและมีคุณภาพ มีแหลงทุนเปนของตนเอง มีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ มีการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑและมีการใชภูมิปญญาชาวบานดั้งเดิมของชนชาติมอญ 2) กระบวนการ
ดําเนินงานขององคกรธุรกิจชุมชน ปรากฏผลในระดับสูง มีความสามารถในดานการตลาด       
การจัดระบบบัญชี และการมีสวนรวมของสมาชิก อีกทั้งบทบาทของสมาชิก ผูนําการพัฒนา และ
การดําเนินการจัดสรรผลประโยชนก็มีผลการประเมินในระดับสูงเชนกัน 3) องคกรธุรกิจชุมชน     

มีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับสูงเกินกวาครึ่ง (รอยละ 66.7) แสดงถึงความเขมแข็งของ
ชุมชน แตหากพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจตอการขยายตลาดของกลุม พบวา กลุมตัวอยาง       
มีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 66.4 ซ่ึงแสดงถึงแนวความคิดโดยรวมวากลุมยังไมให
ความสําคัญกับการขยายตลาดเทาที่ควร และ 4) ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน พบวา 
การถายทอดภูมิปญญาในการทําเครื่องปนดินเผาในระยะหลังมีคนสนใจรับชวงนอย และคาดวา

ในอนาคตอาจจะไมมีผูสืบทอด ดังนั้น ผูศึกษาจึงใหขอเสนอแนะไววา 1) ควรมีการพัฒนา
บุคลากร โดยกลุมจะตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น 2) ควรพัฒนาแนวทางการลดตนทุน
การขนสงวัตถุดิบ 3) กลุมควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการขายใหมากขึ้น 4) ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธใหแพรหลายมากขึ้น 5) ควรมีการจัดหาตลาดของทางกลุมใหมีความหลากหลาย 
6) ควรมีการวิจัยทางการตลาดเพื่อนํามาใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม 7) ควรมีการ

พัฒนาสภาพแวดลอมของแหลงขายในชุมชนใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว และ       
8) ควรมีการวางแนวทางจัดมาตรฐานสินคาใหมีขนาดและคุณภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน         
ในแตละรานคาของกลุม  
  ธนู  ฮวนสกุล (2548: 85-87, 92-93) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพการทําการเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรที่รวมโครงการในแงขบวนการบริหาร
จัดการ และศึกษาประสิทธิผลของโครงการในดานความเขมแข็งของเกษตรกรที่สามารถอยูใน
สังคมไดอยางยั่งยืน โดยผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร        
และการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการ 5 ดาน มีดังนี้ 1) การจัดตั้งองคกร พบวา มีรูปแบบโครงสรางองคกรที่เหมาะสม      

การกําหนดบทบาทหนาที่สอดคลองกับภารกิจโครงการและมีการมอบหมายภารกิจให
ผูปฏิบัติงานไดชัดเจน 2) การบริหารและพัฒนาบุคลากรโครงการ พบวา ควรปรับปรุงแผนการ
บริหารบุคคล โดยกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรโครงการและสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่เพื่อใหเกิดพลังทํางานเปนทีม สําหรับการประชุมชี้แจงผูปฏิบัติงาน     

มีการดําเนินการไดอยางเหมาะสม แตดานขวัญกําลังใจ ผูปฏิบัติงานขาดการสงเสริมใหเกิดขวัญ
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กําลังใจในการทํางาน 3) วิธีดําเนินโครงการและระเบียบปฏิบัติ พบวา โครงการมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานโครงการเพื่อความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดชัดเจน แตควรปรับปรุง
วิธีการดําเนินงานดานระเบียบปฏิบัติงาน เนื่องจากผูรวมปฏิบัติงานโครงการไมทราบระเบียบ

การปฏิบัติ ซ่ึงมีแตผูจัดการโครงการเทานั้นที่ทราบระเบียบการเบิกจายเงิน 4) การอํานวยการ
และการประสานงานโครงการ พบวา มีการแบงหนาที่ไดอยางเหมาะสม แตไมไดจัดเตรียมความ
พรอมดานอาคารสถานที่ เพราะเจาหนาที่ที่รวมปฏิบัติงานใชอาคารสถานที่ของหนวยงาน      
ตนสังกัดเปนที่ทํางาน เนื่องจากมีงานประจําที่ตองปฏิบัติทุกวัน อีกทั้งโครงการยังไมไดจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่หนวยงานที่รวมโครงการ และ 5) การกํากับติดตามประเมินผล 

พบวา โครงการควรปรับปรุงแผนการกํากับติดตามประเมินผล เนื่องจากมีการประเมินผล
ระหวางดําเนินงานโครงการเพียงครั้งเดียว ดังนั้น ควรมีการประเมินผลทั้งกอนและหลังการ
ดําเนินโครงการ เพราะจะไดทราบถึงปญหาอุปสรรคที่แทจริง ในสวนของผลในการกํากับ
ติดตามประเมินผล พบวา ไมมีการนําผลมาใช เนื่องจาก การประเมินผลการดําเนินโครงการ
เปนระยะสิ้นสุดโครงการ จึงไมไดนํามาแกไขปรับปรุงแตอยางใด ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะไว

ดังนี้ 1) ดานกระบวนการบริหารโครงการ ควรมีการจัดการแบบบูรณาการ ควรใหความสําคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากรของหนวยงาน ควรมีการกํากับติดตามประเมินผล ผูจัดการโครงการ       
ควรมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน  ควรจัดหาสถานที่ใหปฏิบัติงานได
สะดวกและควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานใหหนวยงานรวมโครงการ 2) ดานผลลัพธ
ของโครงการ ทางราชการตองมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจหลักการของการทํา    

เกษตรทฤษฎีใหม ผลผลิตปลายทางที่จะไดรับ รายละเอียดและหลักเกณฑของโครงการ ผูจัดการ
โครงการควรจัดหาวิทยากรฝกอบรมเกษตรกรที่รวมโครงการดานการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี และหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการรวมกลุมการผลิตการตลาดควรให
ความรูกับเกษตรกรที่รวมโครงการดานการรวมกลุมการผลิตและการตลาด  
  สุรสิทธิ์  วชิรขจร (2550: 1-2) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการมอบ

อํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหเหมาะสมกับพื้นที่: ศึกษากรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต     
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลและประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของผูวาราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการหลังจากไดรับมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งศึกษา        
ความคิดเห็นของขาราชการตอระบบ วิธีการ และแนวโนมดานการบริหารงานบุคคลของ           
3 จังหวัดชายแดนภาคใต และศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการ

บริหารงานบุคคลที่เหมาะสม ซ่ึงมีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูบริหารของจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และขาราชการที่ปฏิบัติงาน ผลการศึกษา พบวา        
การใชอํานาจดานการบริหารงานบุคคลยังเปนไปในลักษณะเดิม นอกจากนี้ยังพบวา ไดมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและรองผูวาราชการจังหวัดดานกําลังคนเสร็จ       

เรียบรอยแลว และพบวาการดําเนินงานมากนอยแตกตางกัน กลาวคือ จังหวัดนราธิวาสมีการ
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ดําเนินงานและจัดประชุมบอยครั้งที่สุด ในขณะที่จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
ขางเคียงมีการดําเนินงานไมมากนัก ในสวนของความคิดเห็นของขาราชการตอระบบ วิธีการ 
และแนวโนมดานการบริหารงานบุคคล พบวา ขาราชการสวนใหญมีความเห็นวา คุณสมบัติของ

ขาราชการมีความเหมาะสม แตอัตรากําลังบุคลากรไมพอเพียง มีการใชระบบอุปถัมภในการ
เลื่อนขั้น และสวัสดิการที่ไดรับไมเพียงพอ สวนปญหาที่พบในศึกษา มีดังนี้ 1) ปญหาการมอบ
อํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงระบบราชการไทยปจจุบันยังให
ความสําคัญกับผูบังคับบัญชาสวนกลางมากกวา 2) การไมเห็นความสําคัญของนโยบายจากฝาย
ปฏิบัติ 3) ความไมเต็มใจในการมอบอํานาจของสวนกลาง 4) ปญหาบุคลากรขาดแคลน และ              

5) ความซ้ําซอนระหวางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กับ อ.ก.พ. จังหวัด ซ่ึงผูวิจัยไดให
ขอเสนอแนะไว ดังนี้ 1) ควรมอบอํานาจใหแกจังหวัดอยางเครงครัด 2) กําหนดกลไกการ
ตรวจสอบประเมินผลที่รัดกุม เพื่อใหการใชอํานาจสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

บทที่ 3  

 

โครงการอยูดีมีสุข 
 

  ในบทนี้ ผูศึกษาไดทําการรวบรวมสาระสําคัญเกี่ยวกับโครงการอยูดีมีสุข โดยไดสรุป
เปนประเด็นสําคัญตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้  
 

3.1 ความเปนมา 
3.2 การดําเนินการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

3.3 หนวยดําเนินการ   
3.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน  
3.5 กระบวนการดําเนินงานโดยหมูบาน/ชุมชน      

 

3.1  ความเปนมา 
 

   รัฐบาลไดแถลงนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2549 โดยกําหนดไววาในนโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลจะยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใชหลักคุณธรรมกํากับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก เศรษฐกิจระบบตลาด และเศรษฐกิจสวนรวม ภายใตกรอบความยั่งยืนและความพอดี 

สําหรับนโยบายสังคมจะเนนการสรางความเขมแข็งของทุกชุมชน ทองถิ่น และประชาคม           
ใหสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเปนอยูดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง    
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมบทบาทของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงบทบาท
ของผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานภูมิภาค โดยปรับปรุงระบบความสัมพันธระหวางภูมิภาค 
ทองถิ่น ชุมชน และภาคประชาสังคมอยางเหมาะสม เพื่อรวมกันรับผิดชอบดูแลผูดอยโอกาส 

ตลอดจนรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึงเปนธรรมและ             
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการบริหารจัดการของรัฐบาลเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว รัฐบาล
จึงไดกําหนดใหยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดเปนกรอบใหญของการพัฒนาหมูบาน         
และชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทั้งการแกไขปญหาความยากจน เพื่อเปนการเสริม 
สรางความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชน

บนพื้นฐานแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรวมพลังของทุกภาคสวนในระดับทองถิ่น     
ใหสามารถดําเนินงานและพัฒนาทองถิ่นของตนเองอยางเปนรูปธรรม  
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   เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบาย หลักการ และแนวคิดดังกลาวเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมในระดับจังหวัด อําเภอ หมูบาน/ชุมชน คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 
เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้ (สํานักงานจังหวัดนาน, 2550: 1-2) 

1.  จัดสรรเงินงบประมาณในสวนของยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด  จํานวน  5,000  
ลานบาท ที่ตั้งเบิกจาย ณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โอนไปตั้งเบิกจาย ณ กระทรวง    
มหาดไทย ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข  

2.  ขยายวัตถุประสงคการใชเงินงบประมาณ ใหครอบคลุมวัตถุประสงคตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ซ่ึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ระดับจังหวัด ที่มุงใหประชาชนและครอบครัวสามารถพึ่งตนเอง โดยใชกลไกชุมชนเปนตัวขับ 
เคลื่อนและสวนกลางปรับระบบ 

3.  มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในคณะกรรมการขับ  
เคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข จัดทําระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
วงเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป  

 จากนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี จึงรวมกันดําเนินการ ดังนี้  

1.  จัดทําประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุขเรื่องแนวทาง 
การดําเนินโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550  

2.  จัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารงบประมาณ และการใชจายเงิน
สําหรับการดําเนินโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550  
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แนวทางการดําเนินงานภายใตแผนงานขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550 
 

 

แจงผลการพิจารณาให มท./สศช./สงป. 

คณะกรรมการระดับจังหวัด 

คณะกรรมการระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ 

หมูบาน/ชุมชน  
ดําเนินการ 

ราชการ 
รวมชุมชน 

หนวยงาน 
ราชการ 

กําหนดหนวยดําเนินการ 

เสนอโครงการ/กิจกรรม 

- กรอบ 5 แผนงาน 

- หลักเกณฑที่กําหนด 

เสนอโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํากระบวนการ 
แผนชุมชน 

เตรียมความ

พรอมของแผน
ชุมชนเพื่อของบฯ 
ป 2551 

แผนชุมชน 
ที่มีคุณภาพ 

ไมมีแผนชุมชน/      
แผนชุมชนไมมีคุณภาพ 

หมูบาน/ชุมชน 

ปญหา/ความตองการ 
  มติของคณะกรรมการ  
  ระดับหมูบาน/ชุมชน 

- พิจารณาอนุมัติโครงการ 

- พิจารณากลั่นกรอง 
- จัดลําดับความสําคัญ 

 
 

ภาพที่ 3.1  แสดงแนวทางการดําเนินงานภายใตแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 

               ระดับจังหวัด พ.ศ.2550 

แหลงที่มา:  สํานักงานจังหวัดนาน, 2550: 3. 

 



 

79 

ระเบียบการบริหารและการใชจายงบประมาณภายใตแผนงาน 

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550 
 
 

มท.รวบรวมเงินเหลือ
สงเปนรายไดแผนดิน 

โอนตั้งจายที่ มท. 
5,000 ลานบาท 

โอนเขาบัญชีธนาคาร 
ที่จังหวัด 

สงเบิกจาย  
ผวจ.อนุมัติ 

คณะกรรมการระดับจังหวัด
อนุมัติโครงการ/ 
วงเงินงบประมาณ 

หนวยราชการ 

คณะกรรมการระดับ
หมูบาน/ชุมชน 

โอนเงินเขาบัญชี 
หมูบาน/ชุมชน 

 หมูบาน/ชุมชน 
นําหลักฐานพรอม 
 บัญชีเบิกจาก
ธนาคาร 

นายอําเภอ 

 การเบิกจาย 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

- โครงการ 3 คน 

- เบิกจาย 3 คน 

- จัดซื้อจัดจาง 3 คน 

- จัดทําบัญชีคาใชจาย 2 คน 

- ควบคุมและตรวจผลงาน 3 คน 

คัดเลือก 
ผูรับผิดชอบ 

จัดซื้อจัดจางตาม 
ระเบียบราชการ 

สงคืน 
เงินเหลือ 

  
 สลน. 

 สงคืน 
 เงินเหลือ 

  ตามยอด 
 เงินจัดสรร 

 

ภาพที่ 3.2  แสดงระเบียบการบริหารและการใชจายงบประมาณภายใตแผนงานยุทธศาสตร 

               อยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550 

แหลงที่มา:  สํานักงานจังหวัดนาน, 2550: 4. 
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3.2  การดําเนินการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 
 

  ในการดําเนินโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550        
มีกรอบแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ (สํานักงานจังหวัดนาน, 2550: 5-7) 

 1)   กลไกขับเคลื่อน  
(1) ชุมชนประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกขับเคลื่อน 
(2) ในการขับเคลื่อนระดับหมูบาน/ชุมชน ใหมีกลุมคนที่ไดรับฉันทามติจาก

ประชาคมของหมูบาน/ชุมชน จํานวน 12-15 คน ที่เรียกวา คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 
ซ่ึงไดรับการเลือกโดยกระบวนการประชาคมมาจากกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย อยางนอย

ตองประกอบดวย ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ประชาชนจากคุม ประชาชนจากกลุมอาชีพ/องคกร   
ในชุมชน (ถามี) จากครัวเรือนและปราชญชาวบาน เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินโครงการ
ภายใตแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550  

(3) หมูบาน หมายถึง หมูบานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
พ.ศ.2457 และใหหมายรวมถึงหมูบานในเขตเทศบาลตําบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาลตาม

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 
(4) ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมืองพัทยา เทศบาล

ตําบล (เฉพาะตําบลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกเลิกตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน ตามมาตรา 4 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา 3 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

   2)  กลไกสนับสนุน มี 3 ระดับ ไดแก 
        (1)  ระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  
   มีคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุขระดับอําเภอ/
ก่ิงอําเภอ ซ่ึงนายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอพิจารณาแตงตั้ง โดยมีคณะ
บุคคลอยางนอยประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชน 

นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ  
  มีอํานาจหนาที่บูรณาการโครงการระหวางชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรอง (รวมถึงการพิจารณา
ใหหนวยงานราชการที่เหมาะสมเขามาเปนหนวยดําเนินการ) และจัดลําดับความสําคัญโครงการ
ที่เสนอมาจากหมูบาน/ชุมชน ติดตามผลการดําเนินงาน รวมทั้งหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู

เพื่อไปสูการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ ในกรณีที่พ้ืนที่ยังไมมีแผนชุมชนหรือมีแผนชุมชน
แลวแตยังไมมีคุณภาพ  
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   (2)  ระดับจังหวัด 
  มีคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุขในระดับ
จังหวัด ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาแตงตั้งประกอบดวย ที่ปรึกษา ไดแก ผูแทน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
สํานักงบประมาณ คณะกรรมการประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการ
จังหวัดเปนรองประธานมีผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกร
ภาคเอกชน ผูแทนองคกรประชาชน ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน ปราชญชาวบาน และ
ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ โดยมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ  

  มีอํานาจหนาที่บูรณาการ กลั่นกรอง อนุมัติแผนงานโครงการ และงบประมาณ 
รวมทั้งประสานสวนกลาง ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการ
ระดับชาติ  
    (3)  ระดับชาติ 
   มีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข ทําหนาที่กําหนดแนวทาง 

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ภายใตการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ 
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑในการกลั่นกรองโครงการตามแผนงานและหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการกํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และประสาน
ความรวมมือของภาคีการพัฒนา  
   3)  กรอบแผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด มีกรอบแผนงานรวม 5 ดาน 

ดังนี้  
(1)  แผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูในการ

ดําเนินชีวิตของประชาชนและครอบครัว และการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม  

(2)  แผนงานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชนโดยการสนับสนุนกิจกรรมใน 3 ระดับ 

ตามศักยภาพชุมชน โดยขั้นตนเนนการผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจาย 
เชน ปุยอินทรีย ผักสวนครัว ขั้นกลางเนนการถนอมอาหาร การแปรรูปเพื่อตลาดในชุมชน และ
ขั้นสูงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น/ชุมชนที่มีศักยภาพและมีลูทางดานการตลาด 

(3)  แผนงานการฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน โดยเนนการอนุรักษ พัฒนา
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และปาไม โดยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ 

(4)  แผนงานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุโดยเนนการสงเคราะห       
ในระดับครอบครัวตามความเปนจริงในพื้นที่อยางทันเหตุการณ 

(5)  แผนงานการบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน ครอบคลุมทั้งดานสาธารณสุข 
การศึกษา การฝกอบรมอาชีพ และการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ และวิธีการ
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บริหาร กิจการบานเมืองที่ดี เชน การมาติดตอจังหวัด/อําเภอ/หนวยการปกครองทองถิ่นของ
ประชาชน  
   4)  วงเงินงบประมาณโครงการ  

   จํานวน 5,000 ลานบาท ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุขได
เห็นชอบวงเงินที่จัดสรรใหจังหวัดตาง ๆ ตามหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับงบบริหารในสวนของ
จังหวัด อําเภอ ใหใชจายจากงบประมาณป 2550 รายการคาใชจายในการบริหารจัดการของผูวา 
ราชการจังหวัดที่จัดสรรใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 750 ลานบาท และรายการ
คาใชจายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับทองที่ที่จัดสรรใหกรมการปกครองจํานวน             

877 ลานบาท หรืออาจใชงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น 
   5)  หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ  
  โครงการ/กิจกรรม ที่ชุมชนเสนอมาตองมีลักษณะ ดังนี้  

(1)  กระจายครอบคลุมใน 5 แผนงานหลัก และสอดคลองตามลักษณะภูมิสังคม   
โดยเปนโครงการที่มีความพรอมในการดําเนินการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ผูไดรับ

ประโยชน งบประมาณที่ชัดเจน เปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวน และไมกอใหเกิดภาระ
ผูกพันงบประมาณ  

(2)  เปนโครงการที่มาจากแผนชุมชนและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
  ในที่น้ี แผนชุมชน หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนรวมกันคิด รวมกันคนหา รวมกัน

เรียนรู เพื่อใหเขาใจชุมชน โดยใชการสํารวจขอมูล ปญหา และศักยภาพ เปนเครื่องมือทําใหเกิด
การทบทวนตัวเอง โดยการมีสวนรวมของคนในหมูบาน/ชุมชน เพื่อกําหนดอนาคตและ          
ทิศทางการพัฒนาตัวเองของหมูบาน/ชุมชน (ไมจําเปนตองเปนเอกสารรูปเลมเสมอไป) 

(3)  สนับสนุนใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนเพื่อการพึ่งพาตนเองและ
สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 

(4)  กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชน การจัดทําขอมูลศักยภาพชุมชน
โดยชุมชนและการพัฒนาไปสูกระบวนการแผนชุมชนที่มีคุณภาพ 

(5)  หลีกเลี่ยงโครงการดานโครงสรางพื้นฐานและความซ้ําซอนกับโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโครงการ
พัฒนาหมูบาน/ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งไมเปนโครงการในลักษณะกองทุน

หมุนเวียนหรือการใหเงินสงเคราะห เชน เบี้ยยังชีพ เปนตน  
 
 

 

 
 

 

 



 

83 

3.3  หนวยดําเนินการ   
 

 การดําเนินการโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ในหลักการ    
ใหหมูบาน/ชุมชน เปนหนวยดําเนินการดวยตนเอง ยกเวนกรณีที่หมูบาน/ชุมชน ไมสามารถ       

ดําเนินการดวยตนเองได ใหรองขอความชวยเหลือใหหนวยงานราชการเปนหนวยดําเนินการ     
โดยเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน ฉะนั้น หนวยดําเนินการให
สามารถมีหนวยดําเนินการไดใน 3 กรณี ดังนี้ (สํานักงานจังหวัดนาน, 2550: 8) 

1) หมูบาน/ชุมชน ดําเนินการเอง การเบิกจายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจาง         
ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารงบประมาณและการใชจายเงิน

คาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด        
พ.ศ.2550 หนังสือสั่งการและตามที่กําหนดไวในคูมือการดําเนินโครงการ  

2) หมูบาน/ชุมชน มีมติใหหนวยงานราชการรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน หรือชุมชน
ดําเนินการรวมกัน การเบิกจายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจางใหปฏิบัติตามระเบียบของ       
ทางราชการ 

3) หมูบาน/ชุมชน มีมติใหหนวยงานราชการเปนหนวยดําเนินการ การเบิกจาย
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจางใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
 

3.4  ข้ันตอนการดําเนินงาน  
 
 

 เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานเปน            
6 ขั้นตอน ดังนี้ (สํานักงานจังหวัดนาน, 2550: 8-15) 
 

3.4.1  ข้ันตอนที่ 1 การจัดทําโครงการ  

3.4.1.1 การใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยชุมชนประสานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กําหนดหากลุมเปาหมาย หาแนวทางการดําเนินการ เพื่อแกไขปญหาหรือ
พัฒนาทองถิ่นและใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือ 

3.4.1.2 ลักษณะโครงการที่จะดําเนินการ 

1) โครงการตองสอดคลองตามแผนงานหลักที่รัฐบาลกําหนดใน        
5 ดาน คือ  

(1)  แผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกระบวนการเรียนรู
ในการดําเนินชีวิตของประชาชนและครอบครัว และการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม  
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(2)  แผนงานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน สนับสนุนกิจกรรม
ใน 3 ระดับ ตามศักยภาพชุมชน โดยขั้นตนเนนการผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน   
เพื่อลดรายจาย เชน ปุยอินทรีย ผักสวนครัว ขั้นกลางเนนการถนอมอาหาร การแปรรูปเพื่อ

ตลาดในชุมชน และขั้นสูงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น/ชุมชนที่มีศักยภาพและมีลูทาง    
ดานการตลาด  

(3)  แผนงานการฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน เนนการ
อนุรักษพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และปาไม โดยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ 

(4)  แผนงานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ เนนการ

สงเคราะหในระดับครอบครัวตามความเปนจริงในพื้นที่อยางทันเหตุการณ 
(5)  แผนงานการบริหารขั้นพื้นฐานแกประชาชน ครอบคลุม          

ทั้งดานสาธารณสุข การศึกษา การฝกอบรมอาชีพ และการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ               
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เชน การมาติดตอจังหวัด/อําเภอ/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของประชาชน 

  ทั้งนี้ ใหเปนโครงการที่มาจากแผนชุมชนที่มีคุณภาพและควรมี
ความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2) เปนโครงการที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชน        
การจัดทําขอมูลศักยภาพชุมชนโดยชุมชนและการพัฒนาไปสูกระบวนการแผนชุมชน            
ที่มีคุณภาพ  

3.4.1.3  การพิจารณาโครงการ มีแนวทางในการพิจารณาโครงการ ดังนี้  
     แนวทางที่ 1 หมูบาน/ชุมชน พิจารณาจากแผนชุมชนที่มีคุณภาพ และ
กําหนดโครงการ/กิจกรรมไวแลว หากยังขาดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ใหใช
กระบวนการมีสวนรวมในการรวมคิดและพิจารณากําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ภายใต
แผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 5 ดาน ใหสมบูรณ พรอมที่จะดําเนินการ  

      ทั้งนี้ แผนชุมชนที่มีคุณภาพ หมายถึง แผนชุมชนที่เกิดจากกระบวนการ  
ชุมชน และไดรับการตรวจสอบและยอมรับวาเปนแผนชุมชนที่มีความพรอมที่จะดําเนินการได  
และใหหมายความรวมถึงแผนชุมชนที่เกิดจากกระบวนการชุมชนที่เขมแข็งและเปนที่       
ยอมรับโดยคณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ นอกจากนี้ อาจใชขอมูลคุณภาพแผนชุมชน     
ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดทําการประเมินไวแลว     

เปนขอมูลเบื้องตนที่คณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ จะใชประกอบการพิจารณาวาพื้นที่ใด
มีแผนชุมชนที่มีความเขมแข็งอยูแลว พรอมทั้งขอใหใชขอเท็จจริงในพื้นที่ประกอบกอนการ
ตัดสินใจเลือกพื้นที่  
      แนวทางที่ 2 หมูบาน/ชุมชน ซ่ึงไมมีแผนชุมชน หรือมีแผนชุมชนที่ยัง 

ไมมีคุณภาพ ใหหมูบาน/ชุมชนเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อการสรางกระบวนการเรียนรูและ   
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กระบวนการชุมชน เพื่อใหไดแผนชุมชนที่มีคุณภาพ และชุมชนมีความพรอมที่จะจัดทําแผน/
โครงการ ภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดในโอกาสตอไป โดยใหเปนไปตามความ 
พรอมและความสมัครใจของแตละหมูบาน/ชุมชน  

3.4.1.4 การเขียนรายละเอียดโครงการ ใหหมูบาน/ชุมชน จัดทํารายละเอียด
โครงการตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ อาจขอความรวมมือจากหนวยงานราชการใหคําแนะนํา/      
เปนพี่เลี้ยงในการจัดทํารายละเอียดโครงการก็ได 
    ในกรณีที่หมูบาน/ชุมชนมอบหมายใหหนวยงานราชการเปนหนวยดําเนินการ 
หนวยงานราชการสามารถปรับรายละเอียดโครงการใหสมบูรณมากขึ้น โดยจะตองไมทําให

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการเปลี่ยนไป  
 

 3.4.2   ข้ันตอนที่ 2 การเสนอโครงการ 

3.4.2.1 ใหหมูบาน/ชุมชน จัดประชุมประชาคม ตามวิธีการที่กําหนดไวเพื่อ
รวมกันพิจารณาโครงการ โดยใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 1 และพิจารณาคัดเลือก

คณะผูรับผิดชอบฝายตาง ๆ รวม 5 ฝาย ซ่ึงมาจากคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน (ยกเวน
บุคคลในคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน ที่ระบุใหทําหนาที่โดยตําแหนง) และประชาชน       
ในหมูบาน/ชุมชน ดังนี้  
 

1) คัดเลือกผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย  

(1) ตัวแทนจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 1 คน  
(2) ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 1 คน  
(3) ตัวแทนจากคณะกรรมการฝายควบคุมและตรวจสอบ 1 คน 

(คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน)  
2) คัดเลือกผูรับผิดชอบการเปดบัญชีและการเบิกจายเงินจากบัญชี

ของหมูบาน/ชุมชน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
(1) ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 1 คน 
(2) เหรัญญิก 1 คน (คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน) 
(3) ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 1 คน 

3) คัดเลือกผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

(1) ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 1 คน 
(2) ตัวแทนจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 2 คน  

4) คัดเลือกผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีคาใชจาย จํานวน 2 คน 
ประกอบดวย 

(1) เหรัญญิก หรือผูชวยเหรัญญิก 1 คน (คณะกรรมการระดับ

หมูบาน/ชุมชน)  
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(2) ตัวแทนจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 1 คน 
5) คัดเลือกผูรับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบผลงาน จํานวน  

3 คน ประกอบดวย  

(1) ตัวแทนจากคณะผูรับผิดชอบโครงการ 1 คน (คณะผูรับผิดชอบ
ที่ 1.1) 

(2) ตัวแทนจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 1 คน 
(3) ตัวแทนจากกรรมการฝายควบคุมและตรวจสอบ 1 คน 

(คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน)  

3.4.2.2 คณะผูรับผิดชอบโครงการจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบ          
ที่กําหนด นําเสนอฝายประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน แลวเสนอรายละเอียด
โครงการใหคณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ พิจารณากลั่นกรอง บูรณาการโครงการ 
จัดลําดับความสําคัญ (ตลอดจนหนวยงานราชการที่เหมาะสมเขามาเปนหนวยดําเนินการ) 

3.4.2.3 คณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง 

และจัดลําดับความสําคัญโครงการที่เสนอมาจากหมูบาน/ชุมชน ตามเงื่อนไขใหสอดคลองกับ      
กรอบแผนงานและหลักเกณฑการพิจารณาโครงการ ใหแลวเสร็จและนําเสนอคณะกรรมการ  
ระดับจังหวัด  
     กรณีที่โครงการใด หมูบาน/ชุมชน มีมติใหหนวยงานราชการเปนหนวย
ดําเนินการใหคณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ พิจารณาหนวยงานที่เหมาะสม แลวแจงให       

หนวยงานนั้น ๆ จัดทํารายละเอียดโครงการแลวเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด 
3.4.2.4 คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการที่หนวยราชการ

หรือหมูบาน/ชุมชนเสนอมา ทั้งนี้การพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดให
แลวเสร็จ และรายงานใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 
เพื่อสรุปภาพรวมผลการอนุมัติโครงการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ     

สังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณในฐานะเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติทราบ 
3.4.2.5 คณะกรรมการระดับจังหวัดแจงผลการอนุมัติ โดยแจงใหอําเภอ/ก่ิง

อําเภอทราบในกรณีอนุมัติโครงการที่หมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานราชการระดับอําเภอเปน
หนวยดําเนินงาน เพื่อแจงใหหมูบาน/ชุมชน และหนวยราชการในระดับอําเภอทราบผลการ
อนุมัติ 

    หากเปนการอนุมัติโครงการที่หนวยราชการระดับจังหวัดหรือราชการสวนกลาง  
ที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดเปนหนวยดําเนินการใหคณะกรรมการระดับจังหวัดแจงผลการอนุมัติให
หนวยราชการดังกลาวทราบโดยตรง พรอมทั้งแจงใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอทราบ เพื่อเปนการ  
ประสานงาน ทั้งนี้เพื่อใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอ แจงใหหมูบาน/ชุมชนผูเสนอโครงการไดทราบ      

อีกครั้งหนึ่ง  
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 3.4.3   ข้ันตอนที่ 3 การบริหารโครงการ 

            3.4.3.1  การโอนเงินงบประมาณเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร  
1) จังหวัดเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยกับธนาคารออมสิน 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ชื่อบัญชี “โครงการภายใตแผนงาน
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550 จังหวัด.....” และแจงเลขบัญชีใหกองคลังสํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ  
2) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ

จังหวัดตามที่ไดรับการจัดสรร 
3) กรณีที่หมูบาน/ชุมชนเปนหนวยดําเนินการใหหมูบาน/ชุมชน      

เปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตร    

และสหกรณการเกษตร ชื่อบัญชี “โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด   
พ.ศ.2550 หมูบาน/ชุมชน.....” เพื่อรองรับการโอนงบประมาณจากจังหวัด  

4) คณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอแจงใหผูรับผิดชอบในการ
เบิกจายของหมูบาน/ชุมชน เปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยกับธนาคารออมสิน หรือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรชื่อบัญชี “โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตร   

อยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550 หมูบาน/ชุมชน....” และใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอรวบรวมขอมูล    
เลขบัญชีแจงใหจังหวัดทราบ 

5) จังหวัดโอนเงินตามยอดวงเงินโครงการที่ไดรับอนุมัติเขาบัญชี      
เงินฝากของหมูบาน/ชุมชน เมื่อคณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติโครงการ ทั้งนี้ ใหจังหวัด       
แจงขอมูลการโอนเงินใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอทราบ เพื่อเปนการประสานงาน  

6) อําเภอ/ก่ิงอําเภอแจงใหคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน
ดําเนินงานตามโครงการ  
            3.4.3.2  การดําเนินงานตามโครงการ  

1) กรณีหนวยงานราชการเปนหนวยดําเนินการ ใหหนวยงานราชการ
ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการจนเสร็จสิ้นโครงการ 

2) กรณีหมูบาน/ชุมชนเปนหนวยดําเนินการใหหมูบาน/ชุมชน          
ไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้  

(1)  ผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจางของหมูบาน/ชุมชน          
ปดประกาศในพื้นที่สาธารณะเพื่อชี้แจงหลักเกณฑในการจัดซื้อจัดจางใหคนในหมูบาน/ชุมชน
ทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน รวมทั้งแจงความตองการของรายการวัสดุครุภัณฑ โดยระบุ

ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาที่ใช และสถานที่สงมอบใหครบถวนโดยใชตามแบบที่กําหนด  
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(2)  ผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจางเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 
“ตามแบบเสนออนุมัติจัดซื้อจัดจาง” เพื่อใหประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 
พิจารณาอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

(3)  ดําเนินการเพื่อใหมีการสงมอบพัสดุสิ่งของหรืองานจางใหตรง
ตามคําขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 

(4)  ดําเนินการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางตามแบบการตรวจ
รับที่กําหนด 

(5)  จัดใหมีเอกสารใบสําคัญรับเงินพรอมใบเสร็จรับเงิน (ถามี) เปน

เอกสารประกอบ 
  กรณีเปนโครงการ/กิจกรรม การประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมให
หมูบาน/ชุมชนดําเนินตามโครงการ/กิจกรรม และจัดใหมีเอกสารหลักฐานประกอบการดําเนิน
โครงการเพิ่มเติม ดังนี้  

(1)  ตารางการประชุม/สัมมนา/การฝกอบรม 

(2)  รายชื่อผูเขารวมการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม พรอมลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

(3)  รายชื่อวิทยากรผูใหความรู 
(4)  หลักฐานคาใชจายในการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม 
(4.1)   คาเชาสถานที่/เครื่องเสียง/วัสดุอุปกรณ/อาหาร ฯลฯ 

ใหทําการตรวจรับและออกเอกสารใบสําคัญการรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินของผูรับจาง เก็บไวเปน
หลักฐานประกอบการเบิกจาย  

(4.2)   คาตอบแทนวิทยากรใหใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐาน 
ประกอบการเบิกจาย สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนตาง ๆ (ถามี) ใหเปนไปตามเกณฑที่
ไดกําหนดไว 

3) ผูรับผิดชอบในการเปดบัญชีและเบิกจายเงินของหมูบาน/ชุมชน  
นําเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเสนอขออนุมัติเบิกเงิน โดยใหประธานคณะกรรมการระดับ
หมูบาน/ชุมชนเปนผูอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ  

4) ผูรับผิดชอบในการเปดบัญชีและเบิกจายเงินของหมูบาน/ชุมชน  
นํารายละเอียดโครงการ หลักฐานการดําเนินโครงการ หลักฐานอนุมัติการจัดซื้อจัดจางและ      

เบิกจายเงินของคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน พรอมหนังสือขอเบิกเงินใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอ 
ตรวจสอบความถูกตอง เมื่อตรวจสอบแลวใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอแจงใหคณะกรรมการระดับ
หมูบาน/ชุมชนดําเนินการเบิกจายตอไป สําหรับการเบิกจายเงินภายใตโครงการสามารถ
ดําเนินการไดเปนงวดตามกิจกรรมที่เกี่ยวของ หรือจะเบิกจายครั้งเดียวภายหลังโครงการ     

แลวเสร็จก็ได 
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      ทั้งนี้ ใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอ เก็บสําเนาหลักฐานการเบิกจาย จํานวน 1 ชุด 
ไวเปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานและการกํากับดูแลการเบิกจาย
งบประมาณเปนรายโครงการดวย  

5) ผูรับผิดชอบในการเปดบัญชีและเบิกจายของหมูบาน/ชุมชน      
นําหลักฐานการใหความเห็นชอบของอําเภอ/ก่ิงอําเภอ ประกอบการเบิกจายเงินจากบัญชี
ธนาคาร โดยตองลงนามทั้ง 3 คน  

6) ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีคาใชจายของหมูบาน/ชุมชน        
ลงบันทึกเมื่อมีการรับเงินทุกครั้ง เพื่อควบคุมการใชจายเงินและตองติดประกาศบัญชีคาใชจาย

ตาง ๆ ในที่สาธารณะใหประชาชนทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 
7) ผูรับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบผลงานของหมูบาน/

ชุมชน ติดตามดูแลการดําเนินโครงการ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว และจัดทํา
รายงานความกาวหนาของโครงการ ดังนี้  

(1)  ตรวจสอบผลการดําเนินงานกับแผนดําเนินงานที่วางไว  

(2)  จัดทํารายงานความกาวหนา เสนอตอคณะกรรมการระดับ
อําเภอ/ก่ิงอําเภอ เดือนละ 1 ครั้ง  

(3)  รายงานปญหา/อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ 

โดยใหปดประกาศรายงานความกาวหนาและรายงานปญหา/

อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะในที่สาธารณะเพื่อใหประชาชนทราบโดยทั่วกันเปนเวลาไมนอยกวา 
15 วัน  

 

    3.4.4  ข้ันตอนที่ 4 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

3.4.4.1  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ โดยไมทําใหวัตถุประสงค 

หรือเปาหมายของการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงจากที่กําหนดไวเดิมและ           
ไมเพิ่มวงเงิน คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด      
โครงการไดโดยใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ แลวแจงคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัดทราบ  

3.4.4.2  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ทําใหวัตถุประสงค หรือ

เปาหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงไป ใหแจงอําเภอเพื่อขอยกเลิกโครงการนั้น โดยผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติแลวแจงคณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ สําหรับเงินตามโครงการ  
ที่ยกเลิกไมสามารถนํามาจัดทําโครงการใหมได พรอมทั้งใหสงเงินคืนจังหวัด 
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    3.4.5  ข้ันตอนที่ 5 การปดโครงการ และการสงคืนเงินเหลือ 

     เมื่อสิ้นสุดโครงการ ใหคณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอตรวจสอบวงเงินตาม        
ที่ใชจายจริง และหากมีเงินคงเหลือใหผูเปดบัญชีทําการปดบัญชี พรอมทั้งแจงธนาคารโอนเงิน
คงเหลือสงคืนจังหวัด และใหจังหวัดสงคืนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสงคืนเปน
รายไดแผนดิน  
 

    3.4.6  ข้ันตอนที่ 6 การติดตามผลการดําเนินงาน  

3.4.6.1  ใหคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานราชการ            
ที่เปนหนวยดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอทราบ        
ทุกวันที่ 5 ของเดือน  

3.4.6.2  ใหคณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอติดตามและรายงานผล              
การดําเนินงานใหคณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ ทุกวันที่ 10 ของเดือน  

3.4.6.3  ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดสรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อสรุปภาพรวมเสนอสํานัก
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการระดับชาติทราบ  
3.4.6.4  การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิง

อําเภอและคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบดวย  
(1)  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
(2)  รายงานผลการใชจายงบประมาณ 

(3)  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไข 
 

  3.4.7  ข้ันตอนที่ 7 การจัดเก็บและรักษาหลักฐานการดําเนินโครงการและ 

            การเบิกจายเงิน ฯลฯ 

   หนวยงานราชการที่เปนหนวยดําเนินการใหเก็บหลักฐานการดําเนินโครงการ และการ
เบิกจายเงินไวที่หนวยงานเพื่อการตรวจสอบ และสําเนาเอกสารสงใหจังหวัด 1 ชุด 
    สําหรับหมูบาน/ชุมชน ใหเก็บหลักฐานการดําเนินโครงการและการเบิกจายเงินให         

ณ ที่ทําการของคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน หรือสถานที่อ่ืนที่คณะกรรมการระดับ
หมูบาน/ชุมชน กําหนดโดยใหอยูในความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน 
รวมกับเหรัญญิก และสําเนาเอกสารสงใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอ 1 ชุด  
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3.5  กระบวนการดําเนินงานโดยหมูบาน/ชุมชน 
  

  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการอยูดีมีสุข โดยหมูบาน/ชุมชนมีดังนี้ คือ (สํานักงาน
จังหวัดนาน, 2550: 15-18) 
 

   3.5.1  ความหมาย 

  หมูบาน หมายถึง หมูบานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่        
พ.ศ.2457 และใหหมายรวมถึงหมูบานในเขตเทศบาลตําบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล             
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542  

  ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมืองพัทยา เทศบาลตําบล 
(เฉพาะตําบลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกเลิกตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
ตามมาตรา 4 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหง 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546)  
 

   3.5.2  การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 

  ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เปนผูคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน โดยมี
กระบวนการ ดังนี้ 

3.5.2.1 การประกาศเชิญชวนเพื่อรวมประชุมประชาคม  
   ใหผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน ปดปายประกาศตามที่สาธารณะ และ/หรือทํา

หนังสือเชิญรายครัวเรือน และ/หรือ ประกาศเสียงตามสายลวงหนาอยางนอย 3 วัน เพื่อเชิญชวน
ประชาชนที่เปนคนไทย มีอายุ 15 ปขึ้นไป อาศัยอยูในหมูบาน/ชุมชนจริงไมนอยกวา 6 เดือน 
โดยผูเขารวมประชุมประชาคมตองมีความหลากหลายอยางนอยตองประกอบดวย ผูใหญบาน 
ผูนําชุมชน ประชาชนจากคุม ประชาชนจากกลุมอาชีพ ประชาชนจากองคกรในชุมชน (ถามี) 
ปราชญชาวบานและจากครัวเรือน มีจํานวนรวมกันไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์รวมประชุม

ประชาคม  
3.5.2.2 ขั้นตอนการประชุมประชาคม 

1) นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภออาจมอบ 
หมายใหมีผูแทนอําเภอ/ก่ิงอําเภอ เขารวมสังเกตการณการประชุมประชาคม 

2) กํานัน/ผูใหญบาน/ประธานชุมชน กลาวเปดการประชุมและชี้แจง

เหตุผลความจําเปนในการจัดประชุมประชาคม และดําเนินการประชุมตามวาระที่เกี่ยวของ  
3.5.2.3 การประชุมประชาคมหมูบาน/ชุมชน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ    

ระดับหมูบาน/ชุมชน จํานวน 12-15 คน โดยใหดําเนินการเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงตาม 
องคประกอบและหนาที่ ดังนี้  
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   1)  องคประกอบคณะกรรมการ 
            (1)  ประธานคณะกรรมการ      1   คน 
            (2)  รองประธานคณะกรรมการ    1  คน 

     (3)  เหรัญญิก     1  คน 
            (4)  ผูชวยเหรัญญิก     1  คน 
            (5)  กรรมการฝายควบคุมและตรวจสอบ   2 คน 

       (6)  กรรมการ     4-7   คน 
     (7)  เลขานุการ     1  คน 

     (8)  ผูชวยเลขานุการ    1   คน 
 

2)  บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 
(1)  เปนตัวแทนของหมูบาน/ชุมชนในการบริหารงานและ

งบประมาณของโครงการใหเปนไปตามมติของที่ประชุม 

(2)  เปนตัวแทนของหมูบาน/ชุมชนในการติดตอและประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(3)  ประสานงานกับคณะกรรมการระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ 
(4)  พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงิน 
(5)  ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามมติ          

ที่ประชุม 
(6)  แตงตั้งผูรับผิดชอบดานตาง ๆ เพื่อชวยเหลือการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน โดยใหเปนไปตามมติของที่ประชุมประชาคมในการ
แตงตั้งใหประธานคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน ลงนามในคําสั่งไวเปนหลักฐาน 
  ทั้งนี้ กรณีกรรมการตาย ลาออก หรือมีเหตุอันทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดใหมีการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  
   3.5.2.4  บทบาทหนาที่ของกรรมการแตละตําแหนง 
       1)  ประธาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1)  เปนผูแทนคณะกรรมการในการติดตอประสานงานเกี่ยวกับ      
การดําเนินโครงการ  

(2)  เรียกประชุมคณะกรรมการและเปนประธานที่ประชุม 
(3)  กํากับการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการของ

หมูบาน/ชุมชน  
(4)  อนุมัติการจัดซื้อและจัดจาง และเบิกจายเงินตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน  
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   2)  รองประธาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
(1)  เปนผูชวยประธานในกิจการตาง ๆ ที่ประธานมอบหมาย 
(2)  ปฏิบัติหนาที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไมอยูหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได 
 3)   เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1)  เชิญประชุม บันทึก และปดประกาศรายงานการประชุม 
ใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

(2)  รับ-สง โตตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารและรายงาน 

การประชุม 
(3)  รับผิดชอบการดําเนินงานทางธุรการของคณกรรมการ  

และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ประธานมอบหมาย  
 4)   เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

(1)  เก็บรักษาเงินและสมุดบัญชีของหมูบาน/ชุมชน  

(2)  ควบคุม เก็บรักษา และรับผิดชอบการเบิกจายเงินใหเปนไป
ตามมติที่ประชุม 

(3)  รายงานฐานะการเงินตอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม
ประชาคมทุกครั้ง 

(4)  จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของโครงการ 

(5)  จัดเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินทุกฉบับ  
 5)   ฝายควบคุมและตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณที่จัดซื้อจัดจางใหถูกตองตาม
มติที่ประชุม 

(2)  ตรวจสอบการใชจายเงินตองมีหลักฐานถูกตองและสามารถ

ตรวจสอบได  
(3)  ตรวจสอบการดําเนินงานและการบริหารงานโครงการและ

รายงาน 
(4)  รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการในการประชุม

ทุกครั้ง  

     3.5.2.5  การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานตาง ๆ ประกอบดวย 
    1)  ผูรับผิดชอบโครงการ 
     มีจํานวน 3 คน ประกอบดวย ตัวแทนจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน     
1 คน ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 1 คน และตัวแทนจากกรรมการฝาย
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ควบคุมและตรวจสอบ 1 คน (คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน) ทําหนาที่กําหนดขั้นตอนการ
ทํางาน ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และจัดทําโครงการ ฯลฯ 

 2)   ผูรับผิดชอบการเปดบัญชี และการเบิกจายเงิน 

      มีจํานวน 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน    
1 คน เหรัญญิก 1 คน (คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน) และตัวแทนคณะกรรมการระดับ
หมูบาน/ชุมชน 1 คน ทําหนาที่เปดบัญญชี และเบิกเงินตามโครงการ และนําสงใหเหรัญญิกเปน 
ผูเก็บรักษา  

 3)   ผูรับผิดชอบการจัดทําบัญชีคาใชจาย 

      มีจํานวน 2 คน ประกอบดวย เหรัญญิกหรือผูชวยเหรัญญิก 1 คน 
(คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน) และตัวแทนจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 1 คน ทําหนาที่
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ของโครงการ  
  4)  ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง  
     มีจํานวน 3 คน ประกอบดวย ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบาน/

ชุมชน 1 คน และตัวแทนจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 2 คน ทําหนาที่จัดหาวัสดุอุปกรณใน
การดําเนินโครงการแตละโครงการตามความตองการของคณะผูรับผิดชอบโครงการ โดยวัสดุ
อุปกรณตองคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถประกาศการจัดซื้อจัดจางไดตามวิธีที่
กําหนด และตองนําผลของการประกาศจัดซื้อจัดจางดังกลาว เขาที่ประชุมคณะกรรมการระดับ
หมูบาน/ชุมชน พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจางเปนครั้ง ๆ ไป  

 5)   ผูรับผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบผลงาน  
     มีจํานวน 3 คน ประกอบดวย ตัวแทนจากคณะผูรับผิดชอบโครงการ      
1 คน (คณะผูรับผิดชอบ ตามขอ 1) ตัวแทนจากกรรมการฝายควบคุมและตรวจสอบ 1 คน 
(คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน) และตัวแทนจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 1 คน         
ทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินโครงการแตละโครงการ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและการใชจายเงิน

ใหถูกตอง มีหลักฐานตรวจสอบได ตรวจการดําเนินงานและบริหารโครงการใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารงบประมาณและการใชจายสําหรับการดําเนิน
โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550 และมติที่ประชุมประชาคม 
หากพบปญหาการทํางานไมโปรงใสหรือทุจริต ใหแจงคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน/
นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทราบ  



 
 

บทที่ 4 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
 

  การประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง

พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ในครั้งนี้           
มีกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา โดยเรียงตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้  
 

4.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
4.2  นิยามปฏิบัติการ 
4.3  วิธีการศึกษา 

4.4  ประชากรและการสุมตัวอยาง 
4.5  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.6  ตัวชี้วัดในการประเมิน 
4.7  เกณฑการวัด 
4.8  การทดสอบเครื่องมือ 

4.9  การเก็บรวมรวมขอมูล 
4.10 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห  

 

4.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหการประเมินผลโครงการ     
อยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่   
ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ในครั้งนี้ เปนการประเมินโดยการนําตัวแบบ
การประเมินปจจัยนําเขา-ผลผลิต (Input-Output Model) มาประยุกตเปนตัวแบบในการกําหนด
กรอบแนวคิด ดังนี้ 
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 4.1.1  การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ (Input Evaluation) 

    เปนการประเมินปจจัยเบื้องตนที่ใชในการดําเนินโครงการ เพื่อประเมินทรัพยากร        
ที่เอื้ออํานวยใหการดําเนินงานตามโครงการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาจาก 

4.1.1.1  บุคลากรที่ดําเนินงานตามโครงการและครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย 
4.1.1.2  งบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการ 

4.1.1.3  ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามโครงการ 
 

  4.1.2  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation)  

     เปนการประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบวาไดมีการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอน     
การดําเนินงานที่กําหนดไวหรือไม รวมทั้งการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในโครงการวา
มีความถูกตองเหมาะสมหรือไม โดยศึกษาจาก 

4.1.2.1  การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ  
4.1.2.2  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน 

4.1.2.3  กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 
4.1.2.4  การฝกอบรม 
4.1.2.5  การอํานวยการ 
4.1.2.6  การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 
4.1.2.7  การบริหารงบประมาณ 

4.1.2.8  การประสานงาน  
4.1.2.9  การมีสวนรวมของประชาชน 

 

  4.1.3  การประเมินผลผลิตของโครงการ (Output Evaluation) ประกอบดวย   

4.1.3.1  หมูบานเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการ 
4.1.3.2  การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ของ 

หมูบานเปาหมาย  

4.1.3.3  คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานหลังจากที่เขารวมโครงการ  
 

  4.1.4  การประเมินผลลัพธของโครงการ (Outcome Evaluation) ประกอบดวย   

   4.1.4.1   ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโครงการของครัวเรือนเปาหมาย และ
คณะกรรมการระดับหมูบาน 

4.1.4.2  ความพึงพอใจของครัวเรือนในหมูบานเปาหมายตอโครงการ 
 

    4.1.5  การศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตาม 

โครงการ 
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 ปจจัยนําเขาสูโครงการ 

(Input Evaluation) 

 -  บุคลากรและครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย 
 -  งบประมาณในการดําเนินงาน 

 -  ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน  

 

กระบวนการดําเนินงาน 

(Process Evaluation) 

 -  การวางแผน     

 -  การจัดหนวยงาน     
    และการเตรียมดําเนินงาน 

 -  กรอบแนวทางในการดําเนินงาน 
    ของโครงการ 
 -  การฝกอบรม 

ผลผลิตจากโครงการ 

(Output Evaluation) 

 -  หมูบานเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการ 

 -  การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 
    พื้นที่ของหมูบาน  

 -  คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายหลังจากที่เขารวม 
    โครงการ  

ผลลัพธจากโครงการ 

(Outcome Evaluation) 

 -  ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโครงการของครัวเรือนเปาหมาย 

    และคณะกรรมการระดับหมูบาน 
 -  ความพึงพอใจของครัวเรือนในหมูบานเปาหมายตอโครงการ 

   

-  การอํานวยการ 
-  การติดตามผลการดําเนินงาน 

-  การบริหารงบประมาณ 
-  การประสานงาน  

-  การมีสวนรวมของประชาชน 
 

 
 

ภาพที่ 4.1  แสดงกรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข 
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4.2  นิยามปฏิบัติการ  
 

4.2.1  โครงการอยูดีมีสุข หมายถึง โครงการของกระทรวงมหาดไทย ที่มีกลไก

ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข ซ่ึงเปน
โครงการที่กระทรวงมหาดไทยดําเนินการเกี่ยวของทุกระดับ ไดแก ระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ 

ระดับจังหวัดและระดับชาติ ประจําปงบประมาณ 2550 (ระยะที่ 1) เริ่มตนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 
2550 โดยโครงการอยูดีมีสุขนี้ กําหนดขึ้นจากกรอบแนวคิดของการใหประชาชนในพื้นที่ หรือ
ครอบครัวและชุมชนสามารถปรับตัวชวยเหลือตัวเองและพึ่งพาตนเองได โดยใชศักยภาพของ
ตนเองในการบริหารจัดการใหมากที่สุด รวมทั้งใหแตละชุมชนชวยหลือเกื้อกูลกัน ทั้งภายใน
ชุมชนและระหวางชุมชน โดยรัฐปรับบทบาทเกื้อหนุนใหชุมชนดําเนินการไดตามความประสงค         

และความตองการของตนเอง  
 

4.2.2  กระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนแผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ระดับจังหวัด หมายถึง กระบวนการการดําเนินงานตามโครงการของหมูบานเปาหมาย         

อันไดแก 1) การใชทุนในชุมชน โดยชุมชนมีการตรวจสอบตนเองวามีทุนอะไรอยูในชุมชนบาง 

เชน ทุนสภาพ หมายถึง มีคนที่มีคุณภาพ มีความรู มีคุณธรรม หรือทุนทางสังคม คือ กลุมที่มี
เครือขายมีการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน ทุนความรูและกระบวนการเรียนรู ทุนสิ่งแวดลอม 
ทายที่สุดคือ การเชื่อมโยงกับปญหาของชุมชนเองวาจะใชทุนที่มีอยูไดอยางไร และ 2) เศรษฐกิจ
ชุมชนจะมีระดับและขั้นตอนการพัฒนาในดานเศรษฐกิจที่แตกตางกัน เชน ระดับครอบครัว     
จะทําเพื่อใชเอง ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงสัตวไวกินเอง การใชเอง คือ การลดรายจายจะทําใหมี

เงินออมมากขึ้น ประชาชนมีความมั่นคงในการครองตนไดมากขึ้น เมื่อแข็งแรงมากขึ้นก็จะมี   
การสรางเครือขายขึ้นเปนระดับชุมชนและเครือขาย โดยมีหนวยดําเนินโครงการ 3 ลักษณะ คือ      
1) ชุมชนทําดวยตนเอง เปนกระบวนการที่รวมมือกัน 2) ชุมชนมีการเชื่อมโยงกับเครือขายตาง ๆ 
เชน  ที่วาการอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล หรือภาคเอกชน และ 3) มีการสงเสริม ชี้แนะให
ชุมชนไดมีการลองผิดลองถูกเพื่อเปนบทเรียน 
 

4.2.3  หมูบานเปาหมาย หมายถึง หมูบานที่เขารวมโครงการอยูดีมีสุข ระดับอําเภอ    

ในปงบประมาณ 2550 ซ่ึงเปนหมูบานที่ไดรับคัดเลือกเพื่อทําการศึกษาในครั้งนี้ จํานวน          

2 หมูบาน คือ หมูบานที่เปนพื้นที่ดําเนินโครงการแลวประสบผลสําเร็จ 1 แหง และหมูบานที่เปน
พ้ืนที่ดําเนินโครงการแตยังไมประสบผลสําเร็จ 1 แหง โดยทั้ง 2 พ้ืนที่ มีการดําเนินงาน           
ตามแผนงานที่ 1 ดานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกรอบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 5 ดาน ไดแก         
1) ดานเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานการพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน 3) ดานฟนฟูความอุดม
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สมบูรณของชุมชน 4)  ดานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ และ 5)  ดานการบริการ    
ขั้นพื้นฐานแกประชาชน 
 

4.2.4  แผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แผนงานที่มีการสนับสนุน

กระบวนการเรียนรูในการดํารงชีวิตของประชาชนและครอบครัว การประกอบอาชีพ ทั้งในและ
นอกภาคการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 
 

4.2.5  พื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ หมายถึง หมูบานที่เขารวมโครงการอยูดีมีสุข     

ระดับอําเภอ ในปงบประมาณ 2550 โดยเปนหมูบานที่ไดรับคัดเลือกเพื่อทําการศึกษาในครั้งนี้    
ซ่ึงปรากฏผลการดําเนินงานที่เปนไปตามกระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อนแผนงาน
ภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขและไดรับการรับรองจากหนวยงานระดับอําเภอวาเปนหมูบาน       
ที่ดําเนินโครงการในแผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน รวมถึงการไดรับคัดเลือกจาก 
หนวยงานระดับอําเภอ ในการสงเขาประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 
 

4.2.6  พื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ หมายถึง หมูบานที่เขารวมโครงการอยูดีมีสุข 

ระดับอําเภอ ในปงบประมาณ 2550 โดยเปนหมูบานที่ไดรับคัดเลือกเพื่อทําการศึกษาในครั้งนี้    

ซ่ึงปรากฏผลการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามกระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อนแผนงาน
ภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข หรือเปนไปตามกระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อนแผนงาน
ภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขเพียงบางสวนและเปนพื้นที่ที่ยังไมมีการทํารายงานสรุปผล        
การดําเนินโครงการใหหนวยงานระดับอําเภอทราบ 
 

4.2.7  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอยูดีมีสุข หมายถึง คณะกรรมการที่เปน

กลไกสนับสนุนการดําเนินโครงการอยูดีมีสุข 3 ระดับ ประกอบดวย 

4.2.7.1  ระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ ไดแก นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ พิจารณาแตงตั้งโดยมีคณะบุคคลอยางนอยประกอบดวย นายอําเภอ/
ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เปนประธานและมีกรรมการ ประกอบดวย ผูแทน     
สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน (ถามี) ผูนํา
ชุมชน ปราชญชาวบาน ผูแทนกํานัน ผูใหญบาน มีปลัดอําเภอที่นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ ผูแทน

หัวหนาประจํากิ่งอําเภอมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ  
      อํานาจหนาที่ คือ บูรณาการโครงการระหวางชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
หนวยงานภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการที่เสนอมาจากหมูบาน/ชุมชน ติดตามผลการดําเนินงาน รวมทั้งหนุนเสริม
กระบวนการเรียนรูเพื่อไปสูการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ (ในกรณีที่พ้ืนที่ยังไมมีแผนชุมชน 

หรือมีแผนชุมชนแลวแตยังไมมีคุณภาพ)  
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4.2.7.2  ระดับจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาแตงตั้ง ประกอบดวย            
ที่ปรึกษา ไดแก ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทน
กระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ คณะกรรมการ ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด    

เปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดเปนรองประธาน มีผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรภาคเอกชน ผูแทนองคกรประชาชน ผูแทนองคกรพัฒนา
เอกชน ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ โดยมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ  
    อํานาจหนาที่ คือ บูรณาการ กลั่นกรอง อนุมัติแผนงานโครงการ และ

งบประมาณ รวมทั้งประสานสวนกลาง ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงาน และรายงาน
คณะกรรมการระดับชาติ 

4.2.7.3  ระดับชาติ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข  
ทําหนาที่ กําหนดแนวทาง กลไก การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ภายใตการมี
สวนรวมของภาคสวนตาง ๆ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑในการกลั่นกรองโครงการ    

ตามแผนงานและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการกํากับ ดูแล ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน และประสานความรวมมือของภาคีการพัฒนา 
 

4.2.8 การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ หมายถึง การประเมินความพรอมและ

ความเหมาะสมของทรัพยากร หรือสิ่งตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน
เปาหมาย ซ่ึงประกอบไปดวย 

4.2.8.1  บุคลากรผูดําเนินงานตามโครงการ หมายถึง คณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการอยูดีมีสุข ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ไดแก นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ หัวหนาประจํา    
ก่ิงอําเภอ ผูแทนสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชน ผูนําชุมชน       
ปราชญชาวบาน ผูแทนกํานัน ผูใหญบาน ตลอดจนคณะกรรมการระดับหมูบานที่เปนตัวแทน
รับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานในหมูบาน  

4.2.8.2  ครัวเรือนเปาหมาย หมายถึง ครัวเรือนทุกหลังในหมูบานเปาหมาย         

ที่ไดรับคัดเลือกเพื่อทําการศึกษาในครั้งนี้ จํานวน 2 หมูบาน คือ หมูบานที่เปนพื้นที่ดําเนิน
โครงการแลวประสบผลสําเร็จ 1 แหง และหมูบานที่เปนพื้นที่ดําเนินโครงการแตยังไมประสบ
ผลสําเร็จ 1 แหง โดยทั้ง 2 พ้ืนที่ มีการดําเนินงานตามแผนงานที่ 1 ดานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
กรอบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 5 ดาน ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานการพัฒนาและสราง
โอกาสใหชุมชน 3) ดานฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน 4) ดานการสงเคราะหผูดอยโอกาส

และผูสูงอายุ และ 5) ดานการบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน 
4.2.8.3  งบประมาณ หมายถึง งบประมาณตามแผนงานที่ 1 ดานเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในแผนงาน 5 ดาน ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานการพัฒนา       
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และสรางโอกาสใหชุมชน 3) ดานฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน 4) ดานการสงเคราะห
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ และ 5) ดานการบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน ที่หมูบานดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหาร

งบประมาณและการใชจายเงินคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตร 
อยูดีมีสุข ระดับจังหวัด พ.ศ.2550 ซ่ึงเปนงบประมาณที่หมูบานไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ไดแก งบประมาณเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ การจัดกิจกรรม ประชุม 
สัมมนา และฝกอบรม เปนตน 

4.2.8.4  ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามโครงการ        

ซ่ึงไดแก สถานที่ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
 

4.2.9 การประเมินกระบวนการ หมายถึง การประเมินกระบวนการ หรือขั้นตอน   

ตาง ๆ ในการดําเนินงานวามีความถูกตอง เหมาะสมในประเด็นตาง ๆ มากนอยเพียงใด ไดแก  
4.2.9.1  การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ หมายถึง การวางแผน           

การดําเนินงานกอนการดําเนินงานจริงของคณะกรรมการระดับหมูบาน รวมถึงการมีกลไกการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ ถูกตอง ครอบคลุมทุกดานของการดําเนินกิจกรรมในโครงการ      

ทั้งในดานการเงิน การบริหารจัดการ การกํากับติดตาม และการควบคุม เปนตน 
4.2.9.2  การจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน หมายถึง การจัดสรรและ

เตรียมความพรอมของทรัพยากรที่นํามาใชในการดําเนินงานตามโครงการ ไดแก บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ สถานที่ และคาใชจาย รวมทั้งการเตรียมงานอยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางเปนขั้นตอนและราบรื่น 

4.2.9.3  กรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ หมายถึง ระเบียบ         
และขั้นตอนการดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของกับโครงการใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหาร
งบประมาณและการใชจายเงินสําหรับการดําเนินโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ระดับจังหวัด พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2550 รวมทั้ง ประกาศคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตร   
อยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2550  

4.2.9.4  การฝกอบรม หมายถึง การที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร        
อยูดีมีสุขระดับอําเภอและระดับจังหวัด จัดฝกอบรมเตรียมความพรอมเกี่ยวกับโครงการใหแก
ประชาชนในหมูบานเปาหมาย ในปงบประมาณ 2550 ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อน

โครงการตามแผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด  
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4.2.9.5  การอํานวยการ หมายถึง การมอบหมาย สอน หรือชี้แนะงานระหวาง
ขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ กับคณะกรรมการระดับหมูบาน และระหวางคณะกรรมการ
ระดับหมูบานกับแตละครัวเรือน ซ่ึงเปนสมาชิกของโครงการ 

4.2.9.6  การติดตามผลการดําเนินงาน หมายถึง 1) ขาราชการผูเกี่ยวของกับ
โครงการ มีการกํากับ ดูแล ติดตามผล และใหคําแนะนําในการดําเนินงานแกคณะกรรมการ      
ระดับหมูบาน ผูที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ ประกอบกับการรายงานผลการดําเนินงาน
แกผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 2) คณะกรรมระดับหมูบานมีการติดตามผลและ      
ใหคําแนะนําในการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ ใหแกสมาชิกในหมูบาน และมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลการดําเนินกิจกรรมภายในหมูบานใหผูที่เกี่ยวของทราบเปนระยะ ๆ  
4.2.9.7  การบริหารงบประมาณ หมายถึง วิธีการบริหารเงินงบประมาณ ตั้งแต  

การไดรับอนุมัติมาดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ ระยะเวลาในการบริหารจัดการ และขั้นตอน 
การเบิกจายเงินงบประมาณจากจังหวัดถึงหมูบานเปาหมาย  

4.2.9.8  การประสานงาน หมายถึง การประสานการดําเนินโครงการระหวาง

เจาหนาที่ของรัฐผูที่เกี่ยวของกับโครงการกับคณะกรรมการระดับหมูบาน และคณะกรรมการ
ระดับหมูบานกับแตละครัวเรือน ซ่ึงเปนสมาชิกของโครงการ  

4.2.9.9  การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ใหประชาชน       
ในหมูบานเปาหมายของโครงการไดเขามามีสวนเกี่ยวของในทุกขั้นตอนของกิจกรรมที่
ดําเนินงานตามโครงการ ตั้งแตการรวมรับรู รวมคิดริเริ่ม รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และรวม

ตรวจสอบ โดยใชพลังความสามารถในดานตาง ๆ ของตนเองรวมกับความรูและวิทยาการที่
เหมาะสมอยางสรางสรรค พรอมไปกับการเปนผูรับแบงปนผลประโยชนและรวมกันรับผิดชอบ
ในผลกระทบที่ตามมารวมกัน 
 

4.2.10 การประเมินผลผลิตของโครงการ หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นหลังจาก  

มีการดําเนินงานตามโครงการ ประกอบดวย 
4.2.10.1 สมาชิกในหมูบานเปาหมายเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอน    

ของโครงการหรือไม และมากนอยเพียงใด 
4.2.10.2 การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่

ของหมูบาน  
4.2.10.3 คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายหลังจากที่เขารวม

โครงการ ไดแก คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย รายไดและเงินออม การบริโภคอาหารที่มี

ประโยชนและปลอดภัย สภาพที่อยูอาศัย ภาวะหนี้สิน และการศึกษา เปนตน 
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4.2.11 การประเมินผลลัพธจากโครงการ หมายถึง การประเมินผลตอเปาหมายหรือ

คุณประโยชนที่เกิดขึ้น ซ่ึงเปนการประเมินหลังจากที่ผานระยะเวลาของผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก     
การดําเนินงานตามโครงการแลว ไดแก  

4.2.11.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของครัวเรือนเปาหมาย และ
คณะกรรมการระดับหมูบาน  

4.2.11.2 ความพึงพอใจของแตละครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย ซ่ึงหมายถึง 
ความพึงพอใจของประชาชนในหมูบานที่มีตอโครงการ หลังจากดําเนินงานตามโครงการ       
ในระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2550 เสร็จสิ้นแลว ดังตอไปนี้ 

1) กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ในดานการบริหารจัดการ
กิจกรรมภายใตโครงการ แผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน 

2) บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ ซ่ึงไดแก ขาราชการผูเกี่ยวของ
กับโครงการ และคณะกรรมการระดับหมูบาน  

3) ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ ซ่ึงไดแก     
ความสามัคคี กอเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 
รายไดและการออม สภาพที่อยูอาศัย การบริโภคอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย และภาวะ

เสี่ยงเก่ียวกับสารเคมีในภาคการเกษตรลดลง เปนตน 
 

4.3  วิธีการศึกษา  
  

4.3.1  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดยศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย         

ที่เกี่ยวของจากตํารา ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ งานวิจัยตาง ๆ เอกสารทางราชการ และรายงาน

สรุปการสัมมนาที่เกี่ยวของ จากหนวยงานราชการ ไดแก ที่วาการอําเภอ สํานักงานพัฒนา
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4.3.2  การศึกษาเชิงสํารวจ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคล 4 ฝาย ซ่ึงเปน       

ผูที่เกี่ยวของกับโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 ไดแก ขาราชการผูเกี่ยวของ 
คณะกรรมการระดับหมูบาน ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในชุมชน และครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย
ตามโครงการ ในจังหวัดนาน โดยทําการจัดเก็บขอมูลใน 2 ลักษณะ คือ 

4.3.2.1  การจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ จะใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เก็บขอมูลจากทุกครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย  
4.3.2.2  การจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชแนวการสนทนากลุม (Focus Group) 

เก็บขอมูลจากกลุมคณะกรรมการระดับหมูบานและกลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับ
โครงการ และใชแนวการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เก็บขอมูลจากกลุมผูนําที่มี
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บทบาทสําคัญในหมูบาน ซ่ึงการจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในครั้งนี้ จะจัดเก็บขอมูลจากบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1) กลุมขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ ไดแก นายอําเภอ ปลัดอําเภอ 

และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ เปนตน  

2) กลุมคณะกรรมการระดับหมูบาน ไดแก ประธานคณะกรรมการ     
รองประธานกรรมการ เหรัญญิก กรรมการฝายควบคุมและตรวจสอบ เลขานุการ และตัวแทนจาก
กรรมการ เปนตน  

3) กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน เชน ผูใหญบาน สมาชิกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ปราชญชาวบาน ครู/อาจารย ผูอาวุโส และพระสงฆ เปนตน 
 

4.4  ประชากรและการสุมตัวอยาง  
 

   4.4.1  ประชากร 

  ประชากรในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ ประกอบดวย 4 กลุม ดังตอไปนี้ 
4.4.1.1  กลุมขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการระดับอําเภอ ไดแก นายอําเภอ/

ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ผูแทนสวนราชการ และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

โครงการ จํานวน 10 คน 
4.4.1.2  กลุมคณะกรรมการระดับหมูบานในโครงการ ภายใตแผนงานที่ 1     

ดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 21 หมูบาน ในอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 315 คน 
4.4.1.3  กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน จํานวน 21 หมูบาน ในอําเภอเวียง

สา จังหวัดนาน จํานวน 63 คน 

4.4.1.4  กลุมครัวเรือนในหมูบานที่เขารวมโครงการ จํานวน 21 หมูบาน           
ในอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 4,150 ครัวเรือน 
 

  4.4.2  กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางในการประเมินผลโครงการฯ ครั้งนี้ จะเริ่มทําการสุมตัวอยางตั้งแตระดับ

อําเภอลงไป ดังนี้ 
4.4.2.1  ในระดับอําเภอจะทําการคัดเลือก โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซ่ึงอาศัยหลักเกณฑ คือ เลือกอําเภอที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตร          
อยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 โดยพิจารณาจากขอมูลผลการติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับ
โครงการอยูดีมีสุขของสํานักงานจังหวัดนาน จํานวน 1 อําเภอ จากทั้งหมด 14 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ 

ไดแก อําเภอเมืองนาน อําเภอทาวังผา อําเภอปว อําเภอเชียงกลาง อําเภอสองแคว อําเภอ     
ทุงชาง อําเภอสันติสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอแมจริม อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย 
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อําเภอนาหมื่น อําเภอบานหลวง อําเภอบอเกลือ และกิ่งอําเภอภูเพียง โดยอําเภอที่ทําการเลือก 
คือ อําเภอเวียงสา   

4.4.2.2  ในระดับตําบลจะทําการคัดเลือกตําบล โดยจะคัดเลือกตําบลที่มีหมูบาน

ที่เขารวมโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซ่ึงอาศัยหลักเกณฑ คือ เลือกตําบลที่มีหมูบานที่ดําเนินโครงการภายใต
แผนงานที่ 1 ดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากขอมูลผลการติดตามการดําเนินงานตาม
โครงการอยูดีมีสุขของที่วาการอําเภอเวียงสา จํานวน 2 ตําบล จากทั้งหมด 10 ตําบล ไดแก 
ตําบลสาน ตําบลนาเหลือง ตําบลไหลนาน ตําบลจอมจันทร ตําบลอายนาไลย ตําบลน้ําปว 

ตําบลขึ่ง ตําบลแมขะนิง ตําบลยาบหัวนา และตําบลแมสา โดยตําบลที่ทําการเลือก คือ           
1) ตําบลสาน เปนตําบลที่มีหมูบานที่เขารวมโครงการอยูดีมีสุข โดยคัดเลือกใหเปนพื้นที่            
ที่ดําเนินโครงการแลวประสบความสําเร็จ 2) ตําบลอายนาไลย เปนตําบลที่มีหมูบานที่เขารวม
โครงการอยูดีมีสุข โดยคัดเลือกใหเปนพื้นที่ที่ดําเนินโครงการแลวไมประสบความสําเร็จ 

4.4.2.3  ในระดับหมูบาน จะคัดเลือกหมูบานที่เขารวมโครงการอยูดีมีสุข โดยใช

งบประมาณป 2550 โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงใชเกณฑ
ในการเลือกหมูบาน โดยพิจารณาจากขอมูลผลการติดตามการดําเนินงานตามโครงการอยูดีมีสุข 
ภายใตแผนงานที่ 1 ดานเศรษฐกิจพอเพียง ของที่วาการอําเภอเวียงสา จํานวน 2 หมูบาน        
จากทั้งหมด 6 หมูบาน ไดแก บานไผงาม บานโปรง บานใหม บานผาเวียง จากตําบลสาน และ
บานนาไลยใต บานนาผา จากตําบลอายนาไลย ซ่ึงอาศัยหลักเกณฑตามคํานิยามปฏิบัติการ 

ดังตอไปนี้  
1) พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ หมายถึง หมูบานที่เขารวมโครงการ         

อยูดีมีสุข ระดับอําเภอ ในปงบประมาณ 2550 โดยเปนหมูบานที่ไดรับคัดเลือกเพื่อทําการศึกษา  
ในครั้งนี้ ซ่ึงปรากฏผลการดําเนินงานที่เปนไปตามกระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อน
แผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขและไดรับการรับรองจากหนวยงานระดับอําเภอวาเปน

หมูบานที่ดําเนินโครงการในแผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน รวมถึงการไดรับคัดเลือกจาก
หนวยงานระดับอําเภอ ในการสงเขาประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 

2) พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ หมายถึง หมูบานที่เขารวมโครงการ      
อยูดีมีสุข ระดับอําเภอ ในปงบประมาณ 2550 โดยเปนหมูบานที่ไดรับคัดเลือกเพื่อทําการศึกษา 
ในครั้งนี้ ซ่ึงปรากฏผลการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามกระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อน

แผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข หรือเปนไปตามกระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อน
แผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขเพียงบางสวน และเปนพื้นที่ที่ยังไมมีการทํารายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการใหหนวยงานระดับอําเภอทราบ 
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     รายชื่อของหมูบานที่ทําการเลือกนั้น ประกอบดวย 

1) หมูที่ 1 บานไผงาม ตําบลสาน คือ หมูบานที่เลือกใหเปนพื้นที่      
ที่ประสบความสําเร็จ 

2) หมูที่ 10 บานนาไลยใต ตําบลอายนาไลย คือ หมูบานที่เลือกใหเปน
พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
           ในการเลือกกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม ไดแก ขาราชการผูเกี่ยวของกับ
โครงการ คณะกรรมการระดับหมูบาน กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน และครัวเรือน
เปาหมายที่เขารวมโครงการ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

1) กลุมขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ ในอําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูลโดยใชแนวการ
สนทนากลุม (Focus Group) กับบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 3 คน 

2) กลุมคณะกรรมการระดับหมูบานในโครงการ ใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูลโดยใชแนวการสนทนากลุม (Focus 
Group) กับบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ 
ฝายควบคุมและตรวจสอบ เลขานุการ และเหรัญญิก รวมจํานวน 5 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกตัวแทนกรรมการ จากจํานวน
กรรมการทั้งหมด 7 คน เลือกมาเพียง 1 คน เพื่อเขารวมการสนทนากลุม 

     โดยทําการสุมตัวอยางคณะกรรมการระดับหมูบาน ในพื้นที่หมูที่ 1    
บานไผงาม ตําบลสาน และหมูที่ 10 บานนาไลยใต ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
หมูบานละ 6 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน  

3) กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูลโดยใชแนวการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) จากผูนําหรือผูที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน ไดแก ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน       
ครู/อาจารย ประธานแมบาน และผูอาวุโส เปนตน  ในพื้นที่หมูที่ 1 บานไผงาม ตําบลสาน และหมูที่ 
10 บานนาไลยใต ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยทําการสุมตัวอยางหมูบานละ  
3 คน จํานวนรวมทั้งสิ้น 6 คน 

4) กลุมครัวเรือนเปาหมายที่เขารวมโครงการ เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) จากตัวแทนครัวเรือน ทั้ง 2 หมูบานเปาหมาย ไดแก พ้ืนที่หมูที่ 1   
บานไผงาม ตําบลสาน จํานวน 224 ครัวเรือน และหมูที่ 10 บานนาไลยใต ตําบลอายนาไลย 
จํานวน 143 ครัวเรือน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวนรวมทั้งสิ้น 367 ครัวเรือน ซ่ึงจะทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลครบตามจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 
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4.5  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูประเมินไดใชแบบสอบถามและ       

แบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ ซ่ึงไดสรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ      
เปนหลักในการสราง โดยไดแยกชุดแบบสอบถามและแบบสัมภาษณออกเปน 4 ชุด            
ตามประเภทของกลุมตัวอยาง ดังนี้  
 

4.5.1  ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับครัวเรือนเปาหมายของโครงการอยูดีมีสุข    

ในปงบประมาณ 2550 อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน แบงออกเปน 7 สวน  

      สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยถามถึง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน        
อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกรายการ (Check List) ทั้งหมด    
รวมจํานวน 7 ขอ  

    สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของครัวเรือน
เปาหมาย ซ่ึงเปนคําถามใหเลือกตอบ ใช หรือ ไมใช แยกเปนประเด็นหลัก ไดดังนี้  

1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ 
จํานวน 4 ขอ คือ ขอ 2.1  2.2  2.3  และ 2.4 

2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อการขออนุมัติเงิน

งบประมาณ จํานวน 6 ขอ คือ ขอ 2.5  2.6  2.7  2.8  2.9  และ 2.10 
  สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยนําเขาสูโครงการ โดยถามถึงความเหมาะสม
และพอเพียงของบุคลากรผูดําเนินงานตามโครงการ คุณสมบัติดานการมีสวนรวมของครัวเรือน
เปาหมาย ความพอเพียงของงบประมาณและทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในโครงการ    
ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกรายการ (Check List) จํานวน 7 ขอ  

    สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ โดยถามถึง 
การวางแผนดําเนินโครงการ การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน กรอบแนวทาง             
ในการดําเนินงาน การฝกอบรม การอํานวยการ การติดตามผล การบริหารงบประมาณ       
การประสานงาน และการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงประกอบดวยคําถามแบบเลือกรายการ 
(Check List) จํานวน 20 ขอ  

     สวนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับผลผลิตจากโครงการของครัวเรือนเปาหมาย          
ซ่ึงเปนคําถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ใหเลือกตอบ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย        
ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยมากที่สุด แยกเปนประเด็นหลักไดดังนี้ 
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1) กระบวนการมีสวนรวม จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 5.1 5.2 และ 5.3  
2) แนวทางและวิธีการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 5.4  

5.5 และ 5.6 

3) คุณภาพชีวิตหลังเขารวมโครงการ จํานวน 6 ขอ คือ 5.7 5.8 5.9  
5.10  5.11 และ 5.12 
    สวนที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครัวเรือนเปาหมายตอโครงการ 
ซ่ึงเปนคําถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ใหเลือกตอบ คือ พอใจมากที่สุด พอใจ ไมแนใจ    
ไมพอใจ และไมพอใจมากที่สุด จํานวน 10 ขอ  

    สวนที่ 7 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนคําถาม
แบบปลายเปด (Open-Ended) จํานวน 3 ขอ 
 

4.5.2  ชุดที่ 2 แนวทางการสนทนากลุมสําหรับคณะกรรมการระดับหมูบานของ

โครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน แบงออกเปน 7 สวน 

ดังตอไปนี้  
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 สวนที่ 2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ 

   สวนที่ 3  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานโดยหมูบาน 
   สวนที่ 4  ปจจัยนําเขาสูโครงการ 

  สวนที่ 5  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
  สวนที่ 6  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
  สวนที่ 7  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

4.5.3  ชุดที่ 3 แนวทางการสัมภาษณสําหรับผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานของ

โครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน แบงออกเปน 4 สวน 

ดังตอไปนี้ 
   สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
   สวนที่ 2  ปจจัยนําเขาสูโครงการ 

   สวนที่ 3  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
   สวนที่ 4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
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4.5.4  ชุดที่ 4 แนวทางการสนทนากลุมสําหรับขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ

อยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน แบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้  

      สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
   สวนที่ 2  ปจจัยนําเขาสูโครงการ 
   สวนที่ 3  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
   สวนที่ 4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

4.6  ตัวชี้วัดในการประเมิน 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงตัวชี้วัดในการประเมิน 
 

ประเภทการประเมิน ตัวชี้วัด แหลงขอมูล 

1. ปจจัยนําเขาสูโครงการ  

    (Input Evaluation) 

-  บุคลากรผูดําเนินงาน     
ตามโครงการ และหมูบาน
เปาหมาย  

 

ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาสู
โครงการ ประกอบดวย 
-  ความพอเพียงของบุคลากรใน 

   โครงการ ดังนี้  
1)  ความเหมาะสมดานคุณสมบัติ      
    ตางๆ ของผูเปนคณะกรรมการ  

    ระดับหมูบาน ไดแก ดานความรู  
    ความสามารถ และภาวะผูนํา  

    รวมทั้งคุณสมบัติดานการมี 
    สวนรวมของครัวเรือนเปาหมาย 
2) ความพอเพียงของจํานวน 

    ขาราชการ ผูใหการดูแลสนับสนุน 
    และคณะกรรมการระดับหมูบาน 

 
 
-  หมูบานเปาหมาย  

   คณะกรรมการระดับ  
   หมูบาน กลุมผูนําใน  
   หมูบาน และขาราชการ 

   ผูเกี่ยวของกับโครงการ 

-  งบประมาณ 
 

-  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ  
    มีความพอเพียงตอการดําเนินงาน  

    ตามโครงการ 

-  หมูบานเปาหมาย  
   คณะกรรมการระดับ  

   หมูบาน กลุมผูนําใน  
   หมูบาน และขาราชการ 
   ผูเกี่ยวของกับโครงการ 

 -  ทรัพยากรที่ใชอํานวย 
    ความสะดวกในการ 
    ดําเนินงานตามโครงการ 

 

 -  ความพรอมของทรัพยากร  
    ที่ใชอํานวยความสะดวกใน 
    การดําเนินงานตามโครงการ  

    ไดแก วัสดุอุปกรณ สถานที่  
     และยานพาหนะ  

-  หมูบานเปาหมาย  
   คณะกรรมการระดับ  
   หมูบาน กลุมผูนําใน  

   หมูบาน และขาราชการ 
   ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

ประเภทการประเมิน ตัวชี้วัด แหลงขอมูล 

 2. การประเมินกระบวนการ  

  (Process Evaluation) 

ความเหมาะสมของกระบวนการ   
ประกอบดวย  

 

-  การวางแผนดําเนินงาน  
ตามโครงการ  

-   มีการวางแผนการดําเนินงาน 
-   มีการปรับปรุง แกไขแผนเมื่อ 

    เกิดปญหา 
-   แผนการทํางานมีความชัดเจน 

    สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

-  หมูบานเปาหมาย  
   คณะกรรมการระดับ  

   หมูบาน กลุมผูนําใน  
   หมูบาน และขาราชการ 

   ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
-  การจัดหนวยงานและ 
   การเตรียมดําเนินงาน 

-   มีการจัดสรร และตรวจสอบ 
    ความพรอมของทรัพยากรที่นํา 

    มาใชในการดําเนินงาน ซึ่งไดแก 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ สถานที่  
    และคาใชจาย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ 
    แผนและระเบียบของโครงการ  

-   มีการเตรียมงานอยางเปนระบบ 

-  หมูบานเปาหมาย  
   คณะกรรมการระดับ  

   หมูบาน  กลุมผูนําใน  
   หมูบาน และขาราชการ 
   ผูเกี่ยวของกับโครงการ 

-  กรอบแนวทางใน 
   การดําเนินงานของ 

   โครงการ 

-   แนวทางและวิธีการดําเนินงาน 
    ตามระเบียบของโครงการ ภายใต 

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด  
กระทรวงมหาดไทย  
 -   แนวทางและวิธีการดังกลาว 

     ขางตนสามารถนํามาปฏิบัติ 
     ไดจริงในพื้นที่โครงการ 

 -  หมูบานเปาหมาย  
    คณะกรรมการระดับ  

    หมูบาน กลุมผูนําใน  
    หมูบาน และขาราชการ 
    ผูเกี่ยวของกับโครงการ 

-  การฝกอบรม   -   จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวม 
      การฝกอบรมเกี่ยวกับโครงการ 
      มีการนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

       โครงการไปประยุกตใชจริง 

 -  หมูบานเปาหมาย  
     คณะกรรมการระดับ  
     หมูบาน กลุมผูนําใน  

     หมูบาน และขาราชการ 
     ผูเกี่ยวของกับโครงการ 

-  การอํานวยการ  -  ความเหมาะสมในการมอบ 

    หมายงาน 
 -  ความชัดเจนในการสอน หรือ 

    การชี้แนะงาน 

  -  หมูบานเปาหมาย  

     คณะกรรมการระดับ  
     หมูบาน กลุมผูนําใน  

     หมูบาน และขาราชการ 
     ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

ประเภท การประเมิน ตัวชี้วัด แหลงขอมูล 

-  การติดตามผล 
   การดําเนินงาน 
   ตามโครงการ 

-  ความสม่ําเสมอในการติดตามผล  
   การดําเนินงาน การใหคําแนะนํา 
   และการรายงานผลการดําเนินงาน 

   ของขาราชการผูเกี่ยวของกับ 
   โครงการ  
-  มีการนําปญหา/อุปสรรค ที่พบจาก  

   การติดตามผลการดําเนินงานไป 
    ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  

  -  หมูบานเปาหมาย  
     คณะกรรมการระดับ  
     หมูบาน กลุมผูนําใน  

     หมูบาน และขาราชการ 
     ผูเกี่ยวของกับโครงการ 

-  การบริหารงบประมาณ  -  ความเหมาะสมของวิธีการบริหารเงิน
งบประมาณของคณะกรรมการระดับ

หมูบาน ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจาง และ
ความถูกตองเกี่ยวกับเอกสารการเบิก
จายเงิน 

 -  ปญหาของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ของขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ 

-  หมูบานเปาหมาย  
   คณะกรรมการระดับ  

   หมูบาน กลุมผูนําใน  
   หมูบาน และขาราชการ 
   ผูเกี่ยวของกับโครงการ 

-  การประสานงาน  -  ปญหาในการประสานการดําเนินการ
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
ผูดําเนินการตามโครงการทุกสวน 

  -  หมูบานเปาหมาย  
     คณะกรรมการระดับ  
     หมูบาน กลุมผูนําใน  

     หมูบาน และขาราชการ 
     ผูเกี่ยวของกับโครงการ 

-  การมีสวนรวมของ  

   ประชาชน 
-   สัดสวนของครัวเรือนที่เขารวม 

    กิจกรรมของโครงการ 
-   มีการรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรค 

    ที่พบระหวางการดําเนินงาน 

  -  หมูบานเปาหมาย  

     คณะกรรมการระดับ  
     หมูบาน กลุมผูนําใน  

     หมูบาน และขาราชการ 
     ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

ประเภท การประเมิน ตัวชี้วัด แหลงขอมูล 

3. การประเมินผลผลิต 

    จากโครงการ 

    (Output Evaluation) 

-   สมาชิกในหมูบานเกิดกระบวนการ 
    มีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการ 
-   การมีแนวทางและวิธีการพัฒนา  

    ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 
    ของหมูบานเมื่อเขารวมโครงการ  
-   คุณภาพชีวิตของประชาชน 

    ในหมูบานเปาหมายดีขึ้นหลังจาก 
    ที่เขารวมโครงการ ซึ่งไดแก ดาน 

    รายไดและเงินออม การบริโภค 
    อาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย  
    สภาพที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย   

    ภาวะหนี้สิน และการศึกษา เปนตน 

   -  หมูบานเปาหมายและ   
      คณะกรรมการระดับ 
      หมูบาน 

4. การประเมินผลลัพธ 

   จากโครงการฯ  

   (Impact Evaluation) 

  

-  ความรูความเขาใจของ 
   สมาชิกในหมูบาน 
   เปาหมาย และ 

   คณะกรรมการระดับ 
   หมูบานเกี่ยวกับ 

   โครงการ 

-   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคลากร 
    ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
-   ความรูความเขาใจของประชาชน 

    ในหมูบานเปาหมาย เกี่ยวกับ 
    การเสนอกิจกรรม/โครงการ  

    เพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณ 
-   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ  
    ของคณะกรรมการระดับหมูบาน 

    และครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย 

 -  หมูบานเปาหมายและ   
     คณะกรรมการระดับ    
     หมูบาน  
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

ประเภท การประเมิน ตัวชี้วัด แหลงขอมูล 

-  ความพึงพอใจของ  
   หมูบานเปาหมาย 

   ตอโครงการ 

-   กระบวนการดําเนินโครงการ  
    ดานการบริหารจัดการกิจกรรม 

    ในโครงการ เพื่อการพัฒนาหมูบาน 
-   บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ  
    ซึ่งไดแก ขาราชการผูเกี่ยวของกับ 

    โครงการ คณะกรรมการระดับ 
    หมูบาน  
-   ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ 

    ตามโครงการ ซึ่งไดแก รายไดและ 
    การออม สภาพที่อยูอาศัย สุขภาพ 

    อนามัย การบริโภคอาหารที่มี 
    ประโยชนและปลอดภัย และภาวะ 
    เสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมีในภาคการ 

    เกษตรลดลง เปนตน 

   -  หมูบานเปาหมาย 

5. ปญหา อุปสรรค  

   และขอเสนอแนะ 

  -   หมูบานเปาหมาย  

 คณะกรรมการระดับ  
 หมูบาน กลุมผูนําใน  

 หมูบาน และขาราชการ 
    ผูเกี่ยวของกับโครงการ 

 

4.7  เกณฑการวัด  
  

 แบบสอบถาม ชุดที่ 1 ในสวนที่ 2 ผูประเมินไดกําหนดเกณฑการวัดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับโครงการ แบงเปนประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวบุคคลผูเกี่ยวของ
กับโครงการ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเสนอโครงการ เพื่อการขออนุมัติเงิน
งบประมาณ ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนมีดังตอไปนี้ 

  เกณฑการใหคะแนน 
    ตอบถูก หมายถึง มีความรูความเขาใจ     =  1 คะแนน 
    ตอบผิด หมายถึง ไมมีความรูความเขาใจ  =  0 คะแนน 
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 แบบสอบถาม ชุดที่ 1 ในสวนที่ 3 ผูประเมินไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ

คําถาม ซ่ึงเปนคําถามที่ถามถึงปจจัยนําเขาสูโครงการ โดยถามความคิดเห็นของแตละครัวเรือน
เปาหมายในเรื่องความเหมาะสมของคุณสมบัติของคณะกรรมการระดับหมูบานในดานความรู
ความสามารถ และในดานภาวะผูนํา ความเหมาะสมของครัวเรือนเปาหมายในคุณสมบัติ      
ดานการมีสวนรวม ความพอเพียงของงบประมาณ และความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวย    

ความสะดวกในโครงการ ซ่ึงแตละขอคําถามจะมีขอคําตอบที่แตกตางกัน ดังนี้ 
 เกณฑการใหคะแนน 
 1)  คุณสมบัติของคณะกรรมการระดับหมูบาน และครัวเรือนเปาหมาย 

 เหมาะสม หมายถึง มีคุณสมบัติเหมาะสม =  1  คะแนน 
 ไมเหมาะสม หมายถึง มีคุณสมบัติไมเหมาะสม =  0  คะแนน 

 2)   ความพอเพียงของงบประมาณ 
 พอเพียง หมายถึง งบประมาณพอเพียง =  1  คะแนน 
 ไมพอเพียง หมายถึง งบประมาณมีไมพอเพียง =  0  คะแนน 

 3)   ความพอเพียงของจํานวนคณะกรรมการระดับหมูบาน และขาราชการผูสนับสนุน 
สงเสริม หรือชี้แนะ  

 พอเพียง หมายถึง มีจํานวนที่พอเพียง =  1  คะแนน 
 ไมพอเพียง หมายถึง มีจํานวนที่ไมพอเพียง    =  0 คะแนน 

 

 แบบสอบถาม ชุดที่ 1 ในสวนที่ 4 ผูประเมินไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละ      

ขอคําถาม ซ่ึงเปนคําถามที่ถามถึงกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ซ่ึงแตละขอคําถาม       
มีคําตอบที่แตกตางกัน ดังนี้ 
  เกณฑการใหคะแนน 

   1)  ความเปนระบบและชัดเจนของการวางแผน 
                เปนระบบและชัดเจนดี หมายถึง การวางแผนเปนระบบ 
 และชัดเจน      

=  1  คะแนน 

               ไมเปนระบบและไมมีความชัดเจน หมายถึง การวางแผน 
 ไมเปนระบบและไมมีความชัดเจน  

=  0  คะแนน 

 2)   ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการ 
                ชัดเจนและเขาใจงาย หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการมีความ 
ชัดเจนและเขาใจงาย 

=  1  คะแนน 

                ไมชัดเจนและเขาใจยาก หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการไมมี 
 ความชัดเจนและเขาใจยาก  

=  0  คะแนน 
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 3)   การประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา 
                มี หมายถึง มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา =  1  คะแนน 
                ไมมี หมายถึง ไมมีการประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา =  0 คะแนน 

 4)   การใหคําแนะนํา หรือชี้แนะ ของขาราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวของ 
                ใหคําแนะนํา หรือชี้แนะ อยางสม่ําเสมอ หมายถึง      
 มีการใหคําแนะนํา หรือชี้แนะ อยางสม่ําเสมอ 

=  1  คะแนน 

                ไมเคยใหคําแนะนํา หรือชี้แนะใด ๆ เลย หมายถึง  
 ไมมีการใหคําแนะนํา หรือชี้แนะใด ๆ เลย 

=  0  คะแนน 

 5)   การจัดสรรและตรวจสอบความพรอมดานตาง ๆ 
                มีประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดสรรและตรวจสอบ 
 ความพรอมดานตาง ๆ มีประสิทธิภาพ 

=  1  คะแนน 

                ไมมีประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดสรรและตรวจสอบ 
 ความพรอมดานตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพ 

=  0  คะแนน 

 6)   การชี้แจงหลักเกณฑในการจัดซื้อจัดจาง 
                แจงใหทราบทุกครั้ง หมายถึง มีการชี้แจงหลักเกณฑฯ  
 และแจงใหทราบทุกครั้ง 

=  1  คะแนน 

                ไมเคยแจงใหทราบเลย หมายถึง ไมมีการชี้แจงหลักเกณฑฯ  
 และไมมีการแจงใหทราบเลย 

=  0  คะแนน 

 7)   การรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณ 
                รับทราบ และเขาใจ หมายถึง มีการรับทราบและเขาใจ 
 เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณ 

=  1  คะแนน 

                ไมเคยรับทราบ และไมเขาใจเลย หมายถึง ไมมีการ 
 รับทราบและไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณ 

=  0  คะแนน 

8)  การกระตุนใหทุกคนในหมูบานมีสวนรวมในกิจกรรมของคณะกรรมการฯ 
                กระตุนใหรูสึกวาตองมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ หมายถึง 
 มีการกระตุนใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

=  1  คะแนน 

                ไมเคยกระตุนใหรูสึกวาตองมีสวนรวมเลย หมายถึง 
 ไมมีการกระตุนใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมเลย 

=  0  คะแนน 

   9)  การไดรับการฝกอบรม 
                ไดรับการฝกอบรม หมายถึง ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ 
 ไดรับการฝกอบรม 

=  1  คะแนน 

                ไมไดรับการฝกอบรม หมายถึง ครัวเรือนที่เขารวม 

 โครงการไมไดรับการฝกอบรม 

=  0  คะแนน 
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   10)  ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการ 
                 ชัดเจน หมายถึง มีการชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน 
 เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการที่ชัดเจน 

=  1  คะแนน 

                 ไมชัดเจน หมายถึง มีการชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน 
 เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการที่ไมชัดเจน 

=  0  คะแนน 

 11)   วิธีการดําเนินงานโดยใหดําเนินโครงการทั้งหมดเอง ตั้งแตตนจนสิ้นสุดโครงการ 
                  เหมาะสม หมายถึง เปนวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม =  1  คะแนน 
                  ไมเหมาะสม หมายถึง เปนวิธีการดําเนินงานที่ไมเหมาะสม =  0  คะแนน 

 12)   การดูแล ติดตามผลในการดําเนินกิจกรรม 
                 ดูแล ติดตาม ใหคําแนะนํา อยางสม่ําเสมอ หมายถึง  
 มีการดูแล ติดตามผลฯ อยางสม่ําเสมอ 

=  1  คะแนน 

                 ไมเคยดูแล ติดตาม ใหคําแนะนําเลย หมายถึง  
 ไมมีการดูแล ติดตามผลฯ ใด ๆ เลย 

=  0  คะแนน 

13)  การนําปญหาไปแกไข ปรับปรุง ใหดีขึ้น 
                 มี หมายถึง มีการนําปญหาไปแกไข ปรับปรุง ใหดีขึ้น =  1  คะแนน 
                 ไมมี หมายถึง ไมมีการนําปญหาไปแกไข ปรับปรุง ใหดีขึ้น =  0  คะแนน 
  14)   ความสม่ําเสมอในการชี้แจงเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณ 
                 สมํ่าเสมอ หมายถึง มีการชี้แจงเกี่ยวกับการใชจายเงิน 

 งบประมาณอยางสม่ําเสมอ  

=  1  คะแนน 

                 ไมสมํ่าเสมอ หมายถึง ไมมีการชี้แจงเกี่ยวกับการใชจาย  
 เงินงบประมาณเลย 

=  0  คะแนน 

 15)   ความถูกตองเหมาะสมของการใชจายเงิน 
                 ถูกตองเหมาะสม หมายถึง การใชจายเงินมีความถูกตอง  

 เหมาะสม 

=  1  คะแนน 

                  ไมถูกตองเหมาะสม หมายถึง การใชจายเงิน ไมมีความ 
 ถูกตองเหมาะสม 

=  0  คะแนน 

  16)  การไดรับการพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณ 
                  อยางรวดเร็ว หมายถึง การไดรับการพิจารณาอนุมัติเงิน 

 งบประมาณอยางรวดเร็ว 

=  1  คะแนน 

                  ชา หมายถึง การไดรับการพิจารณาอนุมัติเงิน 
 งบประมาณชา 

=  0  คะแนน 
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17)  ปญหาในการติดตอประสานงาน 
                  ไมมีปญหาใด ๆ หมายถึง ไมมีปญหาในการติดตอ 
 ประสานงาน 

=  1  คะแนน 

                  มีปญหา หมายถึง มีปญหาในการติดตอประสานงาน =  0  คะแนน 
   18)  ความถี่ในเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ 
                  เขารวมทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ หมายถึง มีการเขารวม 
 กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ 

=  1  คะแนน 

                  เขารวมนอยครั้ง หมายถึง มีการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  

 ของโครงการนอยครั้ง 

=  0  คะแนน 

19)   การเขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหา 
                  เขารวมอยางสม่ําเสมอ หมายถึง มีการเขารวมเพื่อ 
 หาทางแกไขปญหาอยางสม่ําเสมอ 

=  1  คะแนน 

                  ไมเคยเขารวมเลย หมายถึง ไมมีการเขารวมเพื่อหาทาง 

 แกไขปญหาเลย 

=  0  คะแนน 

 

 แบบสอบถาม ชุดที่ 1 ในสวนที่ 5 ผูประเมินไดกําหนดคะแนนในแตละขอคําถาม      

ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับผลผลิตจากโครงการ ประกอบดวย กระบวนการมีสวนรวม แนวทางและ
วิธีการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน และคุณภาพชีวิตหลังเขารวมโครงการ โดยใชเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 
  เกณฑการใหคะแนน  

    เห็นดวยอยางยิ่ง    =     5 คะแนน 
    เห็นดวย   =   4 คะแนน 
    ไมแนใจ      =      3 คะแนน 
    ไมเห็นดวย   =   2 คะแนน 
    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  =    1  คะแนน 

 

แบบสอบถาม ชุดที่ 1 ในสวนที่ 6 ผูประเมินไดกําหนดคะแนนในแตละขอคําถาม 

ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของแตละครัวเรือนที่เขารวมโครงการในดานการจัดทํา

โครงการ การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ ความเอาใจใสในการใหความรูและคําแนะนํา
เกี่ยวกับโครงการของขาราชการระดับอําเภอ ความเอาใจใสในการดําเนินงานและการถายทอด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ในโครงการของคณะกรรมการระดับ
หมูบาน รวมทั้งคุณภาพชีวิตดานตาง ๆ หลังจากที่เขารวมโครงการ โดยใชเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 
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  เกณฑการใหคะแนน 
  พอใจมาก     =   5 คะแนน 
 พอใจ    =   4 คะแนน 

  ไมแนใจ     =    3 คะแนน 
  ไมพอใจ    =   2 คะแนน 
  ไมพอใจมาก   =   1 คะแนน 

 เกณฑการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการอยูดีมีสุข  
  ไมเหมาะสมและพอเพียง  คาเฉลี่ย       0.00 – 0.33 คะแนน       

  ปานกลาง     คาเฉลี่ย       0.34 – 0.66 คะแนน    
  เหมาะสมและพอเพียง    คาเฉลี่ย       0.67 – 1.00 คะแนน 

(ชวงคะแนน คือ 0-1) 
เกณฑการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการอยูดีมีสุข 

  ดําเนินงานไดไมดี      คาเฉลี่ย       0.00 – 0.33 คะแนน       

  ปานกลาง    คาเฉลี่ย       0.34 – 0.66 คะแนน 
  ดําเนินงานไดดี   คาเฉลี่ย       0.67 – 1.00 คะแนน 

(ชวงคะแนน คือ 0-1) 
เกณฑการประเมินผลผลิตจากโครงการอยูดีมีสุข 
  ไมเห็นดวย     คาเฉลี่ย       1.00 – 2.33 คะแนน 

  เฉย ๆ     คาเฉลี่ย       2.34 – 3.66 คะแนน 
  เห็นดวย    คาเฉลี่ย       3.67 – 5.00 คะแนน 

(ชวงคะแนน คือ 1-5) 
เกณฑการประเมินความพึงพอใจของหมูบานเปาหมายตอโครงการอยูดีมีสุข 

 ไมพึงพอใจ    คาเฉลี่ย       1.00 – 2.33 คะแนน 

  เฉย ๆ     คาเฉลี่ย       2.34 – 3.66 คะแนน 
  พึงพอใจ    คาเฉลี่ย       3.67 – 5.00 คะแนน 

(ชวงคะแนน คือ 1-5) 
เกณฑการประเมินความรูความเขาใจของหมูบานเปาหมายตอโครงการอยูดีมีสุข 

 มีความรูความเขาใจระดับนอย คาเฉลี่ย        0.00 – 0.33 คะแนน       

  มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย        0.34 – 0.66 คะแนน    
  มีความรูความเขาใจระดับมาก คาเฉลี่ย        0.67 – 1.00 คะแนน 

(ชวงคะแนน คือ 0-1) 
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4.8  การทดสอบเครื่องมือ  
 

  ในทางวิชาการ คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยนั้น เปนสวนที่มีความสําคัญ     
อยางยิ่งตอคุณภาพของงานวิจัย ดังนั้น ผูประเมินจึงเห็นความสําคัญที่ควรจะตองมีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
 

4.8.1  ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงในเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบสอบ 

ถามโดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูพิจารณาเนื้อหาในขอคําถามของแบบสอบถาม 
จากนั้นจึงทําการปรับปรุงแกไข 
 

4.8.2  ทําการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทําการ Pretest 

กับกลุมตัวอยาง ซ่ึงทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  คือ เลือกทํา
การ Pretest กับสมาชิกในหมูบานบางไกเถื่อน หมูที่ 3 ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ซ่ึงเปนหมูบานที่ดําเนินโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 ภายใตแผนงานที่ 1            
ดานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหมูบานดังกลาวมีสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกับหมูบาน
เปาหมายที่ไดทําการเลือกเปนพื้นที่กรณีศึกษาในการประเมินผลโครงการอยูดีมีสุขครั้งนี้ ซ่ึงการ

เลือกกลุมตัวอยางเพื่อทําการ Pretest น้ัน จะมีตัวแทนครัวเรือนในหมูบานดังกลาว จํานวน 30 
ครัวเรือน หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่ทําการ Pretest แลว มาทําการทดสอบคาทางสถิติ   
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงโดยทั่วไปเรียกวา 
อัลฟา (Alpha) โดยไดคาความเชื่อมั่น ดังตอไปนี้  

     ความเชื่อมั่น          คาความเชื่อมั่นแอลฟาเทากับ 

สวนการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ    .7813   
สวนการประเมินกระบวนการ      .7640  

สวนการประเมินผลผลิตของโครงการ     .9223  
สวนการประเมินความรูความเขาใจของครัวเรือน     .7226 
สวนการประเมินความพึงพอใจของครัวเรือนตอโครงการ     .9088 

      

4.9  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550    
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 

4.9.1 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดแก หนังสือ เอกสาร รายงานการวิจัย

ตาง ๆ รวมถึงรายงานสรุปการสัมมนาที่เกี่ยวของ จากที่วาการอําเภอเวียงสา สํานักงานพัฒนา



 

120 

ชุมชน อําเภอเวียงสา สํานักงานจังหวัดนาน รวมทั้งภาคนิพนธและวิทยานิพนธที่ทําการประเมิน
ในลักษณะเดียวกัน  
 

4.9.2  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ ดังนี้ 

4.9.1.1   ทําหนังสือจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ถึงที่วาการอําเภอ   

เวียงสา จังหวัดนาน เพื่อขออนุญาตแจงวัตถุประสงค และวันที่จะไปเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ ทั้ง 4 กลุม 

4.9.1.2   ผูประเมินไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยประสานงานกับขาราชการ     
ผูเกี่ยวของกับโครงการ ณ ที่วาการอําเภอเวียงสา ไดแก ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ผูดูแล 
สนับสนุนโครงการ โดยออกเก็บขอมูลกับคณะกรรมการผูดูแลโครงการในหมูบาน 
 

4.10  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 
  

 4.10.1   การวิเคราะหขอมูล  

  ในการวิเคราะหขอมูล ผูประเมินไดใชวิธีวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ     

โดยในเชิงปริมาณใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
  สวนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) น้ัน ไดทําการวิเคราะหในเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) ที่ไดจากขอมูลเอกสาร และการสัมภาษณกับกลุมเปาหมาย ซ่ึงไดแก 
กลุมขาราชการผูเกี่ยวของ กลุมคณะกรรมการระดับหมูบาน และกลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญ    

ในหมูบาน เกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ของการประเมินโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อใหสามารถตอบ
คําถามในวัตถุประสงคของการประเมินทั้ง 4 ขอ ไดอยางชัดเจนและครอบคลุม  
  

 4.10.2   สถิติที่ใชในการวิเคราะห  

4.10.2.1 ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพื่อแจกแจง
ความถี่ของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

4.10.2.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่อวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม   
 



 
 

บทที่ 5 

 

ผลการประเมิน 

 
  การประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ในครั้งนี้ 
ผูศึกษาไดกําหนดการนําเสนอผลการประเมินตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 

5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
5.2 ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ (Input Evaluation) 
5.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) 
5.4 ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ (Output Evaluation) 
5.5 ผลการประเมินผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการ (Outcome Evaluation) 

5.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 
 

5.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
   

  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง รวมทั้งหมด 4 กลุม ไดแก 1) กลุมครัวเรือนในหมูบาน
เปาหมายที่เขารวมโครงการ ซ่ึงประกอบไปดวย 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ คือ พ้ืนที่ที่ประสบความ 
สําเร็จ จํานวน 224 คน และพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ จํานวน 143 คน ทั้งนี้ จํานวนขอมูลทั่วไป

ของกลุมตัวอยางขึ้นอยูกับจํานวนรวมของครัวเรือนทั้งหมด ซ่ึงไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลครบ
ตามจํานวนครัวเรือนทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ 2) กลุมคณะกรรมการระดับหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่
เปรียบเทียบ หมูบานละ 6 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน  3) กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน
ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ หมูบานละ 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 6 คน และ 4) กลุมขาราชการระดับ
อําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ จํานวน 3 คน ซ่ึงปรากฏผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ที่เกี่ยวของกับการประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ดังตอไปนี้  
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  5.1.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมครัวเรือนเปาหมาย  

5.1.1.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  
    ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ คือ       
หมูที่ 1 บานไผงาม ตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวนทั้งสิ้น 224 คน ประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน         

อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ย ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1  
    เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 52.7) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 
47.3)  
    อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป (รอยละ36.2) รองลงมา    
คือ ชวงอายุ 51-60 ป (รอยละ 29.9) ซ่ึงชวงอายุ 31-40 ป และมากกวา 60 ปขึ้นไป มีสัดสวน         

ที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 13.4 และรอยละ 15.6) สวนชวงอายุ 20-30 ป (รอยละ 3.1) มีสัดสวน
มากกวาชวงอายุที่นอยที่สุด คือ ต่ํากวา 20 ป (รอยละ 1.8) เพียงเล็กนอย  
    ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา (รอยละ 
69.6) รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช หรือเทียบเทา (รอยละ 16.5) และระดับ
การศึกษา ที่มีสัดสวนนอยใกลเคียงกัน คือ มัธยมศึกษาตอนตน และปริญญาตรี (รอยละ 8.5 

และรอยละ 5.4) 
    จํานวนสมาชิกในครัวเรือน กลุมตัวอยางสวนใหญ มีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน     
3-4 คน (รอยละ 53.6) รองลงมา คือ 5-6 คน (รอยละ 26.8) 1-2 คน (รอยละ 11.6) และ 7-8 คน     
(รอยละ 8.0) ตามลําดับ 
    ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในหมูบาน    

เปนระยะเวลามากกวา 10 ป ขึ้นไป (รอยละ 84.4) รองลงมาคือ 5-10 ป (รอยละ 10.7) และนอยที่สุด   
คือ 1-5 ป (รอยละ 4.9) 
    อาชีพหลัก กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร มากที่สุด 
(รอยละ 69.6) รองลงมา คือ รับจางทั่วไป (รอยละ 20.1) รับราชการ (รอยละ 7.1) และอาชีพที่มี
สัดสวนนอยใกลเคียงกัน คือ ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 1.8) และคาขาย (รอยละ 1.3)   

    รายไดเฉลี่ย กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 
49.1) รองลงมา คือ  5,001-10,000 บาท (รอยละ 37.1) ซ่ึงรายไดเฉลี่ย 10,001-15,000 บาท        
มีสัดสวนที่เทากันกับชวงรายไดเฉลี่ย มากกวา 30,000 บาท (รอยละ 5.4) และชวงรายไดเฉลี่ย
15,001-20,000 บาท (รอยละ 1.8) มีสัดสวนมากกวาชวงรายไดเฉลี่ย 20,001-25,000 บาท       
(รอยละ 1.3) เพียงเล็กนอย 
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    กลาวโดยสรุป กลุมตัวอยางกวาครึ่งหนึ่งเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 41-50 ป 
ระดับการศึกษาสวนใหญ คือ ประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน มีระยะเวลา      
ที่อาศัยอยูในหมูบานนานมากกวา 10 ป สวนใหญประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไร และ       

มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท  
5.1.1.2  ขอมูลทั่วไปของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 

    ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ คือ    
หมูที่ 10 บานนาไลยใต ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวนทั้งสิ้น 143 คน 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัย           

อยูในหมูบาน อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ย ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2 
    เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 54.5) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 
45.5) 
    อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป (รอยละ 34.3) รองลงมา คือ 
ชวงอายุ 51-60 ป (รอยละ 27.3) ซ่ึงชวงอายุที่มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ 31-40 ป (รอยละ 16.8) 

และมากกวา 60 ป ขึ้นไป (รอยละ 16.1) สวนชวงอายุที่มีสัดสวนนอยที่สุด คือ 20-30 ป (รอยละ 
5.6) 
    ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา (รอยละ 
74.1) ซ่ึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสัดสวนที่เทากันกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช หรือ
เทียบเทา (รอยละ 9.1) สวนระดับปริญญาตรี (รอยละ 5.6) มีสัดสวนนอยใกลเคียงกับระดับ

อนุปริญญา, ปวส หรือเทียบเทา (รอยละ 2.1) 
    จํานวนสมาชิกในครัวเรือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน      
3-4 คน (รอยละ 51.7) รองลงมา คือ 5-6 คน (รอยละ 28.0) 7-8 คน (รอยละ 11.2) 1-2 คน (รอยละ 
7.7) และสัดสวนจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีนอยที่สุด คือ 9 คน ขึ้นไป (รอยละ 1.4) 
   ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในหมูบานเปน

ระยะเวลามากกวา 10 ป ขึ้นไป (รอยละ 91.6) ซ่ึงระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 5-10 ป (รอยละ 
4.2) มีสัดสวนที่มากกวา 1-5 ป (รอยละ 2.8) เพียงเล็กนอย และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่   
นอยที่สุด คือ 6 เดือน - 1 ป (รอยละ 1.4) 
   อาชีพหลัก กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร มากที่สุด 
(รอยละ 53.8) รองลงมา คือ รับจางทั่วไป (รอยละ 31.5) รับราชการ (รอยละ 6.3) ซ่ึงอาชีพ      

ชางตาง ๆ มีสัดสวนที่เทากันกับอาชีพเลี้ยงสัตว (รอยละ 2.8) สวนอาชีพที่มีสัดสวนนอยที่สุด คือ 
คาขายและธุรกิจสวนตัว (รอยละ 1.4) 
    รายไดเฉลี่ย กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 
57.3) รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท (รอยละ 23.1) ซ่ึงรายไดเฉลี่ยชวง 20,001-25,000 บาท 

(รอยละ 7.7) มีสัดสวนมากกวารายไดเฉลี่ยชวง 10,001-15,000 บาท (รอยละ 6.3) เพียงเล็กนอย 
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และรายไดเฉลี่ยมากกวา 30,000 บาท (รอยละ 4.2) ก็มีสัดสวนที่มากกวารายไดเฉลี่ยชวง 
25,001-30,000 บาท (รอยละ 1.4) เพียงเล็กนอยเชนเดียวกัน 
    กลาวโดยสรุป กลุมตัวอยางกวาครึ่งหนึ่งเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 41-50 ป 

ระดับการศึกษาสวนใหญ คือ ประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน มีระยะเวลา      
ที่อาศัยอยูในหมูบานมานานมากกวา 10 ป สวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร และ     
มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท 
 

    5.1.2  ขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการระดับหมูบาน 

5.1.2.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบ 
           ความสําเร็จ 

    ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการระดับหมูบาน ไดแก ประธาน
คณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ ฝายควบคุมและตรวจสอบ เหรัญญิก และ
กรรมการ จํานวนทั้งสิ้น 6 คน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ย ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3 
    เพศ กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 50.0) 

    อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 66.7) รองลงมา คือ    
31-40 ป (รอยละ 33.3) 
    ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย,    
ปวช หรือเทียบเทา (รอยละ 66.7) รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนตนและปริญญาตรี ในสัดสวน    
ที่เทากัน (รอยละ 16.7)  

    จํานวนสมาชิกในครัวเรือน กลุมตัวอยางมีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และ         
5-6 คน ในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 50.0) 
  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน กลุมตัวอยางทั้งหมดอาศัยอยูในหมูบาน       
เปนระยะเวลามากกวา 10 ป ขึ้นไป (รอยละ 100.0) 

    อาชีพหลัก กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร (รอยละ 
83.3) รองลงมา คือ คาขาย (รอยละ 16.7) 
    รายไดเฉลี่ย กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท (รอยละ 
66.7) รองลงมา คือ ต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 33.3) 
    กลาวโดยสรุป กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนที่เทากัน     

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช หรือ
เทียบเทา มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และ 5-6 คน ในสัดสวนที่เทากัน กลุมตัวอยางทั้งหมด
อาศัยอยูในหมูบานเปนเวลามากกวา 10 ป ขึ้นไป สวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร 
และมีรายไดเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท 
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5.1.2.2  ขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบ  
           ความสําเร็จ 

    ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการระดับหมูบาน ไดแก ประธาน

คณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ ฝายควบคุมและตรวจสอบ เหรัญญิก   
และกรรมการ จํานวนทั้งสิ้น 6 คน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ย ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4 
  เพศ กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 50.0) 
    อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 83.3) รองลงมา คือ    

51-60 ป (รอยละ 16.7) 
    ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางครึ่งหนึ่งมีระดับการศึกษาประถมศึกษา (รอยละ 
50.0) รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช หรือเทียบเทา (รอยละ 33.3) และนอยที่สุด คือ 
มัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 16.7) 
    จํานวนสมาชิกในครัวเรือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน      

3-4 คน (รอยละ 83.3) รองลงมา คือ 5-6 คน (รอยละ 16.7) 
    ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในหมูบาน     
เปนระยะเวลามากกวา 10 ป ขึ้นไป (รอยละ 83.3) รองลงมา คือ 5-10 ป (รอยละ 16.7) 
    อาชีพหลัก กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร (รอยละ 
66.7) รองลงมา คือ คาขายและประกอบธุรกิจสวนตัวในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 16.7) 

   รายไดเฉลี่ย กลุมตัวอยางครึ่งหนึ่งมีรายไดเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท (รอยละ 
50.0) รองลงมา คือ ต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 33.3) และนอยที่สุด คือ 20,001-25,000 บาท   
(รอยละ 16.7)  
    กลาวโดยสรุป กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนที่เทากัน        
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3-4 คน อาศัย

อยูในหมูบานเปนระยะเวลามากกวา 10 ป ขึ้นไป ประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร และมีรายได    
เฉลี่ย 5,001-10,000 บาท 
 

    5.1.3  ขอมูลทั่วไปของกลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน 

5.1.3.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความ 
            สําเร็จ 

   ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน           
ไดแก ผูชวยผูใหญบาน ประธานผูสูงอายุ และปราชญชาวบานดานการจักสาน รวมจํานวน 3 คน 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัย            
อยูในพื้นที่ อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
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    ผูชวยผูใหญบาน เปนเพศชาย อายุ 53 ป ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษา
ตอนตน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 46 ป 
อาชีพหลัก คือ ทําการเกษตร และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 7,000 บาท  

    ประธานผูสูงอายุ เปนเพศชาย อายุ 79 ป ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษา        
ชั้นปที่ 4 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 8 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 48 ป 
อาชีพหลัก คือ คาขายยาสมุนไพรอบแหง และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่อตอเดือน 3,000 บาท 
    ปราชญชาวบานดานการจักสาน เปนเพศชาย อายุ 65 ป ระดับการศึกษา คือ 
ประถมศึกษาชั้นปที่ 7 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปน

ระยะเวลา 65 ป อาชีพหลัก คือ คาขายผลิตภัณฑจักสานตาง ๆ และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย     
ตอเดือน 3,500 บาท  

5.1.3.2  ขอมูลทั่วไปของกลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความ  
            สําเร็จ 

    ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน ไดแก 

ผูใหญบาน ประธานแมบาน และปราชญชาวบานดานการเกษตร (หมอดิน) รวมจํานวน 3 คน 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัย             
อยูในพื้นที่ อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
    ผูใหญบาน เปนเพศชาย อายุ 48 ป ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษาตอนตน       
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 24 ป อาชีพหลัก 

คือ ทําการเกษตร และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,500 บาท  
    ประธานแมบาน เปนเพศหญิง อายุ 38 ป ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษา       
ตอนปลาย มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 15 ป 
อาชีพหลัก คือ ทําการเกษตร และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาท  
  ปราชญชาวบานดานการเกษตร (หมอดิน) เปนเพศหญิง อายุ 46 ป ระดับ

การศึกษา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน อาศัยอยูใน
หมูบานมาเปนระยะเวลา 46 ป อาชีพหลัก คือ ทําการเกษตร และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 4,000 บาท  
 

5.1.4  ขอมูลทั่วไปของกลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ 

  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ ไดแก 

นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ รวมจํานวน 3 คน ประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน ปรากฏผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  นายอําเภอ เปนเพศชาย อายุ 53 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาโท มีประสบการณ         
การทํางานมาเปนระยะเวลา 31 ป  
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  ปลัดอําเภอ เปนเพศชาย อายุ 34 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาโท มีประสบการณ         
การทํางานมาเปนระยะเวลา 12 ป  
  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ เปนเพศหญิง อายุ 27 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี       

มีประสบการณการทํางานมาเปนระยะเวลา 4 ป  
 

ตารางที่ 5.1  แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ 
 

จํานวน รอยละ 
ประเภทและคุณลักษณะ 

(N=224)  (100.0)  

1.  เพศ   

 -   ชาย 118  52.7  

 -   หญิง 106  47.3  

2.  อายุ   

 -   ตํ่ากวา 20 ป 4  1.8  

 -  20-30 ป 7  3.1  

 -  31-40 ป 30  13.4  

 -  41-50 ป 81  36.2  

 -  51-60 ป 67  29.9  

 -   มากกวา 60 ป ขึ้นไป 35  15.6  

3.  ระดับการศึกษา  

 -   ประถมศึกษา 156  69.6  

 -   มัธยมศึกษาตอนตน 19  8.5  

 -   มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช หรือเทียบเทา 37  16.5  

 -   ปริญญาตรี 12  5.4  

4.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

 -  1-2 คน 26  11.6  

 -  3-4 คน 120  53.6  

 -  5-6 คน 60  26.8  

 -  7-8 คน 18  8.0  
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
 

จํานวน รอยละ 
ประเภทและคุณลักษณะ 

(N=224)  (100.0)  

5.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน  

 -  1-5 ป 11  4.9  

 -  5-10 ป 24  10.7  

 -   มากกวา 10 ป ขึ้นไป 189  84.4  

6.  อาชีพหลัก   

 -   ทํานา ทําสวน ทําไร 156  69.6  

 -   รับจางทั่วไป 45  20.1  

 -   รับราชการ 16  7.1  

 -   ธุรกิจสวนตัว 4  1.8  

 -   คาขาย 3  1.3  

7.  รายไดเฉลี่ย  

 -   ตํ่ากวา 5,000 บาท 110  49.1  

 -  5,001-10,000 บาท 83  37.1  

 -  10,001-15,000 บาท 12  5.4  

 -  15,001-20,000 บาท 4  1.8  

 -  20,001-25,000 บาท 3  1.3  

 -   มากกวา 30,000 บาท 12  5.4  
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ตารางที่ 5.2  แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
 

จํานวน รอยละ 
ประเภทและคุณลักษณะ 

(N=143)  (100.0)  

1.  เพศ    

 -   ชาย 78  54.5  

 -   หญิง 65  45.5  

2.  อายุ    

 -  20-30 ป 8  5.6  

 -  31-40 ป 24  16.8  

 -  41-50 ป 49  34.3  

 -  51-60 ป 39  27.3  

 -   มากกวา 60 ป ขึ้นไป 23  16.1  

3.  ระดับการศึกษา   

 -   ประถมศึกษา 106  74.1  

 -   มัธยมศึกษาตอนตน 13  9.1  

 -   มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช หรือเทียบเทา 13  9.1  

 -   อนุปริญญา, ปวส หรือเทียบเทา 3  2.1  

 -   ปริญญาตรี 8  5.6  

4.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

 -  1-2 คน 11  7.7  

 -  3-4 คน 74  51.7  

 -  5-6 คน 40  28.0  

 -  7-8 คน 16  11.2  

 -  9 คน ขึ้นไป 2  1.4  
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 
 

จํานวน รอยละ 
ประเภทและคุณลักษณะ 

(N=143) (100.0) 

5.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน   

 -  6 เดือน - 1 ป 2  1.4  

 -  1-5 ป 4  2.8  

 -  5-10 ป 6  4.2  

 -   มากกวา 10 ป ขึ้นไป 131  91.6  

6.  อาชีพหลัก   

 -   ทํานา ทําสวน ทําไร 77  53.8  

 -   ชางตาง ๆ 4  2.8  

 -   รับจางทั่วไป 45  31.5  

 -   เลี้ยงสัตว 4  2.8  

 -   คาขาย 2  1.4  

 -   รับราชการ 9  6.3  

 -   ธุรกิจสวนตัว 2  1.4  

7.  รายไดเฉลี่ย   

 -   ตํ่ากวา 5,000 บาท 82  57.3  

 -  5,001-10,000 บาท 33  23.1  

 -  10,001-15,000 บาท 9  6.3  

 -  20,001-25,000 บาท 11  7.7  

 -  25,001-30,000 บาท 2  1.4  

 -   มากกวา 30,000 บาท 6  4.2  
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ตารางที่ 5.3  แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบ 

                  ความสําเร็จ  
 

ประเภทและคุณลักษณะ 
จํานวน 

(N=6) 

รอยละ 

(100.0) 

1.  เพศ    

 -   ชาย 3  50.0  

 -   หญิง 3  50.0  

2.  อายุ    

 -  31-40 ป 2  33.3  

 -  41-50 ป 4  66.7  

3.  ระดับการศึกษา   

 -   มัธยมศึกษาตอนตน 1  16.7  

 -   มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช หรือเทียบเทา 4  66.7  

 -   ปริญญาตรี 1  16.7  

4.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

 -  3-4 คน 3  50.0  

 -  5-6 คน 3  50.0  

5.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน   

 -   มากกวา 10 ป ขึ้นไป 6  100.0  

6.  อาชีพหลัก   

 -   ทํานา ทําสวน ทําไร 5  83.3  

 -   คาขาย 1  16.7  

7.  รายไดเฉลี่ย   

 -   ตํ่ากวา 5,000 บาท 2  33.3  

 -  5,001-10,000 บาท 4  66.7  
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ตารางที่ 5.4  แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบ 

                  ความสําเร็จ 
 

ประเภทและคุณลักษณะ 
จํานวน 

(N=6) 

รอยละ 

(100.0) 

1.  เพศ    

 -   ชาย 3  50.0  

 -   หญิง 3  50.0  

2.  อายุ    

 -  41-50 ป 5  83.3  

 -  51-60 ป 1  16.7  

3.  ระดับการศึกษา   

 -   ประถมศึกษา 3  50.0  

 -   มัธยมศึกษาตอนตน 1  16.7  

 -   มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช หรือเทียบเทา 2  33.3  

4.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

 -  3-4 คน 5  83.3  

 -  5-6 คน 1  16.7  

5.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน   

 -  5-10 ป 1  16.7  

 -   มากกวา 10 ป ขึ้นไป 5  83.3  

6.  อาชีพหลัก   

 -   ทํานา ทําสวน ทําไร 4  66.7  

 -   คาขาย 1  16.7  

 -   ธุรกิจสวนตัว 1  16.7  

7.  รายไดเฉลี่ย   

 -   ตํ่ากวา 5,000 บาท 2  33.3  

 -  5,001-10,000 บาท 3  50.0  

 -  20,001-25,000 บาท 1  16.7  
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5.2  ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ (Input Evaluation) 
 

  การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงาน    
ตามโครงการ เนื่องจากการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการจะทําใหทราบถึงความเหมาะสมและ

พอเพียงของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ หากปจจัยนําเขาสูโครงการยังไมมี
ความเหมาะสมหรือพอเพียงแลว ก็จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามโครงการได ซ่ึงหากมี
ขอมูลจากการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการกอน จะสามารถชวยใหผูดําเนินงานไดนําไป    
ปรับใชในกระบวนการดําเนินงานใหดีขึ้นได หรือสามารถนําไปเปนสวนหนึ่งเพื่อการปรับปรุง        
การดําเนินงานในลักษณะเดียวกันในครั้งตอไปใหดีขึ้น อันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการนั้น ๆ ตอไป  
  การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดพิจารณาความเหมาะสมของ
ปจจัยนําเขาสูโครงการใน 3 ดาน คือ ความเหมาะสมดานบุคลากรผูดําเนินงานตามโครงการและ
ครัวเรือนเปาหมาย ดานงบประมาณและดานทรัยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ไดแก สถานที่ วัสดุอุปกรณ และยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงปรากฏผลการประเมิน 

ดังนี้  
  
              5.2.1   ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือน 

  เปาหมาย  

5.2.1.1  ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือน          
           ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  

  จากผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญ    

เห็นวา ปจจัยนําเขาสูโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) ปรากฏผล   
ดังตารางที่ 5.5  
   เมื่อพิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงของปจจัยนําเขาสูโครงการในรายดาน 
ปรากฏผล ดังนี้   
   ดานความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา

บุคลากรมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.93) (ตารางที่ 5.5) 
    ในดานความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากรนี้ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการระดับหมูบาน ในดานความรูความสามารถ     
และภาวะผูนํา รวมถึงคุณสมบัติดานความสามัคคีและการมีสวนรวมของสมาชิกในหมูบาน        
มีความเหมาะสมในสัดสวนที่เทากัน  (คาเฉลี่ยเทากับ 0.96) และครัวเรือนสวนใหญเห็นสอดคลอง

กันวา จํานวนคณะกรรมการระดับหมูบานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ และจํานวนขาราชการ/
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เจาหนาที่ระดับอําเภอที่คอยดูแล สนับสนุนหรือชี้แนะเกี่ยวกับโครงการมีความพอเพียง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.82 และ 0.93 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.5) 
    ดานความพอเพียงของงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา งบประมาณ      

มีความเหมาะสมและพอเพียงในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.64) (ตารางที่ 5.5) 
    ดานความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ไดแก สถานที่ วัสดุอุปกรณ และยานพาหนะ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา            
ความพอเพียงของทรัพยากรอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.61) (ตารางที่ 5.5) 

5.2.1.2   ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือน     

                                ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
    จากผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญ     
เห็นวา ปจจัยนําเขาสูโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.78) ปรากฏผล 
ดังตารางที่ 5.6 
   เมื่อพิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงของปจจัยนําเขาสูโครงการในรายดาน 

ปรากฏผล ดังนี้  
   ดานความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
บุคลากร มีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.88) (ตารางที่ 5.6) 
    ในดานความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากรนี้ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา         
ผูดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการระดับหมูบานมีความรูความสามารถเหมาะสม (คาเฉลี่ย

เทากับ 0.91) มีภาวะผูนําเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.88) สมาชิกในหมูบานมีคุณสมบัติ        
ดานการมีสวนรวมเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.85) และครัวเรือนสวนใหญเห็นสอดคลองกันวา 
จํานวนคณะกรรมการระดับหมูบานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ และขาราชการระดับอําเภอ        
ที่คอยดูแล สนับสนุนเกี่ยวกับโครงการมีความพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.94 และ 0.85 
ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.6) 

    ดานความพอเพียงของงบประมาณ ครัวเรือนกวาครึ่งหนึ่งเห็นวา ความพอเพียง
ของงบประมาณอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.52) (ตารางที่ 5.6) 
  ดานความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ไดแก สถานที่ วัสดุอุปกรณ และยานพาหนะ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ทรัพยากร
มีความพอเพียงอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.53) (ตารางที่ 5.6) 
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5.2.1.3  การเปรียบเทียบผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการระหวางพื้นที่         
                                ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ   
    การเปรียบเทียบผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในภาพรวม ปรากฏ    

ผลวา ครัวเรือนสวนใหญ ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ    
เห็นวา ปจจัยนําเขาสูโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84 และ 0.78 
ตามลําดับ) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.7 
    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินความเหมาะสมและพอเพียงของ      
ปจจัยนําเขาสูโครงการในรายดาน ปรากฏผลดังนี้  

    ดานความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่         
ที่ประสบความสําเร็จและพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา บุคลากรผูดําเนินงานตามโครงการ
มีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.93 และ 0.88 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.7) 
    ดานความพอเพียงของงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา ความพอเพียงของงบประมาณอยูในระดับ

ปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.64 และ 0.52 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.7) 
    ดานความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จเห็นวา ความพอเพียงของทรัพยากรอยูในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.61 และ 0.53 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.7) 
 

   5.2.2   ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

                        ระดับหมูบาน 

  ผลการศึกษา โดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับคณะกรรมการระดับหมูบานทั้ง    

2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ 
ฝายควบคุมและตรวจสอบ เหรัญญิก และกรรมการ หมูบานละ 6 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน     
ผูศึกษาไดนําเสนอผลการสนทนากลุม ดังตอไปนี้ 

5.2.2.1   ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของ       
                                คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  

  คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยนําเขาสูโครงการในรายดาน ดังนี้  

1) ความพอเพียงของจํานวนขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุน
โครงการ 

   จํานวนขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการมีความพอเพียง     

ซ่ึงคณะกรรมการระดับหมูบานเห็นวา ทางหมูบานไผงามไดรับการดูแลและสนับสนุนกิจกรรม
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ตาง ๆ ดวยดีเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการจากที่วาการอําเภอเวียงสาที่ไดใหคําแนะนํา
และเขามาติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการของทางหมูบานบอยครั้ง และเนื่องจาก      
กลุมขาราชการเปนผูที่มีความรูความสามารถ จึงสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอน 

หรือเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับโครงการใหชาวบานไดทราบและเขาใจ 
2) ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชน        
ในหมูบาน 

  หมูบานไผงามเปนหมูบานที่ประชาชนสวนใหญใหความรวมมือ     
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี ซ่ึงไดรับการยอมรับทั้งในระดับอําเภอและระดับจังหวัด

เรื่องของกระบวนการมีสวนรวม เมื่อมีโครงการนํารองใด ๆ จากทางราชการ หมูบานไผงาม     
จะไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่นํารองโครงการนั้น ๆ เสมอ ไมวาจะเปนโครงการจาก            
ที่วาการอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชน สาธารณสุข และสํานักงานเกษตร ซ่ึงระดับของ                
ความกระตือรือรนและการใหความสําคัญกับการเขามารวมกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชน        
อยูในระดับที่ดี 

3) ความพอเพียงของงบประมาณในการดําเนินงาน 
 งบประมาณที่ไดรับเมื่อเทียบกับเปาหมายของโครงการอาจยังมี
จํานวนที่ไมพอเพียง แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการระดับหมูบานเห็นวา งบประมาณจํานวนนี้
สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการริเริ่มหลาย ๆ กิจกรรมได ซ่ึงคณะกรรมการระดับหมูบาน
เขาใจในระเบียบขั้นตอนของโครงการอยูดีมีสุขวามีความยุงยากและซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
4) ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน 

  วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่มีการจัดซื้อจัดจางเพื่อใชอํานวยความสะดวก    
ในการดําเนินงานนั้น คณะกรรมการระดับหมูบานเห็นวา มีความพอเพียงในระดับหนึ่ง          

สวนสถานที่ดําเนินกิจกรรม ทางหมูบานจะมีพ้ืนที่หลักของแตละกลุมอยางชัดเจน เชน            
โรงทอผาของกลุมแมบาน ซ่ึงมีการดําเนินงานมาหลายปแลว กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ         
จะมีพ้ืนที่บริเวณทายหมูบานเพื่อใหชาวบานไดทําการเพาะปลูก และการปลูกผักริมรั้ว            
แตละครัวเรือนสามารถจัดสรรพื้นที่แปลงเพาะปลูกไดเองภายในบริเวณบาน กลุมทําปุยหมัก
และกลุมกิจกรรมอื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน ดังนั้น การจัดสถานที่เพื่อดําเนินกิจกรรมจึงไมพบ        

ปญหาใด ๆ สวนเรื่องยานพาหนะ จะมีการจางเหมาเปนครั้งคราวไปตามกรณี เชน การเดินทาง
ไปอบรม สัมมนา หรือการศึกษาดูงานตาง ๆ ซ่ึงโดยภาพรวมแลวในเรื่องของทรัพยากรที่ใช
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามโครงการมีความพรอมดี 
    กลาวโดยสรุป คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จเห็นวา 

จํานวนขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการมีความพอเพียง คุณสมบัติดานการมีสวนรวม
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ของประชาชนในหมูบานมีความเหมาะสม งบประมาณและทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวก   
ในการดําเนินงานมีความพอเพียง (ตารางที่ 5.8) 

5.2.2.2   ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของ  

                                คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
     คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยนําเขาสูโครงการในรายดาน ดังนี้  

1) ความพอเพียงของจํานวนขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุน
โครงการ 

  ขาราชการจากที่วาการอําเภอไดเขามาติดตามการดําเนินโครงการ    
ในหมูบานเปนครั้งคราว แตหนวยงานหลักที่ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ    
อยูดีมีสุขครั้งนี้ คือ สถานีพัฒนาที่ดินนาน ซ่ึงไดใหความรูเกี่ยวกับเรื่องดินและการทําปุยหมัก 
สวนขาราชการจากที่วาการอําเภอนั้น จะเปนเพียงฝายตรวจสอบความถูกตองในการจัดทํา 
โครงการของหมูบานที่เสนอไป ดังนั้น คณะกรรมการระดับหมูบานจึงเห็นวา จํานวนขาราชการ

จากที่วาการอําเภอยังไมความพอเพียง 
2) ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชน         
ในหมูบาน 

 ประชาชนในหมูบานนาไลยใต มีคุณสมบัติดานการมีสวนรวม          
ในระดับหนึ่ง ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การทําปุยหมัก เปนกิจกรรมที่ไดมาจาก      

การสรุปในที่ประชุม โดยเปนความตองการของครัวเรือนสวนใหญ ดังนั้น คณะกรรมการระดับ
หมูบานจึงเห็นวา คุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชนสามารถพิจารณาไดจากการรวม   
ลงมติในที่ประชุมของหมูบานเพ่ือจัดทําโครงการดังกลาว 

3) ความพอเพียงของงบประมาณในการดําเนินงาน 
 งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนยังไมมีความพอเพียง เนื่องจาก

คณะกรรมการระดับหมูบานเห็นวา จํานวนผลผลิตของโครงการจะขึ้นอยูกับจํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับการสนับสนุน ดังนั้น การดําเนินโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 ที่ผานมา 
จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจึงยังไมพอเพียงเมื่อเทียบกับผลผลิตหรือปริมาณ      
ปุยหมักที่คาดวาจะไดรับ 

4) ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงาน 
  ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความพรอม เพราะวัสดุ
อุปกรณที่ใชดําเนินงานในโครงการ ไดมาจากการจัดซื้อจัดจางตามรายละเอียดของโครงการ 
สวนเรื่องสถานที่ จะมีการจัดเตรียมพื้นที่สาธารณะของหมูบานเพื่อรองรับการทําปุยหมัก        

แตหากครัวเรือนใดตองการทําปุยหมักไวใชเฉพาะครัวเรือนก็สามารถทําได โดยหมักปุยในถัง



 

138 

พลาสติกขนาดเล็ก ซ่ึงโดยรวมแลววัสดุอุปกรณและสถานที่ดําเนินกิจกรรมมีความพรอมดี       
แตอยางไรก็ตาม ถาจะใหเกิดการดําเนินกิจกรรมที่ตอเนื่องนั้น คณะกรรมการระดับหมูบาน     
เห็นวา จําเปนตองมีงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากวัตถุดิบ (เศษวัชพืช ผัก และมูลสัตว)           

ที่ใชสําหรับการหมักปุยตองจัดซื้อเพิ่มเติม ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงขึ้นอยูกับปริมาณ      
ของวัตถุดิบที่ใชดวย สวนยานพานะที่ใชอํานวยความสะดวกจะทําการจางเหมาตามแตกรณี 
   กลาวโดยสรุป คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ    
เห็นวา ขาราชการจากที่วาการอําเภอมีจํานวนไมพอเพียง คุณสมบัติดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในหมูบานมีความเหมาะสม งบประมาณในการดําเนินงานยังไมมีความพอเพียง      

เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ สวนทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวก            
ในการดําเนินงานเห็นวามีความพอเพียง (ตารางที่ 5.8) 
 

5.2.3   ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของผูนํา 

           ที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน 

  ผลการศึกษา โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูนําที่มีบทบาท
สําคัญในหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ หมูบานละ 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 6 คน ผูศึกษา            
ไดนําเสนอผลการสัมภาษณ ดังตอไปนี้ 

5.2.3.1  ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของผูนํา 
                                ที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  

   ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ ซ่ึงไดแก ผูชวยผูใหญบาน 
ประธานผูสูงอายุ และปราชญชาวบานดานการจักสาน มีความคิดเห็นตอปจจัยนําเขาสูโครงการ     
ในรายดาน ดังนี้  

1) ความพอเพียงของจํานวนคณะกรรมการและขาราชการผูใหการ

ดูแลสนับสนุนโครงการ และความเหมาะสมดานความรูความ 
สามารถและภาวะผูนําของคณะกรรมการระดับหมูบาน 

  ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
จํานวนคณะกรรมการระดับหมูบานและขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการมีความ
พอเพียง และคณะกรรมการระดับหมูบานเปนกลุมผูที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งมีภาวะผูนํา

เหมาะสม ดังที่ประธานผูสูงอายุไดกลาวถึงคุณสมบัติดานความรูความสามารถ และภาวะผูนํา
ของคณะกรรมการระดับหมูบานไววา  
 

คณะกรรมการกลุมนี้มีความรูความสามารถ และมีภาวะผูนําที่ดี สังเกตไดจาก 
ถามีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในหมูบาน กลุมผูนําเหลานี้ก็จะเปนแกนนําในการ
ทํางานตลอด และถามีขาวสารจากภายนอกหมูบาน กลุมผูนําก็จะนํามา
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ประชาสัมพันธใหกับทุกคนในหมูบานไดรู โดยเฉพาะขาวสารจากทางราชการ 
(ประสิทธิ์  ตรีกุย, 2551) 

  

2) ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชน      

ในหมูบาน 
 ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
ประชาชนในหมูบานมีคุณสมบัติดานการมีสวนรวมที่ดี ดังที่ปราชญชาวบานดานการจักสาน    
ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานไววา  
 

ชาวบานในหมูบานไผงามมีการรวมมือกันที่ดีตลอดเลยนะ เพราะชาวบาน     
จะมารวมชวยงานสวนรวมของหมูบานกันทุกครั้ง และในหมูบานไผงามเอง        
ก็มีหลายกลุมกิจกรรม ไมวาจะเปน กลุมปลูกผัก กลุมเลี้ยงสัตว กลุมทอผา 
กลุมเยาวชน และกลุมอื่น ๆ ซ่ึงแตละกลุมก็ชวยเหลือกันดี ไมมีการแบงเปน
ฝกฝาย (ผอง  วิละขันคํา, 2551) 

 

3) ความพอเพียงของงบประมาณในการดําเนินงาน 
 ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความเห็นสอดคลองกันวา 
งบประมาณในการดําเนินงานมีความพอเพียง และการจัดสรรงบประมาณเพื่อกลุมกิจกรรม      
ตาง ๆ มีความเหมาะสม แตทั้งนี้ปราชญชาวบานการจักสานเห็นวา ในบางกลุมกิจกรรมอาจยัง
ตองการงบประมาณเพิ่มเติม 

4) ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน 

 ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานมีความพรอม ดังที่ประธานผูสูงอายุไดกลาว
ไววา  
 

โดยรวมแลวก็มีความพรอมดีนะ แตในกิจกรรมของผูสูงอายุบางอยาง เชน    
การจักสาน อาจจะตองใชเครื่องทุนแรงบาง เพราะสภาพรางกายไมแข็งแรง
พอที่จะใชกําลังมาก ๆ ดังนั้น จึงเห็นวาควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับ
งานจักสานใหกลุมผูสูงอายุมากขึ้น แตกิจกรรมอื่น ๆ ก็เห็นวาเพียงพอและ

เหมาะสมดี เพราะสถานที่ทํากิจกรรมแตละอยางก็มีพ้ืนที่เฉพาะในหมูบาน      
อยูแลว สวนเรื่องยานพาหนะก็ไดรับการเอื้อเฟอกันเองของคนในหมูบาน       
เมื่อมีกิจกรรมนอกพื้นที่ก็ไดพ่ึงพาอาศัย แตอาจตองใชจายเรื่องคาน้ํามันรถบาง 
สวนกิจกรรมอื่น ๆ ของผูสูงอายุที่ไมเกี่ยวของกับโครงการอยูดีมีสุข เชน 
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กิจกรรมการออกกําลังกาย ก็ยังขาดวัสดุอุปกรณไปบาง แตสวนนี้ทางองคการ
บริหารสวนตําบลก็ไดใหการชวยเหลือบางแลว (ประสิทธิ์  ตรีกุย, 2551) 
 

 กลาวโดยสรุป ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ 

ไดแก ผูชวยผูใหญบาน ประธานผูสูงอายุ และปราชญชาวบานดานการจักสาน มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวาคณะกรรมการระดับหมูบานและขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการ       
มีความเหมาะสมและพอเพียง คุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานมีความ
เหมาะสม งบประมาณและทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานมีความพอเพียง
และพรอมตอการนําไปดําเนินงานตามโครงการ (ตารางที่ 5.9) 

5.2.3.2   ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของผูนํา 
                               ที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
    ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงไดแก ผูใหญบาน 
ประธานแมบาน และปราชญชาวบานดานการเกษตร (หมอดิน) มีความคิดเห็นตอปจจัยนําเขาสู

โครงการในรายดาน ดังนี้  
1) ความพอเพียงของจํานวนคณะกรรมการและขาราชการผูใหการ
ดูแลสนับสนุนโครงการ และความเหมาะสมดานความรูความ 
สามารถ และภาวะผูนําของคณะกรรมการระดับหมูบาน 

 ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 

จํานวนคณะกรรมการระดับหมูบานมีความพอเพียง และคณะกรรมการระดับหมูบานมีคุณสมบัติ
ดานความรูความสามารถ รวมถึงมีภาวะผูนําที่เหมาะสม แตจํานวนขาราชการจากที่วาการ
อําเภอผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการนั้นยังไมมีความพอเพียง ซ่ึงผูใหญบานไดกลาวถึง      
ความพอเพียงของจํานวนขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการไววา 
 

ขาราชการที่เกี่ยวของก็จะมีมาจากสถานีพัฒนาที่ดินนาน ที่ไดเขามา            

ใหคําปรึกษาเรื่องดิน เรื่องการใชปุย หรือการใชสารเรงตาง ๆ และก็จะมี
วิทยากรมาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําปุยหมักแกชาวบานอยูตลอด  
ซ่ึงในสวนของจํานวนขาราชการจากสถานีพัฒนาที่ดินก็มีความพอเพียงนะ     
แตถาเปนขาราชการจากที่วาการอําเภอ ก็คิดวาทางอําเภอยังไมคอยเขามา
ติดตามดูแลการดําเนินงานในหมูบานเทาไหร (เหมือน  อุตสาห, 2551) 

 
 
 
 



 

141 

2) ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชน          
ในหมูบาน 

  ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 

ประชาชนในหมูบานมีคุณสมบัติดานการมีสวนรวมที่ดี ดังที่ประธานแมบานไดกลาวถึง         
การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานไววา  
 

ระดับความรวมมือกันของชาวบานในการทําโครงการคอนขางดี โดยเฉพาะ 
ในชวงแรก ๆ ที่ชาวบานสวนใหญก็ใหความสนใจเขามาอบรมเกี่ยวกับวิธีการ  
ทําปุยหมักจากสถานีพัฒนาที่ดิน ซ่ึงก็มีชาวบานมากกวาครึ่งนะที่รวมทํา       

ปุยหมักกันอยู แตเดี๋ยวนี้อาจจะลดลงบาง เพราะบางบานก็ไมมีเวลา เชน    
บานที่เปนขาราชการ หรือพอคาแมคา และคงเปนเพราะการทําปุยหมักตองใช
เวลานาน แตก็มีชาวบานที่ยังทํากันอยู และก็เริ่มหันไปทําปุยหมักของตัวเอง   
ในครัวเรือนกันมากขึ้นดวย (ระวิวรรณ  ทะริ, 2551) 

 

3) ความพอเพียงของงบประมาณในการดําเนินงาน 
 ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
งบประมาณในการดําเนินงานไมมีความพอเพียง ดังที่ผูใหญบานไดกลาวถึงงบประมาณในการ
ดําเนินงานไววา 
 

งบประมาณยังไมมีความพอเพียง เพราะจําเปนตองซื้อเมล็ดพันธุพืช และ

วัตถุดิบเพื่อการทําปุยหมักอีกมาก ในสวนของวัสดุอุปกรณที่จําเปนก็ยังคงขาด
ไปบางในบางสวน ซ่ึงภาครัฐควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อที่จะ
ไดนํามาพัฒนากลุมและขยายกิจกรรมตอไป (เหมือน  อุตสาห, 2551) 
 

4) ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงาน 
 ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
ทรัพยากรที่ใชอํานวจความสะดวกในการดําเนินงานคอนขางมีความพรอม ดังที่ปราชญชาวบาน
ดานการเกษตร (หมอดิน) ไดกลาวไววา 
 

วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการทําโครงการคอนขางมีความพรอมดี เพราะมีการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณและจัดเตรียมสถานที่ในพื้นที่สาธารณะของหมูบาน เพื่อทํา
เปนพื้นที่ทําปุยหมัก แตเศษผัก เศษหญาตาง ๆ ที่จําเปนตอการหมักปุยจะตอง
สั่งซื้อจากภายนอกหมูบานเพิ่มดวย เพราะในหมูบานมีไมพอ สวนในเรื่องของ
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ยานพาหนะ สวนใหญก็จะเปนการจางเหมาไปเปนครั้งเปนคราว เชน การนําไป
ขนยายเศษพืชผักที่ซ้ือจากหมูบานอื่น (สุมล  ยศพิไชย, 2551)  
 

  กลาวโดยสรุป ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ไดแก 

ผูใหญบาน ประธานแมบาน และปราชญชาวบานดานการเกษตร (หมอดิน) มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา คณะกรรมการระดับหมูบานและขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการ     
มีความเหมาะสมและพอเพียง คุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานมีความ
เหมาะสม งบประมาณในการดําเนินงานยังไมพอเพียงตอการดําเนินงาน แตทรัพยากรที่ใช
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานคอนขางมีความพรอม (ตารางที่ 5.9) 
 

5.2.4  ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการของหมูบานเปาหมาย 

                       ในความคิดเห็นของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ 

  ผลการศึกษา โดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมขาราชการระดับอําเภอ
ผูเกี่ยวของกับโครงการ ประกอบดวย นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการ รวมจํานวน 3 คน ผูศึกษาไดนําเสนอผลการสนทนากลุม ดังตอไปนี้ 

5.2.4.1 ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการของพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ    

     ในความเห็นของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ 
  ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความคิดเห็นตอปจจัยนําเขาสู
โครงการในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในรายดาน ดังนี้  

1) ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานความรู ความสามารถ และภาวะ

ผูนําของคณะกรรมการระดับหมูบาน 
  ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการมีความคิดเห็น     
สอดคลองกันวา คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จมีคุณสมบัติดาน
ความรู ความสามารถ และภาวะผูนําที่เหมาะสม ดังที่ปลัดอําเภอไดกลาวไววา  
 

จากประสบการณที่ผมเคยทํางานรวมกับกลุมคณะกรรมการหมูบาน               

ของบานไผงามหลายครั้ง ทําใหสัมผัสไดวาตัวแทนที่เขามาทําหนาที่           
เปนคนที่มีความรู ความสามารถ และเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ     
ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะกระบวนการมีสวนรวมตาง ๆ  คณะกรรมการ      
หมูบานสามารถดําเนินการไดดี และยังมีการประสานความรวมมือกับ       
หลาย ๆ ฝาย ทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และกับชาวบานดวยกันเองดวย 

และเนื่องจากวากลุมกิจกรรมบานไผงามมีหลายกลุม ไมวาจะเปน             
กลุมเกษตรกรรม กลุมทอผา และกลุมอาชีพตาง ๆ จึงทําใหเห็นวากลุมกิจกรรม
เหลานี้มีการประสานงานกันตลอด ซ่ึงก็นาสังเกตวากลุมแตละกลุมไมคอยมี
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ความขัดแยงกัน แตจะรวมมือกันมากกวา และถาหากมีโครงการใด ๆ ลงไปยัง
หมูบาน ชาวบานจะสามารถแยกแยะไดวางบประมาณที่ได ควรจะนําไป
สนับสนุนกลุมไหนบาง และจะตองมีการปรึกษาหารือกันกอน เพื่อจะได             

รูวาควรมอบหมายใหกลุมไหนเปนผูรับผิดชอบตามความเหมาะสม               
ซ่ึงมีคณะกรรมการหมูบานเปนแกนนําในการประชุมเพื่อใหชาวบานรวม         
ถกปญหาและความตองการ คณะกรรมการหมูบานของบานไผงามจึงมี       
ความเขมแข็ง และมีความกระตือรือรน ใหความสนใจที่จะพัฒนากลุมกิจกรรม
ตาง ๆ ในหมูบานไดคอนขางดี (เชาวฤทธิ์  บุตรดาสา, 2551) 
 

2) ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชนใน
หมูบาน 

 ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการมีความคิดเห็น     
สอดคลองกันวา ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จมีคุณสมบัติดานการมีสวนรวมเหมาะสม 

ดังที่ปลัดอําเภอไดกลาวไววา  
 

โดยสวนใหญประชาชนในหมูบานไผงามมีคุณสมบัติดานการมีสวนรวม         
ในระดับที่ดี เพราะชาวบานมีความเขมแข็งและสามัคคีกัน ซ่ึงหมูบานไผงาม    
จะเปนหมูบานแรก ๆ ที่ทางอําเภอขอความรวมมือเพื่อที่จะมีการนํารอง
โครงการตาง ๆ แลวนํามาเปนตัวอยางใหแกหมูบานอื่น ๆ และเมื่อทางอําเภอ     

ไดคัดเลือกใหหมูบานไผงามเปนหมูบานนํารองหรือหมูบานตัวอยาง          
หลาย ๆ ดานแลว ก็จําเปนตองมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานดวย 
ดังนั้น งบประมาณจึงลงไปยังหมูบานไผงามมากกวาหมูบานอื่น ๆ และหาก
เปรียบเทียบระดับความรวมมือกันของชาวบานแลว ก็จะเห็นวาหมูบานไผงาม
ใหความรวมมือเปนอยางดี เพราะชาวบานสวนใหญจะเขามารวมทํากิจกรรม

กับทางราชการทุกครั้ง และไมใชเปนการทําไปเพื่อรักษาภาพลักษณของ
หมูบานเทานั้น แตเทาที่สังเกตดูหลาย ๆ ครั้ง ทําใหเห็นวาชาวบานไดมีการ
รวมมือกันจริง ๆ  ไมวาจะเปนผูนําหรือชาวบาน ซ่ึงแตกตางจากหมูบานอื่น      
ที่ตองขอความรวมมือกันหลายครั้งถึงจะเขามารวมทํากิจกรรม อาจเปนเพราะ 
ชาวบานเห็นวาไมใชเรื่องสําคัญ ประกอบกับผูนําในหมูบานไมใหความสนใจ

เทาที่ควร (เชาวฤทธิ์  บุตรดาสา, 2551) 
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3) การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ 
 ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการมีความคิดเห็น     
สอดคลองกันวา การจัดสรรงบประมาณเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดสรรงบประมาณ       

ของโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 ซ่ึงปลัดอําเภอไดกลาวถึงการจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการดังกลาวไววา  
 

งบประมาณที่ไดรับทั้งหมด ตองนํามาจัดสรรออกเปน 5 สวนตามแผนงาน      
ซ่ึงการจัดสรรแตละสวน ก็เปนไปตามนโยบายที่กําหนดมาอยูแลว เมื่ออําเภอ
รับทราบจํานวนงบประมาณที่ไดรับแลว จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ       

แตละแผนงานเปนผูดูแล และทําการถายทอดในที่ประชุมกํานัน ผูใหญบาน 
เพื่อใหกลุมผูนําเหลานี้นําไปขยายผล ทําความเขาใจกับประชาชนตอไป      
หากหมูบานใดมีความประสงคที่จะเสนอโครงการ ก็ตองมีการจัดทําเวที
ประชาคมเพื่อรับทราบปญหาและความตองการ เพื่อจะไดจัดทําโครงการเสนอ

มายังคณะอนุกรรมการในแตละดาน หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการก็ตองนํา
ขอมูลที่สรุปไดมาประชุมหารือกันในที่ประชุมใหญที่ประกอบไปดวย
คณะอนุกรรมการประจําแตละแผนงานทุกแผนอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงในการพิจารณา
กลั่นกรอง ตองตรวจสอบในเรื่องของความสอดคลองกับแผนงาน ที่ตองการ
ดําเนินการ และตรวจสอบวาในโครงการหนึ่ง ๆ มีความซ้ําซอนของแผนงาน

หรือไม และดวยหลักการของการจัดสรรงบประมาณที่ตองมีการกระจาย
งบประมาณออกไป เพื่อใหหมูบานที่ไดรับพิจารณาวาโครงการมีความ    
ถูกตองเหมาะสม สามารถดําเนินการได จึงทําใหหลาย ๆ หมูบานไดรับอนุมัติ
งบประมาณที่แตกตางกัน จํานวนงบประมาณก็ตองเหมาะสมกับกิจกรรม              
ที่ดําเนินการดวย ดังนั้น หมูบานไผงาม แมวาจะเปนหมูบานนํารอง แตก็ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณที่ตองมีการกระจายวงเงินใหหมูบานอื่น ๆ ดวย
เหมือนกัน (เชาวฤทธิ์  บุตรดาสา, 2551) 
 

4) ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน 

 ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการมีความคิดเห็น     

สอดคลองกันวา ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จมีการเตรียมความพรอมที่ดี ดังที่ปลัดอําเภอไดกลาวไววา 
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การเตรียมความพรอมของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานของหมูบานไผงาม
ประสบความสําเร็จดี เพราะวาชาวบานมีกระบวนการมีสวนรวมที่เขมแข็ง 
รวมถึงการมีผูนําที่มีความรูความสามารถ จึงทําใหการเตรียมความพรอมตาง ๆ 

เปนไปคอนขางดี และถาหากตองมีการนําเสนอผลงานตาง ๆ ทางหมูบาน       
ก็จะชวยกันจัดเตรียมงานอยางขยันขันแข็ง และสามารถนําเสนอผลงานได     
เปนอยางดีอีกดวย (เชาวฤทธิ์  บุตรดาสา, 2551) 
 

  กลาวโดยสรุป ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ ไดแก 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ เห็นวา พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ    

มีกลุมคณะกรรมการระดับหมูบานที่มีความรู ความสามารถ และมีภาวะผูนําที่ดี คุณสมบัติดาน
การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานมีความเหมาะสม ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวก      
ในการดําเนินงานมีความพรอม แตทั้งนี้ งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ยอมตองเปนไปตาม
ระเบียบ ความเหมาะสม และสัดสวนของการกระจายงบประมาณที่สอดคลองกับลักษณะของ

โครงการในหมูบานนั้น ๆ (ตารางที่ 5.10) 
5.2.4.2 ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการของพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 

                               ในความคิดเห็นของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ 
 ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการไมมีความคิดเห็นใด ๆ ตอปจจัย
นําเขาสูโครงการในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ดังที่ปลัดอําเภอไดใหเหตุผลที่ไมสามารถให  

รายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยนําเขาสูโครงการในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จไววา 
 

เนื่องจากหนาที่ความรับผิดชอบของทางอําเภอมีคอนขางมาก ดังนั้น ในสวนนี้
ตองยอมรับตามตรงวา นอกจากหมูบานไผงามแลว หมูบานอื่น ๆ ทางอําเภอ
แทบจะไมคอยไดรวบรวมออกมาเปนรายงานโดยสมบูรณเลย ประกอบกับ      
มีการแบงความรับผิดชอบใหหนวยงานรัฐระดับอําเภออื่น ๆ รวมดูแลดวย 
ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของหมูบานนาไลยใตจึงนาจะเกี่ยวของกับทาง

สํานักงานเกษตรและสถานีพัฒนาที่ดินมากกวา ซึ่งทางอําเภอเองไมไดเขาไป
ดูแลติดตามผลการดําเนินงานในหมูบานนาไลยใตมากนัก เพราะจะทําหนาที่
แคสวนของการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่หมูบานไดเสนอมา วาถูกตองตาม
ระเบียบเรื่องการจัดทําโครงการ หรือการเบิกจายงบประมาณหรือไม ถายัง     
ไมสมบูรณก็ใหนํากลับไปปรับแก จนถูกตองทั้งหมด แลวจึงสงใหทางจังหวัด

พิจารณากลั่นกรองตอไป ซ่ึงระดับความคุนเคย หรือการทํางานรวมกับหมูบาน            
มีคอนขางนอย ซ่ึงทางอําเภอเองก็ยอมรับเหมือนกันวายังเปนขอบกพรองและ
ตองมีการปรับปรุงแกไขตอไป (เชาวฤทธิ์  บุตรดาสา, 2551) 
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ตารางที่ 5.5  แสดงผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ 

 ที่ประสบความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน)  
(N=224) 

ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ (Input)  0.84  0.22  

1)  การประเมินความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร 
     ผูดําเนินงานตามโครงการ 

0.93  0.20  

    1.1) ความเหมาะสมของคณะกรรมการดานความรูความสามารถ 0.96  0.19  

    1.2) ความเหมาะสมของคณะกรรมการดานภาวะผูนํา 0.96  0.19  

    1.3) ความเหมาะสมของคนในหมูบานดานความสามัคคี 
          และการมีสวนรวม 

0.96  0.19  

    1.4) ความพอเพียงของจํานวนคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบ 
          โครงการ 

0.82  0.38  

    1.5) ความพอเพียงของจํานวนขาราชการที่เกี่ยวของ 0.93  0.25  

2)  การประเมินความพอเพียงของงบประมาณ 0.64  0.48  

3)  การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวย 

    ความสะดวกในการดําเนินงานตามโครงการ ไดแก สถานที่ 
    วัสดุอุปกรณ และยานพาหนะ 

0.61  0.49  

 

ตารางที่ 5.6  แสดงผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ 

 ที่ไมประสบความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน)  
(N=143) 

ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ (Input)  0.78  0.21  

1)  การประเมินความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร 
     ผูดําเนินงานตามโครงการ 

0.88  0.19  

     1.1) ความเหมาะสมของคณะกรรมการดานความรูความสามารถ 0.91  0.29  

     1.2) ความเหมาะสมของคณะกรรมการดานภาวะผูนํา 0.88  0.32  

     1.3) ความเหมาะสมของคนในหมูบานดานความสามัคคี 
           และการมีสวนรวม 

0.85  0.36  
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ตารางที่ 5.6 (ตอ) 
(N=143) 

ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

     1.4) ความพอเพียงของจํานวนคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบ 

           โครงการ 

0.85  0.36  

     1.5) ความพอเพียงของจํานวนขาราชการที่เกี่ยวของ 0.94  0.24  

2)  การประเมินความพอเพียงของงบประมาณ 0.52  0.50  

3)  การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวก 

     ในการดําเนินงานตามโครงการ ไดแก สถานที่ วัสดุอุปกรณ และ 
     ยานพาหนะ 

0.53  0.50  

 

ตารางที่ 5.7  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการระหวางพื้นที่ 

 ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน) 
 

   พื้นที่ท่ีไมสําเร็จ 

(N=143) 

พื้นที่ท่ีสําเร็จ 

(N=224) 
ประเภทการประเมิน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ (Input)  0.78  0.21  0.84  0.22  

1)  การประเมินความเหมาะสมและพอเพียง 
     ของบุคลากรผูดําเนินงานตามโครงการ 

0.88  0.19  0.93  0.20  

    1.1) ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

          ดานความรูความสามารถ 

0.91  0.29  0.96  0.19  

    1.2) ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

           ดานภาวะผูนํา 

0.88  0.32  0.96  0.19  

    1.3) ความเหมาะสมของคนในหมูบาน 

          ดานความสามัคคีและการมีสวนรวม 

0.85  0.36  0.96  0.19  

    1.4) ความพอเพียงของจํานวนคณะกรรมการ  

          ท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการ 

0.85  0.36  0.82  0.38  

    1.5) ความพอเพียงของจํานวนขาราชการ 

          ท่ีเกี่ยวของ 

0.94  0.24  0.93  0.25  
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ตารางที่ 5.7 (ตอ) 
 

    พื้นที่ท่ีไมสําเร็จ 

 (N=143) 

พื้นที่ท่ีสําเร็จ 

(N=224) 
ประเภทการประเมิน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

2)  การประเมินความพอเพียงของงบประมาณ 0.52  0.50  0.64  0.48  

3)  การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร 
    ท่ีใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

    ตามโครงการ ไดแก สถานที่ วัสดุอุปกรณ    

    และยานพาหนะ 

0.53  0.50  0.61  0.49  

 

ตารางที่ 5.8  แสดงผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของกลุมคณะกรรมการ 

 ระดับหมูบานทั้ง 2 พื้นที่เปรียบเทียบ   
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ ประเภทการประเมิน 

ไมมี มี ไมมี มี 

1)  ความพอเพียงของจํานวนขาราชการ 
     ผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการ 

    

2)  ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานการ 

     มีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 
    

3)  ความพอเพียงของงบประมาณ 

     ในการดําเนินงาน 
    

4)  ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวย 
     ความสะดวกในการดําเนินงาน 
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ตารางที่ 5.9  แสดงผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของกลุมผูนํา 

 ที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ  
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ ประเภทการประเมิน 

ไมมี มี ไมมี มี 

1)  ความพอเพียงของจํานวนขาราชการ 
     ผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการ 

    

2)  ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานการ 

     มีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 
    

3)  ความพอเพียงของงบประมาณ 

     ในการดําเนินงาน 
    

4)  ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวย 

     ความสะดวกในการดําเนินงาน 
    

 

 

ตารางที่ 5.10  แสดงผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของกลุมขาราชการ 

 ระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ  
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ ประเภทการประเมิน 

ไมมี มี ไมมี มี 

1)  ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานความรู  
     ความสามารถและภาวะผูนําของคณะกรรมการ 

     ระดับหมูบาน 

 

 

2)  ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานการมีสวนรวม 
     ของประชาชนในหมูบาน 

 
 

3)  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ เปนไปตามระเบียบ 
การจัดสรรงบประมาณ 

4)  ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวย 

     ความสะดวกในการดําเนินงาน 

ไมมี 
ความคิดเห็นใดๆ * 

  

 

หมายเหตุ:   *ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการไมมีคิดเห็นใด ๆ ตอปจจัยนําเขาสู 

 โครงการในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ เนื่องจาก ไมไดดูแลสนับสนุนโครงการ 
 ในพื้นที่อยางจริงจัง  
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5.3  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ  

       (Process Evaluation) 
    

  การประเมินกระบวนการนั้น ถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหผลของ  
การดําเนินงานตามโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เนื่องจากการประเมินกระบวนการ      
จะทําใหผูประเมินและผูปฏิบัติตามโครงการทราบถึงจุดเดนและจุดดอยของการดําเนินงาน    
ตามโครงการ ซ่ึงสามารถนําผลดังกลาวนั้น มาปรับใชในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ     

มากยิ่งขึ้นตอไป  
  การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการประเมิน        
ทั้งหมด 9 ดาน ซ่ึงประกอบดวย การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ การจัดหนวยงาน       
และเตรียมดําเนินงาน กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ การฝกอบรม              
การอํานวยการ การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ การบริหารงบประมาณ              

การประสานงาน และการมีสวนรวมของประชาชน ปรากฏผลดังนี้ 
 

5.3.1   ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

 ครัวเรือนเปาหมาย  

5.3.1.1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 
                               ของครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  
  จากผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม ปรากฏ   

ผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.88) ปรากฏผลดังตารางที่ 
5.11  
    เมื่อพิจารณาผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน 
ปรากฏผล ดังตอไปนี้  
    การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา         

การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) (ตารางที่ 5.11) 
    ในดานการวางแผนดําเนินงานตามโครงการนี้ ครัวเรือนสวนใหญมีความเห็นวา
หมูบานมีการวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยางเปนระบบและชัดเจน (คาเฉลี่ย
เทากับ 0.93) มีขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการที่มีความชัดเจนและเขาใจงาย 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.95) และหากเกิดปญหา/อุปสรรคในการวางแผนดําเนินกิจกรรม คนในหมูบาน

จะมีการประชุมเพื่อหาทางแกไขปญหานั้น ๆ รวมกัน (คาเฉลี่ยเทากับ 0.64) (ตารางที่ 5.12) 
    การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ
เห็นวา การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.96) 
(ตารางที่ 5.11) 
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    ในดานการจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานนี้ ครัวเรือนสวนใหญ               
เห็นวา ขาราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวของไดใหคําแนะนํา หรือชี้แนะอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย
เทากับ 0.98) และคณะกรรมการระดับหมูบานมีการจัดสรรและตรวจสอบความพรอมดานตาง ๆ 

เชน บุคลากร วัสดุอุปกรณ สถานที่ ยานพาหนะ และคาใชจายตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.95) (ตารางที่ 5.12) 
  กรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ
เห็นวาหมูบานมีการดําเนินงานตามกรอบแนวทางของโครงการอยูดีมีสุขไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.67) (ตารางที่ 5.11) 

    ในดานกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญ       
เห็นวาคณะกรรมการระดับหมูบานไดชี้แจงหลักเกณฑในการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้ง             
แจงความตองการรายการวัสดุภัณฑตาง ๆ ใหคนในหมูบานทราบทุกครั้ง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.00) 
สวนการรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณที่คณะกรรมการระดับ
หมูบานไดดําเนินการนั้น ครัวเรือนสวนใหญรับทราบและเขาใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.86) ซ่ึงในการ

ดําเนินกิจกรรมในโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา คณะกรรมการระดับหมูบานไดพยายาม
กระตุนใหทุกคนในหมูบานมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.97) (ตารางที่ 5.12) 
    การฝกอบรม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียม
ความพรอมในการทํากิจกรรมของโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.81) (ตารางที่ 5.11) 
    ในดานการฝกอบรม ครัวเรือนสวนใหญไดรับการฝกอบรม เพื่อเตรียม      

ความพรอมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร (คาเฉลี่ยเทากับ 0.36) การเพิ่มรายได 
พิเศษใหกับครอบครัว (คาเฉลี่ยเทากับ 0.45) การใชภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.33) และการรักษาสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.22) (ตารางที่ 5.12) 
    การอํานวยการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การอํานวยการ
ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.93) (ตารางที่ 5.11) 

    ในดานการอํานวยการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ขาราชการระดับอําเภอและ         
คณะกรรมการระดับหมูบานไดชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินงาน            
ตามโครงการใหเขาใจอยางชัดเจน (คาเฉลี่ยเทากับ 0.88) สวนวิธีการดําเนินงานจากทางราชการ 
ที่ใหหมูบานมีสวนรวม โดยใหดําเนินโครงการทั้งหมดเอง ตั้งแตเริ่มตนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 
ครัวเรือนสวนใหญ เห็นวาเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.98) (ตารางที่ 5.12) 

    การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ
เห็นวา การติดตามผลการดําเนินงานทําไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.74) (ตารางที่ 5.11) 
    ในดานการติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
ขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอมีการดูแลติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ 

รวมถึงใหคําแนะนําในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.96) 
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และหากพบวามีปญหาเกิดขึ้น ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอ       
จะมีการนําปญหานั้น ๆ ไปแกไข ปรับปรุงใหดีขึ้น (คาเฉลี่ย 0.51) (ตารางที่ 5.12) 
    การบริหารงบประมาณ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การบริหาร 

งบประมาณมีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) (ตารางที่ 5.11) 
    ในดานการบริหารงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา คณะกรรมการระดับ
หมูบานมีการชี้แจงเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมในโครงการใหทราบ           
อยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.81) และครัวเรือนเกือบทั้งหมดเห็นวา การใชจายงบประมาณ
เพื่อดําเนินกิจกรรมในโครงการเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.93) (ตารางที่ 

5.12) 
     การประสานงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การประสานงานกัน
ของแตละฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.90) (ตารางที่ 5.11) 
    ในดานการประสานงาน ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา หมูบานของตนไดรับ         
การประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการอยางรวดเร็ว 

(คาเฉลี่ยเทากับ 0.85) และครัวเรือนเกือบทั้งหมดเห็นวา การติดตอประสานงานของแตละฝาย     
ที่เกี่ยวของกับโครงการ ไมวาจะเปนขาราชการระดับอําเภอ คณะกรรมการระดับหมูบาน      
และประชาชนในหมูบานเอง ไมพบกับปญหา หรืออุปสรรคใด ๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.95) (ตารางที่ 
5.12) 
    การมีสวนรวมของประชาชน ปรากฏผลวา กระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในหมูบาน ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) (ตารางที่ 5.11) 
    ในดานการมีสวนรวมของประชาชน ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา เมื่อมีการดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ ในโครงการ คนในหมูบานจะมีการเขารวมทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.74) และหากเกิดปญหาขึ้นระหวางดําเนินกิจกรรมในโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวาตนเอง
จะมีการเขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้นอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.95) 

(ตารางที่ 5.12) 
5.3.1.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 

                               ของครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
  จากผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม ปรากฏ   
ผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ดําเนินงานไดดี  (คาเฉลี่ยเทากับ 0.80) ปรากฏผลดังตารางที่ 

5.13 
    เมื่อพิจารณาผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน 
ปรากฏผล ดังตอไปนี้ 
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    การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา         
การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.66) (ตารางที่ 5.13) 

    ในดานการวางแผนดําเนินงานตามโครงการนี้ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา
หมูบานมีการวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยางเปนระบบและชัดเจน  (คาเฉลี่ย
เทากับ 0.71) มีขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการที่มีความชัดเจนและเขาใจงาย 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.69) และหากเกิดปญหา/อุปสรรคในการวางแผนดําเนินกิจกรรม คนในหมูบาน
จะมีการประชุมเพื่อหาทางแกไขปญหานั้น ๆ รวมกัน (คาเฉลี่ยเทากับ 0.57) (ตารางที่ 5.14) 

    การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ
เห็นวา การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) 
(ตารางที่ 5.13) 
  ในดานการจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานนี้ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
ขาราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวของไดใหคําแนะนํา หรือชี้แนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ     

อยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.96) คณะกรรมการระดับหมูบานมีการจัดสรรและตรวจสอบ
ความพรอมดานตาง ๆ เชน ดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ สถานที่ ยานพาหนะ และคาใชจาย     
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.79) (ตารางที่ 5.14) 
    กรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ  
เห็นวา หมูบานไดดําเนินงานตามกรอบแนวทางของโครงการอยูดีมีสุขไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 

0.95) (ตารางที่ 5.13) 
    ในดานกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญ        
เห็นวาคณะกรรมการระดับหมูบานไดชี้แจงหลักเกณฑในการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้ง             
แจงความตองการรายการวัสดุภัณฑตาง ๆ ใหคนในหมูบานทราบทุกครั้ง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.97) 
สวนการรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณที่คณะกรรมการระดับ

หมูบานไดดําเนินการนั้น ครัวเรือนสวนใหญรับทราบและเขาใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.94) ซ่ึงในการ
ดําเนินกิจกรรมในโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา คณะกรรมการระดับหมูบานไดพยายาม
กระตุนใหทุกคนในหมูบานมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.95) (ตารางที่ 5.14) 
    การฝกอบรม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียม
ความพรอมในการทํากิจกรรมของโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.92) (ตารางที่ 5.13) 

    ในดานการฝกอบรม ครัวเรือนสวนใหญไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียม       
ความพรอมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร (คาเฉลี่ยเทากับ 0.63) การเพิ่มรายได
พิเศษใหกับครอบครัว (คาเฉลี่ยเทากับ 0.50) การใชภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.38) และการรักษาสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.27) (ตารางที่ 5.14) 
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    การอํานวยการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การอํานวยการ
ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.91) (ตารางที่ 5.13) 
    ในดานการอํานวยการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ขาราชการระดับอําเภอและ         

คณะกรรมการระดับหมูบานไดชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินงาน           
ตามโครงการ ใหเขาใจอยางชัดเจน (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) สวนวิธีการดําเนินงานจากทาง
ราชการที่ใหหมูบานมีสวนรวม โดยใหดําเนินโครงการทั้งหมดเอง ตั้งแตเริ่มตนกระทั่งสิ้นสุด
โครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวามีความเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.97) (ตารางที่ 5.14) 
    การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ

เห็นวา ดําเนินงานไดในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.63) (ตารางที่ 5.13) 
    ในดานการติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
ขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอมีการดูแลติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ 
รวมถึงใหคําแนะนําในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 1.00)          
แตหากพบวามีปญหาเกิดขึ้น ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอ        

ไมมีการนําปญหานั้น ๆ ไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น (คาเฉลี่ย 0.25) (ตารางที่ 5.14) 
    การบริหารงบประมาณ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การบริหาร 
งบประมาณมีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) (ตารางที่ 5.13) 
    ในดานการบริหารงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา คณะกรรมการระดับ
หมูบานมีการชี้แจงเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมในโครงการใหทราบ            

อยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) และครัวเรือนเกือบทั้งหมดเห็นวา การใชจายงบประมาณ
เพื่อดําเนินกิจกรรมในโครงการเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) (ตารางที่ 
5.14) 
     การประสานงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การประสานงานกัน
ของแตละฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 

0.55) (ตารางที่ 5.13) 
    ในดานการประสานงาน ครัวเรือนกวาครึ่งหนึ่งเห็นวา หมูบานของตนไดรับ    
การประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการชา (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.49) และครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การติดตอประสานงานของแตละฝายที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ไมวาจะเปนขาราชการระดับอําเภอ คณะกรรมการระดับหมูบาน และประชาชน        

ในหมูบานเอง ไมพบกับปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.61) (ตารางที่ 5.14) 
    การมีสวนรวมของประชาชน ปรากฏผลวา กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในหมูบาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) (ตารางที่ 5.13) 
    ในดานการมีสวนรวมของประชาชน ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา เมื่อมีการดําเนิน

กิจกรรมใด ๆ ในโครงการ คนในหมูบานจะมีการเขารวมทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 
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0.78) และหากเกิดปญหาขึ้นระหวางดําเนินกิจกรรมในโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวาตนเอง    
จะมีการเขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้นอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.97) 
(ตารางที่ 5.14) 

5.3.1.3  การเปรียบเทียบผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
                                ระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
    การเปรียบเทียบผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ           
ในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่              
ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย

เทากับ 0.88 และ 0.80 ตามลําดับ) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.15 
    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ          
ในรายดาน ปรากฏผล ดังตอไปนี้ (ตารางที่ 5.15) 
   การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ      
ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จเห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) ซ่ึงแตกตางจาก

ความเห็นของครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา การวางแผน          
การดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.66) 
(ตารางที่ 5.15) 
    การจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ           
ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกันวา 

การจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.96 และ 0.87 
ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.15) 
    กรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ    
ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกันวา
หมูบานไดดําเนินงานตามกรอบแนวทางของโครงการอยูดีมีสุขไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.67 และ 

0.95 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.15) 
    การฝกอบรม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ
และพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรม
ของโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.81 และ 0.92 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.15) 
    การอํานวยการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ

และพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกันวา การอํานวยการดําเนินงานไดดี     
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.93 และ 0.91 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.15) 
    การติดตามการดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จเห็นวา การติดตามการดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.74)            

ซ่ึงแตกตางจากความเห็นของครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา         
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การติดตามการดําเนินงาน มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.63) 
(ตารางที่ 5.15) 
    การบริหารงบประมาณ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบ

ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกันวา การบริหาร
งบประมาณ ดําเนินงานไดดีในสัดสวนที่เทากัน (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) (ตารางที่ 5.15)  
    การประสานงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ
เห็นวา การประสานงานมีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.90) ซ่ึงแตกตางจากครัวเรือน
สวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น 

(คาเฉลี่ยเทากับ 0.55) (ตารางที่ 5.15) 
    การมีสวนรวมของประชาชน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกันวา กระบวนการ             
มีสวนรวมของประชาชน ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84 และ 0.87 ตามลําดับ) (ตารางที่ 
5.15) 

   กลาวโดยสรุป การพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินกระบวนการดําเนินงาน      
ตามโครงการในรายดานระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จนั้น            
มีบางดานที่ผลการประเมินแตกตางกันอยางชัดเจน คือ 1) ดานการวางแผนการดําเนินงานตาม
โครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จเห็นวา ดําเนินงานไดดี        
ซ่ึงแตกตางจากความเห็นของครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา 

ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น   2) การติดตามการดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือน
สวนใหญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จเห็นวา การติดตามการดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี 
สวนครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จกลับเห็นวา ดําเนินงานไดในระดับ      
ปานกลางเทานั้น และ 3) การประสานงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จเห็นวาการประสานงาน มีการดําเนินงานไดดี สวนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ

กลับเห็นวา ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น 
 

   5.3.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 

                       ของคณะกรรมการระดับหมูบาน  

  ผลการศึกษา โดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับคณะกรรมการระดับหมูบาน          
ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ 
เลขานุการ ฝายควบคุมและตรวจสอบ เหรัญญิก และกรรมการ หมูบานละ 6 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 
12 คน ผูศึกษาไดนําเสนอผลการสนทนากลุม ดังตอไปนี้  
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5.3.2.1  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น  
                                 ของคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  
 คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นตอ

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน ดังนี้ 
1) การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ 

   คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา          
เมื่อมีการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่ตองการดําเนินงานแลว ขั้นตอนตอไป คือ     
การนํากิจกรรมตาง ๆ ไปวางแผนเพื่อดําเนินงานตามระยะเวลา แตโดยมากแลวจะมีการ

วางแผนไวลวงหนาเสมอ เพื่อปองกันการเกิดปญหาหรืออุปสรรคที่อาจมีผลทําใหไมสามารถ
เบิกจายงบประมาณได ดังนั้น คณะกรรมการระดับหมูบานจึงมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการใหมีความเหมาะสมอยูหลายครั้ง กระทั่งรายละเอียดโครงการมีความ
สมบูรณ เพราะฉะนั้น จึงตองมีการประชุมหารือกันกอนเสมอ โดยทางอําเภอจะคอยประสานงาน
และแจงใหทราบลวงหนาเพื่อใหหมูบานเตรียมการวางแผน ซ่ึงเปนการปองกันปญหาหรือ

อุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนที่อาจเกิดขึ้นได 
2) การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ 

   คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา          
การจัดหนวยงานและเตรียมการดําเนินงาน มีการประสานกับผูรับผิดชอบในแตละกลุมกิจกรรม
ไวลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอม และเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณแลว จึงไดมอบหมายให       

แตละกลุมกิจกรรมดําเนินการตอไป ซ่ึงการดําเนินการทุกขั้นตอน สมาชิกของแตละกลุม          
ตองรวมรับทราบอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ฝายควบคุมและตรวจสอบจะมีการติดตาม             
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเชนเดียวกัน  และเมื่อมีการดําเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
งบประมาณ ทางคณะกรรมการระดับหมูบานจะมีการประกาศและชี้แจงใหชาวบานไดทราบ        
และเขาใจในที่ประชุมของหมูบาน 

3) กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 
 คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา        

กรอบแนวทางในการดําเนินงานสวนใหญไมไดยึดหลักเกณฑใดเปนหลัก แตทั้งนี้ ตองให
ความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม โดยมีการจัดทําเวทีประชาคมของหมูบาน เพื่อนําเอา
ประเด็นความตองการหรือปญหาที่เกิดขึ้นในหมูบานมาจัดลําดับความสําคัญกอน -หลัง       

ดังนั้น การดําเนินงานตาง ๆ จึงเนนที่ความตองการของประชาชนสวนใหญเปนหลัก โดยที่      
จะไมประชุมกันเฉพาะกลุมที่เปนคณะกรรมการระดับหมูบานเทานั้น 
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4) การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมยอยภายใน
โครงการ 

คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา        

หมูบานไผงามมีการจัดทําเวทีประชาคมอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของชาวบาน 
อันจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจของสมาชิกในหมูบานไดเปนอยางดี          
โดยปกติแลว มีการประชุมทุก ๆ ตนเดือน แตหากมีประเด็นเรงดวน หรือมีปญหาเกิดขึ้น        
จะมีการประชุมประชาคมไดโดยไมตองรอใหถึงตนเดือน ดังนั้น การประชุมประชาคมในหมูบาน      
จึงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา  

5) การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการอํานวยการจากคณะกรรมการ
ระดับหมูบานใหกับประชาชน 

    คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา           
การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอํานวยการจากที่วาการอําเภอ       

ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ไดใหความรูและคําแนะนําที่เปน
ประโยชน อีกทั้งมีการถายทอดประเด็นที่สําคัญใหแกคณะกรรมการระดับหมูบานที่เปนตัวแทน
รับผิดชอบโครงการไดทราบและเขาใจ เพื่อจะไดนําขอมูลดังกลาวนั้นมาถายทอดใหกับชาวบาน
ไดทราบเปนลําดับตอไป ซ่ึงขาราชการระดับอําเภอไดเขามาดูแล สนับสนุนในระยะเริ่มตน      
เปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประชุมประชาคมที่ชาวบานยังขาดความรูความเขาใจ 

ขาราชการระดับอําเภอจึงใหความชวยเหลือเขามาดูแลสังเกตการณในการประชุมประชาคม
อยางสม่ําเสมอ และเมื่อผูนําในหมูบานสามารถดําเนินการประชุมไดเองแลว ทางอําเภอจะให
หมูบานไดดําเนินการเองทั้งหมด โดยขาราชการระดับอําเภอเปรียบเสมือนเปนพี่เลี้ยงมากกวา
เปนผูชี้นํา หากหมูบานดําเนินการเองแลวเกิดปญหาก็สามารถนําปญหาที่ประสบนั้น ไปปรึกษา
และขอความชวยเหลือจากขาราชการระดับอําเภอได ซ่ึงหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ไมใช

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขโดยตรงก็มีสวนเขามาชวยเหลือสนับสนุน
ในกรณีที่หมูบานรองขอไปดวยเชนเดียวกัน 

6) การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานระดับอําเภอ          
ที่เกี่ยวของ และโดยคณะกรรมการระดับหมูบานในการติดตาม
ผลการดําเนินงานของประชาชน 

  คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา         
การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานระดับอําเภอที่รับผิดชอบเปนไปอยางตอเนื่อง        
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เนื่องจากหมูบานไผงามเปนหมูบานที่มีกิจกรรมเดน 
หลายๆ กิจกรรม ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงใหความสนใจเขามาติดตามผลการดําเนินงาน

อยางสม่ําเสมอ และคณะกรรมการระดับหมูบานก็มีการติดตามผลการดําเนินงานของสมาชิก    
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ในหมูบานอยางสม่ําเสมอเชนเดียวกัน ซ่ึงโดยทั่วไปแลว ฝายควบคุมและตรวจสอบ               
จะคอยติดตามการดําเนินงาน แตชาวบานเองก็สามารถติดตามงานของกลุมกิจกรรมของตน             
ไดตลอดเวลาเชนกัน ซ่ึงทําใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน และกรณีที่เกิด       

ปญหาขึ้นก็สามารถหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางทันทวงที  
7) การบริหารงบประมาณในโครงการ ตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณและการใชจายเงินสําหรับการดําเนินโครงการ 
กระทรวงมหาดไทย 

 คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา          

การบริหารงบประมาณในโครงการ คณะกรรมการระดับหมูบานจะดําเนินการตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยเสมอ และการจัดซื้อจัดจางตองมีการชี้แจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบ        
ซ่ึงไมสามารถดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงคนใดคนหนึ่งได 

8) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการประสานงาน
กับประชาชนในหมูบาน 

  คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา         
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและสมาชิกในหมูบานไมพบปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ 
เนื่องจากทุกฝายทํางานรวมกันไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตัวแทนในการประสานงาน 
เชน ประธานโครงการ ผูใหญบาน หรือตัวแทนกลุมกิจกรรมตาง ๆ หากตองมีการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะไดรับการชวยเหลือสนับสนุนเสมอ และเนื่องจาก

หมูบานไผงามเปนหมูบานที่มีชื่อเสียงเรื่องการมีสวนรวม ดังนั้น หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ     
จึงพรอมใหการ สนับสนุนในดานตาง ๆ แตทั้งนี้ หมูบานตองริเริ่มการดําเนินการตาง ๆ กอน     
แลวจึงเสนอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น การดําเนินงานจึงมีการบูรณาการงานกับทุกฝาย      
ที่เกี่ยวของเสมอ โดยมีการประสานความรวมมือกันอยางตอเนื่องและไมผลักภาระ            
ความรับผิดชอบใหกับฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น เมื่อมีการริเริ่มทํากิจกรรมใด ๆ หมูบานจะมีการ

ปรึกษากับขาราชการในแตละสวนงานที่เกี่ยวของเสมอ เชน การติดตอประสานงานเกี่ยวกับ    
การเสนอโครงการและการเบิกจายงบประมาณกับที่วาการอําเภอ หรือการขอคําปรึกษาไปยัง
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมยอยตาง ๆ สวนองคกรปกครอง      
สวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล หากหมูบานขอความชวยเหลือใด ๆ ไป ก็จะไดรับ
การสนับสนุนเปนอยางดี ประกอบกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนบุคคลในพื้นที่หมูบาน

ไผงาม ดังนั้น การรับทราบเรื่องราวหรือปญหาตาง ๆ จึงเปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากเขาใจ    
ในบริบทของหมูบานเปนอยางดี จึงสงผลใหการพัฒนาดานตาง ๆ สอดคลองกับลักษณะของ
พ้ืนที่ รวมทั้งสามารถติดตามผลการดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ขาราชการ           
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ใหการสนับสนุนกับหมูบานยังมีในสวนของเจาหนาที่สาธารณสุขจากสถานี
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อนามัยตําบลสาน สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสา และสถานีพัฒนาที่ดินนาน ซ่ึงลวนแลวแต  
ใหการสนับสนุนหมูบานทุกครั้งเมื่อหมูบานขอความอนุเคราะหไป  

9) การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการ 

    คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
ประชาชนในหมูบานใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี ซ่ึงหมูบาน         
ไผงามมีกลุมกิจกรรมที่ชาวบานไดดําเนินการในแตละกลุมยอยอยูแลว ซ่ึงหากมีกิจกรรมหรือ
โครงการที่ทุกคนในหมูบานตองรวมกันทํา  ชาวบานสวนใหญจะเขารวมเพื่อทํากิจกรรมนั้น ๆ 
เสมอ  การมีสวนรวมของประชาชนจึงอยูในระดับที่ดีมาก 

กลาวโดยสรุป คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ     
เห็นวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน มีการดําเนินงานไดดีในทุกรายดาน 
(ตารางที่ 5.16)  

5.3.2.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 
                                 ของคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  

 คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็น
ตอกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน ดังนี้ 

1) การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ 
  คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา          
การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ หมูบานเปนฝายดําเนินการเองทั้งหมด โดยในขั้นตอนแรก

ตองมีการประชุมปรึกษาหารือกันกอน เพื่อคนหาความตองการของชาวบานสวนใหญ           
ซ่ึงกิจกรรมที่ชาวบานสวนใหญตองการ คือ การทําปุยหมัก ดังนั้น คณะกรรมการระดับหมูบาน 
จึงริเริ่มเขียนโครงการ แตการเขียนโครงการดังกลาวนี้ ตองอาศัยเยาวชนในหมูบาน              
เปนผูจัดพิมพ และในบางกรณีอาจตองขอความชวยเหลือไปยังองคการบริหารสวนตําบล         
นาไลยใตรวมดวย เนื่องจากคณะกรรมการระดับหมูบานยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ      

การเขียนโครงการ ซ่ึงการเสนอโครงการดังกลาวตองเปนไปตามแบบฟอรมจากทางที่วาการ
อําเภอ เมื่อเขียนโครงการเสร็จเรียบรอยแลวก็ตองเสนอใหทางอําเภอตรวจสอบเปนขั้นตอน
ตอไป หากทางอําเภอเห็นวายังไมสมบูรณก็จะนํากลับมาแกไข ซ่ึงการแกไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการที่ผานมาเกิดขึ้นหลายครั้ง เนื่องจากผูจัดทํารายละเอียดโครงการยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ  

2) การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ 
    คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา          
การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ หมูบานเปนฝายดําเนินการเองทั้งหมด 
โดยมีการขอคําแนะนําจากเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินนาน ซ่ึงในระยะแรกชาวบานยังไมมี

ความรูความเขาใจในหลาย ๆ ขั้นตอน แตหลังจากนั้นชาวบานเกิดการเรียนรูและสามารถ      
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จัดทํากิจกรรมตาง ๆ ไดเอง เจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจึงเขามาติดตามงานบาง            
เปนครั้งคราว และมีการลดความถี่ในการติดตามงานลงเมื่อเทียบกับชวงระยะแรกที่เริ่มดําเนิน
โครงการ แตอยางไรก็ตาม เจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดินก็คอยเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและ  

คอยใหการชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการแกชาวบานเสมอ หากชาวบานมีการขอ      
ความอนุเคราะหไป  

3) กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 
  คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา          
แนวทางการดําเนินงานของโครงการมีคณะกรรมการระดับหมูบานเปนแกนนําในการดําเนินงาน

ที่ดี โดยคณะกรรมการจะมีการกระตุนใหชาวบานเขามามีสวนรวมเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง      
การประชุมหมูบาน ซ่ึงโดยมากแลว ถาชาวบานไมติดภารกิจสําคัญ สวนใหญก็จะเขารวม
ประชุมเสมอ  

4) การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมยอยภายใน
โครงการ 

  คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา      
หมูบานมีการจัดประชุมประชาคมในวาระที่สําคัญตาง ๆ เสมอ แตอาจจะไมบอยนัก เชน        
การประชุมประจําเดือน หรือการวางแผนดําเนินโครงการ สวนการฝกอบรมในโครงการอยูดีมีสุข
ครั้งนี้ ไดจัดใหมีการฝกอบรมเรื่องการทําปุยหมัก โดยมีวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนาน     
เขามาใหความรู ความเขาใจ รวมถึงสาธิตวิธีการและขั้นตอนในการทําปุยหมักใหแกชาวบาน 

5) การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการอํานวยการจากคณะกรรมการ
ระดับหมูบานใหกับประชาชน 

 คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา        
การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐนั้น มีเจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดินนานเขามาใหความรู

ความเขาใจแกชาวบานเกี่ยวกับเรื่องดิน รวมถึงขั้นตอนและวิธีการทําปุยหมัก การดําเนิน
กิจกรรมของโครงการในขั้นตอนแรก คือ การใหความรูแกชาวบาน โดยการสาธิตขั้นตอนการทํา
ปุยหมัก รวมทั้งแนะนําการใชวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในขั้นตอนตาง ๆ ของการทําปุยหมัก 
เพื่อใหความรูความเขาใจกอนที่จะใหชาวบานปฏิบัติจริง ซ่ึงการที่สถานีพัฒนาที่ดินไดเขามา        
มีสวนอํานวยการงานตาง ๆ ในโครงการ เนื่องจากปจจุบันมีสมาชิกในหมูบานคนหนึ่งทํางาน    

ที่สถานีพัฒนาที่ดิน ดังนั้น การขอความชวยเหลือจากสถานีพัฒนาที่ดินจึงทําเรื่องผานสมาชิก
หมูบานคนนี้มาโดยตลอด ซ่ึงเจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดินก็ใหการชวยเหลือสนับสนุนที่ดี
เสมอมา แตการอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ในโครงการนี้มีคอนขางนอย  
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6) การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานระดับอําเภอ          
ที่เกี่ยวของและโดยคณะกรรมการระดับหมูบานในการติดตามผล
การดําเนินงานของประชาชน 

 คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
หนวยงานระดับอําเภอที่รับผิดชอบในการติดตามผลการดําเนินงานโดยตรงนั้น ไมคอยไดเขามา
ติดตามงานในพื้นที่มากนัก ซ่ึงทางอําเภอจะเปนผูกลั่นกรองรายละเอียดโครงการที่หมูบาน      
ไดเสนอไปเทานั้น หากมีประเด็นใดที่ชาวบานไมเขาใจ จะไดรับคําแนะนําเพื่อนําขอมูลนั้น ๆ      
ไปปรับแกใหถูกตองเหมาะสม แตการดําเนินงานตามโครงการในระดับพื้นที่แลว หมูบานจะเปน

ฝายดําเนินการเองทั้งหมด และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวทางหมูบานจะมีการสรุปรายละเอียด
ประกอบรูปภาพการดําเนินงานตามโครงการเสนอไปยังที่วาการอําเภออีกครั้งหนึ่ง สวนการ
ติดตามผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการระดับหมูบาน จะมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่ติดตาม
และตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบทั้งหมด  

7) การบริหารงบประมาณในโครงการ ตามระเบียบวาดวยการ

บริหารงบประมาณและการใชจายเงินสําหรับการดําเนินโครงการ 
กระทรวงมหาดไทย 

  คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา         
การบริหารงบประมาณในโครงการ มีการดําเนินการโดยหมูบานเองทั้งหมด เนื่องจากหมูบาน
ไมไดรับคูมือเกี่ยวกับการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจากทางที่วาการอําเภอ     

โดยมากแลว จะทําตามขอมูลที่ไดรับการแนะนําจากขาราชการระดับอําเภอในครั้งแรก        
พรอมกับขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณเทานั้น และหลังจากนั้น          
ทางหมูบานจะเปนฝายดําเนินการเรื่องตาง ๆ เองทั้งหมด  

8) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการประสานงาน
กับประชาชนในหมูบาน 

  คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา         
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (สถานีพัฒนาที่ดินนาน) จะทําการติดตอประสานงาน
ผานสมาชิกของหมูบานที่ทํางานอยูในสถานีพัฒนาที่ดิน ซ่ึงไดรับความชวยเหลือสนับสนุน     
เปนอยางดี โดยสถานีพัฒนาที่ดินไดใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
เชน สารเรง ถังพลาสติก และหัวเชื้อ เปนตน นอกจากนี้ เจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน           

ยังเขารวมเปนวิทยากรแนะนําขั้นตอนในการทําปุยหมักใหแกชาวบานดวย ในตอนแรกจะทํา
การอบรมใหกับกลุมแกนนําในหมูบานกอน แลวกลุมแกนนําก็จะนําความรูความเขาใจที่ไดรับ    
มาถายทอดใหแกชาวบานเปนลําดับตอไป ซ่ึงการประสานงานระหวางคณะกรรมการระดับ
หมูบานกับชาวบานสวนใหญเปนไปดวยดี อาจพบปญหาเรื่องเวลาการประชุมบาง เนื่องจาก 

ชาวบานแตละครัวเรือนตางมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบ ดังนั้น การกําหนดเวลาการประชุมจึงตอง
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วางแผนกอนทุกครั้ง เพราะหากมีการขอความรวมมือกับชาวบานบอยเกินไป อาจทําใหชาวบาน
รูสึกเบื่อหนาย ไมอยากเขารวมประชุม สวนหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ จะมีสวนเกี่ยวของกับการ
ประสานงานเพื่อดําเนินโครงการดังกลาวนี้คอนขางนอย  

9) การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการ 
  คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา         
ประชาชนในหมูบานมีสวนรวมกับโครงการในระดับหนึ่ง โดยครัวเรือนเกินกวาครึ่งไดเขารวม
กิจกรรม เนื่องจากเปนสมาชิกกลุมทําปุยหมักอยูแลว แตปญหาเรื่องงบประมาณที่มีจํากัด         
ปุยหมักที่แจกจายใหชาวบานไปใชประโยชนจึงแบงสรรไปตามปริมาณที่ทําได ซ่ึงมีไมมากนัก 

ดังนั้น การมีสวนรวมของชาวบานสวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับปริมาณของปุยหมักที่จะผลิตไดดวย      
วามีจํานวนมากหรือนอย ถาผลผลิตมีจํานวนมาก ชาวบานสวนใหญก็อยากเขามามีสวนรวม
มากยิ่งขึ้น เพราะจะทําใหไดรับการแบงสรรปุยหมักที่เพิ่มขึ้น 
  กลาวโดยสรุป คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ         
เห็นวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน มีการดําเนินงานไดคอนขางดี           

ในทุกรายดาน (ตารางที่ 5.16) 
 

 5.3.3   ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

            ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน 

   ผลการศึกษา โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูนําที่มีบทบาท

สําคัญในหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ หมูบานละ 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 6 คน ผูศึกษา         
ไดนําเสนอผลการสัมภาษณ ดังตอไปนี้ 

5.3.3.1  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 
 ของผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  

  ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ ซ่ึงไดแก ผูชวยผูใหญบาน 
ประธานผูสูงอายุ และปราชญชาวบานดานการจักสาน มีความคิดเห็นตอกระบวนการดําเนินงาน
ตามโครงการในรายดาน ดังนี้ 

1) การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ 
ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 

หมูบานมีการวางแผนดําเนินงานตามโครงการที่ดี ดังที่ผูชวยผูใหญบานไดกลาวถึงการวางแผน
ดําเนินงานตามโครงการไววา 
 

การวางแผนเพื่อดําเนินงานในโครงการ ทางหมูบานจะมีการประชุมกันอยูเสมอ      
และชาวบานตองเขารวมรับทราบขอมูลดวย ซ่ึงผูนําตองมีการวางแผน           
การทํางานกันกอนอยูแลว เพื่อจะไดนําขอมูลตาง ๆ  ไปชี้แจงใหชาวบาน         
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ในที่ประชุมทราบกันตอไป ซ่ึงการประชุมจะตองยึดเสียงสวนใหญของชาวบาน
เปนหลัก โดยชาวบานตองเสนอปญหาหรือความตองการออกมา แลวมารวมกัน
จัดลําดับความสําคัญวาจะนําเรื่องใดขึ้นกอน (เชิดชัย  แกวกาหลง, 2551) 
 

2) การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ 
ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 

หมูบานมีการจัดหนวยงานและการเตรียมงานตามโครงการที่ดี ดังที่ปราชญชาวบานดานการ  
จักสานไดกลาวถึงการจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานไววา 

 

ทางอําเภอไดใหความรูความเขาใจหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวของกับการทําโครงการ 
ซ่ึงก็ไมเฉพาะแตทางอําเภอเทานั้นนะ แตยังมีหนวยงานอื่น ๆ ที่เขามา
ชวยเหลือดวย อยางเชน สํานักงานเกษตร อบต. และสถานีอนามัยดวย การจัด
หนวยงานและการเตรียมงานก็เปนไปตามที่วางแผนในที่ประชุม ซ่ึงกลุมผูนํา    
ก็มีการบริหารจัดการอยางเปนขั้นเปนตอน มีการเตรียมความพรอมในหลาย ๆ 

อยาง ไมวาจะเปน การจัดอบรมใหแกชาวบาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ และ
สถานที่ ซ่ึงก็ไมคอยมีปญหาอะไรมากนัก เมื่อมีการเตรียมพรอมที่ดี ชาวบาน
ตางก็ใหความรวมมือ ไมวากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม หมูบานไผงามก็จะไดรับ      
คําชื่นชมเรื่องการมีสวนรวมตลอด (ผอง  วิละขันคํา, 2551) 
 

3) กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 

ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
หมูบานมีกรอบแนวทางในการดําเนินงานโดยการจัดทําเวีประชาคมที่ดี ดังที่ผูชวยผูใหญบาน   
ไดกลาวถึงกรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการไววา  

 

โดยทั่วไป หมูบานจะดําเนินงานที่เปนเรื่องหลัก ๆ ของชาวบานกอน ซ่ึงก็เปน

การทํางานที่ไดจากความตองการของชาวบานเอง เมื่อชาวบานสวนใหญ     
อยากทําอะไร ก็จะมีการเสนอในที่ประชุมหมูบาน เพื่อใหผูใหญบาน           
และคณะกรรมการโครงการ นําสิ่งที่ชาวบานตองการเหลานี้ไปจัดทํา          
เปนโครงการ แลวยื่นขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของอนุมัติงบประมาณตอไป      
ผมคิดวากรอบแนวทางหลักของการทํางาน คือ การยึดเสียงตามมติในที่ประชุม

ประชาคม โดยการจัดเวทีประชาคมก็จะทําใหชาวบานทุกคนรูปญหาและ    
ความตองการของตัวเอง และยังทําใหชาวบานไดฝกเรื่องของการบริหาร   
จัดการงานดวย (เชิดชัย  แกวกาหลง, 2551) 
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4) การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมยอยภายใน 
                                    โครงการ 
  ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 

หมูบานมีการประชุม การฝกอบรม และมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ดังที่ผูชวยผูใหญบาน
ไดกลาวไววา 
 

เมื่อจะเริ่มทํากิจกรรมใด ๆ ที่ชาวบานยังไมคอยมีความรูความเขาใจ ทางหนวย 
งานราชการตาง ๆ ก็จะเขามาใหการชวยเหลือเปนอยางดี โดยเฉพาะดาน
การเกษตร ที่มีสํานักงานเกษตรอําเภอมาใหคําแนะนําเรื่องการเพาะปลูก    

การทําปุยชีวภาพ รวมไปถึงเรื่องของการแปรรูปและถนอมอาหาร ทําให
ชาวบานสามารถนําของที่ทําไปขายนอกหมูบานได และมีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น
อีกดวย (เชิดชัย  แกวกาหลง, 2551) 

 

5) การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องคกรปกครอง     

                                   สวนทองถิ่น และการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับหมูบาน 
                                   ใหกับประชาชน 

ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา       
การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และจาก 
คณะกรรมการระดับหมูบาน มีการดําเนินงานที่ดี ดังที่ประธานผูสูงอายุไดกลาวถึงการอํานวย 

การจากหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ไววา 
 

หนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนราชการ เอกชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตางก็เขามาใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี 
และแตละกลุมกิจกรรมก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวของแตกตางกันไป เชน กลุมทอผา      
ก็จะมีสํานักงานพัฒนาชุมชนเขามาชวยดูแล กลุมปลูกผักและเลี้ยงสัตวก็จะมี

สํานักงานเกษตรอําเภอมาดูแล สวนเรื่องน้ํา เรื่องถนนตาง ๆ ก็จะมีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามาดูแล และทางอําเภอเองก็เขามาใหคําแนะนําตลอด 
โดยเฉพาะการทํางานในโครงการอยูดีมีสุขนี้ (ประสิทธิ์  ตรีกุย, 2551) 

 

6) การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานระดับอําเภอ              

 ที่เกี่ยวของ และโดยคณะกรรมการระดับหมูบานในการติดตามผล 
      การดําเนินงานของประชาชน 

ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา         
การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานระดับอําเภอที่เกี่ยวของและจากคณะกรรมการระดับ
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หมูบาน มีการดําเนินงานไดดีและเปนไปอยางสม่ําเสมอ ดังที่ผูชวยผูใหญบานไดกลาวถึง     
การติดตามการดําเนินงานไววา 

 

ทางอําเภอจะคอยติดตามการทํางานของหมูบานไผงามอยูเสมอวาดําเนินการ

ถึงไหนแลว และถามีปญหาเกิดขึ้นก็จะไดรีบหาทางแกไดทัน ซ่ึงขาราชการ     
เขาก็เขามาดูงานและติดตามความกาวหนาอยูตลอด ย่ิงหมูบานไผงาม       
เปนหมูบานที่มีหลายกลุมกิจกรรม ทางราชการก็เลยอยากสนับสนุน ก็อาจ    
เปนเพราะแตละกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกัน และถามีการประกวดตาง ๆ 
หมูบานไผงามก็จะไดเปนตัวแทนเขารวมประกวดดวยทุกครั้ง ไมวาจะเปน

ระดับตําบลหรืออําเภอ สวนกลุมคณะกรรมการหมูบานเองก็มีการติดตามงาน
กันตลอดอยูแลว (เชิดชัย  แกวกาหลง, 2551) 

  

7) การบริหารงบประมาณในโครงการ ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณและการใชจายเงินสําหรับการดําเนินโครงการ 

กระทรวงมหาดไทย 
  ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา         
หมูบานมีการบริหารงบประมาณในโครงการที่ดี ดังที่ประธานผูสูงอายุไดกลาวถึงการบริหาร
งบประมาณไววา 
 

ที่ผานมา คณะกรรมการระดับหมูบานก็มีการชี้แจงรายละเอียดการใชจาย     

ทุกครั้ง แลวก็มีเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบโดยตรงดวย ซ่ึงก็เห็นวาเหมาะสมดี 
เพราะกลุมคณะกรรมการกลุมนี้ก็มีความรูความสามารถ การบริหาร
งบประมาณแตละกิจกรรมที่ผานมา ก็ไมพบปญหาอะไร สวนใหญก็มี         
ความถูกตอง เหมาะสมดี และก็เปนไปตามมติที่ประชุมของหมูบานเปนหลัก    
จะไมมีการทําเองตามลําพัง และเมื่อใชจายไปแลวก็ตองมีการชี้แจงในที่ประชุม

ทุก ๆ ตนเดือนดวย (ประสิทธิ์  ตรีกุย, 2551) 
 

8) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการประสานงานกับ 
                                   ประชาชนในหมูบาน 

ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 

หมูบานมีการประสานงานทั้งระดับหนวยงานที่เกี่ยวของและระดับประชาชนในหมูบานไดดี       
ดังที่ผูชวยผูใหญบานไดกลาวถึงการประสานงานในโครงการไววา 
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ผมคิดวาการประสานงานกันเปนไปดวยดี เพราะทุกฝายใหความรวมมือกัน    
ไมคอยมีการเกี่ยงงานกัน โดยจะมีการแบงงานกันทํา ในคณะกรรมการเอง       
ก็มีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน และในชาวบานดวยกันเองก็จะมีตัวแทนคุม

เปนผูประสานงานกัน ในหมูบานไผงามมีคุมทั้งหมด 13 คุม และหัวหนาของ    
แตละคุมจะมีการประสานงานกันเอง แลวนําขอมูลที่ไดรับไปประชาสัมพันธ
ใหกับสมาชิกในคุมไดรู ถามีเรื่องดวนก็จะมีการประชาสัมพันธใหชาวบานรู    
ตามหอกระจายขาว และถามีขอมูลสําคัญจากหนวยงานราชการ กลุมผูนําก็จะ
นํามาประชาสัมพันธตออยูแลว ในสวนของการประสานงานจึงเปนไปอยาง

ราบรื่นดี (เชิดชัย  แกวกาหลง, 2551) 
 

9) การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการ 
ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 

ประชาชนในหมูบานมีสวนรวมตอโครงการที่ดี ดังที่ปราชญชาวบานดานการจักสานไดกลาวถึง

การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานไววา 
 

ปกติแลวชาวบานสวนใหญก็ใหความสําคัญกับการเขารวมกิจกรรมของหมูบาน
ดีอยูแลวนะ และยิ่งมีการทําโครงการอยูดีมีสุข จึงเหมือนกับเปนการตอยอด
กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการทํามากอนหนานี้แลว ทําใหไดรับการสนับสนุนจาก    
ทางราชการเพิ่มขึ้นอีก มันก็เลยก็ย่ิงทําใหการทํางานเกิดความตอเนื่อง และ   

ผมคิดวาก็คงยังมีการทํางานแบบนี้ตอไปเรื่อย ๆ เพราะเปนสิ่งที่อยูคูกับวิถีชีวิต
ของชาวบาน และชาวบานทุกคนตางก็มีสวนรวมเสมอ ไมมากก็นอย แลวแต
ลักษณะของกิจกรรมและโอกาสที่เหมาะสม (ผอง  วิละขันคํา, 2551) 
 

    กลาวโดยสรุป กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ               
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน                    

มีการดําเนินงานไดดีในทุกรายดาน (ตารางที่ 5.17) 
5.3.3.2   ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 

                                  ของผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
 ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงไดแก ผูใหญบาน 

ประธานแมบาน และปราชญชาวบานดานการเกษตร (หมอดิน) มีความคิดเห็นตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามโครงการในรายดาน ดังนี้ 
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1) การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ 
ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 

หมูบานมีการวางแผนดําเนินงานตามโครงการที่คอนขางดี ดังที่ผูใหญบานไดกลาวถึง           

การวางแผนดําเนินงานตามโครงการไววา 
 

การวางแผนเพื่อดําเนินงานตาง ๆ จําเปนตองมีอยูแลว และตองมีการชี้แจง             
ใหชาวบานรับทราบในที่ประชุมดวยเสมอ โดยปกติการประชุมหมูบาน           
จะจัดภายในวันที่ 1-5 ของทุกเดือน เพื่อจะไดแจงขาวที่ไดรับจากทางราชการ    
ใหชาวบานไดรู และการวางแผนเพื่อทําโครงการอยูดีมีสุขก็ตองมีการ       

ประชุมวางแผนดวยเหมือนกัน ซ่ึงผมก็คิดวาการวางแผนกอนเสมอเปนสิ่งที่ดี 
(เหมือน  อุตสาห, 2551) 

 

2) การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ 
ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา      

การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ มีการดําเนินงานไดคอนขางดี         
ดังที่ประธานแมบานไดกลาวถึงการจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานไววา 
 

การจัดเตรียมงานเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ คณะกรรมการหมูบานจะเปน           
แกนนํา และมีเจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดินคอยใหคําแนะนําดวย โดยเฉพาะ
เรื่องการเตรียมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการทําปุยหมัก ซ่ึงคณะกรรมการ

หมูบานก็มีการเตรียมงานที่คอนขางดี เปนไปตามที่วางแผนในมติที่ประชุม              
(ระวิวรรณ  ทะริ, 2551)   

 

3)  กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 
ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา    

หมูบานไมมีกรอบแนวทางในการดําเนินงานใดเปนหลัก แตสิ่งที่ใหสําคัญ คือ การมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังที่ผูใหญบานไดกลาวไววา 
 

กรอบแนวทางการทํางานของหมูบานก็ไมมีอะไรมาก เพียงแตชาวบานจะตอง
เขามารวมรับฟงและรวมกันทํากิจกรรม และก็ตองมีการประชุมกันกอน        
แคน้ันเอง จะทําอะไรตามใจชอบไมได เพราะจะทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นมาได 

(เหมือน  อุตสาห, 2551) 
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4)  การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมยอยภายใน 
     โครงการ 
ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 

หมูบานมีการประชุม การฝกอบรม และการจัดกิจกรรมภายในโครงการ ดังที่ประธานแมบาน    
ไดกลาวถึงการประชุมและการฝกอบรมไววา 

 

ปกติแลวก็มีการประชุมเกี่ยวกับโครงการนะ เพราะตองมีการชี้แจงให      
ชาวบานไดรูอยางทั่วถึงกัน และเมื่อชาวบานเลือกวาจะทําปุยหมัก          
หลังจากนั้น ทางสถานีพัฒนาที่ดินนาน ก็ไดเขามาชวยเหลือเรื่องอุปกรณ     

และสาธิตวิธีการทําปุยหมักนี่แหละ และก็มีการฝกอบรมใหชาวบานประมาณ     
2 ครั้ง เพื่อใหชาวบานไดลองทํากอน จนกระทั่งชาวบานทําเองได ก็ใหชาวบาน
ไดทําตอเอง ในบอหมักปุยของหมูบาน และทําในถังหมักพลาสติกในบานดวย    
(ระวิวรรณ  ทะริ, 2551)   

 

5) การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องคกรปกครอง 
 สวนทองถิ่นและการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับหมูบาน 
                                    ใหกับประชาชน 

ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา  
หมูบานไดรับการอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐและจากคณะกรรมการระดับหมูบาน           

ที่คอนขางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสถานีพัฒนาที่ดินนาน ดังที่ปราชญชาวบานดานการเกษตร 
(หมอดิน) ไดกลาวไววา 

 

การอํานวยการจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ก็จะมีในสวนของเจาหนาที่        
จากสถานีพัฒนาที่ดินนาน ที่เจาหนาที่เขาเขามาใหความรูเรื่องการทําปุยหมัก 
และการทําการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพดิน ซ่ึงหมอดินก็มีบทบาทหนาที่    

เปนผูประสานงานระหวางหมูบานกับสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อประสาน        
ความรวมมือและขอการสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ ที่หมูบานทํา เชน         
การตรวจเช็คสภาพดิน การฝกอบรม การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการทํา      
ปุยหมัก (สุมล  ยศพิไชย, 2551) 
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6) การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานระดับอําเภอ            
ที่เกี่ยวของและโดยคณะกรรมการระดับหมูบานในการติดตามผล 

     การดําเนินงานของประชาชน 

ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา   
หมูบานไดรับการติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานระดับอําเภอที่เกี่ยวของและ          
จากคณะกรรมการระดับหมูบานบาง เปนครั้งคราว ดังที่ประธานแมบานไดกลาวไววา  

 

การติดตามงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของและจากคณะกรรมการหมูบาน           
ก็มีอยูเปนระยะ ๆ นะ แตการทําปุยหมัก มันตองใชเวลาหมักปุยคอนขางนาน 

การติดตามงานก็จะมีเปนชวง ๆ มากกวา และในหมูบานเองก็จะมีคนที่       
คอยดูแลติดตาม และทําหนาที่รดน้ํา พลิกหนาดินในบอหมักปุยอยูแลว          
(ระวิวรรณ  ทะริ, 2551)   
 

7) การบริหารงบประมาณในโครงการ ตามระเบียบวาดวยการ 

     บริหารงบประมาณและการใชจายเงินสําหรับการดําเนินโครงการ  
     กระทรวงมหาดไทย 
ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา   

การบริหารงบประมาณในโครงการ ดําเนินงานไดคอนขางดี แตอยางไรก็ตาม ผูใหญบาน        
ไดกลาวถึงการบริหารงบประมาณและการพิจารณาอนุมัติงบประมาณที่ลาชาไววา 
 

การบริหารงบประมาณจะมีผูรับผิดชอบโดยตรงอยูแลวละ ซ่ึงหลัก ๆ ก็จะเปน
เหรัญญิก และเทาที่รู คือ จะมีตัวแทนฝายจัดซื้อจัดจางทําหนาที่จัดหาวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในโครงการดวย ชาวบานเองก็ตองคอยติดตามการบริหาร
งบประมาณตาง ๆ วามีความถูกตองเหมาะสมรึเปลา แตปญหาที่เห็นไดชัดคือ 
ความลาชาของการพิจารณาอนุมัติงบประมาณนี่แหละ ที่คอนขางมีความ

ยุงยากซับซอน กวาจะไดรับเงินสนับสนุนก็ตองพิจาณากันตั้งหลายครั้ง     
หลายหน (เหมือน  อุตสาห, 2551) 

 

8) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการประสานงาน 
                                      กับประชาชนในหมูบาน 

ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา   
หมูบานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการระดับหมูบาน                
มีประสานงานกับสมาชิกในหมูบานที่คอนขางดี ดังที่ผูใหญบานไดกลาวไววา 
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การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไมคอยมีปญหาอะไร เพราะหนวยงาน
ที่ใหการชวยเหลือ ตั้งอยูไมไกลจากหมูบาน ถาหมูบานตองการความชวยเหลือ 
เกี่ยวกับการทํากิจกรรม ก็สามารถขอความชวยเหลือผานคนในหมูบาน         

ที่ทํางานอยูที่สถานีพัฒนาที่ดินได สวนการประสานงานกันเองระหวาง
ประชาชน ก็คอนขางราบรื่นดีนะ เพราะจะมีการประชาสัมพันธผานหอกระจาย
ขาวของหมูบาน และมีการประชุมกันอยูเรื่อย ๆ ซ่ึงโดยทั่วไปก็จะมีการประชุม
ประจําเดือนอยูแลว (เหมือน  อุตสาห, 2551) 

 

9) การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการ 

ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
ประชาชนในหมูบานมีสวนรวมกับโครงการเพียงระดับหนึ่งเทานั้น ดังที่ประธานแมบาน          
ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการไววา 

 

ชาวบานมากกวาครึ่งก็สนใจกิจกรรมที่ทําดีนะ เพราะตอนนี้ก็ยังมีชาวบาน         

ที่ทําปุยหมักในครัวเรือนกันอยู แตปุยหมักที่เปนสวนกลางของหมูบาน        
เทาที่เห็นก็ไมคอยมีสวนรวมกันมากเทาไหรแลว เพราะตั้งแตทําโครงการมา    
ก็ทําไดเพียง 2 ครั้งเอง ตองใชเวลานานเลยกวาจะกลับมารวมกันแจกจายปุย    
ที่ไดอีกครั้ง (ระวิวรรณ  ทะริ, 2551)   

 

  กลาวโดยสรุป กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ             

มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน                   
มีการดําเนินงานไดคอนขางดีในทุกรายดาน (ตารางที่ 5.17) 

 

5.3.4    ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน 

                        เปาหมายในความคิดเห็นของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับ 

                        โครงการ 

    ผลการศึกษา โดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมขาราชการระดับอําเภอ

ผูเกี่ยวของกับโครงการ ประกอบดวย นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการ รวมจํานวน 3 คน ผูศึกษาไดนําเสนอผลการสนทนากลุม ดังตอไปนี้ 

5.3.4.1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการของพื้นที่ที่ประสบ 
                               ความสําเร็จในความคิดเห็นของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับ 
                               โครงการ 

  ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความคิดเห็นตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในรายดาน ดังนี้ 
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1) การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ 
  ในการปฏิบัติจริง ทางอําเภอนั้นไมสามารถเขาไปรวมวางแผน
ดําเนินงานกับหมูบานไดทุกครั้ง แตทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหได ซ่ึงในชวงแรกตองใหคําแนะนํา 

สรางความเขาใจกับหมูบานบอยครั้ง และหลังจากนั้นจึงใหหมูบานดําเนินการเอง แลวจัดทํา
โครงการเสนอมายังทางอําเภอ โดยทางอําเภอจะพิจารณาตรวจสอบวาโครงการที่เสนอมา
เปนไปตามกรอบที่กําหนดไวหรือไม ในสวนนี้จึงมีคูมือปฏิบัติมอบใหหมูบานไวเพื่อศึกษา     
ทําความเขาใจดวย จากเอกสารโครงการที่เสนอมานั้น สามารถพิจารณาไดวาหมูบานมีการ
วางแผนดําเนินงานที่เปนไปตามกรอบแนวทางหรือไม เชน การเขียนโครงการที่ถูกตอง         

ตามแบบฟอรม ความสอดคลองระหวางรายละเอียดโครงการกับแผนงานที่เลือก และบันทึก     
การประชุมประชาคม เปนตน ซ่ึงจากเอกสารโครงการของหมูบานไผงามนั้น มีความถูกตอง    
และเปนไปตามกรอบแนวทางหรือระเบียบที่กําหนดไวทุกอยาง  

2) การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ 
 คณะกรรมการระดับหมูบานของบานไผงาม มีการจัดเตรียมงานที่ดี  

เพราะเมื่อมีโครงการใดลงไปยังพื้นที่ ทางหมูบานจะมีการรวมมือกันตั้งแตระดับผูนําไปจนถึง
ชาวบาน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาทุกฝายรวมมือกันเปนอยางดี การเตรียมทํางานตาง ๆ จึงไมมีปญหา 
และทางหมูบานก็ใหความรวมมือที่ดีกับทางอําเภอเสมอ 

3) กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 
 หมูบานไผงามมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่ดี รวมถึงมีการ

ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ชาวบานมีการรวมคิด รวมทํา และมีการประชุมประชาคมที่เปน
ตัวอยางที่ดีใหกับหลาย ๆ หมูบาน ซ่ึงแผนชุมชนของหมูบานไผงามเปนแผนระดับ A ซ่ึงผาน
กระบวนการเรียนรูรวมกันที่คอนขางดี และผูนํามีความรูความสามารถ คอยกระตุนใหชาวบาน
เขามารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  

4) การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมยอยภายใน  

                                    โครงการ 
 เมื่อทางอําเภอมีวาระสําคัญที่เกี่ยวของกับหมูบาน จะมีการเชิญให
หมูบานตาง ๆ เขารวมประชุมเสมอ ซ่ึงในเบื้องตนจะเปนระดับผูนําของหมูบานกอน เมื่อผูนํา   
ไดผานการประชุมหรือฝกอบรมแลว ผูนําจะมีการถายทอดตอใหกับชาวบาน ซ่ึงที่ผานมานั้น 
หมูบานไผงามไดเขารวมการประชุม การฝกอบรม และการสัมมนาในระดับตาง ๆ จํานวนมาก  

ไมวาจะเปนระดับตําบล อําเภอ หรือจังหวัด สวนกิจกรรมยอยภายในโครงการนั้น คณะกรรมการ
ระดับหมูบานไดประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมอยูเสมอ อาทิ ที่วาการอําเภอ 
หรือสํานักงานพัฒนาชุมชน โดยหนวยงานเหลานี้ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามงานในหมูบาน        
เปนระยะ ๆ  
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5) การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องคกรปกครอง     
                                    สวนทองถิ่นและการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับหมูบาน 
                                    ใหกับประชาชน 

 การอํานวยการจากที่วาการอําเภอเกี่ยวของโดยตรงกับการใหความรู
ความเขาใจกับหมูบานตั้งแตขั้นตอนแรก คือ การเสนอโครงการ เพราะหมูบานตองเสนอ
โครงการมายังอําเภอ และลักษณะกิจกรรมที่หมูบานเสนอมานั้น ตองสอดคลองกับแผนงาน        
5 ดาน คือ 1) แผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง 2) แผนงานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน           
3) แผนงานการฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน 4) แผนงานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและ

ผูสูงอายุ และ 5) แผนงานการบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน เมื่อหมูบานไดขอสรุปรวมกันวา    
จะจัดทําโครงการใดแลว จึงมีการเสนอโครงการตอขาราชการระดับอําเภอ เพื่อทําการพิจารณา
กลั่นกรองวาโครงการนั้น ๆ มีลักษณะที่สอดคลองกับแผนงานดานหนึ่งดานใดหรือไม และเมื่อ
พิจารณาแลวเห็นวามีความสอดคลอง ขั้นตอนตอไป คือ ตองจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
เนื่องจากตองมีการพิจารณาคัดเลือกหมูบานอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อทางอําเภอไดพิจารณา

กลั่นกรองโครงการที่หมูบานเสนอมาระดับหนึ่งแลวจึงทําการสงไปยังจังหวัด เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองเปนลําดับตอไป  

6) การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานระดับอําเภอ             
                                   ที่เกี่ยวของ และโดยคณะกรรมการระดับหมูบานในการติดตามผล 
                                   การดําเนินงานของประชาชน 

 ทางอําเภอไดทําการติดตามผลการดําเนินงานของหมูบานเปนระยะ ๆ        
โดยไมพยายามเรงรัดหมูบานจนเกินไป แตจะใหหมูบานดําเนินงานไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว 
ซ่ึงทางอําเภอมีหนวยงานที่ติดตามผลการดําเนินงานของหมูบานรวมกัน คือ สํานักงานพัฒนา
ชุมชน ดังนั้น ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจึงเปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหฝายปกครองรับทราบ    
ผลการดําเนินงานของแตละหมูบาน นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของหรือ

เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนํากับหมูบานในการดําเนินโครงการ ไดแก สาธารณสุข สํานักงานเกษตร 
และสํานักงานพัฒนาที่ดิน เปนตน สวนการติดตามผลการดําเนินงานโดยหมูบาน จะเห็นไดวา 
คณะกรรมการระดับหมูบานและชาวบานสวนใหญไดรวมกันติดตามผลการดําเนินโครงการ     
อยางสม่ําเสมอ 

7) การบริหารงบประมาณในโครงการ ตามระเบียบวาดวยการบริหาร 

                                   งบประมาณและการใชจายเงินสําหรับการดําเนินโครงการ  
                                   กระทรวงมหาดไทย 
 การบริหารงบประมาณเปนไปตามระเบียบขั้นตอนของยุทธศาสตร          
อยูดีมีสุข กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงทางอําเภอไดมอบคูมือวาดวยระเบียบขั้นตอนดังกลาวนี้ใหกับ

คณะกรรมการระดับหมูบานเพื่อนําไปศึกษาประกอบการบริหารงบประมาณ แตรายละเอียด   
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การจัดการงบประมาณในหมูบานนั้น จะเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวในโครงการ ซ่ึงสวนใหญ
เปนการจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการของหมูบานเอง  

8) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการประสานงานกับ 

                                   ประชาชนในหมูบาน 
 หมูบานมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและมีการ
ประสานงานกันระหวางชาวบานที่ดี ซ่ึงหมูบานไผงามมีความโดดเดนในหลาย ๆ  เรื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีผูนําที่มีความกระตือรือรนในการทํางานที่ดี การประสานงานกับหมูบาน
ไผงามจึงไมพบปญหา ประกอบกับชาวบานใหความรวมมือที่ดี เมื่อประสานเรื่องใดไปจะไดรับ

การตอบรับที่รวดเร็ว สงผลใหการดําเนินโครงการมีระดับความสําเร็จที่ดี  
9) การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการ 

 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอโครงการดีมาก โดยปกติแลว
หมูบานไผงามจะเปนที่ยอมรับในเรื่องของกระบวนการมีสวนรวม ซ่ึงไมเฉพาะแตโครงการ        
อยูดีมีสุขเทานั้น แตรวมถึงโครงการอื่น ๆ ดวย  

  กลาวโดยสรุป ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการมีความคิดเห็นตอ
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จวา มีการดําเนินงานไดดี         
ในทุกรายดาน (ตารางที่ 5.18) 

5.3.4.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการของพื้นที่ 
                               ที่ไมประสบความสําเร็จในความคิดเห็นของขาราชการระดับอําเภอ 

                                ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
    ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการไมมีความคิดเห็นใด ๆ           
ตอกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ดังที่ปลัดอําเภอไดให
เหตุผลที่ไมสามารถใหรายละเอียดดังกลาวไววา 
 

เนื่องจากหนาที่ความรับผิดชอบของทางอําเภอมีคอนขางมาก ดังนั้น ในสวนนี้
ตองยอมรับตามตรงวา นอกจากหมูบานไผงามแลว หมูบานอื่น ๆ ทางอําเภอ
แทบจะไมคอยไดรวบรวมออกมาเปนรายงานโดยสมบูรณเลย ประกอบกับ      
มีการแบงความรับผิดชอบใหหนวยงานรัฐระดับอําเภออื่น ๆ รวมดูแลดวย 
ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของหมูบานนาไลยใตจึงนาจะเกี่ยวของกับทาง

สํานักงานเกษตรและสถานีพัฒนาที่ดินมากกวา ซึ่งทางอําเภอเองไมไดเขาไป
ดูแลติดตามผลการดําเนินงานในหมูบานนาไลยใตมากนัก เพราะจะทําหนาที่
แคสวนของการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่หมูบานไดเสนอมา วาถูกตองตาม
ระเบียบเรื่องการจัดทําโครงการ หรือการเบิกจายงบประมาณหรือไม ถายัง     
ไมสมบูรณก็ใหนํากลับไปปรับแก จนถูกตองทั้งหมด แลวจึงสงใหทางจังหวัด
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พิจารณากลั่นกรองตอไป ซ่ึงระดับความคุนเคย หรือการทํางานรวมกับหมูบาน            
มีคอนขางนอย ซ่ึงทางอําเภอเองก็ยอมรับเหมือนกันวายังเปนขอบกพรองและ
ตองมีการปรับปรุงแกไขตอไป (เชาวฤทธิ์  บุตรดาสา, 2551) 

 

  เนื่องจากขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการไมมีความคิดเห็นใด ๆ   
ตอกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น ผูศึกษา            
จึงทําการติดตอไปยังสถานีพัฒนาที่ดินนาน เพื่อขอความอนุเคราะหรับทราบขอมูลการดําเนิน
โครงการอยูดีมีสุข ของหมูที่ 10 บานนาไลยใต ซ่ึงผูใหขอมูลในครั้งนี้ คือ นายสมควร ณ ลําปาง 
อายุ 50 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงหนาที่ คือ เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร 7 

และมีประสบการณการทํางานมาเปนระยะเวลา 27 ป โดยผูใหขอมูลไดกลาวถึงการดําเนินงาน
ของสถานีพัฒนาที่ดินนานที่เกี่ยวของกับโครงการอยูดีมีสุขในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จไววา  
 

หมูบานตาง ๆ รวมทั้งหมูบานนาไลยใต จะมีการจัดตั้งกลุมทําปุยหมักที่มีสมาชิก
ตั้งแต 50 คนขึ้นไป โดยทางเราไดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เชน ถังหมักพลาสติก

ขนาด 120 ลิตร หมูบานละ 2 ถัง กากน้ําตาล ถังละ 30 ลิตร จํานวน 3 ถัง และคา
วัสดุตาง ๆ ดวย ในขั้นตอนแรกก็จะใหวิทยากรจากที่น่ีเขาไปสาธิตประมาณ     
2 ครั้ง ครั้งแรกมีการสาธิตขั้นตอนการทําปุยหมัก และหลังจากนั้นประมาณ 20 
วัน ก็จะเขาไปติดตามผลการหมักและแจกจายปุยใหชาวบานนําไปทดลองใช 
พรอมกับการทําปุยหมักครั้งที่ 2 และหลังจากนั้นชาวบานก็จะทําเอง ซ่ึงเรา

พยายามสงเสริมใหชาวบานใชสารเรงของเรา ซ่ึงเปนเชื้อจุลินทรียเพื่อใหเศษ
วัชพืชตาง ๆ ยอยสลายไดเร็ว ซ่ึงเดี๋ยวนี้ชาวบานก็เริ่มหันมาใหความสนใจกับ
ปุยชีวภาพมากขึ้น อาจเพราะวาราคาปุยเคมีตามทองตลาดมันแพง สวนการ
สนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ ชาวบานแตละหมูบานตองมีการรวมกลุมใหมี
สมาชิกตั้งแต 50 คน ขึ้นไปกอน งบประมาณจากทางเราก็จะไปรวมกับ

งบประมาณของทางจังหวัดในโครงการอยูดีมีสุขนั่นแหละ สวนในการติดตาม
งาน ทางเราก็เขาไปติดตามบาง แตถาชาวบานมีปญหาเราก็จะใหคําปรึกษาไป
แลวแตกรณี ซ่ึงทุกหมูบานจะมีหมอดินที่ไดรับคัดเลือกจากชาวบานใหเปน
ตัวแทน และเราจะทําการฝกอบรมใหกับหมอดินทุกป แลวใหหมอดินเปนผู
ถายทอดความรูแกชาวบานตอ แตปญหาหลักของหมอดิน คือ แมจะไดรับการ

ฝกอบรมไปแลว แตเมื่อกลับไปถายทอดความรูที่หมูบานจริงก็ทําไมได ซ่ึงทาง
เราก็ตองเขาไปเปนวิทยากรชวยเหลืออีก สําหรับหมูบานนาไลยใตเนี่ย ผมคิด
วาการทํางานของเขาก็ถือวาดีในระดับหนึ่งนะ แตก็ยังไมถึงระดับที่ดีมาก 
(สมควร ณ ลําปาง, 2551) 
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ตารางที่ 5.11  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                    ครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน)  
(N=224) 

ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process) 0.88  0.13  

1) การประเมินดานการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 0.84  0.21  

2) การประเมินดานการจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน  0.96 0.13 

3) การประเมินดานกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ 0.67  0.22  

4) การประเมินดานการฝกอบรม 0.81  0.39  

5) การประเมินดานการอํานวยการ 0.93  0.20  

6) การประเมินดานการติดตามผลการดําเนินงาน 0.74  0.28  

7) การประเมินดานการบริหารงบประมาณ 0.87  0.29  

8) การประเมินดานการประสานงาน 0.90  0.22  

9) การประเมินดานการมีสวนรวมของประชาชน 0.84  0.27  
 

ตารางที่ 5.12  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                    ครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ (รายขอ) 
(N=224) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

1)  หมูบานของทานมีการวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการนี้  
     อยางเปนระบบและชัดเจน หรือไม 

0.93  0.25  

2)  ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการมีความชัดเจนและ 

     เขาใจงาย หรือไม 

0.95  0.23  

3)  หากเกิดปญหา/อุปสรรค ในการวางแผนดําเนินกิจกรรมของ 

     โครงการ คนในหมูบานจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางแกไข 

     ปญหานั้น ๆ รวมกันหรือไม 

0.64  0.48  

4)  ขาราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวของ ไดใหคําแนะนํา หรือชี้แนะ   

     เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการแกหมูบานของทาน 
     มากนอยระดับใด 

0.98  0.13  

5)  คณะกรรมการระดับหมูบานของทาน มีการจัดสรรและตรวจสอบ 
     ความพรอมดานตาง ๆ เชน ดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ สถานที่  

     ยานพาหนะ และคาใชจายตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

0.95  0.23  
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ตารางที่ 5.12  (ตอ) 
(N=224) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

6)  คณะกรรมการระดับหมูบานไดชี้แจงหลักเกณฑในการจัดซื้อ 

     จัดจางรวมทั้งแจงความตองการรายการวัสดุภัณฑตาง ๆ  
     ใหคนในหมูบานทราบ หรือไม 

1.00  0.00  

7)  ทานรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณ 

     ท่ีคณะกรรมการในหมูบานของทานดําเนินการหรือไม 

0.86  0.35  

8)  ทานคิดวาคณะกรรมการระดับหมูบาน พยายามกระตุนใหทุกคน 

     ในหมูบานมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ มากนอยเพียงใด 

0.97  0.17  

9)  ทานไดรับการฝกอบรม ใหความรูความเขาใจเพื่อเตรียมความ 

     พรอมในการทํากิจกรรมของโครงการนี้ หรือไม 

0.81  0.39  

10)  หลังจากไดรับการฝกอบรมแลว ทานไดนําความรูความเขาใจ 

      ท่ีไดรับเกี่ยวกับโครงการ ไปปรับใชในเรื่องใดบาง  

      (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

  

      10.1)  การประกอบอาชีพทางการเกษตร 0.36  0.48  

      10.2)  การเพิ่มรายไดพิเศษใหกับครอบครัว 0.45  0.50  

      10.3)  การใชภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น 0.33  0.47  

      10.4)  การรักษาสิ่งแวดลอม 0.22  0.42  

11)  ขาราชการระดับอําเภอและคณะกรรมการระดับหมูบานไดชี้แจง 

       รายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการนี้ 
       ใหแกทานชัดเจนหรือไม 

0.88  0.33  

12)  ทานคิดวา วิธีการดําเนินงานจากทางราชการ ท่ีใหหมูบาน 
       มีสวนรวม โดยใหดําเนินโครงการทั้งหมดเอง ต้ังแตตนจน 

       ส้ินสุดโครงการ มีความเหมาะสมแลวหรือไม 

0.98  0.13  

13)  ทานคิดวาขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอมีการดูแล ติดตาม 

       ผลในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ หรือใหคําแนะนํา 

       ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัย หรือมีปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ 
       มากนอยเพียงใด 

0.96  0.19  

14)  หากพบวามีปญหาเกิดขึ้น ขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอ  
       จะมีการนําปญหานั้น ๆ  ไปแกไข ปรับปรุง ใหดีขึ้นหรือไม 

0.51  0.50  

15)  คณะกรรมการระดับหมูบานมีการชี้แจงเกี่ยวกับการใชจายเงิน 
      งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมในโครงการใหทานทราบอยาง 

      สม่ําเสมอหรือไม 

0.81  0.39  
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ตารางที่ 5.12  (ตอ) 
(N=224) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

16)  ทานคิดวาการใชจายเงินในการดําเนินกิจกรรมในโครงการเปนไป 

       อยางถูกตองเหมาะสมหรือไม 

0.93  0.26  

17)  หมูบานของทานไดรับการพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณ 
      สนับสนุนโครงการรวดเร็วเพียงใด 

0.85  0.36  

18)  ทานคิดวาการติดตอ ประสานงานกันของแตละฝายที่เกี่ยวของกับ 
       โครงการ ไมวาจะเปนขาราชการระดับอําเภอ คณะกรรมการ 

       ระดับหมูบานและประชาชนในหมูบานเอง มีปญหาเกิดขึ้นบาง 
       หรือไม  

0.95  0.23  

19)  ทานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการมากนอยเพียงใด 0.74  0.44  

20)  หากเกิดปญหาขึ้น ระหวางดําเนินกิจกรรมในโครงการ ทานได 
       เขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือไม 

0.95  0.23  

 

ตารางที่ 5.13  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                   ครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน)  
(N=143) 

ประเภทการประเมิน 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process) 0.80  0.12  

1) การประเมินดานการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 0.66  0.34  

2) การประเมินดานการจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน  0.87 0.25 

3) การประเมินดานกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ 0.95  
 

0.12 

4) การประเมินดานการฝกอบรม 0.92  0.28  

5) การประเมินดานการอํานวยการ 0.91  0.22  

6) การประเมินดานการติดตามผลการดําเนินงาน 0.63  0.22  

7) การประเมินดานการบริหารงบประมาณ 0.87  0.25  

8) การประเมินดานการประสานงาน 0.55  0.41  

9) การประเมินดานการมีสวนรวมของประชาชน 0.87  0.23  
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ตารางที่ 5.14  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                    ครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ (รายขอ) 
(N=143) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

1)  หมูบานของทานมีการวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการนี้  

     อยางเปนระบบและชัดเจน หรือไม 

0.71  0.45  

2)  ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการมีความชัดเจนและ 

     เขาใจงาย หรือไม 

0.69  0.46  

3)  หากเกิดปญหา/อุปสรรค ในการวางแผนดําเนินกิจกรรมของ 

     โครงการ คนในหมูบานจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางแกไข 
     ปญหานั้น ๆ รวมกันหรือไม 

0.57  0.50  

4)  ขาราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวของ ไดใหคําแนะนํา หรือชี้แนะ   
     เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการแกหมูบานของทาน 

     มากนอยระดับใด 

0.96  0.20  

5)  คณะกรรมการระดับหมูบานของทาน มีการจัดสรรและตรวจสอบ 

     ความพรอมดานตาง ๆ เชน ดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ สถานที่  

     ยานพาหนะ และคาใชจายตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

0.79  0.41  

6)  คณะกรรมการระดับหมูบานไดชี้แจงหลักเกณฑในการจัดซื้อ 

     จัดจางรวมทั้งแจงความตองการรายการวัสดุภัณฑตาง ๆ ให 
     คนในหมูบานทราบหรือไม 

0.97  0.18  

7)  ทานรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณ 
     ท่ีคณะกรรมการในหมูบานของทานดําเนินการหรือไม 

0.94  0.24  

8)  ทานคิดวาคณะกรรมการระดับหมูบาน พยายามกระตุนใหทุกคน 
      ในหมูบานมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ มากนอยเพียงใด 

0.95  0.22  

9)  ทานไดรับการฝกอบรม ใหความรูความเขาใจเพื่อเตรียมความ 
     พรอมในการทํากิจกรรมของโครงการนี้ หรือไม 

0.92  0.28  

10)  หลังจากไดรับการฝกอบรมแลว ทานไดนําความรูความเขาใจ 

      ท่ีไดรับเกี่ยวกับโครงการ ไปปรับใชในเรื่องใดบาง  
      (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

  

      10.1)  การประกอบอาชีพทางการเกษตร 0.48  0.50  

      10.2)  การเพิ่มรายไดพิเศษใหกับครอบครัว 0.49  0.44  

      10.3)  การใชภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น 0.48  0.50  

      10.4)  การรักษาสิ่งแวดลอม 0.49  0.44  
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ตารางที่ 5.14  (ตอ) 
(N=143) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

11)  ขาราชการระดับอําเภอและคณะกรรมการระดับหมูบานไดชี้แจง 

       รายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการนี้ 
       ใหแกทานชัดเจนหรือไม 

0.84  0.37  

12)  ทานคิดวา วิธีการดําเนินงานจากทางราชการ ท่ีใหหมูบาน 

       มีสวนรวม โดยใหดําเนินโครงการทั้งหมดเอง ต้ังแตตนจน 
       ส้ินสุดโครงการ มีความเหมาะสมแลวหรือไม 

0.97  0.17  

13)  ทานคิดวาขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอมีการดูแล ติดตาม 

       ผลในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ หรือใหคําแนะนํา 
       ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัย หรือมีปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ 

       มากนอยเพียงใด 

1.00  0.00  

14)  หากพบวามีปญหาเกิดขึ้น ขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอ  

       จะมีการนําปญหานั้น ๆ  ไปแกไข ปรับปรุง ใหดีขึ้นหรือไม 

0.25  0.44  

15)  คณะกรรมการระดับหมูบานมีการชี้แจงเกี่ยวกับการใชจายเงิน 

       งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมในโครงการใหทานทราบอยาง 
       สม่ําเสมอหรือไม 

0.87  0.34  

16)  ทานคิดวาการใชจายเงินในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ 

       เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม 

0.87  0.33  

17)  หมูบานของทานไดรับการพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณ 

       สนับสนุนโครงการรวดเร็วเพียงใด 

0.49  0.50  

18)  ทานคิดวาการติดตอ ประสานงานกันของแตละฝายที่เกี่ยวของ 

       กับโครงการ ไมวาจะเปนขาราชการระดับอําเภอ คณะกรรมการ 
       ระดับหมูบานและประชาชนในหมูบานเอง มีปญหาเกิดขึ้นบาง 

       หรือไม 

0.61  0.49  

19)  ทานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการมากนอยเพียงใด 0.78  0.42  

20)  หากเกิดปญหาขึ้น ระหวางดําเนินกิจกรรมในโครงการ  
       ทานไดเขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือไม 

0.97  0.17  
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ตารางที่ 5.15  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 

                    ในความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบ 
                    ความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน)  
 

พื้นที่ท่ีไมสําเร็จ  

(N=143) 

พื้นที่ท่ีสําเร็จ  

(N=224)  
ประเภทการประเมิน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process) 0.80  0.12  0.88  0.13  

1) การประเมินดานการวางแผนการดําเนินงาน 

   ตามโครงการ 

0.66  0.34  0.84  0.21  

2) การประเมินดานการจัดหนวยงานและเตรียม 

   ดําเนินงาน  

0.87  0.25  0.96  0.13  

3) การประเมินดานกรอบแนวทางในการ 

   ดําเนินงานตามโครงการ 

0.95  0.12  0.67  0.22  

4) การประเมินดานการฝกอบรม 0.92  0.28  0.81  0.39  

5) การประเมินดานการอํานวยการ 0.91  0.22  0.93  0.20  

6) การประเมินดานการติดตามผลการดําเนินงาน 0.63  0.22  0.74  0.28  

7) การประเมินดานการบริหารงบประมาณ 0.87  0.25  0.87  0.29  

8) การประเมินดานการประสานงาน 0.55  0.41  0.90  0.22  

9) การประเมินดานการมีสวนรวมของประชาชน 0.87  0.23  0.84  0.27  
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ตารางที่ 5.16  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                   กลุมคณะกรรมการระดับหมูบาน ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ 
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไมดี คอน

ขางดี 

ดี ไมดี คอน

ขางดี 

ดี 

1)  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ       

2)  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน 
     ตามโครงการ 

      

3)  กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ       

4)  การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัด 
    กิจกรรมยอยภายในโครงการ 

      

5)  การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ 
    ภาคเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

    และการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับ 
    หมูบานใหกับประชาชน 

      

6)  การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงาน 
    ระดับอําเภอที่เกี่ยวของ และโดยคณะกรรมการ 

    ระดับหมูบานในการติดตามผลการดําเนินงาน 

    ของประชาชน 

      

7)  การบริหารงบประมาณในโครงการตามระเบียบ 

     วาดวยการบริหารงบประมาณและการใชจาย  
     เงินสําหรับการดําเนินโครงการ กระทรวง  

     มหาดไทย 

      

8)  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ 

     การประสานงานกับประชาชนในหมูบาน 

      

9)  การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 

     ตอโครงการ 
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ตารางที่ 5.17  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                    กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ  
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไมดี คอน

ขางดี 

ดี ไมดี คอน

ขางดี 

ดี 

1)  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ       

2)  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน 
     ตามโครงการ 

      

3)  กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ       

4)  การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัด 

     กิจกรรมยอยภายในโครงการ 

      

5)  การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ 

     ภาคเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

     และการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับ 
     หมูบานใหกับประชาชน 

      

6)  การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงาน 
     ระดับอําเภอที่เกี่ยวของ และโดยคณะกรรมการ 

     ระดับหมูบานในการติดตามผลการดําเนินงาน 
     ของประชาชน 

      

7)  การบริหารงบประมาณในโครงการตามระเบียบ 
     วาดวยการบริหารงบประมาณและการใชจาย  

     เงินสําหรับการดําเนินโครงการ กระทรวง  

     มหาดไทย 

      

8)  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ 

     การประสานงานกับประชาชนในหมูบาน 

      

9)  การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอ 

     โครงการ 
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ตารางที่ 5.18  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                   กลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ 
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไมดี คอน

ขางดี 

ดี ไมดี คอน

ขางดี 

ดี 

1)  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ    

2)  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน 
     ตามโครงการ 

   

3)  กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ    

4)  การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัด 

    กิจกรรมยอยภายในโครงการ 

   

5)  การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ 

    ภาคเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

    และการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับ 
    หมูบานใหกับประชาชน 

   

6)  การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงาน 
    ระดับอําเภอที่เกี่ยวของ และโดยคณะกรรมการ 

    ระดับหมูบานในการติดตามผลการดําเนินงาน 
    ของประชาชน 

   

7)  การบริหารงบประมาณในโครงการตามระเบียบ 
     วาดวยการบริหารงบประมาณและการใชจาย  

     เงินสําหรับการดําเนินโครงการ กระทรวง  

     มหาดไทย 

   

8)  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ 

     การประสานงานกับประชาชนในหมูบาน 

   

9)  การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอ 

     โครงการ 

ไมมีความคิดเห็นใดๆ * 

   

 

หมายเหตุ:   * ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการไมมีคิดเห็นใด ๆ ตอกระบวนการ 

                  ดําเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ เนื่องจาก ไมไดดูแล 
                  สนับสนุนโครงการในพื้นที่อยางจริงจัง 
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5.4  ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ    

 (Output   Evaluation)  
 

  การประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการนั้น นับวาเปนขั้นตอนการ    

ประเมินผลที่มีความสําคัญ โดยจัดทําขึ้นภายหลังที่การดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแลว      
มีวัตถุประสงคเพื่อจะทราบผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะมีประโยชน
ในการปรับปรุงแกไขจัดทําโครงการใหมตอไป และยังเปนการทดสอบสัมฤทธิ์ผลของโครงการวา
บรรลุเปาหมายหรือไมดวย 
  การประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการ       

ประเมินใน 3 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 1) หมูบานเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการ          
2) การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่สอดคลองเหมาะสมกับพื้นที่ของหมูบาน และ 3) คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายหลังจากที่เขารวมโครงการ ปรากฏผลดังนี้ 
 

   5.4.1   ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น     

                        ของครัวเรือนเปาหมาย  

5.4.1.1 ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 
                                 ของครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  
  จากผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม ปรากฏ  
ผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.35) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.19 

      เมื่อพิจารณาผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน 
ปรากฏผล ดังตอไปนี้    
    การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือน
สวนใหญเห็นดวยกับกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการของหมูบาน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.35) (ตารางที่ 5.19) 

    ในดานการเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการของหมูบาน 
ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยที่วาสมาชิกในหมูบานจะเขารวมกิจกรรมทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตน
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.37) และครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยวาหากเกิด
ปญหาขึ้นในโครงการ ทุกคนจะรีบประชุมหารือเพื่อหาทางแกไขปญหาทันที (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.32) รวมทั้งเห็นดวยกับการที่ผูเขารวมโครงการทุกฝายมีการรวมกันติดตามและตรวจสอบ    
ผลการดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38) (ตารางที่ 5.19) 
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  การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ของหมูบาน     
ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพื้นที่ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.43) (ตารางที่ 5.19) 

    ในดานการมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ของ
หมูบาน ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับลักษณะกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.34) เห็นดวยวากิจกรรมที่ดําเนินการมีความ
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.51) และเห็นดวยกับการรวมกัน
ดําเนินงานสามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบานได (คาเฉลี่ยเทากับ 4.45) (ตารางที่ 

5.19) 
    คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายหลังจากที่เขารวมโครงการ 
ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับผลที่ไดรับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่   
เขารวมโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.31) (ตารางที่ 5.19) 
    ในดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายหลังจากที่เขารวม

โครงการ ครัวเรือนสวนใหญ เห็นดวยที่ครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20)           
มีอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัยไวบริโภค (คาเฉลี่ยเทากับ 4.41) มีที่อยูอาศัยที่ม่ันคงถาวร 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.38) สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.38) มีภาวะหนี้สินลดลง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11) และบุตรหลานไดรับการศึกษาที่ดีขึ้น (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.36) (ตารางที่ 5.19) 

5.4.1.2  ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 
                               ของครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
    จากผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม ปรากฏ   
ผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.12) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.20 

     เมื่อพิจารณาผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน 
ปรากฏผล ดังตอไปนี้  
    การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการของหมูบาน ปรากฏผลวา 
ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการของ
หมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) (ตารางที่ 5.20) 

    ในดานการเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการของหมูบาน 
ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยที่วาสมาชิกในหมูบานจะเขารวมกิจกรรมทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตน
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.30) และครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยวาหากเกิด
ปญหาขึ้นในโครงการทุกคนจะรีบประชุมหารือเพื่อหาทางแกไขปญหาทันที (คาเฉลี่ยเทากับ 



 

187 

4.11) รวมทั้งเห็นดวยกับการที่ผูเขารวมโครงการทุกฝายมีการรวมกันติดตามและตรวจสอบ      
ผลการดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.37) (ตารางที่ 5.20) 
  การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ของหมูบาน 

ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพื้นที่ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.22) (ตารางที่ 5.20) 
    ในดานการมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ของ
หมูบาน ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับลักษณะกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33) เห็นดวยวากิจกรรมที่ดําเนินการมีความ

สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) และเห็นดวยกับการรวมกัน
ดําเนินงานสามารถ ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบานได (คาเฉลี่ยเทากับ 4.19) (ตาราง
ที่ 5.20) 
    คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายหลังจากที่เขารวมโครงการ 
ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับผลที่ไดรับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่   

เขารวมโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.99) (ตารางที่ 5.20) 
    ในดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายหลังจากที่เขารวม
โครงการ ครัวเรือนสวนใหญ เห็นดวยที่ครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 3.70)          
มีอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัยไวบริโภค (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) มีที่อยูอาศัยที่ม่ันคงถาวร 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.31) สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.10) มีภาวะหนี้สินลดลง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) และ บุตรหลานไดรับการศึกษาที่ดีขึ้น (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.06) (ตารางที่ 5.20) 

5.4.1.3  การเปรียบเทียบผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตาม 
                               โครงการระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบ 
                               ความสําเร็จ  

  การเปรียบเทียบผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ            
ในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่             
ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นดวยกับผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.35 และ 4.12 ตามลําดับ) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.21 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงาน             

ตามโครงการในรายดาน ปรากฏผลดังตอไปนี้  
    การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนของโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือน       
สวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นดวยกับ
กระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการของหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และ 

4.26 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.21) 
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    ในดานการเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนของโครงการ ครัวเรือน       
สวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นดวยวา สมาชิก    
ในหมูบานเขารวมกิจกรรมทุกขั้นตอน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และ 4.30) หากเกิดปญหาทุกคน       

จะรีบประชุมหารือเพื่อหาทางแกไข (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และ 4.11) และผูเขารวมโครงการ       
ทุกฝายจะรวมกันติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ 
4.37) (ตารางที่ 5.21) 
  หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 
ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบ

ความสําเร็จเห็นดวยกับการมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และ 4.22) (ตารางที่ 5.21) 
    ในดานการที่หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พื้นที่ ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ      
เห็นดวยวา ลักษณะของกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของหมูบาน 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และ 4.33) กิจกรรมที่หมูบานดําเนินการสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 และ 4.15) และการรวมกันดําเนินงานชวยเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และ 4.19) (ตารางที่ 5.21) 
    คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายดีขึ้นหลังจากที่เขารวมโครงการ 
ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบ

ความสําเร็จเห็นดวยกับผลที่ไดรับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขารวมโครงการ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และ 3.99) (ตารางที่ 5.21) 
  ในดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายดีขึ้นหลังจากที่เขารวม
โครงการ ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ    
เห็นดวยวาครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และ 3.70) ครัวเรือนมีอาหารที่มี

ประโยชนและปลอดภัยไวบริโภค (คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และ 4.02) ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยที่ม่ันคง
ถาวร (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ 4.31) สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ 4.10) ครัวเรือนมีภาวะหนี้สินลดลง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และ 3.77) 
และบุตรหลานไดรับการศึกษาดีขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และ 4.06) ซ่ึงความเห็นของครัวเรือน
ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จมีคาเฉลี่ยที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จทุกรายขอ (ตารางที่ 

5.21) 
  กลาวโดยสรุป การพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินผลผลิตจากการ
ดําเนินงานตามโครงการในรายดานระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จนั้น ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่          

ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นดวยกับผลผลิตจากโครงการทั้งสามดาน คือ 1) การเกิดกระบวนการ
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มีสวนรวมทุกขั้นตอนของโครงการ 2) หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพื้นที่ และ 3) คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายดีขึ้นหลังจากที่       
เขารวมโครงการ ซ่ึงผลผลิตดานคุณภาพชีวิต พบวา ครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ     

เห็นดวยเปนสัดสวนที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จทุกรายขอ 
 

  5.4.2  ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 

            ของคณะกรรมการระดับหมูบาน 

     ผลการศึกษา โดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับคณะกรรมการระดับหมูบาน          

ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ 
เลขานุการ ฝายควบคุมและตรวจสอบ เหรัญญิก และกรรมการ หมูบานละ 6 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 
12 คน ผูศึกษาไดนําเสนอผลการสนทนากลุม ดังตอไปนี้ 

5.4.2.1  ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความ 
           คิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  

คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นตอ
ผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน ดังนี้  

     1)  ความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ 
  เนื่องจากโครงการมีระยะเวลาดําเนินการภายใน 1 ป คือ ระหวางชวง
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ดังนั้น วัตถุประสงคที่ตั้งไวจึงครอบคลุมระดับความสําเร็จ      

ที่คาดวาจะไดรับ คณะกรรมการระดับหมูบานจึงมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ผลที่ไดรับ      
จากการดําเนินงานตามโครงการนั้น ประสบความสําเร็จเปนอยางดี เนื่องจากวัตถุประสงค      
ที่กําหนดไวสอดคลองกับลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินการ แตอยางไรก็ตาม แมวาระดับความสําเร็จ
ของโครงการคอนขางดี คณะกรรมการระดับหมูบานยังคงเห็นสอดคลองกันวา ควรมีการ

ประเมินผลโครงการ เพื่อทางหมูบานเองจะไดทราบถึงระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริง และ     
หากพบสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข ทางหมูบานจะไดนําขอมูลจากการประเมินผลเหลานี้ไปปรับใช
ตอไป จากการดําเนินงานภายในระยะเวลาโครงการดังกลาว แมจะพบวาผลที่ไดรับจาก
โครงการเปนที่นาพึงพอใจ แตเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการแลว ชาวบานอาจลดการดําเนิน
กิจกรรมลงไปบาง แตชาวบานสวนใหญยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน การปลูกผักปลอด

สารพิษ การทําปุยหมัก การทอผา เปนตน เนื่องจากกิจกรรมเหลานี้ชวยใหชาวบานสามารถ     
ลดรายจายที่ไมจําเปนลงได และแมวาหมูบานยังไมไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการในงวด   
ที่ 2 ปงบประมาณ 2551 แตทางหมูบานก็ยังคงดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยูเชนเดิม โดยมีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน 
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2)  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 
  โดยสวนใหญชาวบานใหความรวมมือที่ดี กระบวนการมีสวนรวม        
ของหมูบานมีความเขมแข็ง และทุกกลุมกิจกรรมสามารถทํางานประสานเชื่อมโยงกันได             

ในเรื่องของการติดตอประสานงานกันระหวางกลุมนั้น เกิดปญหาหรืออุปสรรคคอนขางนอย               
ซ่ึงคณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา เปนธรรมชาติของการทํางาน
รวมกันที่อาจมีการกระทบกระทั่งกันบาง ซ่ึงไมใชเรื่องใหญจนกอใหเกิดความเสียหาย            
โดยภาพรวมแลว กระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในหมูบานประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
สวนปญหาหรืออุปสรรคที่มีเกิดขึ้นบางนั้น เปนธรรมชาติของการทํางานรวมกัน 

3)  การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 
  การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในหมูบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอ
จัดทําโครงการ ขั้นตอนหลักที่จําเปนอยางยิ่งคือ การประชุมประชาคม ซ่ึงคณะกรรมการระดับ
หมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา เปนวิธีการพัฒนาศักยภาพของชาวบานที่ดี เพื่อที่จะได
ทราบความตองการ หรือปญหาของคนสวนใหญ และทายที่สุดหมูบานก็จะมีการดําเนินกิจกรรม

ที่สอดคลองกับพื้นที่และความตองการของชาวบานอยางแทจริง โดยกระบวนการประชุม
ประชาคมเปนขั้นตอนของกระบวนการมีสวนรวมที่สําคัญ ซ่ึงเปนกระบวนการของการรวมคิด 
รวมทํา รวมแกไขปญหา และมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตาง ๆ วาปญหาใด         
เปนปญหาเรงดวนที่ควรแกไขกอน ปญหาใดเปนปญหาที่อาจนําไปแกไขในตอนหลังได           
ซ่ึงจะทําใหชาวบานไดจัดลําดับความคิดวาสิ่งใดสําคัญกอนหลัง และสิ่งใดเปนประโยชนตอ      

คนสวนใหญ อันจะกอใหเกิดการสรุปบทเรียนรวมกัน ดังนั้น คณะกรรมการระดับหมูบานจึงมี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวา กระบวนการของการประชุมประชาคม เปนกระบวนการที่จําเปน
และเปนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ในหมูบานมากที่สุด ซ่ึงความรู
เกี่ยวกับการประชุมประชาคมนั้น เริ่มตนจากการที่หมูบานไดรวมกันจัดทําแผนแมบทชุมชน
รวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ โดยกระบวนการดังกลาวนี้ ทําใหผูนําและสมาชิก          

ในหมูบานไดรวมคิดรวมทํากันอยางแทจริง และที่สําคัญคือ การทํากิจกรรมในโครงการตาง ๆ 
ถือวาเปนการฝกใหชาวบานไดคิด ทํา และดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานหลังจากที่เขารวมโครงการ  
  การประชุมประชาคมที่จัดขึ้นอยางสม่ําเสมอในหมูบาน ทําใหทราบ
ความคิดเห็นของชาวบานตอโครงการวา ชาวบานเห็นวาการจัดทําโครงการอยูดีมีสุขนี้ เปนการ

ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนการชวยใหชาวบานลดรายจาย    
เรื่องอาหารลงได และยังสามารถนําผลผลิตหรือผลิตภัณฑไปจําหนายเปนรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัวได ซ่ึงในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน หากมีการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตวไวบริโภคเอง
ในครัวเรือน จะชวยลดรายจายไดมาก อีกทั้งยังชวยลดภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการใชสารเคมี        

ในภาคเกษตรกรรม และลดปริมาณขยะไดดวย เนื่องจากเมื่อมีการดําเนินโครงการที่เนน         
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ใหชาวบานหันมาใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแลว คุณภาพชีวิตของชาวบานจึงคอย ๆ ดีขึ้น ถือไดวาเปนความสําเร็จ        
ในระดับหนึ่งและชาวบานสวนใหญพึงพอใจ เพราะหลังจากการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง 

ทําใหคุณภาพชีวิตของชาวบานคอย ๆ  ดีขึ้น แตทั้งนี้ อาจมีหลาย ๆ  ปจจัยที่เกี่ยวของกัน         
ซ่ึงมิใชผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการอยูดีมีสุขทั้งหมด แตสวนหนึ่งนั้น เปนผลมาจากการดําเนิน
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันและเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับบริบทของหมูบานมาเปนระยะเวลานาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ตองยึดกระบวนการมีสวนรวมเปนหลักการ
สําคัญ  

    กลาวโดยสรุป คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ        
เห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการในทุกรายดาน ซ่ึงไดแก 1) คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในหมูบานหลังจากที่เขารวมโครงการดีขึ้น 2) หมูบานมีกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนที่ดี 3) หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ และ           
4) ผลผลิตที่ไดมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ (ตารางที่ 22)  

5.4.2.2  ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความ 
           คิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นตอ

ผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน ดังนี้  
1)  ความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ 

  หลังจากที่ชาวบานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการทําปุยหมักจาก
วิทยากรของสถานีพัฒนาที่ดินแลว หมูบานสามารถหมักปุยไดเอง 2 ครั้ง ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลา
ในการยอยสลายเศษวัชพืชคอนขางนาน โดยปุยหมักที่ไดรับในครั้งที่ 1 น้ัน คณะกรรมการระดับ
หมูบานไดแจกจายใหแกชาวบานนําปุยไปทดลองใช สวนครั้งที่ 2 อยูในระหวางการดําเนินงาน 
ซ่ึงผลผลิตครั้งที่ 2 น้ีทางหมูบานคาดหมายวาอาจนําไปจําหนายได ดังนั้น ผลการดําเนินงาน      

จึงสอดคลองกับวัตถุประสงคเรื่องการที่ชาวบานมีปุยหมักที่ไดจากเศษวัชพืชและมูลสัตวไวใช    
ในการเพาะปลูกแทนการใชปุยเคมี ทําใหชาวบานไดบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ แตการแกไข
ปญหาดินเสื่อมนั้น จําเปนตองอาศัยระยะเวลาในการปรับแกสภาพของดินอยางตอเนื่อง      
ภายในชวงระยะเวลาโครงการจึงไมสามารถแกไขปญหาเรื่องดินเสื่อมได แตโครงการดังกลาวนี้
ถือวาสอดคลองกับการทําการเกษตรแบบพอเพียง ที่ไดนําเศษวัชพืชและมูลสัตวมาใชประโยชน 

นอกจากนี้ ชาวบานยังเกิดความสามัคคีขึ้นในระดับหนึ่งดวย  
2)  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 

  ในชวงแรกของการดําเนินงานตามโครงการ ชาวบานสวนใหญ         
ใหความสนใจเปนอยางดี แตเมื่อเวลาในการดําเนินงานตามโครงการสิ้นสุดลง ชาวบานที่รวมกัน        

ทําปุยหมักอยางจริงจังมีจํานวนลดลง แตยังถือวามีจํานวนครัวเรือนมากกวาครึ่งที่ยังคง
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ดําเนินการอยู ซ่ึงคณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา อาจเปนผลมาจาก
การขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ จึงทําใหการทํากิจกรรมขาดความตอเนื่อง 

3)  การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 

เนื่องจากชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น        
การจัดทําโครงการนี้ จึงสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบาน แตแนวทางและวิธีการพัฒนา          
ที่เหมาะสมของหมูบานนั้น ยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน ซ่ึงที่ผานมาหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงาน
พัฒนาชุมชน ไดเขามาเปนพี่เลี้ยงใหกับหมูบานในเรื่องของการจัดทําแผนชุมชน กระทั่งหมูบาน
ทําแผนชุมชนสําเร็จ 1 ฉบับ แตการนํามาใชประโยชนยังปรากฏไมชัดเจนนัก ซ่ึงหากจะถือวา     

การมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนเปนรูปแบบที่ใชพัฒนาหมูบานแลว คณะกรรมการระดับ
หมูบานจึงยังไมม่ันใจวาเปนแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมของหมูบานหรือไม  

4)  คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานหลังจากที่เขารวมโครงการ 
  การที่ชาวบานไดบริโภคผักปลอดสารพิษที่ใชปุยหมักที่ชาวบาน    
ผลิตขึ้นเองนั้นถือวาเปนประโยชนอยางยิ่ง ซ่ึงสามารถลดภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมี              

ในภาคการเกษตรลงได แตทั้งนี้ ยังไมมีการตรวจเช็คจากเจาหนาที่สาธารณสุขวาชาวบาน        
มีสารเคมีที่ตกคางในกระแสเลือดมากนอยระดับใด อาจมีชาวบานบางสวนที่ไปทําการตรวจเช็ค 
ที่สถานีอนามัยประจําตําบลบาง ซ่ึงการตรวจเช็คสารเคมีที่ตกคางในกระแสเลือดดังกลาวนี้      
ไมสามารถเปรียบเทียบผลกอน-หลัง จากการดําเนินงานตามโครงการได เนื่องหมูบานนาไลยใต
ไมเคยดําเนินกิจกรรมใดที่คลายคลึงกับกิจกรรมในโครงการอยูดีมีสุขมากอน ดังนั้น ระยะเวลา

ระหวางการดําเนินโครงการจึงไมสามารถเปรียบเทียบไดวา ผลของสารเคมีที่ตกคางในกระแส
เลือดนั้น เพิ่มหรือลดจากเดิมเทาใด และปุยหมักที่นําไปใชประโยชนในการเพาะปลูกพืช  
สามารถทําไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น ซ่ึงคณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
การที่ไมสามารถสรุปวาคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพียงใดนั้น อาจเปนเพราะระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ
มีคอนขางจํากัด หากจะทําการวัดวาคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม จึงไมสามารถวัดไดชัดเจนนัก 

เนื่องจากยังไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัดหลังจากการดําเนินโครงการ 
     กลาวโดยสรุป คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ      
คอนขางเห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ ซ่ึงไดแก 1) คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในหมูบานหลังจากที่เขารวมโครงการดีขึ้น 2) หมูบานมีกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่ดี 3) หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ และ         

4) เห็นดวยอยางยิ่งวาผลผลิตที่ไดมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ (ตารางที่ 22) 
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ตารางที่ 5.19  แสดงผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 

                   ของครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ (รายดานและรายขอ) 
 (N=224) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

การประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ (Output) 4.35  0.37  

1) การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนของโครงการ 4.35  0.45  

  1.1)  สมาชิกในหมูบานเขารวมกิจกรรมทุกขั้นตอน 4.37  
 

0.54 

  1.2)  หากเกิดปญหา ทุกคนจะรีบประชุมหารือเพื่อหาทางแกไข 4.32  0.63  

  1.3)  ผูเขารวมโครงการทุกฝาย จะรวมกันติดตามและตรวจสอบ 4.38  
 

0.56 

         ผลการดําเนินงานสม่ําเสมอ   

2)  หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม 4.43  0.42  

   และสอดคลองกับพื้นที่   

    2.1)  ลักษณะของกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 4.34  0.54  

           สภาพแวดลอมของหมูบาน   

    2.2)  กิจกรรมที่หมูบานดําเนินการสอดคลองกับปรัชญา 4.51  0.63  

           เศรษฐกิจพอเพียง   

    2.3)  การรวมกันดําเนินงาน ชวยเสริมสรางความเขมแข็ง 
           ใหกับหมูบาน 4.45  0.60  

3) คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายดีข้ึน 4.31  0.45  

    หลังจากที่เขารวมโครงการ     

    3.1)  ครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้น 4.20  0.69  

    3.2)  ครัวเรือนมีอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัยไวบริโภค 4.41  0.59  

    3.3)  ครัวเรือนมีท่ีอยูอาศัยที่มั่นคงถาวร 4.38  0.58  

    3.4)  สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง 4.38  0.59  

    3.5)  ครัวเรือนมีภาวะหนี้สินลดลง 4.11  0.62  

    3.6)  บุตรหลานไดรับการศึกษาดีขึ้น 4.36  0.61  
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ตารางที่  5.20  แสดงผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 

                    ของครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ (รายดานและรายขอ) 
 (N=143) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

การประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ (Output) 4.12  0.32  

1) การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนของโครงการ 4.26  0.42  

  1.1) สมาชิกในหมูบานเขารวมกิจกรรมทุกขั้นตอน 4.30  0.65  

  1.2) หากเกิดปญหา ทุกคนจะรีบประชุมหารือเพื่อหาทางแกไข 4.11  
 

0.50 

  1.3) ผูเขารวมโครงการทุกฝาย จะรวมกันติดตามและตรวจสอบ 4.37  0.57  

         ผลการดําเนินงานสม่ําเสมอ   

2) หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม 4.22  0.45  

  และสอดคลองกับพื้นที่   

  2.1) ลักษณะของกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 4.33  0.63  

         สภาพแวดลอมของหมูบาน   

  2.2) กิจกรรมที่หมูบานดําเนินการสอดคลองกับปรัชญา 4.15  0.52  

         เศรษฐกิจพอเพียง   

  2.3) การรวมกันดําเนินงาน ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ 
        หมูบาน 

4.19  0.54  

3) คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายดีข้ึน 3.99  0.39  

    หลังจากที่เขารวมโครงการ     

     3.1) ครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้น 3.70  0.67  

     3.2) ครัวเรือนมีอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัยไวบริโภค 4.02  0.52  

     3.3) ครัวเรือนมีท่ีอยูอาศัยที่มั่นคงถาวร 4.31  0.68  

     3.4) สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง 4.10  0.57  

     3.5) ครัวเรือนมีภาวะหนี้สินลดลง 3.77  0.57  

     3.6) บุตรหลานไดรับการศึกษาดีขึ้น 4.06  0.58  
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ตารางที่  5.21  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ 

                    ในความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบ 
                    ความสําเร็จ  
 

พื้นที่ท่ีไมสําเร็จ 

 (N=143) 

พื้นที่ท่ีสําเร็จ 

(N=224) 
ขอคําถาม 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

 มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

การประเมินผลผลิตจากการดําเนินโครงการ 4.12  0.32  4.35  0.37  

1) การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอน 

     ของโครงการ 

4.26  0.42  4.35  0.45  

  1.1) สมาชิกในหมูบานเขารวมกิจกรรม 

        ทุกขั้นตอน 

4.30  0.65  4.37  
 

0.54 

  1.2) หากเกิดปญหา ทุกคนจะรีบประชุมหารือ 

        เพื่อหาทางแกไข 

4.11 
 

0.50 4.32  0.63  

  1.3) ผูเขารวมโครงการทุกฝาย จะรวมกัน 

        ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

        สม่ําเสมอ 

4.37  0.57  4.38  0.56  

2)  หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนา 

     ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 

4.22  0.45  4.43  0.42  

  2.1) ลักษณะของกิจกรรมมีความเหมาะสมและ    
        สอดคลองกับสภาพแวดลอมของหมูบาน 

4.33  0.63  4.34  0.54  

  2.2) กิจกรรมที่หมูบานดําเนินการสอดคลองกับ 
        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.15  0.52  4.51  0.63  

  2.3) การรวมกันดําเนินงาน ชวยเสริมสรางความ 
        เขมแข็งใหกับหมูบาน 

4.19  0.54  4.45  0.60  

3) คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบาน 

     เปาหมายดีข้ึนหลังจากที่เขารวมโครงการ   

3.99  0.39  4.31  0.45  

     3.1) ครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้น 3.70  0.67  4.20  0.69  

     3.2) ครัวเรือนมีอาหารที่มีประโยชนและ 

           ปลอดภัยไวบริโภค 

4.02  0.52  4.41  0.59  

     3.3) ครัวเรือนมีท่ีอยูอาศัยที่มั่นคงถาวร 4.31  0.68  4.38  0.58  

     3.4) สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพอนามัย 
           ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

4.10  0.57  4.38  0.59  

     3.5) ครัวเรือนมีภาวะหนี้สินลดลง 3.77  0.57  4.11  0.62  

     3.6) บุตรหลานไดรับการศึกษาดีขึ้น 4.06  0.58  4.36  0.61  
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ตารางที่  5.22  แสดงผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็น 

                    ของคณะกรรมการระดับหมูบาน ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ 
                 

พื้นที่ท่ีไมประสบ 

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ 

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไม 

เห็นดวย 

คอนขาง 

เห็นดวย 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

คอนขาง 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

1)  คุณภาพชีวิตของประชาชน 
     ในหมูบานหลังจากที่เขารวม 

     โครงการดีขึ้น 

      

2)  หมูบานมีกระบวนการมีสวนรวม 

     ของประชาชนที่ดี 

      

3)  หมูบานมีแนวทางและวิธีการ 

     พัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลอง 
     กับพื้นที่ 

      

4)  ผลผลิตที่ไดมีความสอดคลองกับ 
     วัตถุประสงคของโครงการ 

      

 

5.5  ผลการประเมินผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการ  

(Outcome Evaluation) 
 

  การประเมินผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการนั้น นับวาเปนขั้นตอนการประเมิน
หลังจากสิ้นสุดโครงการที่มีประโยชนอยางยิ่ง กลาวคือ เมื่อมีการประเมินผลลัพธแลว จะชวยให
ผูรับผิดชอบโครงการสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตโครงการภายใตสารสนเทศที่ถูกตอง      

และครอบคลุม ขอมูลที่ไดจะชัดเจนและแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินงานของผูรับผิดชอบ 
ทุกฝาย เปนการสนองตอบหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลไดเชนเดียวกับแนวคิด 
หลักการประเมินอื่น ๆ 
 การประเมินผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทํา           
การประเมินใน 2 ดาน ประกอบดวย 1) ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโครงการของครัวเรือน

เปาหมายและคณะกรรมการระดับหมูบาน 2) ความพึงพอใจของหมูบานเปาหมายตอโครงการ              
ซ่ึงปรากฏผล ดังตอไปนี้ 
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5.5.1 ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของครัวเรือน    

                         เปาหมาย  

5.5.1.1  ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของครัวเรือน        
                               ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  
   ในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญมีความรูความเขาใจระดับมาก   
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.23  
    เมื่อพิจารณาความรูความเขาใจในรายดาน ปรากฏผลดังนี้  

    ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญมีความรู
ความเขาใจระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) (ตารางที่ 5.23) 
    ในดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการนี้ ครัวเรือนสวนใหญมีความรู        
ความเขาใจในทุกรายขอ อันประกอบดวย เรื่องคณะกรรมการระดับหมูบานตองทําหนาที่        
เปนตัวแทนของหมูบานในการบริหารงานและงบประมาณของโครงการใหเปนไปตามมติ          

ที่ประชุม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.93) เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบานตองมีตัวแทนจาก 
แตละครัวเรือนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์เขารวมประชุม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.88) เรื่องนาย 
อําเภอ/ปลัดอําเภอ/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการมีหนาที่ให ความรูความเขาใจใหคําแนะนํา 
รวมทั้งหนุนเสริมกระบวนการเรียนรูของหมูบาน  (คาเฉลี่ยเทากับ 0.96) และเรื่องคณะกรรมการ
ระดับหมูบานฝายควบคุมและตรวจสอบจําเปนตองรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการ

ใหทุกครัวเรือนทราบในที่ประชุม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.72) (ตารางที่ 5.25) 
  ดานการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ปรากฏผลวา ครัวเรือน       
สวนใหญ มีความรูความเขาใจระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.82) (ตารางที่ 5.23) 
    ในดานการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณนี้ ครัวเรือนสวนใหญ          
มีความรูความเขาใจในทุกรายขอ อันประกอบดวย เรื่องผูใหญบานหรือผูนําชุมชนตองแจงให    

แตละครัวเรือนทราบลวงหนา เมื่อมีการประชุมประชาคมเกี่ยวกับโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.96) เรื่องการประชุมประชาคมตองมีนายอําเภอ ปลัดอําเภอ หรือผูแทนจากอําเภอเขารวม
สังเกตการณในการประชุม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.79) เรื่องการเสนอโครงการตองเปนไปตามมติ       
ที่ประชุมของหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 0.97) เรื่องหมูบานตองสงรายละเอียดโครงการใหคณะ 
กรรมการระดับอําเภอพิจารณากลั่นกรอง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.77) เรื่องประธานคณะกรรมการ   

ไมสามารถเสนอขออนุมัติเบิกเงินไดโดยไมไดรอการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.75) และเรื่องผูรับผิดชอบโครงการจําเปนตองมีตัวแทนจากประชาชนใน
หมูบานดวย (คาเฉลี่ยเทากับ 0.68) (ตารางที่ 5.25) 
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5.5.1.2   ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของครัวเรือน        
                               ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
  ในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญมีความรูความเขาใจระดับมาก   

(คาเฉลี่ยเทากับ 0.79) ดังตารางที่ 5.24  
    เมื่อพิจารณาความรูความเขาใจในรายดาน ปรากฏผลดังนี้ 
     ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญมีความรู
ความเขาใจระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.83) (ตารางที่ 5.24) 
    ในดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการนี้ ครัวเรือนสวนใหญมีความรู         

ความเขาใจในรายขอตอไปนี้ คือ เรื่องคณะกรรมการระดับหมูบานตองทําหนาที่เปนตัวแทน    
ของหมูบานในการบริหารงานและงบประมาณของโครงการใหเปนไปตามมติที่ประชุม        
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.92) เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบานตองมีตัวแทนจากแตละ 
ครัวเรือนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์เขารวมประชุม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.85) เรื่องนายอําเภอ/
ปลัดอําเภอ/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการมีหนาที่ใหความรู ความเขาใจใหคําแนะนํา รวมทั้ง

หนุนเสริมกระบวนการเรียนรูของหมูบาน  (คาเฉลี่ยเทากับ 0.97) แตในเรื่องคณะกรรมการระดับ
หมูบานฝายควบคุมและตรวจสอบจําเปนตองรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการให
ทุกครัวเรือนทราบในที่ประชุมนั้น ครัวเรือนสวนใหญมีความรูความเขาใจ ระดับปานกลางเทานั้น 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.59) (ตารางที่ 5.26)  
    ดานการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ปรากฏผลวา ครัวเรือน        

สวนใหญ มีความรูความเขาใจระดับมาก (รอยละ 0.76) (ตารางที่ 5.24) 
    ในดานการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณนี้ ครัวเรือนสวนใหญ          
มีความรูความเขาใจในรายขอตอไปนี้ คือ เรื่องผูใหญบานหรือผูนําชุมชน ตองแจงให               
แตละครัวเรือนทราบลวงหนา เมื่อมีการประชุมประชาคมเกี่ยวกับโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 
1.00) เรื่องการเสนอโครงการตองเปนไปตามมติที่ประชุมของหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 1.00)  

เรื่องหมูบานตองสงรายละเอียดโครงการใหคณะกรรมการระดับอําเภอพิจารณากลั่นกรอง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.83) เรื่องประธานคณะกรรมการไมสามารถเสนอขออนุมัติเบิกเงินไดโดยไมได
รอการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.83) แตเรื่องการประชุมประชาคม
ที่ตองมีนายอําเภอ ปลัดอําเภอ หรือผูแทนจากอําเภอเขารวมสังเกตการณในการประชุม         
และเรื่องผูรับผิดชอบโครงการจําเปนตองมีตัวแทนจากประชาชนในหมูบานดวยนั้น พบวา 

ครัวเรือนสวนใหญมีความรูความเขาใจระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.48 และ 0.40 
ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.26) 
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5.5.1.3  การเปรียบเทียบผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ 
                               ระหวางพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
    การเปรียบเทียบผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ           

ของครัวเรือนในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ     
และพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 0.84 และ 0.79 ตามลําดับ) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.27 
    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ     
ในรายดาน ปรากฏผลดังตอไปนี้ (ตารางที่ 5.27) 

    ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ             
ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงการระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87 และ 0.83 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.27) 
  ดานการเสนอโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณ ปรากฏผลวา ครัวเรือน     
สวนใหญ ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับโครงการระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.82 และ 0.76 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.27) 
    ในดานการเสนอโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณนั้น มีบางรายขอ             
ที่ปรากฏผลการประเมินแตกตางกัน ไดแก เรื่องการประชุมประชาคมที่ตองมีนายอําเภอ 
ปลัดอําเภอ หรือผูแทนจากอําเภอเขารวมสังเกตการณในการประชุม และเรื่องผูรับผิดชอบ
โครงการจําเปนตองมีตัวแทนจากประชาชนในหมูบานดวย ซ่ึงพบวาครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่

ที่ไมประสบความสําเร็จมีความรูความเขาใจในระดับปานกลางเทานั้น  
 

    5.5.2    ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของคณะกรรมการ 

                        ระดับหมูบาน  

    ผลการศึกษา โดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับคณะกรรมการระดับหมูบาน          
ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ 
เลขานุการ ฝายควบคุมและตรวจสอบ เหรัญญิก และกรรมการ หมูบานละ 6 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 
12 คน ผูศึกษาไดนําเสนอผลการสนทนากลุม ดังตอไปนี้ 

5.5.2.1  ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการในความคิดเห็น 

           ของคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  
คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นตอ

ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน ดังนี้  
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 1)   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ 
(1)  ขั้นตอนการจัดทําโครงการ  

  การจัดทําโครงการเริ่มตนจากทางที่วาการอําเภอไดแจงใหกํานัน

และผูใหญบานเขารวมประชุมเพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ณ ที่วาการ
อําเภอเวียงสา ซ่ึงผูนําชุมชนจะนําขอมูลที่ไดรับนั้น มาถายทอดใหประชาชนในหมูบานทราบ 
และมีการประสานความรวมมือกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเพื่อเขามาชวยเหลือสนับสนุน
อีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมสําคัญลําดับแรก คือ การเปดเวทีประชาคม เพื่อใหประชาชนไดรวมกัน
แสดงความคิดเห็นและทําการคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบานตามระเบียบของโครงการ   

อยูดีมีสุข เมื่อประชาชนลงมติคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบานแลว คณะกรรมการจึงเริ่ม    
วางแผนการดําเนินงาน โดยมีการรวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการที่เปดโอกาส       
ใหประชาชนไดรวมกันเสนอกิจกรรมที่เปนไปตามความตองการ เพื่อทําใหเกิดกระบวนการ       
มีสวนรวมในการหาแนวทางรวมกัน หากเกิดปญหาจะไดรวมกันแกไข จนกระทั่งไดขอสรุป
เกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมที่อยากใหเกิดขึ้นภายใตโครงการอยูดีมีสุข ซ่ึงในระยะเวลาที่มีการเปด

เวทีประชาคม เปนชวงที่มีการเนนแนวคิดการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบกับอาชีพหลักของประชาชนสวนใหญคือการทําเกษตรกรรม ดังนั้น โครงการ              
ที่ประชาชนอยากใหจัดทํา จึงเนนดานการเกษตรเปนหลัก โดยชื่อโครงการที่รวมกันสรุปจาก
เวทีประชาคม คือ โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ใบไมทําปุยหมัก เลี้ยงสัตว หัตถกรรม
พ้ืนบาน และรักษาสิ่งแวดลอม 

(2)  ขั้นตอนการเสนอโครงการ 
การเสนอโครงการนั้น เริ่มตนจากการที่ใหประชาชนในหมูบาน

รวมกันแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมกอน หลังจากนั้นคณะกรรมการระดับหมูบานจึงไดนํา
กิจกรรมตาง ๆ ที่ประชาชนเสนอนั้นมาเขียนโครงการเพื่อเสนอตอทางอําเภอในขั้นตอนตอไป  

(3)  การบริหารโครงการ 

คณะกรรมการระดับหมูบานจะเปนผูรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการ
โครงการ โดยมีการแบงงานกันตามบทบาทและหนาที่ และทําการติดตอประสานงานกับ
หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของตาง ๆ รวมถึงการประสานงานกับประชาชนในหมูบานเพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ซ่ึงการบริหารกิจกรรมตาง ๆ ภายในโครงการนั้น คณะกรรมการ
ระดับหมูบานจะดําเนินการทุกขั้นตอนใหเปนไปตามรายละเอียดของโครงการ โดยจะมี

ผูรับผิดชอบในแตละหนาที่อยางชัดเจน ไมวาจะเปนประธานคณะกรรมการ รองประธาน
คณะกรรมการ เลขานุการ ฝายควบคุมและตรวจสอบ เหรัญญิก และกรรมการ ซ่ึงรวมจํานวน
ทั้งสิ้นไมเกิน 15 คน ตามระเบียบของโครงการ  
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(4)  การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ตองมีการประชุม

ปรึกษาหารือกันในที่ประชุมของหมูบานกอน และหลังจากนั้นคณะกรรมการระดับหมูบาน        

จึงดําเนินการไปตามแผนงานที่ไดสรุปไว ซ่ึงเปนไปตามรายละเอียดโครงการทุกขั้นตอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อเปนการกระจายใหทุกกลุมกิจกรรม
ไดรับงบประมาณตามความเหมาะสม  

(5)  การปดโครงการและการสงคืนเงินเหลือ 
การปดโครงการจะดําเนินการตามระเบียบของโครงการอยูดีมีสุข   

ซ่ึงรับทราบขอมูลจากทางอําเภอ สวนการสงคืนเงินเหลือนั้นไมไดอยูในขั้นตอนการดําเนินงาน 
เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจํานวน 200,000 บาท เปนงบประมาณที่เบิกจายตามจํานวนเงิน    
ในรายการจัดซื้อจัดจางที่ไดระบุไวในโครงการ แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการระดับหมูบาน     
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณมีความยุงยาก ซ่ึงหากมีขอสงสัย
หรือมีปญหาประการใดตองประสานงานไปยังอําเภอเพื่อขอคําปรึกษาเสมอ  

(6)  การติดตามผลการดําเนินงาน 
   การติดตามผลการดําเนินงานจากทางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะจากทางที่วาการอําเภอและสํานักงานพัฒนาชุมชนนั้น มีอยูอยางสม่ําเสมอ          
สวนหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตางใหความสนใจเปนอยางดี ซ่ึงสังเกตไดจากการมี
ผูสนใจเขามาศึกษาดูงานในกลุมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง อาทิเชน ผูวาราชการจังหวัด 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ และแมวาระยะเวลา
การดําเนินโครงการจะสิ้นสุดลงแลว แตครัวเรือนสวนใหญยังคงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได       
และทําปุยหมักไวใชเองกันอยางตอเนื่องกระทั่งปจจุบัน นอกจากนี้ทางหมูบานยังมีพ้ืนที่สําหรับ
เพาะปลูกบริเวณทายหมูบาน เพื่อใหชาวบานไดปลูกผักแลวนําผลผลิตที่ไดไปจําหนายตอไป  

(7) การจัดเก็บและรักษาหลักฐานการดําเนินโครงการและการเบิก 

      จายเงิน 
  การดําเนินงานตามโครงการ แมวาจะมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ
ใหคณะกรรมการระดับหมูบานแตละคนรับผิดชอบ แตทั้งนี้ตองมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน
ทุกครั้งกอนที่จะดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อไดขอสรุปจากการประชุมแลว             
จึงมอบหมายใหคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนั้น ๆ รับผิดชอบโดยตรงตอไป และการจัดเก็บรักษา

หลักฐานการดําเนินโครงการก็เชนเดียวกัน สวนใหญแลวหลักฐานตาง ๆ จะเกี่ยวของกับการ
เบิกจายเงิน ดังนั้น เหรัญญิกจึงมีหนาที่รับผิดชอบจัดเก็บหลักฐานรวมกับตัวแทนผูรับผิดชอบ
โครงการฝายจัดซื้อจัดจาง ซ่ึงการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายตาง ๆ คณะกรรมการ
ระดับหมูบานจะดําเนินการตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจาง ซ่ึงไดรับคูมือการดําเนินงาน

จากทางอําเภอเพื่อศึกษาประกอบการดําเนินโครงการดวย  
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2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานโดยหมูบาน 
(1)  การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน 

 การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน ไดมาจากการประชุม

ประชาคมภายในหมูบาน โดยใหชาวบานเสนอรายชื่อแลวลงมติคัดเลือก ซ่ึงผูที่ไดรับการ
คัดเลือกสวนใหญ เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน รวมถึงการเปนผูที่มีภาวะผูนําสูง มีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงที่ตองรับผิดชอบ การดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
ระดับหมูบานนั้น จะมีประธานในที่ประชุมเปนผูดําเนินรายการ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการใหชาวบานรับทราบ อันจะทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ซ่ึงตองทําใหชาวบาน

ตระหนักถึงการมีคณะกรรมการระดับหมูบานเปนตัวแทนในดําเนินงานดวย และเมื่อประธาน       
ในที่ประชุมไดชี้แจงรายละเอียดครบถวนแลว จึงใหชาวบานรวมแสดงความคิดเห็นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่ตองการใหเขามาทําหนาที่รวมจํานวนไมเกิน 15 คน  

(2)  การประกาศเชิญชวนเพื่อรวมประชุมประชาคม 
 การประกาศเชิญชวนประชาชนในหมูบานใหเขารวมการประชุม

ประชาคมนั้น ใชการประกาศเสียงตามสายจากหอกระจายขาวของหมูบาน นอกจากนี้          
การประกาศเชิญชวนประชาชนยังเนนผานไปทางหัวหนาแตละคุม (ละแวกบาน) ซ่ึงมีทั้งหมด    
13 คุมดวย 

(3)  ขั้นตอนการประชุมประชาคม 
  การประชุมประชาคมเริ่มตนจากการนําประเด็น หัวขอ หรือปญหา

ตาง ๆ มารวมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีการโตตอบกันในเชิงความคิดของผูเขารวมประชุม 
ซ่ึงชาวบานตองรวมกันแสดงความคิดเห็นวา สิ่งที่ชาวบานสวนใหญในหมูบานตองการคืออะไร        
หรือปญหาที่หมูบานประสบอยูมีอะไรบาง แลวเนนกระบวนการมีสวนรวมเปนหลักเพื่อรวมกัน
หาแนวทางพัฒนาหมูบาน หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงตองมีบันทึกการประชุมไวทุกครั้ง  

(4)  บทบาทหนาที่ของกรรมการแตละตําแหนง  

 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแตละตําแหนงเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข  

(5)  การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานตางๆ เกี่ยวกับโครงการ 
  ผูรับผิดชอบในกิจกรรมยอยตาง ๆ ของโครงการ จะมีตัวแทนจาก
ประชาชนเขารวมเปนคณะทํางานดวย ซ่ึงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานตาง ๆ น้ัน จะเกิดขึ้นจาก

การคัดเลือกโดยประชาชนระหวางการประชุมประชาคมของหมูบานเชนเดียวกับการคัดเลือก
คณะกรรมการระดับหมูบาน ซ่ึงแตละกลุมกิจกรรมสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่ทางกลุมของตน
เห็นวามีความรูความสามารถขึ้นมาเปนตัวแทนของกลุมได เชน กลุมทอผา มีประธานกลุม      
ทอผาเปนตัวแทนผูรับผิดชอบงานดานหัตถกรรม หรือกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ มีประธานกลุม

ปลูกผักเปนตัวแทนผูรับผิดชอบดานเกษตรกรรม เปนตน  
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กลาวโดยสรุป เมื่อนําผลการสนทนากลุมจากคณะกรรมการระดับหมูบาน       
ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จไปตรวจสอบความถูกตองกับสาระสําคัญเกี่ยวกับโครงการอยูดีมีสุข
ในบทที่ 3 หัวขอที่ 3.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน และหัวขอที่ 3.5 กระบวนการดําเนินงาน           

โดยหมูบาน/ชุมชนแลว ปรากฏผลวา คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในทุกรายดาน 
(ตารางที่ 28)  

5.5.2.2  ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการในความคิดเห็น 
            ของคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  

คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นตอ
ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน ดังนี้  

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ 
(1)  ขั้นตอนการจัดทําโครงการ  

  การจัดทําโครงการในขั้นตอนแรกจะมีการเปดประชุมหมูบาน        

และทําการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอยูดีมีสุขใหกับประชาชนไดรับทราบ พรอมทั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการระดับหมูบานในคราวเดียวกัน 

(2)  ขั้นตอนการเสนอโครงการ 
  การเสนอโครงการนั้น ไดมาจากการเสนอความคิดเห็นของ 
ชาวบานวาตองการดําเนินกิจกรรมใดบาง เมื่อไดขอสรุปในที่ประชุมแลว จึงนํามาเขียนเปน

โครงการ และเสนอไปยังที่วาการอําเภอเพื่อการพิจารณากลั่นกรองในลําดับตอไป 
(3)  การบริหารโครงการ 

  การบริหารโครงการทุกขั้นตอนเปนการบริหารจัดการโดยหมูบาน
เองทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการระดับหมูบานเปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการ 

(4)  การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ตองมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของชาวบานกอนเสมอ และเมื่อไดขอสรุปจากที่ประชุมแลวจึงจะมีการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการ 

(5)  การปดโครงการและการสงคืนเงินเหลือ 

ขั้นตอนการปดโครงการ ยึดตามกําหนดระยะเวลาในโครงการ    
เปนหลัก ซ่ึงหมูบานไมมีขั้นตอนการสงคืนเงินเหลือ เนื่องจากงบประมาณที่ใชจายเพื่อการ
จัดซื้อจัดจางตาง ๆ เปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวในโครงการ ซ่ึงคณะกรรมการระดับหมูบาน
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการนั้น ยังไมมี

ความเพียงพอ 
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(6)  การติดตามผลการดําเนินงาน 
การติดตามผลการดําเนินงาน มีการมอบหมายใหคณะกรรมการ

ระดับหมูบานที่ทําหนาที่เปนผูติดตามและตรวจสอบรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการแตละคน       

จะไมพยายามกาวกายงานกัน 
(7)  การจัดเก็บและรักษาหลักฐานการดําเนินโครงการและการเบิก 

                                          จายเงิน 
การจัดเก็บและรักษาหลักฐานของการดําเนินโครงการ อาทิเชน 

บันทึกการประชุม หนังสือราชการ หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ เปนหนาที่ของเลขานุการ      

สวนเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินนั้น เหรัญญิกจะเปนผูที่จัดเก็บทั้งหมด 
2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานโดยหมูบาน 
(1)  การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน 

  การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน ตองมีการจัดประชุม
เพื่อใหชาวบานไดเสนอรายชื่อผูที่ตองการใหเปนตัวแทน และทําการคัดเลือกคณะกรรมการ      

ในแตละตําแหนงตามความรูความสามารถ 
(2)  การประกาศเชิญชวนเพื่อรวมประชุมประชาคม 

 การประกาศเชิญชวนใหชาวบานเขารวมการประชุมประชาคม     
ใชวิธีการประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวประจําหมูบาน 

(3)  ขั้นตอนการประชุมประชาคม 

  การประชุมประชาคมของหมูบานมีทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรก    
เปนการประชุมระหวางผูนําชุมชน คณะกรรมการระดับหมูบาน และสํานักงานพัฒนาชุมชน   
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดทําแผนชุมชนและการดําเนินโครงการ สวนการประชุมครั้งที่ 2     
คือ การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอมูลที่ไดรับจากสํานักงานพัฒนาชุมชนใหแกชาวบาน 
ซ่ึงการประชุมประชาคมเปนการเปดโอกาสใหชาวบานไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ         

และโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 น้ี ชาวบานไดรวมกันเลือกที่จะดําเนินโครงการ
เกษตรยั่งยืน ซ่ึงดําเนินงานเกี่ยวกับการทําปุยชีวภาพและการเพาะปลูกเปนหลัก 

(4)  บทบาทหนาที่ของกรรมการแตละตําแหนง 
 คณะกรรมการระดับหมูบาน ทําหนาที่เปนตัวแทนของหมูบาน     
ในการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการแตละตําแหนงมีบทบาท

และหนาที่เปนไปตามระเบียบที่กําหนดในโครงการอยูดีมีสุข   
(5)  การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ 

 การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ สวนใหญแลว       
มีตัวแทนมาจากการคัดเลือกของชาวบานในที่ประชุม ซ่ึงทําการเสนอรายชื่อเชนเดียวกับ       

การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน  
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  กลาวโดยสรุป เมื่อนําผลการสนทนากลุมจากคณะกรรมการระดับหมูบาน       
ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จไปตรวจสอบความถูกตองกับสาระสําคัญเกี่ยวกับโครงการ        
อยูดีมีสุข ในบทที่ 3 หัวขอที่ 3.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน และหัวขอที่ 3.5 กระบวนการดําเนินงาน

โดยหมูบาน/ชุมชนแลว ปรากฏผลวา คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ        
ในทุกรายดาน (ตารางที่ 28) 
 

 5.5.3    ผลการประเมินความพึงพอใจจากการดําเนินงานตามโครงการ 

                                        5.5.3.1  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการดําเนินงานตามโครงการ           
                               ในความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  
    ความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือน      

สวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.29 
    ในดานความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการนี้ ไดทําการแบงออกเปน 3 ดาน 
ประกอบดวย ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน ความพึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของกับ
โครงการ และความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากโครงการ ซ่ึงในแตละดานมีผลของความพึงพอใจ

รายขอ ดังนี้  
  ดานกระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก คือ การจัดทําโครงการ 
การเสนอโครงการ และการบริหารงานโครงการ 
    และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจดานกระบวนการดําเนินงานในรายประเด็น           
ปรากฏผล ดังนี้ 

    การจัดทําโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.23) (ตารางที่ 5.29) 
    ในดานการจัดทําโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอขั้นตอนการคัดเลือก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.27) และพึงพอใจตอขั้นตอนการมีสวน
รวมเพื่อจัดทําโครงการของคนในหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.18) (ตารางที่ 5.30)  

    การเสนอโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.20) (ตารางที่ 5.29) 
    ในดานการเสนอโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอขั้นตอนการเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.28) พึงพอใจตอขั้นตอนการพิจารณา
กลั่นกรองจัดลําดับความสําคัญของโครงการจากหนวยงานราชการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) และ

พึงพอใจในระยะเวลาที่ไดรับพิจารณาอนุมัติงบประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.18) (ตารางที่ 5.30) 
    การบริหารงานโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจ (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.11) (ตารางที่ 5.29) 
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    ในดานการบริหารงานโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอขั้นตอน          
การจัดซื้อจัดจางในโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11) พึงพอใจตอการจัดกิจกรรม/การประชุม/
สัมมนา/ฝกอบรมใหหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) พึงพอใจที่มีการประกาศบัญชีคาใชจายตาง ๆ 

ในที่สาธารณะใหประชาชนทราบ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) และพึงพอใจตอการประกาศรายงาน
ความกาวหนาและรายงานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในที่สาธารณะใหประชาชนทราบ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.13) (ตารางที่ 5.30) 
    กลาวโดยสรุป ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานโดยรวม
ของโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17) (ตารางที่ 5.29) 

    ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) (ตารางที่ 5.29) 
    ในดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจในความ   
เอาใจใสใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการของขาราชการระดับอําเภอ (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.29) พึงพอใจตอความเอาใจใสในการดําเนินการถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน

และวิธีการตาง ๆ ในโครงการของคณะกรรมการระดับหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.18) (ตารางที่ 
5.30) 
    ดานผลที่ไดรับจากโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจ (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.36) (ตารางที่ 5.29) 
    ในดานผลที่ไดรับจากโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจที่มีเงินออมเพิ่มขึ้น    

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) มีสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40) มีสุขภาพอนามัย
ที่ดีขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.44) ไดบริโภคอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.45) 
รวมถึงภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมีในการทําเกษตรกรรมลดลง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) (ตารางที่ 
5.30)  
    กลาวโดยสรุป ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอโครงการโดยรวม ทั้งดาน

กระบวนการดําเนินงาน ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ และดานผลที่ไดรับจากโครงการ  
    5.5.3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการดําเนินงานตามโครงการ           
                               ในความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
    ความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือน      
สวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.31 

  ในดานความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการนี้ ไดทําการแบงออกเปน 3 ดาน 
ประกอบดวย ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน ความพึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของกับ
โครงการ และความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากโครงการ ซ่ึงในแตละดานมีผลของความพึงพอใจ
รายขอ ดังนี้  
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  ดานกระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก คือ การจัดทําโครงการ 
การเสนอโครงการ และการบริหารงานโครงการ 
    และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจดานกระบวนการดําเนินงานในรายประเด็น           

ปรากฏผล ดังนี้ 
    การจัดทําโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.09) (ตารางที่ 5.31)  
    ในดานการจัดทําโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอขั้นตอนการคัดเลือก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.13) และพึงพอใจตอขั้นตอนการมี       

สวนรวมเพื่อจัดทําโครงการของคนในหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) (ตารางที่ 5.32) 
    การเสนอโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา เฉย ๆ (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.57) (ตารางที่ 5.31) 
    ในดานการเสนอโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอขั้นตอนการเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.01) พึงพอใจตอขั้นตอนการพิจารณา    

กลั่น กรองจัดลําดับความสําคัญของโครงการจากหนวยงานราชการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.69) และ      
พึงพอใจในระยะเวลาที่ไดรับพิจารณาอนุมัติงบประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.01) (ตารางที่ 5.32) 
    การบริหารงานโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจ (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.94) (ตารางที่   5.31) 
    ในดานการบริหารงานโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจางในโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.73) พึงพอใจตอการจัดกิจกรรม/การประชุม/สัมมนา/
ฝกอบรมใหหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.94) พึงพอใจที่มีการประกาศบัญชีคาใชจายตาง ๆ ในที่
สาธารณะใหประชาชนทราบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.08) และพึงพอใจตอการประกาศรายงานความ 
กาวหนาและรายงานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในที่สาธารณะใหประชาชนทราบ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.01) (ตารางที่ 5.32) 

    กลาวโดยสรุป ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานโดยรวม
ของโครงการ  (คาเฉลี่ยเทากับ 3.85) (ตารางที่ 5.31) 
    ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา     
เฉย ๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.63) (ตารางที่ 5.31) 
    ในดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา เฉย ๆ        

ในเรื่องการเอาใจใส ใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการของขาราชการระดับอําเภอ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.52) แตพึงพอใจตอความเอาใจใสในการดําเนินการถายทอดความรูความ 
เขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ในโครงการของคณะกรรมการระดับหมูบาน (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.75) (ตารางที่ 5.32) 
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    ดานผลที่ไดรับจากโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจ (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.92) (ตารางที่ 5.31) 
    ในดานผลที่ไดรับจากโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจที่มีเงินออมเพิ่มขึ้น    

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.89) มีสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 3.97) มีสุขภาพอนามัย    
ที่ดีขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) ไดบริโภคอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.94) 
รวมถึงภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมีในการทําเกษตรกรรมลดลง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.73) (ตารางที่ 
5.32)  
    กลาวโดยสรุป ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอโครงการโดยรวม ทั้งดาน

กระบวนการดําเนินงาน ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ และดานผลที่ไดรับจากโครงการ  
    5.5.3.3  การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจจากการดําเนินงานตาม 
                               โครงการระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความ  
                               สําเร็จ 
   ความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือน       

สวนใหญ ทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอโครงการ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และ 3.84 ตามลําดับ) ซ่ึงพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จมีสัดสวนความพึงพอใจ
ที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จทุกรายขอ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.33 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการในรายดาน 
ปรากฏผล ดังตอไปนี้  

    ดานกระบวนการดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ ทั้งพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.17 และ 3.85) (ตารางที่ 5.33) 
    ในดานกระบวนการดําเนินงาน แบงออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้  
    การจัดทําโครงการ ครัวเรือนสวนใหญ ทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและ         

พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอการจัดทําโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และ 4.09)    
(ตารางที่ 5.33) 
    การเสนอโครงการ ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จพึงพอใจ        
ตอการเสนอโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20) แตกตางจากความเห็นของครัวเรือนสวนใหญ       
ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา เฉย ๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.57) (ตารางที่ 5.33) 

    การบริหารงานโครงการ ครัวเรือนสวนใหญ ทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและ    
พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอการบริหารงานโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และ 
3.94) (ตารางที่ 5.33) 
    กลาวโดยสรุป ดานกระบวนการดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ       

ทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอกระบวนการ
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ดําเนินงานในโครงการ ซ่ึงพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จมีสัดสวนของความพึงพอใจสูงกวาพื้นที่      
ที่ไมประสบความสําเร็จทุกรายขอ โดยเฉพาะขั้นตอนการเสนอโครงการที่พบวาความพึงพอใจ
ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จมีความพึงพอใจ แตพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา เฉย ๆ  

    ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่       
ที่ประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23)           
สวนครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา เฉย ๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.63) 
(ตารางที่ 5.33)  
    ดานผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือน        

สวนใหญ ทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอผลที่ไดรับ 
จากการดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และ 3.92) (ตารางที่ 5.33) 
    กลาวโดยสรุป การพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจจากการดําเนินงานตาม
โครงการในรายดานระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จนั้น พบวา 
พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จมีสัดสวนของความพึงพอใจที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ        

ในทุกรายดาน โดยเฉพาะดานกระบวนการดําเนินงานในขั้นตอนการเสนอโครงการและ           
ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ  
 

ตารางที่ 5.23  แสดงผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการในความคิดเห็นของ 

                   ครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  (ภาพรวมและรายดาน)  
(N=224) 

สวนเบี่ยงเบน 
ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย 

มาตรฐาน 

0.84  0.17  ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ  

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ 0.87  0.18  

2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณ 0.82  0.20  

 

  ตารางที่ 5.24  แสดงผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการในความคิดเห็นของ 

                    ครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน)  
(N=143) 

สวนเบี่ยงเบน 
ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย 

มาตรฐาน 

0.79  0.14  ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ  

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ 0.83  0.19  

2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณ 0.76  0.17  
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ตารางที่ 5.25  แสดงผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการในความคิดเห็นของ 

                   ครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ (รายขอ)  
(N=224) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ   

     1.1)  คณะกรรมการระดับหมูบาน ทําหนาที่เปนตัวแทนของ 
             หมูบานในการบริหารงานและงบประมาณของโครงการ 

             ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม 

0.93  0.26  

     1.2)  การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบานตองมีตัวแทน 

            จากแตละครัวเรือนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์เขา 
            รวมประชุม 

0.88  0.33  

     1.3)  นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ/เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับ 

            โครงการมีหนาที่ใหความรูความเขาใจ ใหคําแนะนํา 
            และหนุนเสริมกระบวนการเรียนรูของหมูบาน/ชุมชน 

0.96  0.21  

     1.4)  คณะกรรมการระดับหมูบาน ฝายควบคุมและตรวจสอบ 
            ไมจําเปนตองรายงานผลการตรวจสอบการดําเนิน 

            โครงการใหทุกครัวเรือนทราบในที่ประชุม 

0.72  0.45  

2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อการขอ 

     อนุมัติงบประมาณ 

0.96  0.19  

    2.1)  ผูใหญบานหรือผูนําชุมชน ตองแจงใหแตละครัวเรือน 

           ทราบลวงหนา เมื่อมีการประชุมประชาคมเกี่ยวกับ 

            โครงการ 

0.79  0.40  

    2.2)  การประชุมประชาคมตองมี นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ หรือ  

            ผูแทนจากอําเภอเขารวมสังเกตการณในการประชุมดวย 

0.97  0.17  

    2.3)  การเสนอโครงการตองเปนไปตามมติท่ีประชุมของหมูบาน 0.77  0.42  

    2.4)  หมูบานไมจําเปนตองสงรายละเอียดของโครงการให 
            คณะกรรมการระดับอําเภอพิจารณากลั่นกรองแตอยางใด 

0.75  0.44  

    2.5)  ประธานคณะกรรมการสามารถเสนอขออนุมัติเบิกเงิน  
            ไดเลยโดยไมตองรอการอนุมัติตามมติท่ีประชุม  

            คณะกรรมการ 

0.68  0.47  

    2.6)  ผูรับผิดชอบโครงการ ไมจําเปนตองมีตัวแทนจาก 

           ประชาชนในหมูบาน เนื่องจากมีคณะกรรมการระดับ 

            หมูบาน และฝายควบคุมและตรวจสอบอยูแลว 

0.96  0.19  
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ตารางที่ 5.26  แสดงผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการในความคิดเห็นของ 

                  ครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ (รายขอ)  
(N=143) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ   

     1.1)  คณะกรรมการระดับหมูบาน ทําหนาที่เปนตัวแทนของ 
            หมูบานในการบริหารงานและงบประมาณของโครงการ 

            ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม 

0.92  0.28  

     1.2)  การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบานตองมีตัวแทน 

            จากแตละครัวเรือนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์เขา 
            รวมประชุม 

0.85  0.36  

     1.3)  นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ/เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับ 

            โครงการมีหนาที่ใหความรูความเขาใจ ใหคําแนะนํา 
            และหนุนเสริมกระบวนการเรียนรูของหมูบาน/ชุมชน 

0.97  0.17  

     1.4)  คณะกรรมการระดับหมูบาน ฝายควบคุมและตรวจสอบ 
            ไมจําเปนตองรายงานผลการตรวจสอบการดําเนิน 

            โครงการใหทุกครัวเรือนทราบในที่ประชุม 

0.59  0.49  

2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อการขอ 

     อนุมัติงบประมาณ 
  

    2.1)  ผูใหญบานหรือผูนําชุมชน ตองแจงใหแตละครัวเรือน 

           ทราบลวงหนา เมื่อมีการประชุมประชาคมเกี่ยวกับ 

            โครงการ 

1.00  0.00  

    2.2)  การประชุมประชาคมตองมี นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ หรือ  

            ผูแทนจากอําเภอเขารวมสังเกตการณในการประชุมดวย 

0.48  0.50  

    2.3)  การเสนอโครงการตองเปนไปตามมติท่ีประชุมของหมูบาน 1.00  0.00  

    2.4)  หมูบานไมจําเปนตองสงรายละเอียดของโครงการให 
            คณะกรรมการระดับอําเภอพิจารณากลั่นกรองแตอยางใด 

0.83  0.38  

    2.5)  ประธานคณะกรรมการสามารถเสนอขออนุมัติเบิกเงิน  
            ไดเลยโดยไมตองรอการอนุมัติตามมติท่ีประชุม  

            คณะกรรมการ 

0.83  0.38  

    2.6)  ผูรับผิดชอบโครงการ ไมจําเปนตองมีตัวแทนจาก 

           ประชาชนในหมูบาน เนื่องจากมีคณะกรรมการระดับ 

           หมูบาน และฝายควบคุมและตรวจสอบอยูแลว 

0.40  0.49  
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ตารางที่ 5.27  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ 

                   ในความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบ 
                   ความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน)  
 

พื้นที่ท่ีไมสําเร็จ  พื้นที่ท่ีสําเร็จ  

(N=143) (N=224)                
ประเภทการประเมิน 

สวนเบี่ยงเบน คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน มาตรฐาน 

0.79  0.14  0.84  0.17  ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ  

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคลากร 0.83  0.19  0.87  0.18  

     ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการ 0.76  0.17  0.82  0.20  

     เพื่อการขออนุมัติงบประมาณ 

 

ตารางที่ 5.28  แสดงผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของคณะกรรมการ 

                   ระดับหมูบาน ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ 
                   

ความรูความเขาใจ 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไมมี มี ไมมี มี 

 1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงาน 
   

     ตามโครงการ 
      1.1)  ขั้นตอนการจัดทําโครงการ    

    1.2)  ขั้นตอนการเสนอโครงการ     

    1.3)  การบริหารโครงการ     
    1.4)  การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ     

    1.5)  การปดโครงการและการสงคืนเงินเหลือ     

    1.6)  การติดตามผลการดําเนินงาน     
      1.7)  การจัดเก็บและรักษาหลักฐานการดําเนินโครงการ  

  
           และการเบิกจายเงิน 
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ตารางที่ 5.28  (ตอ) 
 

ความรูความเขาใจ 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไมมี มี ไมมี มี 

2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน 

     โดยหมูบาน 
 

 
 

 

     2.1)  การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน     

     2.2)  ขั้นตอนการประชุมประชาคม     

     2.3)  การประกาศเชิญชวนเพื่อรวมประชุมประชาคม     

     2.4)  บทบาทหนาที่ของกรรมการแตละตําแหนง     

     2.5)  การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานตาง ๆ เกี่ยวกับ 

            โครงการ 
 

 
 

 

 

ตารางที่ 5.29  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือน 

                   ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน)  
(N=224) 

ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจตอโครงการ (ภาพรวม) 4.23  0.44  

1) ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน 4.17  0.48  

    1.1)  การจัดทําโครงการ 4.23  0.60  

    1.2)  การเสนอโครงการ 4.20  0.53  

    1.3)  การบริหารงานโครงการ 4.11  0.57  

2)  ความพึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ 4.23  0.48  

3)  ความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ 4.36  0.53  
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ตารางที่ 5.30  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือน 

                    ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ (รายขอ)  
(N=224) 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ   

1) การจัดทําโครงการ   

    1.1)  ขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 4.27  0.72  
    1.2)  ข้ันตอนการมีสวนรวมเพื่อจัดทําโครงการของคนในชุมชน 4.18  0.60  

2)  การเสนอโครงการ   

     2.1)  ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 4.28  0.58  

 2.2)  ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองจัดลําดับความสําคัญของ 

        โครงการจากหนวยงานราชการ 
4.15  0.64  

     2.3)  ระยะเวลาที่ไดรับพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 4.18  0.65  

3)  ความพึงพอใจตอการบริหารงานโครงการ   
     3.1)  ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางในโครงการ 4.11  0.67  

     3.2)  การจัดกิจกรรม/การประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมในหมูบาน 4.26  0.63  

 3.3)  การประกาศบัญชีคาใชจายตาง ๆ ในที่สาธารณะให 

            ประชาชนทราบ 
3.96  0.70  

3.4)  การประกาศรายงานความกาวหนาและรายงานปญหา/ 

        อุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะในที่สาธารณะให 
4.13  0.73  

ความพึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ   

4)  ความเอาใจใสในการใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการ 

     ของขาราชการระดับอําเภอ 
4.29  0.55  

5)  ความเอาใจใสในการดําเนินงานการถายทอดความรู 

     ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ในโครงการของ 
     คณะกรรมการระดับหมูบาน 

4.18  0.59  

ความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ   

6)  การมีเงินออมเพิ่มขึ้น 4.26  0.66  

7)  การมีสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น 4.40  0.64  

8)  การมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 4.44  0.65  

9)  การบริโภคอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย 4.45  0.62  

10)  ภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมีในการทําการเกษตรลดลง 4.23  0.67  
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ตารางที่ 5.31  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือน 

                   ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ (ภาพรวมและรายดาน)  
(N=143) 

ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจตอโครงการ (ภาพรวม) 3.84  0.36  

1) ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน 3.85  0.47  

    1.1)  การจัดทําโครงการ 4.09  0.68  

    1.2)  การเสนอโครงการ 3.57  0.69  

    1.3)  การบริหารงานโครงการ 3.94  0.64  

2)  ความพึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ 3.63  0.66  

3)  ความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ 3.92  0.55  

 

ตารางที่ 5.32  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือน 

                   ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ (รายขอ)  
(N=143) 

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ   

1) การจัดทําโครงการ   

    1.1)  ขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 4.13  0.83  

    1.2)  ข้ันตอนการมีสวนรวมเพื่อจัดทําโครงการของคนในชุมชน 4.06  0.89  

2)  การเสนอโครงการ   

     2.1)  ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 4.01  0.73  

2.2)  ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองจัดลําดับความสําคัญของ 

        โครงการจากหนวยงานราชการ 
3.69  0.83  

     2.3)  ระยะเวลาที่ไดรับพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 3.01  1.36  

3)  ความพึงพอใจตอการบริหารงานโครงการ   

     3.1)  ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางในโครงการ 3.73  0.81  

     3.2)  การจัดกิจกรรม/การประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมในหมูบาน 3.94  0.78  
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ตารางที่ 5.32  (ตอ) 
(N=143) 

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

3.3)  การประกาศบัญชีคาใชจายตาง ๆ ในที่สาธารณะให 
           ประชาชนทราบ 

4.08  0.89  

3.4)  การประกาศรายงานความกาวหนาและรายงานปญหา/ 
        อุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะในที่สาธารณะให 

4.01  0.93  

ความพึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ   

4)  ความเอาใจใสในการใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการ 

     ของขาราชการระดับอําเภอ 

3.52  0.75  

5)  ความเอาใจใสในการดําเนินงานการถายทอดความรู 

     ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ในโครงการของ 

     คณะกรรมการระดับหมูบาน 

3.75  0.68  

ความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ   

6)  การมีเงินออมเพิ่มขึ้น 3.89  0.82  

7)  การมีสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น 3.97  0.92  

8)  การมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 4.06  0.88  

9)  การบริโภคอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย 3.94  0.53  

10)  ภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมีในการทําการเกษตรลดลง 3.73  0.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

217 

ตารางที่ 5.33  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการในความคิดเห็น 

                   ของครัวเรือนในพื้นที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
                   (ภาพรวมและรายดาน)  
 

พื้นที่ท่ีไมสําเร็จ 

 (N=143) 

พื้นที่ท่ีสําเร็จ 

(N=224) 
ประเภทการประเมิน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจตอโครงการ (ภาพรวม) 3.84  0.36  4.23  0.44  

1) ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน 3.85  0.47  4.17  0.48  

    1.1)  การจัดทําโครงการ 4.09  0.68  4.23  0.60  

    1.2)  การเสนอโครงการ 3.57  0.69  4.20  0.53  

    1.3)  การบริหารงานโครงการ 3.94  0.64  4.11  0.57  

2)  ความพึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของ 

     กับโครงการ 

3.63  0.66  4.23  0.48  

3)  ความพึงพอใจตอผลที่ไดรับ 

     จากการดําเนินงานตามโครงการ 

3.92  0.55  4.36  0.53  

 

5.6  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 
 

5.6.1  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการในความ 

                      คิดเห็นของครัวเรือนเปาหมาย 

   ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ

ครัวเรือนเปาหมายทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ ซ่ึงไดแก พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่         
ที่ไมประสบความสําเร็จ ผูศึกษาไดนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้ 

5.6.1.1 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 
                               ในความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ 

      จากตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จทั้งหมด 224 คน มีจํานวน
ตัวแทนครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามในสวนของปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนจํานวน 
140 คน (รอยละ 62.5) ซ่ึงไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตาม
โครงการ แบงออกเปน 2 สวน คือ ปจจัยนําเขาสูโครงการ และกระบวนการดําเนินงานตาม
โครงการ สรุปไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 5.34)  
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  ปจจัยนําเขาสูโครงการ พบวา มีปญหาอุปสรรค 3 ประการ ดังนี้ 
1) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะกิจกรรม         

ในโครงการมีจํานวนมาก จึงอาจกระจายไปไมทั่วถึง หรือไมเพียงพอตอความตองการของแตละ

กลุมกิจกรรม (จํานวนผูตอบ 64 คน) 
2) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะ ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนนอย (จํานวนผูตอบ 12 คน) 
3) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ เพราะมีกลุม

กิจกรรมในโครงการมาก ดังนั้น จึงตองมีวัสดุอุปกรณที่จําเปนมารองรับใหมากขึ้น (จํานวน

ผูตอบ 79 คน) 
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ พบวา มีปญหาอุปสรรค แบงออกเปน       

6 ดาน คือ 
1) ดานการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ มีปญหาอุปสรรค 

ดังนี้ 

(1) ปญหาการวางแผนเพื่อทํากิจกรรมไมมีความเปนระบบ     
และชัดเจนเพียงพอ เพราะ บางเรื่องชาวบานยังไมทราบรายละเอียด เชน ระเบียบ/กฎเกณฑ
เกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณตาง ๆ (จํานวนผูตอบ 12 คน) 

(2) ปญหาขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการมีความ    
ไมชัดเจนและเขาใจยาก เพราะ มีรายละเอียดมากและยุงยากเกินไป เชน ขั้นตอนการเขียน

โครงการและขั้นตอนในการเสนอเพื่อพิจาณาอนุมัติงบประมาณ เปนตน (จํานวนผูตอบ 10 คน) 
(3) หากเกิดปญหาขึ้นระหวางการดําเนินโครงการชาวบาน

บางสวนยังไมคอยเขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหา เชน การปรับแกรายละเอียดโครงการและ   
การดําเนินงานโดยรวมของทุกกลุมกิจกรรม (จํานวนผูตอบ 56 คน) 

2) ดานจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน มีปญหาเกี่ยวกับ

คณะกรรมการระดับหมูบานยังจัดสรรและตรวจสอบความพรอมดานตาง ๆ ไมดีเทาที่ควร       
เพราะ บางกลุมกิจกรรมยังขาดวัสดุอุปกรณที่จําเปน (จํานวนผูตอบ 10 คน) 

3) ดานกรอบแนวทางในการดําเนินงาน มีปญหาเรื่องความไมเขาใจ          
ในระเบียบการเบิกจายงบประมาณที่คณะกรรมการหมูบานดําเนินการ เพราะการชี้แจง          
ไมละเอียดเพียงพอ (จํานวนผูตอบ 39 คน) 

4) ดานการอํานวยการ มีปญหาเรื่องการดําเนินงานของหมูบาน         
ที่ยังไมมีความพรอมในการที่จะดําเนินงานเองทั้งหมดตามแนวทางที่ไดรับจากราชการ          
ซ่ึงภาครัฐควรใหการชวยเหลือสนับสนุนมากกวาที่จะใหหมูบานดําเนินการเองทั้งหมด (จํานวน
ผูตอบ 2 คน) 
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5) ดานการบริหารงบประมาณ มีปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงิน       
ในการดําเนินกิจกรรมในโครงการยังไมถูกตองเหมาะสม เชน การใชจายไปกับวัสดุอุปกรณ          
ที่ไมจําเปน (จํานวนผูตอบ  13 คน) 

6) ดานการประสานงาน มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
(1) การประสานงานเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติงบประมาณ           

ที่ยังลาชา เชน ความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางหมูบานกับหนวยงานราชการ (จํานวนผูตอบ     
28 คน) 

(2) การติดตอประสานงานระหวางขาราชการระดับอําเภอ       

กับหมูบานยังเกิดปญหาในเรื่องของการถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการ   
(จํานวนผูตอบ 11 คน) 
  ในสวนของขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามโครงการในความเห็นของ
ครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จนั้น แบงออกเปน 2 สวน คือ กระบวนการดําเนินงานของ
โครงการ และการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน สรุปไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 5.36) 

1) กระบวนการดําเนินงานของโครงการ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
(1) ควรดําเนินโครงการตาง ๆ ดวยกระบวนการมีสวนรวมตอไป 

เพราะจะทําใหหมูบานเขมแข็ง มีการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืน (จํานวนผูตอบ 52 คน) 
(2) หนวยงานราชการควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน 

หรือระเบียบของโครงการใหชาวบานไดทราบอยางละเอียดและเขาใจงาย (จํานวนผูตอบ 36 คน) 

(3) ควรมีการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานราชการ
กับหมูบานอยางสม่ําเสมอ (จํานวนผูตอบ 35 คน) 

(4) คณะกรรมการระดับหมูบานควรมีการชี้แจงรายละเอียด
ปลีกยอยตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณใหชาวบานไดทราบโดยละเอียดมากยิ่งขึ้น 
(จํานวนผูตอบ 27 คน) 

(5) เมื่อเกิดปญหาใด ๆ  ระหวางดําเนินโครงการ ทุกคนควร
รวมมือกันเพ่ือหาทางแกไขอยางสม่ําเสมอ (จํานวนผูตอบ 19 คน) 

(6) ควรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือทางสายกลาง      
ในการดําเนินงาน (จํานวนผูตอบ 6 คน) 

(7) ผูนําควรสงเสริม สนับสนุน หรือชี้แนะใหชาวบานไดดําเนิน

กิจกรรมอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป (จํานวนผูตอบ 2 คน) 
2) การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
(1) ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการ      

อยางตอเนื่อง เพราะจะชวยใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น (จํานวนผูตอบ 79 คน) 
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(2) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน
ของทุกกลุมกิจกรรม (จํานวนผูตอบ 52 คน) 

(3) หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมใหมีการ       

ตอยอดการดําเนินงานของทุกกลุมกิจกรรม (จํานวนผูตอบ 46 คน) 
(4) หนวยงานราชการควรมีการดูแล ติดตามงานอยางสม่ําเสมอ

ตอไป (จํานวนผูตอบ 28 คน) 
5.6.1.2 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ       

                                ในความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 

       จากจํานวนตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ จํานวน 143 คน           
มีจํานวนตัวแทนครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามในสวนของปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเปน
จํานวน 97 คน (รอยละ 67.8) ซ่ึงไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ แบงออกเปน 2 สวน คือ ปจจัยนําเขาสูโครงการ และกระบวนการดําเนินงานตาม
โครงการ สรุปไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 5.35)  

      ปจจัยนําเขาสูโครงการ พบวา มีปญหาอุปสรรค 4 ประการ ดังนี้ 
1) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะไดรับ

งบประมาณสนับสนุนนอยเกินไป (จํานวนผูตอบ 56 คน) 
2) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะงบประมาณ    

ที่ไดรับสนับสนุนไมมีความตอเนื่อง ทําใหดําเนินโครงการไมได (จํานวนผูตอบ 9 คน) 

3) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ เพราะยังขาดวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินโครงการ (จํานวนผูตอบ 41 คน) 

4) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ เพราะการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณไมถูกตองเหมาะสม (จํานวนผูตอบ 23 คน) 
      กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ พบวา มีปญหาอุปสรรค แบงออกเปน         

8 ดาน คือ 
1) ดานการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ มีปญหาอุปสรรค 

ดังนี้ 
(1) ปญหาการวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมเปน

ระบบและไมมีความชัดเจน เพราะ ไมมีการชี้แจงเนื้อหาการประชุมที่ละเอียดถี่ถวนเพียงพอ      

(จํานวนผูตอบ 37 คน) 
(2) ปญหาเรื่องขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการ      

ไมชัดเจนและเขาใจยาก เพราะการเสนอโครงการมีขั้นตอนที่ยุงยาก ขาดการอธิบายรายละเอียด   
ที่ชัดเจนทําใหชาวบานไมเขาใจ (จํานวนผูตอบ 42 คน) 
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2) ดานการจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน มีปญหาอุปสรรค 
ดังนี้ 

(1) ปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรและตรวจสอบความพรอมตาง ๆ      

ไมมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณยังไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม      
(จํานวนผูตอบ 17 คน) 

(2) ปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรและตรวจสอบความพรอมตาง ๆ          
ไมมีประสิทธิภาพ เพราะคณะกรรมการในโครงการขาดการประสานงานที่ดี (จํานวนผูตอบ       
10 คน) 

3) ดานกรอบแนวทางในการดําเนินงาน มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
(1) ปญหาเรื่องความไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจาย

งบประมาณ เพราะคณะกรรมการระดับหมูบานขาดการชี้แจงที่ละเอียดเพียงพอ จึงทําให
ชาวบานไมเขาใจ (จํานวนผูตอบ 29 คน) 

(2) ปญหาเรื่องความไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจาย

งบประมาณ เพราะการเบิกจายงบประมาณมีความยุงยากและซับซอน (จํานวนผูตอบ 9 คน) 
4) ดานการอํานวยการ มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานจากทาง

ราชการที่ใหหมูบานไดดําเนินโครงการเองทั้งหมดไมมีความเหมาะสม เพราะขาราชการ         
ยังไมใหการดูแลสนับสนุนเทาที่ควร ทําใหชาวบานขาดการบริหารจัดการที่ดี (จํานวนผูตอบ        
4 คน) 

5) ดานบริหารงบประมาณ มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
(1) ปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ไมเปนไปตามแผนงาน 

เพราะวัตถุดิบที่จําเปนตอการดําเนินกิจกรรมทําปุยหมักไมเพียงพอ จึงจําเปนตองหาซื้อ       
จากภายนอก (จํานวนผูตอบ 10 คน) 

(2) ปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินในการดําเนินกิจกรรม  เพราะ

คณะกรรมการระดับหมูบานยังขาดทักษะในการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีพอ (จํานวนผูตอบ     
7 คน) 

6) ดานการประสานงาน มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
(1) ปญหาการประสานงานเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติงบประมาณ    

ที่ยังลาชา เพราะมีขั้นตอนมากเกินไป (จํานวนผูตอบ 69 คน) 

(2) ปญหาเรื่องการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการ
ระดับหมูบานกับประชาชนในหมูบาน เพราะ มักเกิดกรณีทะเลาะเบาะแวงระหวางการประชุม
หมูบานเสมอ ทําใหชาวบานไมอยากเขารวมประชุม (จํานวนผูตอบ 42 คน) 

(3) ปญหาเรื่องการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ

ระดับอําเภอ เพราะหนวยงานราชการขาดการติดตามงานอยางตอเนื่อง (จํานวนผูตอบ 13 คน) 
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7) ดานการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
(1) ปญหาความไมตอเนื่องของโครงการ เพราะไมมีงบประมาณ

สนับสนุนเพ่ิมเพื่อที่จะไดตอยอดกิจกรรมทําปุยหมัก (จํานวนผูตอบ 57 คน) 

(2) ชาวบานยังขาดการสงเสริมสนับสนุนใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเสนอโครงการจากภาครัฐ (จํานวนผูตอบ 32 คน) 

(3) ปญหาเกี่ยวกับการดูแลติดตามงานของขาราชการ             
ที่เกี่ยวของ เพราะการติดตามงานจากหนวยงานราชการยังขาดความตอเนื่อง (จํานวนผูตอบ       
26 คน) 

8)  ดานการมีสวนรวมของประชาชน มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
(1) การดําเนินกิจกรรมทําปุยหมักเปนกิจกรรมที่เห็นผลชา 

ชาวบานจึงไมคอยไดเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ อยางจริงจัง (จํานวนผูตอบ 14 คน) 
(2) ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน เพราะผูนํา         

ยังไมสามารถกระตุนใหชาวบานเขามามีสวนรวมไดอยางเปนรูปธรรม (จํานวนผูตอบ 18 คน) 

  ในสวนของขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามโครงการในความเห็นของ
ครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จนั้น แบงออกเปน 2 สวน สรุปไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 5.37) 

1) กระบวนการดําเนินงานของโครงการ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
(1) ประชาชนควรมีสวนรวมกับการดําเนินโครงการใหมากขึ้น 

(จํานวนผูตอบ 45 คน) 

(2) ควรมีการติดตอประสานงานที่รวดเร็วขึ้นในเรื่องการขอ
อนุมัติงบประมาณ (จํานวนผูตอบ 37 คน) 

(3) ขาราชการที่เกี่ยวของควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ      
การเสนอโครงการของหมูบานใหชัดเจนและเขาใจงายกวานี้ (จํานวนผูตอบ 28 คน) 

(4) ควรดําเนินงานใหเปนไปตามมติที่ประชุมมากกวานี้ (จํานวน

ผูตอบ 24 คน) 
(5) ประชาชนควรเสนอกิจกรรมที่นาสนใจในการประชุม

ประชาคมใหมากกวานี้ (จํานวนผูตอบ 14 คน) 
(6) คณะกรรมการระดับหมูบานควรมีความรูความสามารถและ  

ภาวะผูนําที่เหมาะสมกวานี้ (จํานวนผูตอบ 11 คน) 

(7) ควรมีการวางแผนดําเนินโครงการที่สอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพฤดูกาลใหมากขึ้น (จํานวนผูตอบ 8 คน) 

(8) ควรมีการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบใหแกคณะกรรมการระดับหมูบาน (จํานวนผูตอบ 3 คน) 
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  2)  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
(1) ขาราชการที่เกี่ยวของควรมีการดูแล ติดตามงานอยาง

ตอเนื่อง (จํานวนผูตอบ  72  คน)  

(2) หนวยงานราชการควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการใหมากขึ้น (จํานวนผูตอบ 59 คน) 

(3) ควรมีการสงเสริมใหชาวบานไดดําเนินโครงการที่กอใหเกิด
รายไดและสรางอาชีพใหมากขึ้น (จํานวนผูตอบ 16 คน) 

(4) ควรดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (จํานวนผูตอบ 7 คน) 
(5) หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรมีการชวยเหลือเรื่อง

ชองทางการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ (จํานวนผูตอบ 3 คน) 
 

            5.6.2  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการในความ 

                     คิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบาน  

           ผลการศึกษา โดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับคณะกรรมการระดับหมูบาน       
ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ หมูบานละ 6 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ผูศึกษาไดนําเสนอผลจาก     
การสนทนากลุมเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามโครงการ 
ดังตอไปนี้  

5.6.2.1  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ         
                            ในความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความ  
                            สําเร็จ 

คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การทํางานรวมกับ         

คนจํานวนมากยอมตองเกิดปญหาขึ้นบาง เนื่องจากไมสามารถบังคับใหชาวบานทําตาม          
ที่ตองการไดทั้งหมด อาจมีชาวบานบางสวนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม และปญหาหนึ่งที่สําคัญ คือ 
ปญหาเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยูดีมีสุขที่คอนขางยุงยากและซับซอน
สําหรับชาวบาน ซ่ึงคณะกรรมการระดับหมูบานตองศึกษาทําความเขาใจใหดีกอน โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการเสนอโครงการ เพราะตองพิจารณากลั่นกรองหลายขั้นตอน ดังนั้นคณะกรรมการ   

และชาวบานจึงตองปรึกษาหารือกันเสมอ เพื่อวางแผนจัดทําโครงการใหถูกตองสมบูรณ        
ในสวนขอเสนอแนะนั้น คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลอง     

กันวาอยากใหการดําเนินโครงการอยูดีมีสุขไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง        
แมระยะเวลาของโครงการในปงบประมาณ 2550 จะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม และในสวนของระเบียบ 
ขั้นตอน และกฎเกณฑตาง ๆ ไมควรยุงยากซับซอนมากนัก เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังไมมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 
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5.6.2.2  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ        
                            ในความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบ 
                            ความสําเร็จ 

   คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามโครงการมี 3 ประการ ไดแก 1) ปญหาความยุงยากซับซอนในระเบียบขั้นตอน
ของโครงการอยูดีมีสุข โดยเฉพาะขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ เนื่องจาก
คณะกรรมการระดับหมูบานยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการที่ถูกตอง 
ประกอบกับขาดคูมือเพื่อศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ สงผลใหการเขียนโครง         

ไมถูกตองตามรูปแบบของทางอําเภอ ดังนั้น การที่ระเบียบขั้นตอนตาง ๆ ยุงยากซับซอนเกินไป 
จึงทําใหชาวบานไมเขาใจ อันเปนผลกระทบถึงการยื่นเสนอโครงการและการไดรับพิจารณา
อนุมัติงบประมาณเกิดความลาชา 2) ปญหาความไมพอเพียงของงบประมาณ และ 3) ปญหา
ความไมพอเพียงของวัตถุดิบที่ใชทําปุยหมัก ไดแก เศษวัชพืช มูลสัตว และน้ําที่ตองใชรดปุย 
เพื่อใหเศษวัชพืชและมูลสัตวยอยสลายไดเร็วยิ่งขึ้น  

  ในสวนขอเสนอแนะนั้น คณะกรรมการระดับหมูบานมีความคิดเห็นสอดคลอง     
กันวาอยากใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรูความเขาใจแกชาวบานเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอน
ของโครงการอยูดีมีสุขใหมากขึ้น และควรสนับสนุนงบประมาณตอไปเพื่อทางหมูบานจะได
ดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง  
 

    5.6.3   ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการในความ 

                       คิดเห็นของผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน  

   ผลการศึกษา โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูนําที่มีบทบาท
สําคัญในหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ หมูบานละ 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 6 คน ผูศึกษา           

ไดนําเสนอผลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน    
ตามโครงการ ดังตอไปนี้ 

5.6.3.1  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ         
            ในความคิดเห็นของผูนําในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ 

  ผูชวยผูใหญบานไดกลาวถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

ตามโครงการไววา  
 

ผมคิดวาระเบียบของโครงการอยูดีมีสุขคอนขางยุงยาก ซ่ึงกวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณก็ตองปรับแกโครงการกันหลายรอบเลยหละ 
โดยเฉพาะในงวดที่ 1 ถาหากวาระเบียบตาง ๆ ไมยุงยากมากก็คงจะดีกวานี้   
(เชิดชัย  แกวกาหลง, 2551)    
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  ประธานผูสูงอายุไดกลาวถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ตามโครงการไววา  
 

เดี๋ยวนี้คนในหมูบานเริ่มเขาไปทํางานกับบริษัทเจียไตที่ทําการเพาะพันธุพืช

มากขึ้น การปลูกผักในโครงการของหมูบานเลยลดลงบาง เทาที่เห็นเนี่ยก็ตอง
เขางานตามเวลาที่บริษัทกําหนดดวยนะ ชาวบานก็เลยตองตื่นแตเชา เพราะ
ตองไปผสมเมล็ดพันธุ แตวางานนี้ก็ไดเงินเร็วและดีเหมือนกัน บางคนถึงกับเชา
ที่ทําเองเลยก็มี ผมก็ไมแนใจวาเขาจะมีการใชปุยเคมีรึเปลา เพราะเปนปุยของ
ทางบริษัททั้งหมด สวนเรื่องการเขารวมโครงการของกลุมผูสูงอายุเนี่ย          

มันก็ตองดูสภาพรางกายดวย ถาเขารวมไดก็จะเขารวมตลอด (ประสิทธิ์ ตรีกุย, 
2551) 

 

    ปราชญชาวบานดานการจักสานไดกลาวถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ      
ในการดําเนินงานตามโครงการไววา  
 

ผมคิดวาการทํางานรวมกันไมวาจะทําอะไรก็ตาม มันก็มีปญหาขัดแยงเกิดขึ้น
กันได แตก็ไมใชปญหาใหญอะไรหรอก การแกไขปญหาก็ตองมีการเอาใจเขา
มาใสใจเราและตองมีความสามัคคีกันดวย (ผอง  วิละขันคํา, 2551) 

 

     5.6.3.2  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ       
                               ในความคิดเห็นของผูนําในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
   ผูใหญบาน ประธานแมบาน และปราชญชาวบานดานการเกษตร (หมอดิน)     
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ปญหาหลักที่พบในการดําเนินงานตามโครงการ คือ ปญหาความ
ไมพอเพียงของงบประมาณ ดังนั้น จึงอยากใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน

งบประมาณใหมากกวาที่เปนอยู เพื่อที่หมูบานจะไดดําเนินโครงการไดอยางตอเนื่อง  
 

   5.6.4   ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 

                        ในความคิดเห็นของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ  

   ผลการศึกษา โดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมขาราชการระดับอําเภอ

ผูเกี่ยวของกับโครงการ ประกอบดวย นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการ รวมจํานวน 3 คน ผูศึกษาไดนําเสนอผลการสนทนากลุมเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ ดังตอไปนี้ 
  ขาราชการระดับอําเภอมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ปญหาที่พบสวนใหญ ไดแก     
1) ปญหาเรื่องงบประมาณ เนื่องจาก หมูบานที่มีกลุมกิจกรรมมาก แตงบประมาณมีจํากัด       
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ยอมจัดสรรงบประมาณเพื่อใหไดครบทุกกลุมลําบาก เพราะฉะนั้นตองมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละกิจกรรมดวย 2) ระเบียบของโครงการ     
อยูดีมีสุขคอนขางมีความยุงยากและซับซอนสําหรับชาวบาน จะเห็นไดวาบางหมูบานตอง

ปรับแกโครงการหลายครั้ง ดังนั้นหลาย ๆ หมูบานจึงไมเสนอโครงการเลย เพราะเขาใจวาระเบียบ
มีความยุงยาก จึงทําใหเสียโอกาสไป 3) ปญหาเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน ซ่ึงในชวงหลัง ๆ 
เริ่มมีการยกระดับแผนชุมชนมากขึ้น โดยมีการพยายามผลักดันใหเปนแผนระดับดีมากเพื่อให
เขาเงื่อนไขที่สามารถจัดทําโครงการอยูดีมีสุขได ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมถูกตองนัก เพราะแผนชุมชน
ของบางหมูบานไมไดเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมที่เขมแข็ง เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณไป

ทําประโยชนจริง หมูบานจึงไมสามารถที่จะดําเนินงานที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ได          
4) ผูนําที่เปนตัวแทนของหมูบานหลายแหงไมมีความรูความสามารถและขาดภาวะผูนําที่ดี      
ไมสามารถกระตุนใหสมาชิกในหมูบานเขามามีสวนรวมได สงผลใหการบริหารจัดการโครงการ
ไมมีประสิทธิภาพ 5) ปญหาการขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจากในทาง
ปฏิบัติจริงมีผูรับผิดชอบโครงการเพียงไมก่ีคนเทานั้น สวนใหญจะเปนผูนําชุมชนทํางานรวมกับ

คณะทํางานอีก 3-4 คน และ 6) ปญหาความไมพอเพียงของจํานวนขาราชการ ทําใหไมสามารถ
รับผิดชอบเพียงโครงการอยูดีมีสุขได ประกอบกับจํานวนหมูบานในอําเภอเวียงสามีจํานวนมาก
ถึง 127 หมูบาน ดังนั้น จึงทําใหการตรวจสอบทําไดไมเต็มที่     
  ในสวนขอเสนอแนะนั้น ขาราชการระดับอําเภอมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา          
ควรมีการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการอยูดีมีสุข ดังนี้ 1) ใหความรู     

ความเขาใจแกหมูบานเกี่ยวกับหลักการกระจายงบประมาณ เนื่องจากบางหมูบานระบุวงเงิน
งบประมาณในโครงการคอนขางสูง แตงบประมาณที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจริง อาจไมเปนไป
ตามที่หมูบานตองการทั้งหมด 2) ควรมีการปรับระเบียบขั้นตอนเกี่ยวกับโครงการใหงายตอการ
นําไปปฏิบัติมากขึ้น 3) การพิจารณาคัดเลือกหมูบานเพื่อเขารวมโครงการ ควรยึดหลักของความ
ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ 4) ผูนําชุมชน

ควรมีการพัฒนาศักยภาพดานความรู ความสามารถ และภาวะผูนําที่เหมาะสม เพราะผูนําที่มี
ศักยภาพนั้น จะสามารถเปนแกนนําในการขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุเปาหมายได 5) หมูบาน      
ที่เขารวมโครงการควรดําเนินงานโดยกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง และ 6) หนวยงาน
ระดับอําเภอตองมีการสงเสริมใหมีการกระจายงานและความรับผิดชอบมากขึ้น อาทิเชน        
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการในแตละแผนงานเพื่อทําหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

ตามนโยบายการบริหารงานของนายอําเภอคนปจจุบัน 
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ตารางที่ 5.34  แสดงปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                   ครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ 
 (N=224) 

ปญหา/อุปสรรค 
จํานวนผูตอบ 

(คน) 

ปยจัยนําเขาสูโครงการ  

1)  ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะกิจกรรมในโครงการ 

     มีจํานวนมาก จึงอาจกระจายไปไมท่ัวถึง หรือไมเพียงพอตอความตองการ 
     ของแตละกลุมกิจกรรม 

64 

2)  ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะไดงบประมาณสนับสนุนนอย 12  
3)  ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ เพราะมีกลุมกิจกรรมในโครงการมาก 

     ดังนั้น จึงตองมีวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนมารองรับใหมากขึ้น 

79 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ  

1)  การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ  
     -  การวางแผนเพื่อทํากิจกรรมไมมีความเปนระบบและชัดเจนเพียงพอ  

        เพราะบางเรื่องชาวบานยังไมทราบรายละเอียด เชน ระเบียบ/กฎเกณฑ 
        เกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณตาง ๆ  

12 

     -  ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการไมมีความชัดเจนและเขาใจยาก  

        เพราะมีรายละเอียดมากและยุงยากเกินไป เชน ขั้นตอนการเขียน 
        โครงการ และขั้นตอนในการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เปนตน 

10 

     -  หากเกิดปญหาขึ้นระหวางการดําเนินโครงการชาวบานบางสวนยังไมคอย 
        เขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหา เชน การปรับแกรายละเอียดโครงการ 

        และการดําเนินงานโดยรวมของทุกกลุมกิจกรรม  

56 

2)  การจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน  

     -  คณะกรรมการระดับหมูบานยังจัดสรรและตรวจสอบความพรอมดานตาง ๆ  
        ไมดีเทาที่ควร เพราะบางกลุมกิจกรรมยังขาดวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน 

10 

3)  กรอบแนวทางในการดําเนินงาน  

     -  ปญหาเรื่องความไมเขาใจในระเบียบการเบิกจายงบประมาณที่คณะกรรมการ 
         หมูบานดําเนินการ เพราะการชี้แจงไมละเอียดเพียงพอ 

39 

4)  การอํานวยการ  
     -  ปญหาเรื่องการดําเนินงานของหมูบานที่ยังไมมีความพรอมในการที่จะดําเนินงาน 

         เองทั้งหมดตามแนวทางที่ไดรับจากราชการ ซ่ึงภาครัฐควรใหการชวยเหลือ  
         สนับสนุนมากกวาที่จะใหหมูบานดําเนินการเองทั้งหมด 

2 

5)  การบริหารงบประมาณ  
     -  การใชจายเงินในการดําเนินกิจกรรมในโครงการยังไมถูกตองเหมาะสม เชน  

        การใชจายไปกับวัสดุอุปกรณท่ีไมจําเปน 

13 

 



 

228 

ตารางที่ 5.34  (ตอ) 
(N=224) 

ปญหา/อุปสรรค 
จํานวนผูตอบ 

(คน) 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ  

6)  การประสานงาน  
     -  ปญหาการประสานงานเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติงบประมาณที่ยังลาชา เชน  

         ความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางหมูบานกับหนวยงานราชการ 

28 

     -  การติดตอประสานงานระหวางขาราชการระดับอําเภอกับหมูบานยังเกิดปญหา 
        ในเรื่องของการถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการ  

11 

 

ตารางที่ 5.35  แสดงปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                   ครัวเรือนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
 (N=143) 

ปญหา/อุปสรรค 
จํานวนผูตอบ 

(คน) 

ปยจัยนําเขาสูโครงการ  

1)  ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะไดรับงบประมาณสนับสนุน 

     นอยเกินไป 

56 

2)  ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะงบประมาณที่ไดรับสนับสนุน 

     ไมมีความตอเนื่อง ทําใหดําเนินโครงการไมได  

9 

3)  ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ เพราะยังขาดวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน 

     ตอการดําเนินโครงการ 

41 

4)  ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ เพราะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
     ไมถูกตองเหมาะสม  

23 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ  

1)  การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ  

     -  การวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมเปนระบบและไมมีความชัดเจน 
        เพราะไมมีการชี้แจงเนื้อหาการประชุมที่ละเอียดถี่ถวนเพียงพอ 

37 

     -  ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการไมชัดเจนและเขาใจยาก  
        เพราะการเสนอโครงการมีขั้นตอนที่ยุงยาก ขาดการอธิบายรายละเอียด 

        ท่ีชัดเจน ทําใหชาวบานไมเขาใจ 

42 

2)  การจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน  

     -  การจัดสรรและตรวจสอบความพรอมตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพ  
        เพราะการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณยังไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม 

17 

     -  การจัดสรรและตรวจสอบความพรอมตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพ เพราะ  

        คณะกรรมการในโครงการขาดการประสานงานที่ดี 

10 
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ตารางที่ 5.35  (ตอ) 
(N=143) 

ปญหา/อุปสรรค 
จํานวนผูตอบ 

(คน) 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ  

3)  กรอบแนวทางในการดําเนินงาน  
     -  ปญหาความไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณ  

         เพราะคณะกรรมการระดับหมูบานขาดการชี้แจงที่ละเอียดเพียงพอ  

         จึงทําใหชาวบานไมเขาใจ 

29 

     -  ปญหาความไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณ  

         เพราะการเบิกจายงบประมาณมีความยุงยากและซับซอน  

9 

4)  การอํานวยการ  

     -  วิธีการดําเนินงานจากทางราชการที่ใหหมูบานไดดําเนินโครงการเองทั้งหมด 
        ไมมีความเหมาะสม เพราะขาราชการยังไมใหการดูแล สนับสนุนเทาที่ควร  

        ทําใหชาวบานขาดการบริหารจัดการที่ดี  

4 

5)  การบริหารงบประมาณ   

     -  ปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ไมเปนไปตามแผนงาน เพราะวัตถุดิบที่จําเปน 

         ตอการดําเนินกิจกรรมทําปุยหมักไมเพียงพอ จึงจําเปนตองหาซื้อจากภายนอก 

10 

     -  ปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินในการดําเนินกิจกรรม เพราะคณะกรรมการระดับ 

         หมูบานยังขาดทักษะในการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีพอ 

7 

6)  การประสานงาน  

     -  ปญหาการประสานงานเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติงบประมาณที่ยังลาชา  
         เพราะมีขั้นตอนมากเกินไป  

69 

     -  ปญหาเรื่องการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการระดับหมูบานกับ 
        ประชาชนในหมูบาน เพราะ มักเกิดกรณีทะเลาะเบาะแวงระหวางการประชุม 

        หมูบานเสมอ ทําใหชาวบานไมอยากเขารวมประชุม 

42 

     -  ปญหาเรื่องการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการระดับอําเภอ  
         เพราะหนวยงานราชการขาดการติดตามงานอยางตอเนื่อง  

13 

7)  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน  
     -  ปญหาความไมตอเนื่องของโครงการ เพราะไมมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่ม 

         เพื่อที่จะไดตอยอดกิจกรรมทําปุยหมัก 

57 

     -  ชาวบานยังขาดการสงเสริมสนับสนุนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอ 

         โครงการจากภาครัฐ  

32 

     -  ปญหาเกี่ยวกับการดูแล ติดตามงานของขาราชการที่เกี่ยวของ  

         เพราะการติดตามงานจากหนวยงานราชการยังขาดความตอเนื่อง  

26 
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ตารางที่ 5.35  (ตอ) 
(N=143) 

ปญหา/อุปสรรค 
จํานวนผูตอบ 

(คน) 

8)  การมีสวนรวมของประชาชน  

     -  การดําเนินกิจกรรมทําปุยหมักเปนกิจกรรมที่เห็นผลชา ชาวบานจึงไมคอย 

        ไดเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ อยางจริงจัง 

14 

     -  ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน เพราะผูนํายังไมสามารถกระตุนให 

        ชาวบานเขามามีสวนรวมไดอยางเปนรูปธรรม 

18 

 

ตารางที่ 5.36  แสดงขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือน 

                   ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ  
(N=224) 

ขอเสนอแนะ 
จํานวนผูตอบ 

(คน) 

1)  กระบวนการดําเนินงานของโครงการ  

      -  ควรดําเนินโครงการตาง ๆ ดวยกระบวนการมีสวนรวมตอไป เพราะจะทําให 
         หมูบานเขมแข็ง มีการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

52 

      -  หนวยงานราชการควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนหรือระเบียบ 
         ของโครงการใหชาวบานไดทราบอยางละเอียดและเขาใจงาย 

36 

      -  ควรมีการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานราชการกับหมูบาน 

         อยางสม่ําเสมอ 

35 

      -  คณะกรรมการระดับหมูบานควรมีการชี้แจงรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ 

         เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณใหชาวบานไดทราบโดยละเอียดมากยิ่งขึ้น 

27 

      -  เมื่อเกิดปญหาใด ๆ ระหวางดําเนินโครงการ ทุกคนควรรวมมือกันเพื่อหาทาง 

         แกไขอยางสม่ําเสมอ 

19 

      -  ควรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือทางสายกลางในการดําเนินงาน 6  

      -  ผูนําควรสงเสริม สนับสนุน หรือชี้แนะใหชาวบานไดดําเนินกิจกรรมอยางถูกตอง 
         และเหมาะสมตอไป 

2 

2)  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน  

      -  ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง  

         เพราะจะชวยใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

79 

      -  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงานของทุกกลุม 

         กิจกรรม 

52 

      -  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมใหมีการตอยอดการดําเนินงาน 

         ของทุกกลุมกิจกรรม 

46 

      -  หนวยงานราชการควรมีการดูแล ติดตามงานอยางสม่ําเสมอตอไป 28  
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ตารางที่ 5.37  แสดงขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของครัวเรือน 

                   ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
(N=143) 

ขอเสนอแนะ 
จํานวนผูตอบ 

(คน) 

1)  กระบวนการดําเนินงานของโครงการ  

      -  ประชาชนควรมีสวนรวมกับการดําเนินโครงการใหมากขึ้น 45  

      -  ควรมีการติดตอประสานงานที่รวดเร็วขึ้นในเรื่องการขออนุมัติงบประมาณ 37  
      -  ขาราชการที่เกี่ยวของควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการ 

         ของหมูบานใหชัดเจนและเขาใจงายกวานี้ 

28 

      -  ควรดําเนินงานใหเปนไปตามมติท่ีประชุมมากกวานี้ 24  

      -  ประชาชนควรเสนอกิจกรรมที่นาสนใจในการประชุมประชาคมใหมากกวานี้ 14  
      -  คณะกรรมการระดับหมูบานควรมีความรูความสามารถ และภาวะผูนํา 

         ท่ีเหมาะสมกวานี้ 

11 

      -  ควรมีการวางแผนดําเนินโครงการที่สอดคลองเหมาะสมกับสภาพฤดูกาล 
          ใหมากขึ้น 

8 

      -  ควรมีการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการติดตามตรวจสอบ 
         ใหแกคณะกรรมการระดับหมูบาน 

3 

2)  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน  

     -  ขาราชการที่เกี่ยวของควรมีการดูแล ติดตามงานอยางตอเนื่อง 72  

     -  หนวยงานราชการควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
        ใหมากขึ้น 

59 

     -  ควรมีการสงเสริมใหชาวบานไดดําเนินโครงการที่กอใหเกิดรายไดและสรางอาชีพ 
        ใหมากขึ้น 

16 

     -  ควรดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7  
     -  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรมีการชวยเหลือเรื่องชองทางการตลาด 

        เพื่อจําหนายผลิตภัณฑ 

3 

 



 
 

บทที่ 6 
 

สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

  การประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จกับพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ในครั้งน้ี 

มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมิน   

การดําเนินงานตามโครงการระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
และศึกษาปญหาอุปสรรค รวมถึงใหขอเสนอแนะและวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสม เพ่ือนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการในโอกาสตอไป  

 

  วิธีการศึกษาในครั้งน้ี ไดนําตัวแบบการประเมินปจจัยนําเขา-ผลผลิต (Input-Output 

Model) มาประยุกตเปนตัวแบบในการกําหนดกรอบแนวคิดของการประเมิน โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากบุคคลผูเกี่ยวของกับโครงการ  4 กลุม  ไดแก  1) กลุมครัวเรือนเปาหมาย          

ที่เขารวมโครงการ  ซึ่งประกอบไปดวย 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ คือ พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ      

จํานวน 224 ครัวเรือน และพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ จํานวน 143 ครัวเรือน เก็บรวบรวมขอมูล      

โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการ 2) กลุมคณะกรรมการระดับหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ 

หมูบานละ 6 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแนวทางการสนทนากลุม 

(Focus Group) เกี่ยวกับโครงการ 3) กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ 

หมูบานละ 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 6 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแนวทางการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) เกี่ยวกับโครงการ และ 4) กลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของ
กับโครงการ จํานวน 3 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแนวทางการสนทนากลุม (Focus Group) 

เกี่ยวกับโครงการ  ซึ่งแบบสอบถาม แนวทางการสนทนากลุม และแนวทางการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกเกี่ยวกับโครงการนี้ ไดสรางขึ้นโดยอาศัยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย      

ที่เกี่ยวของ และสาระสําคัญของโครงการอยูดีมีสุขประกอบกัน 

  การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสถิติ        
ที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) คาความถี่ คารอยละ เพ่ือแจกแจงความถี่ของขอมูลที่ไดจากแบบ 

สอบถาม 2) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย
ของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  
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  ในบทที่ 6 น้ี ไดทําการเสนอผลการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ผลการประเมิน อภิปรายผล 
และขอเสนอแนะ เรียงตามลําดับหัวขอ ดังนี้ 

6.1 สรุปผลการประเมิน 

6.2 อภิปรายผล 
6.3 ขอเสนอแนะ  

 

6.1  สรุปผลการประเมิน 
  

   การประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง

พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จและพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ในครั้งนี้ 
ผูศึกษาไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  

6.1.1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ปรากฏผลวา  

  กลุมครัวเรือนเปาหมายที่เขารวมโครงการ ซ่ึงไดแก ครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 52.7 
และ 54.5) มีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 36.2 และ 34.3) มีระดับการศึกษาประถมศึกษา (รอยละ 

69.6 และ 74.1) มีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3-4 คน (รอยละ 53.6 และ 51.7) อาศัยอยูในหมูบาน
เปนระยะเวลามากกวา 10 ป ขึ้นไป (รอยละ 84.4 และ 91.6) ประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร 
(รอยละ 69.6 และ 53.8) และมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 49.1 และ 57.3) 
  กลุมคณะกรรมการระดับหมูบาน ซ่ึงไดแก คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายและเพศหญิง

ในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 50.0) มีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 66.7 และ 83.3) อาศัยอยูใน
หมูบานเปนระยะเวลามากกวา 10 ป ขึ้นไป (รอยละ 100.0 และ 83.3) ประกอบอาชีพทํานา ทําสวน 
ทําไร (รอยละ 83.3 และ 66.7) มีรายไดเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท (รอยละ 66.7 และ 50.0)         
กลุมตัวอยางสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ปวช หรือเทียบเทา (รอยละ 66.7) และมีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และ 5-6 คน ในสัดสวน        

ที่เทากัน (รอยละ 50.0) สวนกลุมตัวอยางสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จมีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา (รอยละ 50.0) และมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3-4 คน (รอยละ 83.3)  
 กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ ไดแก  
  ผูชวยผูใหญบาน เปนเพศชาย อายุ 53 ป ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษาตอนตน     
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 46 ป อาชีพหลัก 

คือ ทําการเกษตร และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 7,000 บาท  
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  ประธานผูสูงอายุ เปนเพศชาย อายุ 79 ป ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษาชั้นปที่ 4     
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 8 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 48 ป อาชีพหลัก 
คือ คาขายยาสมุนไพรอบแหง และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่อตอเดือน 3,000 บาท 

  ปราชญชาวบานดานการจักสาน เปนเพศชาย อายุ 65 ป ระดับการศึกษา คือ 
ประถมศึกษาชั้นปที่ 7 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปน
ระยะเวลา 65 ป อาชีพหลัก คือ คาขายผลิตภัณฑจักสานตาง ๆ และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย    
ตอเดือน 3,500 บาท  
  กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ไดแก 

  ผูใหญบาน เปนเพศชาย อายุ 48 ป ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 24 ป อาชีพหลัก คือ      
ทําการเกษตร และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,500 บาท  
  ประธานแมบาน เปนเพศหญิง อายุ 38 ป ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย   
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 15 ป อาชีพหลัก 

คือ ทําการเกษตร และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาท  
 ปราชญชาวบานดานการเกษตร (หมอดิน) เปนเพศหญิง อายุ 46 ป ระดับการศึกษา คือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน อาศัยอยูในหมูบานมาเปน
ระยะเวลา 46 ป อาชีพหลัก คือ ทําการเกษตร และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 4,000 บาท  
  กลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ ไดแก 

  นายอําเภอ เปนเพศชาย อายุ 53 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาโท มีประสบการณ 
การทํางานมาเปนระยะเวลา 31 ป  
  ปลัดอําเภอ เปนเพศชาย อายุ 34 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาโท มีประสบการณ
การทํางานมาเปนระยะเวลา 12 ป  
  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ เปนเพศหญิง อายุ 27 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี 

มีประสบการณการทํางานมาเปนระยะเวลา 4 ป  
 

6.1.2  ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ (Input Evaluation) 

6.1.2.1   ความคิดเห็นของครัวเรือนเปาหมาย แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
1)  พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ 

       ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญ 
เห็นวา ปจจัยนําเขาสูโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) และเมื่อ

พิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงในรายดานแลว ปรากฏผลวา 
  ดานความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร ครัวเรือนสวนใหญ    
เห็นวา บุคลากรมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.93)    
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      ดานความพอเพียงของงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
งบประมาณมีความพอเพียงในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.64)      
   ดานความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงานตามโครงการ ไดแก สถานที่ วัสดุอุปกรณ และยานพาหนะ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
ทรัพยากรมีความพอเพียงในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.61) 

2)  พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
      ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญ
เห็นวา ปจจัยนําเขาสูโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.78) และเมื่อ

พิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงในรายดานแลว ปรากฏผลวา 
      ดานความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร ครัวเรือนสวนใหญ    
เห็นวา บุคลากรมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.88)  
      ดานความพอเพียงของงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
งบประมาณมีความพอเพียงในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.52) 

      ดานความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานตามโครงการ ไดแก สถานที่ วัสดุอุปกรณ และยานพาหนะ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
ทรัพยากรมีความพอเพียงในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.53)  

3) การเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ 
                                   ที่ไมประสบความสําเร็จ   

      การเปรียบเทียบผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในภาพรวม 
ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา 
ปจจัยนําเขาสูโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84 และ 0.78 ตามลําดับ)     
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินความเหมาะสมและพอเพียงในรายดานแลว       
ปรากฏผลวา 

   ดานความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร ครัวเรือนสวนใหญ      
ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา บุคลากรผูดําเนินงาน
ตามโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.93 และ 0.88 ตามลําดับ)  
      ดานความพอเพียงของงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่        
ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา งบประมาณมีความพอเพียง       

ในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.64 และ 0.52 ตามลําดับ)  
   ดานความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่             
ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา ทรัพยากรมีความพอเพียงในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ย

เทากับ 0.61 และ 0.53 ตามลําดับ)  
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6.1.2.2  ความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบาน 
   คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา จํานวนขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการมีความพอเพียง คุณสมบัติ

ดานการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานมีความเหมาะสม งบประมาณและทรัพยากรที่ใช
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานมีความพอเพียง สวนคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่          
ที่ไมประสบความสําเร็จมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา จํานวนขาราชการจากที่วาการอําเภอ        
มีจํานวนไมพอเพียง คุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานมีความเหมาะสม 
งบประมาณในการดําเนินงานยังไมมีความพอเพียงเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตที่คาดวา        

จะไดรับ สวนทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานมีความพอเพียง ปรากฏผล  
ดังตารางที่ 6.1  
 

ตารางที่ 6.1  แสดงผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของกลุม  

                  คณะกรรมการระดับหมูบานทั้ง 2 พื้นที่เปรียบเทียบ   
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ ประเภทการประเมิน 

ไมมี มี ไมมี มี 

1)  ความพอเพียงของจํานวนขาราชการ 

     ผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการ 
    

2)  ความเหมาะสมในคุณสมบัติดาน 
     การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 

    

3)  ความพอเพียงของงบประมาณ 
     ในการดําเนินงาน 

    

4)  ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวย 
     ความสะดวกในการดําเนินงาน 

    

 
6.1.2.3  ความคิดเห็นของผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน 

    ผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ ซ่ึงไดแก ผูชวยผูใหญบาน 
ประธานผูสูงอายุ และปราชญชาวบานดานการจักสาน มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
คณะกรรมการระดับหมูบานและขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการมีความเหมาะสม   
และพอเพียง คุณสมบัติดานการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานมีความเหมาะสม 
งบประมาณและทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานมีความพอเพียงและ   

พรอมตอการนําไปดําเนินงานตามโครงการ สวนผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงไดแก ผูใหญบาน ประธานแมบาน และปราชญชาวบานดานการเกษตร (หมอดิน)  
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มีความคิดเห็นสอดคลองเชนเดียวกันวา คณะกรรมการระดับหมูบานและขาราชการผูใหการ
ดูแลสนับสนุนโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง คุณสมบัติดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในหมูบานมีความเหมาะสม ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน           

มีความพรอม แตงบประมาณในการดําเนินงานยังไมพอเพียงตอการดําเนินงาน ปรากฏผล      
ดังตารางที่ 6.2  
 

ตารางที่ 6.2  แสดงผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของกลุมผูนํา 

                  ที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ  
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ ประเภทการประเมิน 

ไมมี มี ไมมี มี 

1)  ความเหมาะสมและพอเพียงของ 

     คณะกรรมการระดับหมูบานและขาราชการ 
     ผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการ 

    

2)  ความเหมาะสมในคุณสมบัติดาน 

     การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 
    

3)  ความพอเพียงของงบประมาณ 

     ในการดําเนินงาน 
    

4)  ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวย 

     ความสะดวกในการดําเนินงาน 
    

 

6.1.2.4  ความคิดเห็นของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ    

   ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ ไดแก นายอําเภอ ปลัดอําเภอ 
และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ      
มีคณะกรรมการระดับหมูบานที่มีความรู ความสามารถ และมีภาวะผูนําเหมาะสม คุณสมบัติ
ดานการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานมีความเหมาะสม ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวก    
ในการดําเนินงานมีความพรอม แตงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ยอมเปนไปตามระเบียบ 

ความเหมาะสม และสัดสวนของการกระจายงบประมาณที่สอดคลองกับลักษณะของโครงการ   
ในหมูบานนั้น ๆ สวนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับ
โครงการไมมีความคิดเห็นใด ๆ เนื่องจากไมไดดูแลสนับสนุนโครงการในพื้นที่อยางจริงจัง 
ปรากฏผล ดังตารางที่ 6.3 
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ตารางที่ 6.3  แสดงผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการในความคิดเห็นของกลุมขาราชการ 

            ระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ  
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ ประเภทการประเมิน 

ไมมี มี ไมมี มี 

1)  ความเหมาะสมในคุณสมบัติดานความรู  
     ความสามารถ และภาวะผูนําของ 

     คณะกรรมการระดับหมูบาน 

  

2)  ความเหมาะสมในคุณสมบัติดาน 
     การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 

  

3)  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ เปนไปตามระเบียบ 
การจัดสรรงบประมาณ 

4)  ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวย 
     ความสะดวกในการดําเนินงาน 

ไมมีความคิดเห็นใด ๆ  

  

 

            6.1.3  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) 

6.1.3.1  ความคิดเห็นของครัวเรือนเปาหมาย แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

1) พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ 
     ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม 
ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.88) และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
กระบวนการดําเนินงานในรายดานแลว ปรากฏผลวา 
  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา         

การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84)     
 การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.96) 
   กรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา
หมูบานมีการดําเนินงานตามกรอบแนวทางของโครงการอยูดีมีสุขไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.67) 

  การฝกอบรม  ครัวเรือนสวนใหญไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการทํากิจกรรมของโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.81) 
  การอํานวยการ  ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การอํานวยการดําเนินงานไดดี 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.93) 
  การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 

การติดตามผลการดําเนินงานทําไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.74) 
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  การบริหารงบประมาณ  ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การบริหารเงิน
งบประมาณ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87)   
  การประสานงาน ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การติดตอประสานงานกัน

ของแตละฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.90)  
  การมีสวนรวมของประชาชน ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา กระบวนการ      
มีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84)   

2) พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
    ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม 

ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.80) และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
กระบวนการดําเนินงานในรายดานแลว ปรากฏผลวา 
  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา         
การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.66)         

  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน ครัวเรือนสวนใหญเห็นวาการ
จัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) 
  กรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
หมูบานไดดําเนินงานตามกรอบแนวทางของโครงการอยูดีมีสุขไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.95) 
  การฝกอบรม  ครัวเรือนสวนใหญไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความ

พรอมในการทํากิจกรรมของโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.92) 
  การอํานวยการ  ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การอํานวยการดําเนินงานไดดี 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.91) 
  การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 
ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.63) 

  การบริหารงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การบริหารงบประมาณ
มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87) 
  การประสานงาน ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา การประสานงานกันของ    
แตละฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.55)  
  การมีสวนรวมของประชาชน ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา กระบวนการ       

มีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87)  
3) การเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ 

                                ที่ไมประสบความสําเร็จ 
  การเปรียบเทียบผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ   

ในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ
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เห็นวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.88 และ 0.80 
ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินในรายดานแลว ปรากฏผลวา 
  การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ

ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จเห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) ซ่ึงแตกตางจาก
ความเห็นของครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา การวางแผน         
การดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.66)  
  การจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ
ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกันวา 

การจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.96 และ 0.87 
ตามลําดับ) 
  กรอบแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือน  
สวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลอง
กันวา หมูบานไดดําเนินงานตามกรอบแนวทางของโครงการอยูดีมีสุขไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.67 

และ 0.95 ตามลําดับ)  
  การฝกอบรม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ทํากิจกรรมของโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 0.81 และ 0.92 ตามลําดับ)  
  การอํานวยการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ ทั้งในพื้นที่ที่ประสบ

ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกันวา การอํานวยการ
ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.93 และ 0.91 ตามลําดับ)  
  การติดตามการดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่     
ที่ประสบความสําเร็จเห็นวา การติดตามการดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.74) ซ่ึงแตกตางจากความเห็นของครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา      

การติดตามการดําเนินงาน มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.63)  
  การบริหารงบประมาณ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกันวา การบริหาร
งบประมาณ ดําเนินงานไดดีในสัดสวนที่เทากัน (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87)   
  การประสานงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบ

ความสําเร็จเห็นวา การประสานงานมีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.90) ซ่ึงแตกตางจาก
ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา ดําเนินงานไดในระดับปานกลาง
เทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.55)  
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  การมีสวนรวมของประชาชน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่    
ที่ประสบความสําเร็จและพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความเห็นสอดคลองกันวา กระบวนการ          
มีสวนรวมของประชาชน ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84 และ 0.87 ตามลําดับ)            

6.1.3.2  ความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบาน 
          คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นสอดคลอง 
กันวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน มีการดําเนินงานไดดีในทุกรายดาน 
สวนคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน มีการดําเนินงานไดคอนขางดีในทุกรายดาน

เชนเดียวกัน ปรากฏผลดังตารางที่ 6.4 
 

ตารางที่ 6.4  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                  กลุมคณะกรรมการระดับหมูบาน ทั้ง 2 พื้นที่เปรียบเทียบ  
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไมดี คอน

ขางดี 

ดี ไมดี คอน

ขางดี 

ดี 

1)  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ       
2)  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตาม 
     โครงการ 

      

3)  กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ       
4)  การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัดกิจกรรม 

     ยอยภายในโครงการ 
      

5)  การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ 

     องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการอํานวยการ 

     จากคณะกรรมการระดับหมูบานใหกับประชาชน 

      

6)  การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงาน 

     ระดับอําเภอที่เกี่ยวของและโดยคณะกรรมการ 
     ระดับหมูบานในการติดตามผลการดําเนินงาน 

     ของประชาชน 

      

7)  การบริหารงบประมาณในโครงการตามระเบียบ 

     วาดวยการบริหารงบประมาณและการใชจายเงิน 
     สําหรับการดําเนินโครงการ กระทรวงมหาดไทย 

      

8)  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ 
     การประสานงานกับประชาชนในหมูบาน 

      

9)  การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการ      
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6.1.3.3  ความคิดเห็นของผูนําที่มีบทบาทในหมูบาน 
    กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน มีการดําเนินงานไดดี           

ในทุกรายดาน สวนกลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน มีการดําเนินงานได     
คอนขางดีในทุกรายดานเชนเดียวกัน ปรากฏผลดังตารางที่ 6.5 
 

ตารางที่ 6.5  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                  กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ  
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไมดี คอน

ขางดี 

ดี ไมดี คอน

ขางดี 

ดี 

1)  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ       
2)  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน 

     ตามโครงการ 
      

3)  กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ       
4)  การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัด 
     กิจกรรมยอยภายในโครงการ 

      

5)  การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ 
     ภาคเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

     และการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับ 
     หมูบานใหกับประชาชน 

      

6)  การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงาน 

     ระดับอําเภอที่เกี่ยวของและโดยคณะกรรมการ  
     ระดับหมูบานในการติดตามผลการดําเนินงาน 

     ของประชาชน 

      

7)  การบริหารงบประมาณในโครงการตาม 

     ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
     และการใชจายเงินสําหรับการดําเนิน 

     โครงการ กระทรวงมหาดไทย 

      

8)  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ 

     การประสานงานกับประชาชนในหมูบาน 

      

9)  การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอ   
     โครงการ 
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6.1.3.4  ความคิดเห็นของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ 
    ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ มีการดําเนินงานไดดี          

ในทุกรายดาน สวนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับ
โครงการไมมีความคิดเห็นใด ๆ เนื่องจากไมไดดูแลสนับสนุนโครงการในพื้นที่อยางจริงจัง 
ปรากฏผลดังตารางที่ 6.6 
 

ตารางที่ 6.6  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

                  กลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ  
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไมดี คอน

ขางดี 

ดี ไมดี คอน

ขางดี 

ดี 

1)  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ    
2)  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน 
     ตามโครงการ 

   

3)  กรอบแนวทางในการดําเนินงานของ 

     โครงการ 
   

4)  การประชุม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัด 

     กิจกรรมยอยภายในโครงการ 
   

5)  การอํานวยการจากคณะกรรมการระดับ 

     หมูบานใหกับประชาชน 
   

6)  การติดตามผลการดําเนินงานของประชาชน 

     โดยคณะกรรมการระดับหมูบาน 
   

7)  การบริหารงบประมาณในโครงการตาม 

     ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

     และการใชจายเงินสําหรับการดําเนิน 
     โครงการ กระทรวงมหาดไทย 

   

8)  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     และการประสานงานกับประชาชนในหมูบาน 

   

9)  การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอ 
     โครงการ 

ไมมีความคิดเห็นใด ๆ  
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6.1.4  ผลการประเมินผลผลิตจากดําเนินงานตามโครงการ (Output Evaluation) 

6.1.4.1    ความคิดเห็นของครัวเรือนเปาหมาย แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ 

     ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม 
ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.35) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในรายดานแลว ปรากฏผลวา  

     การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการ ครัวเรือน    
สวนใหญเห็นดวยกับกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการของหมูบาน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.35)  
     การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่   

ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.43)  
     คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายหลังจากที่เขารวม
โครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับผลที่ไดรับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขา
รวมโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.31)  

2) พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
     ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม 
ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.12) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในรายดานแลว ปรากฏผลวา 
     การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในโครงการของหมูบาน 

ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการของ
หมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26)  

      การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่   
ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.22) 

     คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายหลังจากที่เขารวม
โครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นดวยกับผลที่ไดรับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขา 
รวมโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.99)  

3) การเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไม 
                                   ประสบความสําเร็จ  

     การเปรียบเทียบผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตาม
โครงการในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบ
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ความสําเร็จเห็นดวยกับผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และ 4.12 
ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินในรายดานแลว ปรากฏผลวา  
     การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนของโครงการ ครัวเรือน   

สวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นดวยกับ
กระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการของหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และ 
4.26 ตามลําดับ) 
     หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 
ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นดวยกับ

การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และ 
4.22)  
     คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเปาหมายดีขึ้นหลังจากที่เขารวม
โครงการ ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ
เห็นดวยกับผลที่ไดรับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขารวมโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.31 และ 3.99)  
6.1.4.2   ความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบาน 

      คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จเห็นดวยกับผลผลิต   
ที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการในทุกรายดาน ซ่ึงไดแก 1) คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในหมูบานหลังจากที่เขารวมโครงการดีขึ้น 2) หมูบานมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่ดี 

3) หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ และ 4) ผลผลิตที่ได   
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ สวนคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่          
ที่ไมประสบความสําเร็จนั้น คอนขางเห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ
ในทุกรายดานเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลผลิตที่ไดมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ ปรากฏผลดังตารางที่ 6.7 
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ตารางที่ 6.7  แสดงผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ 

 คณะกรรมการระดับหมูบาน ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ  
 

พื้นที่ท่ีไมประสบ 

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ 

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไม 

เห็นดวย 

คอนขาง 

เห็นดวย 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

คอนขาง 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

1)  คุณภาพชีวิตของประชาชน 

     ในหมูบานหลังจากที่เขารวม 
     โครงการดีขึ้น 

      

2)  หมูบานมีกระบวนการมีสวนรวม 

     ของประชาชนที่ดี 
      

3)  หมูบานมีแนวทางและวิธีการ 

     พัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลอง 

     กับพื้นที่ 

      

4)  ผลผลิตที่ไดมีความสอดคลองกับ 

     วัตถุประสงคของโครงการ 
      

 

      6.1.5  ผลการประเมินผลลัพธจากดําเนินงานตามโครงการ  

 (Outcome  Evaluation) 

6.1.5.1   ความรูความเขาใจของครัวเรือนเปาหมาย แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ 

     ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการในภาพรวม 
ครัวเรือนสวนใหญมีความรูความเขาใจระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) และเมื่อพิจารณาการ

ประเมินความรูความเขาใจในรายดานแลว ปรากฏผลวา 
     ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ครัวเรือนสวนใหญมีความรูความ
เขาใจระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87)  
     ดานการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญ    

มีความรูความเขาใจระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.82)  
2) พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 

     ผลการประเมินความรูความเขาใจในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญ      
มีความรูความเขาใจระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.79) และเมื่อพิจารณาความรูความเขาใจในราย
ดานแลว ปรากฏผลวา 
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     ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ครัวเรือนสวนใหญมีความรูความ
เขาใจระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.83)  
     ดานการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญ   

มีความรูความเขาใจระดับมาก (รอยละ 0.76)  
3) การเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ 

                                  ที่ไมประสบความสําเร็จ 
     การเปรียบเทียบผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ
ของครัวเรือนในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่            

ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84 
และ 0.79 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินความรูความเขาใจในราย
ดานแลว ปรากฏผลวา  
      ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่    
ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ

ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.87 และ 0.83 ตามลําดับ)  
     ดานการเสนอโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณ ครัวเรือน      
สวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.82 และ 0.76 ตามลําดับ)  

6.1.5.2   ความรูความเขาใจของคณะกรรมการระดับหมูบาน 

    เมื่อนําผลการสนทนากลุมจากคณะกรรมการระดับหมูบาน ทั้งในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จไปตรวจสอบความถูกตองกับสาระสําคัญเกี่ยวกับ
โครงการอยูดีมีสุขในบทที่ 3 หัวขอที่ 3.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน และหัวขอที่ 3.5 กระบวนการ
ดําเนินงานโดยหมูบาน/ชุมชนแลว ปรากฏผลวา คณะกรรมการระดับหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่
เปรียบเทียบ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ    

ในทุกรายดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 6.8 
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ตารางที่ 6.8  แสดงผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของคณะกรรมการระดับ 

                 หมูบาน ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ  
 

ความรูความเขาใจ 

พื้นที่ท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ 

พื้นที่ท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
ประเภทการประเมิน 

ไมมี มี ไมมี มี 

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงาน 

     ตามโครงการ 
    

    1.1)  ขั้นตอนการจัดทําโครงการ      

    1.2)  ขั้นตอนการเสนอโครงการ     

    1.3)  การบริหารโครงการ     

    1.4)  การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ     

    1.5)  การปดโครงการและการสงคืนเงินเหลือ     

    1.6)  การติดตามผลการดําเนินงาน     

    1.7)  การจัดเก็บและรักษาหลักฐานการดําเนินโครงการ 

           และการเบิกจายเงิน 
    

2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน 

     โดยหมูบาน 
    

     2.1)  การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน     

     2.2)  ขั้นตอนการประชุมประชาคม     

     2.3)  การประกาศเชิญชวนเพื่อรวมประชุมประชาคม     

     2.4)  บทบาทหนาที่ของกรรมการแตละตําแหนง     

     2.5)  การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานตาง ๆ ในโครงการ     

  

6.1.5.3  ความพึงพอใจของครัวเรือนเปาหมาย แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ 

     ผลการประเมินความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการในภาพรวม 
ครัวเรือนสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) และเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความพึงพอใจในรายดานแลว ปรากฏผลวา 
     ดานกระบวนการดําเนินงาน ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอกระบวน 
การดําเนินงานโดยรวมของโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17)  

    ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอ
บุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23)  
     ดานผลที่ไดรับจากโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอผลที่ไดรับ
จากโครงการ  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.36)  
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2) พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
     ผลการประเมินความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการในภาพรวม 
ครัวเรือนสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) และเมื่อพิจารณาผลการ

ประเมินความพึงพอใจในรายดานแลว ปรากฏผลวา  
     ดานกระบวนการดําเนินงาน ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอกระบวน 
การดําเนินงานโดยรวมของโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.85)  
     ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา เฉย ๆ  
ในดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.63)  

     ดานผลที่ไดรับจากโครงการ ครัวเรือนสวนใหญพึงพอใจตอผลที่ไดรับ
จากโครงการ(คาเฉลี่ยเทากับ 3.92)  

3) การเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพ้ืนที่ 
                                   ที่ไมประสบความสําเร็จ  
     ผลการประเมินความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการในภาพรวม 

ครัวเรือนสวนใหญ ทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอ
โครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และ 3.84 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอโครงการในรายดานแลว ปรากฏผลวา 
     ดานกระบวนการดําเนินงาน ครัวเรือนสวนใหญทั้งพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.17 และ 3.85)  
     ดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ
ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.23) ซ่ึงแตกตางจากครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา เฉย ๆ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.63) 

     ดานผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนสวนใหญ   
ทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการ
ดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และ 3.92)  
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      6.1.6  ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา 

6.1.6.1   ความคิดเห็นของครัวเรือนเปาหมาย แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ 
 ปจจัยนําเขาสูโครงการ พบวา มีปญหาอุปสรรค 3 ประการ ดังนี้ 
(1) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะกิจกรรม  

ในโครงการมีจํานวนมาก จึงอาจกระจายไปไมทั่วถึง หรือไมเพียงพอตอความตองการของ      
แตละกลุมกิจกรรม   

(2) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะไดรับ
งบประมาณสนับสนุนนอย  

(3) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ เพราะมีกลุม

กิจกรรมในโครงการมาก ดังนั้น จึงตองมีวัสดุอุปกรณที่จําเปนมารองรับใหมากขึ้น  
 กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ พบวา มีปญหาอุปสรรค  แบงออก 

เปน 6 ดาน คือ 
(1) ดานการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ มีปญหาอุสรรค 

ดังนี้ 

(1.1) ปญหาการวางแผนเพื่อทํากิจกรรมไมมีความเปนระบบ    
และชัดเจนเพียงพอ เพราะบางเรื่องชาวบานยังไมทราบรายละเอียด เชน ระเบียบ/กฎเกณฑ
เกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณตาง ๆ  

(1.2) ปญหาขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการ    
ไมมีความชัดเจนและเขาใจยาก เพราะมีรายละเอียดมากและยุงยากเกินไป เชน ขั้นตอน       

การเขียนโครงการ และขั้นตอนในการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เปนตน 
(1.3) หากเกิดปญหาขึ้นระหวางการดําเนินโครงการ ชาวบาน

บางสวนยังไมคอยเขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหา เชน การปรับแกรายละเอียดโครงการและ  
การดําเนินงานโดยรวมของทุกกลุมกิจกรรม  

(2) ดานจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน มีปญหาเกี่ยวกับ

คณะกรรมการระดับหมูบานยังจัดสรรและตรวจสอบความพรอมดานตาง ๆ ไมดีเทาที่ควร 
เพราะบางกลุมกิจกรรมยังขาดวัสดุอุปกรณที่จําเปน  

(3) ดานกรอบแนวทางในการดําเนินงาน มีปญหาเรื่องความ      
ไมเขาใจในระเบียบการเบิกจายงบประมาณที่คณะกรรมการระดับหมูบานดําเนินการ เพราะ   
การชี้แจงไมละเอียดเพียงพอ  

(4) ดานการอํานวยการ มีปญหาเรื่องการดําเนินงานของหมูบาน  
ที่ยังไมมีความพรอมในการที่จะดําเนินงานเองทั้งหมดตามแนวทางที่ไดรับจากราชการ         
ซ่ึงภาครัฐควรใหการชวยเหลือสนับสนุนมากกวาที่จะใหหมูบานดําเนินการเองทั้งหมด  
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(5) ดานการบริหารงบประมาณ มีปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงิน  
ในการดําเนินกิจกรรมในโครงการยังไมถูกตองเหมาะสม เชน การใชจายไปกับวัสดุอุปกรณ          
ที่ไมจําเปน  

(6) ดานการประสานงาน มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
(6.1) การประสานงานเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติงบประมาณ        

ที่ยังลาชา เชน ความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางหมูบานกับหนวยงานราชการ  
(6.2) การติดตอประสานงานระหวางขาราชการระดับอําเภอ

กับหมูบานยังเกิดปญหาในเรื่องของการถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการ  

2) พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
     ปจจัยนําเขาสูโครงการ พบวา มีปญหาอุปสรรค 4 ประการ ดังนี้ 

(1) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะไดรับ
งบประมาณสนับสนุนนอยเกินไป  

(2) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของงบประมาณ เพราะ

งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนไมมีความตอเนื่อง ทําใหดําเนินโครงการไมได  
(3) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ เพราะยังขาด

วัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินโครงการ  
(4) ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของวัสดุอุปกรณ เพราะการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณไมถูกตองเหมาะสม  

    กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ พบวา มีปญหาอุปสรรค แบงออก 
เปน 8 ดาน คือ 

(1) ดานการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ มีปญหาอุปสรรค 
ดังนี้ 

(1.1) ปญหาการวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการ    

ไมเปนระบบและไมมีความชัดเจน เพราะไมมีการชี้แจงเนื้อหาการประชุมที่ละเอียดถี่ถวน
เพียงพอ  

(1.2) ปญหาเรื่องขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอ
โครงการไมชัดเจนและเขาใจยาก เพราะการเสนอโครงการมีขั้นตอนที่ยุงยาก ขาดการอธิบาย
รายละเอียดที่ชัดเจนทําใหชาวบานไมเขาใจ  

(2) ดานการจัดหนวยงานและเตรียมดําเนินงาน มีปญหาอุปสรรค 
ดังนี้ 

(2.1) ปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรและตรวจสอบความพรอม  
ตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพ เพราะ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณยังไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม 
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(2.2)  ปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรและตรวจสอบความพรอม
ตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพ เพราะคณะกรรมการในโครงการขาดการประสานงานที่ดี  

(3) ดานกรอบแนวทางในการดําเนินงาน มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 

(3.1) ปญหาเรื่องความไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจาย
งบประมาณ เพราะคณะกรรมการระดับหมูบานขาดการชี้แจงที่ละเอียดเพียงพอ จึงทําให
ชาวบานไมเขาใจ  

(3.2) ปญหาเรื่องความไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจาย
งบประมาณ เพราะการเบิกจายงบประมาณมีความยุงยากและซับซอน  

(4) ดานการอํานวยการ มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน     
จากทางราชการที่ใหหมูบานไดดําเนินโครงการเองทั้งหมดไมมีความเหมาะสม เพราะขาราชการ    
ยังไมใหการดูแลสนับสนุนเทาที่ควร ทําใหชาวบานขาดการบริหารจัดการที่ดี  

(5) ดานบริหารงบประมาณ มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
(5.1) ปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ไมเปนไปตามแผนงาน 

เพราะวัตถุดิบที่จําเปนตอการดําเนินกิจกรรมทําปุยหมักไมเพียงพอ จึงจําเปนตองหาซื้อ      
จากภายนอก   

(5.2) ปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินในการดําเนินกิจกรรม  
เพราะคณะกรรมการระดับหมูบานยังขาดทักษะในการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีพอ  

(6) ดานการประสานงาน มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 

(6.1) ปญหาการประสานงานเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติ
งบประมาณที่ยังลาชา เพราะมีขั้นตอนมากเกินไป  

(6.2) ปญหาเรื่องการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการ
ระดับหมูบานกับประชาชนในหมูบาน เพราะมักเกิดกรณีทะเลาะเบาะแวงระหวางการประชุม
หมูบานเสมอ ทําใหชาวบานไมอยากเขารวมประชุม  

(6.3) ปญหาเรื่องการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ
ระดับอําเภอ เพราะหนวยงานราชการขาดการติดตามงานอยางตอเนื่อง  

(7) ดานการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน มีปญหาอุปสรรค 
ดังนี้ 

(7.1) ปญหาความไมตอเนื่องของโครงการ เพราะไมมี

งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเพื่อที่จะไดตอยอดกิจกรรมทําปุยหมัก  
(7.2) ชาวบานยังขาดการสงเสริมสนับสนุนใหมีความรู     

ความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการจากภาครัฐ  
(7.3) ปญหาเกี่ยวกับการดูแล ติดตามงานของขาราชการะดับ

อําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ เพราะการติดตามงานจากหนวยงานราชการยังขาดความตอเนื่อง  
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(8) ดานการมีสวนรวมของประชาชน มีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
(8.1) การดําเนินกิจกรรมทําปุยหมักเปนกิจกรรมที่เห็นผลชา 

ชาวบานจึงไมคอยไดเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ อยางจริงจัง  

(8.2) ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน เพราะผูนํา    
ยังไมสามารถกระตุนใหชาวบานเขามามีสวนรวมไดอยางเปนรูปธรรม  

6.1.6.2   ความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบาน แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ  
(1) ปญหาการทํางานกับคนหมูมาก ซ่ึงอาจมีชาวบานบางสวน       

ที่ไมไดเขารวมกิจกรรม เพราะลักษณะอาชีพของบางครัวเรือนเปนงานที่ตองเปนไปตามระเบียบ
เวลาราชการ ดังนั้น จึงหาโอกาสยากที่จะเขามารวมทํากิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน 

(2) ปญหาเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนในการดําเนินโครงการภายใต
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีความซับซอนและยุงยากเกินไป  

(3) ปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณที่ตองพิจารณา

หลายขั้นตอนเกินไป  
2) พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
(1) ปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

งบประมาณมีความยุงยาก และคณะกรรมการระดับหมูบานยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงการที่ถูกตอง ประกอบกับการขาดคูมือเพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการ       

อยูดีมีสุขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(2) ปญหาเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการมีความ

ยุงยากซับซอนเกินไป ทําใหชาวบานไมเขาใจ จึงเปนผลทําใหการยื่นเสนอโครงการเกิดความ
ลาชา และกวาจะไดรับพิจารณาอนุมัติงบประมาณจึงใชเวลาคอนขางนาน 

(3) ปญหาเรื่องงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากไดรับงบประมาณ

สนับสนุนนอย 
(4) ปญหาเรื่องน้ํา ที่ยังมีไมเพียงพอตอกระบวนการทําปุยหมัก 

สงผลใหผลผลิตที่ไดไมเปนไปตามที่คาดการณไว 
6.1.6.3   ความคิดเห็นของผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน แบงออกเปน 2 สวน 

ดังนี้ 

1) พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ  
(1) ปญหาเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนของโครงการมีความยุงยาก     

ทําใหตองปรับแกโครงการหลายครั้ง  
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(2) ปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในหมูบาน        
ที่พบวาเริ่มเขาไปทํางานกับบริษัทที่ทําการเพาะเมล็ดพันธุพืช จึงทําใหการปลูกพืชในหมูบาน
ลดลง  

(3) ปญหาของกลุมผูสูงอายุที่ยังขาดการสนับสนุนในกิจกรรม       
ตาง ๆ เชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการกีฬา เปนตน  

(4) ปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานที่เกิดขึ้นระหวางการทํา
กิจกรรม  

(5) ปญหาเรื่องน้ําไมเพียงพอ และเกิดความขัดแยงระหวาง

หมูบาน เนื่องจากพื้นที่ที่ตองการขุดสระเพื่อนําน้ํามาใชเปนพื้นที่ระหวาง 2 หมูบานที่อยูใกลกัน  
2) พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  

   ปญหาเรื่องงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากไดรับงบประมาณ
สนับสนุนนอย ดังนั้น จึงอยากใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนงบประมาณ
มากกวาที่เปนอยู เพื่อที่จะไดดําเนินกิจกรรมในโครงการไดอยางตอเนื่อง  

6.1.6.4   ความคิดเห็นของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ  
สรุปปญหาอุปสรรคได ดังนี้ 

1) ปญหาความไมเขาใจของหมูบานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ 
เนื่องจากงบประมาณที่แตละหมูบานไดรับตองเปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับหลักของการกระจาย
งบประมาณที่ถูกตองเหมาะสมกับลักษณะโครงการของแตละหมูบาน 

2) ปญหาเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนของโครงการอยูดีมีสุขคอนขาง        
มีความยุงยากและซับซอนเกินไปสําหรับชาวบาน  

3) ปญหาเกี่ยวกับการผลักดันใหแผนชุมชนของหมูบานยกระดับเปน        
แผนระดับที่ดีมาก เพื่อใหเขาเงื่อนไขที่สามารถจัดทําโครงการได ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมถูกตอง เพราะ
แผนชุมชนของบางหมูบานไมไดเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมที่เขมแข็ง เมื่อไดรับอนุมัติ

งบประมาณไปทําประโยชนจริง หมูบานจึงไมสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับบริบทของ
พ้ืนที่เทาที่ควร 

4) ปญหาของผูนําบางหมูบานที่ยังไมมีความรูความสามารถและขาด
ภาวะผูนําที่ดี สงผลใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

5) ปญหาการขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจาก

ในทางปฏิบัติจริงมีผูรับผิดชอบโครงการเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น 
6) ปญหาเรื่องจํานวนขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ           

มีจํานวนนอยและตองรับผิดชอบหลายงาน ไมสามารถดูแลรับผิดชอบเฉพาะโครงการ           
อยูดีมีสุขได ประกอบกับจํานวนหมูบานในอําเภอเวียงสามีจํานวนมาก ดังนั้นจึงทําใหการ

ติดตามและตรวจสอบทําไดไมเต็มที่        
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6.2  อภิปรายผล 
 

  การประเมินผลโครงการอยูดีมีสุขในครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําตัวแบบการประเมินปจจัย
นําเขา-ผลผลิต (Input-Output Model) มาประยุกตเปนตัวแบบในการกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อ
ประเมินวา การดําเนินงานตามโครงการนั้นไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม        
ซ่ึงไดทําการประเมินถึงปจจัยนําเขาสูโครงการ กระบวนการ ผลผลิตที่ไดรับ และผลลัพธ      
จากการดําเนินงาน โดยผลการประเมินเหลานี้ สามารถชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต

โครงการ ภายใตสารสนเทศที่ถูกตองครอบคลุม อันจะทําใหทราบถึงขอดีและขอบกพรองของ
การดําเนินงานตามโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงและแกไขโครงการใหดีขึ้นในโอกาสตอไป 
    จากผลการประเมินโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน            
จะเห็นไดวา ผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ กระบวนการ ผลผลิตที่ไดรับ และผลลัพธ

จากการดําเนินงาน โดยในภาพรวม ผลการประเมินโครงการมีความสอดคลองกันทั้ง 2 พ้ืนที่
เปรียบเทียบ กลาวคือ จากการดําเนินงานตามโครงการของทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ มีผลการ
ประเมินโครงการที่ประสบความสําเร็จพอสมควร แตทั้งนี้ ระดับของความสําเร็จในแตละพื้นที่    
มีความแตกตางกัน ซ่ึงผลการประเมินทั้ง 4 ดานขางตน แสดงใหเห็นไดวา ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ 
มีประเด็นใดบางที่ทําใหระดับของความสําเร็จมีความแตกตางกัน รวมถึงการพบขอบกพรองหรือ

ขอจํากัดบางประการจากการดําเนินงานตามโครงการ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได ดังตอไปนี้  
 

  6.2.1   ปจจัยนําเขาสูโครงการ ปรากฏผลวา 

  ในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ มีความเห็นสอดคลองกันวา 
ปจจัยนําเขาสูโครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84 และ 0.78 ตามลําดับ) 
(ตารางที่ 5.7) แตเมื่อพิจารณาในรายดานแลว จะพบวา ดานความพอเพียงของจํานวน
ขาราชการระดับอําเภอผูใหการดูแล สนับสนุนโครงการ แมวาครัวเรือนสวนใหญทั้ง 2 พ้ืนที่

เปรียบเทียบ จะเห็นสอดคลองกันวา มีจํานวนที่พอเพียง แตในความเห็นของคณะกรรมการ
ระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จนั้น กลับเห็นวา จํานวนขาราชการระดับอําเภอ
ผูเกี่ยวของกับโครงการยังมีไมพอเพียง เนื่องจากขาราชการระดับอําเภอไมไดเขามาใหการดูแล
สนับสนุนโครงการโดยตรง แตจะคอยตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําโครงการของหมูบาน
เทานั้น ซ่ึงผลการสนทนากลุมกับคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ

ดังกลาว สอดคลองกับผลการสนทนากลุมกับขาราชการระดับอําเภอที่ยอมรับวา ขาราชการ
ระดับอําเภอไมไดเขาไปใหการดูแลสนับสนุนโครงการในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ       
อยางจริงจัง เนื่องจากมีหนาที่ความรับผิดชอบคอนขางมาก ทางอําเภอจึงไมไดเขาไปดูแล
ติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จมากนัก ซ่ึงทางอําเภอทําหนาที่      
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เปนเพียงสวนของการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่หมูบานไดเสนอมา วาถูกตองตามระเบียบ
เรื่องการจัดทําโครงการ หรือการเบิกจายงบประมาณหรือไมเทานั้น จึงเปนผลใหระดับ
ความคุนเคย หรือการทํางานรวมกับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จมีคอนขางนอย 

ดังนั้น จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ  
เห็นวา จํานวนขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการมีจํานวนที่ไมพอเพียง 
  ในดานความพอเพียงของงบประมาณ ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จมีความเห็นสอดคลองกันวา งบประมาณมีความ
พอเพียงในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 0.64 และ 0.52 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.7)         

เนื่องจากไดรับงบประมาณสนับสนุนนอยเกินไป และเห็นวางบประมาณที่ไดรับสนับสนุนนั้น   
ยังไมมีความตอเนื่อง ทําใหดําเนินโครงการไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่ไมประสบความ  
สําเร็จ ซ่ึงผลการประเมินความพอเพียงของงบประมาณดังกลาว มีความสอดคลองกับ       
ความคิดเห็นของผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบานและคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่      
ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนยังไมมีความพอเพียง 

เนื่องจากจํานวนผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการจะแปรผันตรงกับจํานวน
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน ซ่ึงถาไดรับงบประมาณสนับสนุนนอย ผลผลิตที่ไดรับก็นอย 
แตถาไดรับงบประมาณสนับสนุนมาก ผลผลิตที่ไดรับก็มากตามไปดวย ดังนั้น ผูนําที่มีบทบาท          
สําคัญในหมูบานและคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ จึงมีความเห็น
สอดคลองกันวา จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนยังไมมีความพอเพียงเมื่อเทียบกับ

ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ แตทั้งนี้ ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการไดให       
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณวา การจัดสรรงบประมาณยอมเปนไปตามกรอบหรือ
ระเบียบของการจัดสรรงบประมาณ ที่ตองเปนไปตามหลักของการกระจายงบประมาณ เพื่อให
หมูบานที่เขารวมโครงการอยูดีมีสุข ไดรับงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมและสอดคลองตาม
ลักษณะโครงการในหมูบานนั้น ๆ  

 ในดานความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม
โครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จเห็นสอดคลองกันวา ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม
โครงการมีความพอเพียงในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.61 และ 0.53 ตามลําดับ) 
(ตารางที่ 5.7) เนื่องจาก พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จมีกลุมกิจกรรมในโครงการมาก ทําใหการ

กระจายงบประมาณไมทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการของแตละกลุม ซ่ึงบางกลุมกิจกรรม
ยังคงตองการวัสดุอุปกรณที่จําเปนมารองรับกิจกรรมที่ดําเนินการอยู (ตารางที่ 5.34) สวนพื้นที่   
ที่ไมประสบความสําเร็จนั้น ยังคงขาดวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงานเชนเดียวกัน        
ประกอบกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณบางอยางยังไมถูกตองเหมาะสม ทําใหการใชประโยชน    

ในทางปฏิบัติจริงไมมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่สูญเสียไป (ตารางที่ 5.35) 
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ซ่ึงความเห็นของครัวเรือนสวนใหญทั้ง 2 พ้ืนที่ดังกลาว มีความแตกตางจากความเห็นของกลุม
คณะกรรมการระดับหมูบาน กลุมผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน และกลุมขาราชการระดับ
อําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการที่มีความเห็นสอดคลองกันวา ทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวก

ในการดําเนินงานตามโครงการมีความพอเพียง แตทั้งนี้ ขาราชการระดับอําเภอไมไดแสดง
ความคิดเห็นใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานในพื้นที่          
ที่ไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากไมไดเขาไปใหการดูแลสนับสนุนโครงการอยางจริงจังเทากับ
พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ 
 

 6.2.2   กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา 

  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวมของทั้ง 2 พ้ืนที่
เปรียบเทียบ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่           

ที่ไมประสบความสําเร็จมีความเห็นสอดคลองกันวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ      
ในหมูบานของตน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.88 และ 0.80 ตามลําดับ) (ตารางที่ 
5.15) แตอยางไรก็ตาม แมวาภาพรวมของผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานทั้ง 2 พ้ืนที่
เปรียบเทียบจะปรากฏผลสอดคลองกัน แตหากพิจารณาผลการประเมินในรายดานแลว          

จะพบวามีรายดานที่แตกตางกัน ดังนี้ 
  การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่        
ที่ประสบความสําเร็จเห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.84) แตครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่
ที่ไมประสบความสําเร็จกลับเห็นวา การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานได     
ในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.66) (ตารางที่ 5.15) ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนเพื่อ

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมเปนระบบและไมมีความชัดเจน เพราะไมมีการชี้แจงเนื้อหา   
การประชุมที่ละเอียดถี่ถวนเพียงพอ ประกอบกับขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการ
ไมชัดเจนและเขาใจยาก เพราะการเสนอโครงการมีขั้นตอนที่ยุงยาก รวมทั้งขาดการอธิบาย
รายละเอียดที่ชัดเจนจากขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของ  จึงทําใหชาวบานไมเขาใจ (ตารางที่ 
5.35) ซ่ึงผลการประเมินดังกลาว สอดคลองกับผลการสนทนากลุมกับคณะกรรมการระดับ

หมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา คณะกรรมการระดับหมูบานยังไมคอยมีความรู      
ความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ ดังนั้น ที่ผานมาจึงมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการบอยครั้ง ซ่ึงจากการสนทนากลุมกับขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ 
ทําใหวิเคราะหไดวา การที่ผลการประเมินดานการวางแผน ดําเนินงานไดในระดับปานกลางนั้น 
สวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก ทางอําเภอขาดการดูแลสนับสนุนโครงการในพื้นที่ที่ไมประสบ

ความสําเร็จอยางจริงจัง เพราะมีหนาที่ความรับผิดชอบคอนขางมาก ดังนั้นการใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโครงการกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จจึงทําไดไมเต็มที่ ประกอบกับระยะ     
เวลาในการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความเรงดวน ทางอําเภอจึงไมสามารถเขารวมสังเกตการณ
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การวางแผนดําเนินงานของทุกหมูบานได ดังนั้น การดูแลสนับสนุนโครงการจึงปรากฏในพื้นที่         
ที่ประสบความสําเร็จมากกวา เพราะเปนพื้นที่นํารองและระดับความคุนเคยระหวางขาราชการ
กับประชาชนในพื้นที่มีคอนขางสูง จึงทําใหการวางแผนการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและ

ระดับความสําเร็จของโครงการในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จนั้น มีมากกวาพื้นที่อ่ืน ๆ ซ่ึงจะเห็น
ไดวาการดําเนินโครงการอยูดีมีสุขในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จครั้งนี้ เปนการตอยอดกิจกรรม     
ที่มีการดําเนินงานในพื้นที่อยูแลว 
   การติดตามการดําเนินงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จเห็นวา การติดตามการดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.74)  

(ตารางที่ 5.15) แตครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จกลับเห็นวา การติดตาม
การดําเนินงานมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.63) (ตารางที่ 
5.15) ซ่ึงผลการประเมินดังกลาวสอดคลองกับผลการสนทนากลุมกับคณะกรรมการระดับ
หมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวาหนวยงานระดับอําเภอที่รับผิดชอบ               
ในการติดตามผลการดําเนินงานโดยตรง ไมไดติดตามการดําเนินงานในระดับพื้นที่มากนัก      

ซ่ึงทางอําเภอจะเปนผูกลั่นกรองรายละเอียดโครงการที่หมูบานไดย่ืนเสนอไปเทานั้น แตหากมี
ประเด็นใดที่ชาวบานไมเขาใจ จะไดรับคําแนะนําจากขาราชการระดับอําเภอเพื่อนําขอมูลนั้น ๆ         
ไปปรับแกใหถูกตองเหมาะสม แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามโครงการในระดับพื้นที่น้ัน 
หมูบานจะเปนฝายดําเนินการเองทั้งหมด และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว หมูบานจะมีการสรุป
รายละเอียดประกอบรูปภาพการดําเนินงานตามโครงการสงใหทางอําเภออีกครั้งหนึ่ง สวนการ

ติดตามผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการระดับหมูบาน จะมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่
ติดตามและตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบทั้งหมด ซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณ          
แบบเจาะลึกกับผูนําที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ไดแก ผูใหญบาน ที่เห็นวา  
การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานราชการ มีเจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่นานเทานั้น 
ที่เขามาติดตามการดําเนินงานของหมูบานเปนครั้งคราว แตไมมีขาราชการจากที่วาการอําเภอ

เขามาติดตามการดําเนินงานแตอยางใด ซ่ึงผลการประเมินจากครัวเรือน ผลการสนทนากลุม
จากคณะกรรมการระดับหมูบาน และผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูนําที่มีบทบาทสําคัญ 
ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความสอดคลองกับผลการสนทนากลุมจากขาราชการระดับ
อําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ ซ่ึงยอมรับวาไมไดเขาไปใหการดูแล สนับสนุน หรือติดตามผล
การดําเนินงานในพื้นที่อยางจริงจังเทากับพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ แตทั้งนี้ หนวยงานที่

เกี่ยวของ ซ่ึงไดแก สถานีพัฒนาที่ดินนานไดมีการติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จเปนระยะ ๆ เนื่องจากเปนหนวยงานรวมที่ใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการอยูดีมีสุขของทุกหมูบานที่เขารวมโครงการ จากผลการประเมินดานการ
ติดตามงานที่ดําเนินงานไดในระดับปานกลางนั้น สามารถวิเคราะหเชื่อมโยงกับผลการประเมิน

ดานการวางแผนไดวา เนื่องจากขาราชการระดับอําเภอไมไดเขารวมสังเกตการณในการ       
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วางแผนการดําเนินงาน ประกอบกับการมีหนาที่ความรับผิดชอบคอนขางมาก ดังนั้น จึงไม
สามารถใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จได อันเปนผลให
เกิดชองวางของการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพราะแมวาจะมีการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาและ

ยกระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จแลวก็ตาม แตผลในทางปฏิบัติจริง กลับพบวา
พ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จยังคงไดรับการดูแล สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานที่ดีกวา 
แตกตางจากพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงเปนหมูบานหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
เชนกัน แตไมไดรับการดูแล สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานเทาที่ควร อาจเนื่องจาก
ระดับความสําเร็จในพื้นที่มีคอนขางต่ํา หนวยงานที่เกี่ยวของจึงใหความสําคัญเปนลําดับ

รองลงมาเมื่อเทียบกับหมูบานที่มีความพรอมในดานตาง ๆ มากกวา โดยเฉพาะหมูบานที่มีผูนํา
ที่มีความรูความสามารถและมีภาวะผูนําสูง สามารถกระตุนใหสมาชิกในหมูบานเขารวมกิจกรรม
และมีการขับเคลื่อนใหโครงการบรรลุเปาหมายได 
 การประสานงาน ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จเห็นวา 
การประสานงานมีการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ยเทากับ 0.90) แตครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไม

ประสบความสําเร็จกลับเห็นวา ดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.55) 
(ตารางที่ 5.15) ทั้งนี้เนื่องจาก เกิดปญหาเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหมูบานกับหนวยงาน
ราชการเรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณที่ลาชา เพราะมีขั้นตอนมากเกินไป และมีปญหา
เกี่ยวกับการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการกับสมาชิกในหมูบานที่มักเกิดกรณีทะเลาะ
เบาะแวงระหวางการประชุมหมูบานอยูเสมอ จึงทําใหชาวบานไมอยากเขารวมประชุม รวมทั้ง

ปญหาเรื่องการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการระดับอําเภอ เพราะหนวยงานราชการ
ระดับอําเภอขาดการติดตามงานอยางตอเนื่อง (ตารางที่ 5.35) ซ่ึงผลการประเมินดังกลาว
สอดคลองกับผลการสนทนากลุมกับคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ
ที่เห็นวา การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น สวนใหญจะทําการติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่ของสถานีพัฒนาที่ดินนาน โดยประสานงานผานตัวแทนของหมูบานที่ทํางานอยูใน

สถานีพัฒนาที่ดินเทานั้น ซ่ึงลักษณะการชวยเหลือจากสถานีพัฒนาที่ดิน ไดแก การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงาน และการมีวิทยากรมาแนะนําขั้นตอนในการดําเนินงาน
ใหแกชาวบาน เปนตน ซ่ึงหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ จะมีสวนเกี่ยวของกับการประสานงานเพื่อ
ดําเนินโครงการอยูดีมีสุขของหมูบานคอนขางนอย ดังนั้น จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
คณะกรรมการระดับหมูบานและครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา       

การประสานงานดําเนินงานไดในระดับปานกลางเทานั้น ซ่ึงผลการประเมินดานการประสานงาน
ที่ดําเนินงานไดในระดับปานกลางดังกลาว เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่หมูบานในพื้นที่            
ที่ไมประสบความสําเร็จขาดการติดตอประสานงานไปยังหนวยงานระดับอําเภอที่เกี่ยวของ     
และขาราชการระดับอําเภอเองก็ไมสามารถเขาไปรวมติดตามผลการดําเนินโครงการของ

หมูบานไดอยางเต็มที่ ทําใหระดับความคุนเคยระหวางหมูบานกับขาราชการระดับอําเภอลดลง  
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ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการประสานงานที่ไมมีประสิทธิภาพ จึงทําใหพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จ
ไมไดรับการดูแลสนับสนุนเทาที่ควร แตอยางไรก็ตาม การประสานงานที่ไมมีประสิทธิภาพนั้น 
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่ผูนํายังขาดทักษะเกี่ยวกับการประสานงานที่ดี รวมทั้งยังตองมีการ

พัฒนาศักยภาพของผูนําในหลาย ๆ ดาน อาทิเชน ประสบการณในการทํางาน ความกระตือ        
รืนรนในการทําหนาที่ และที่สําคัญอยางยิ่ง คือ การพัฒนาคุณสมบัติดานความรูความสามารถ 
ดังนั้น จะเห็นไดวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ             
จึงมีไมสูงนัก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ เพราะผูนําไมสามารถกระตุนและ
ประสานงานใหชาวบานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการไดเทาที่ควรนั่นเอง 
 

  6.2.3   ผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา 

  ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม ครัวเรือนสวนใหญ

ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นดวยกับผลผลิต          
จากการดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และ 4.12 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.21)        
ซ่ึงผลผลิตดานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขารวมโครงการนั้น พบวา ครัวเรือนในพื้นที่        
ที่ประสบความสําเร็จเห็นดวยเปนสัดสวนที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จทุกรายขอ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายขอที่วา ครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และ 3.70) 
และครัวเรือนมีภาวะหนี้สินลดลง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และ 3.77) (ตารางที่ 5.21)  
  กลาวโดยสรุป ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน
ระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จนั้น ปรากฏผลวา ครัวเรือน
สวนใหญ ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นดวยกับ     

ผลผลิตจากโครงการทั้งสามดาน คือ 1) การเกิดกระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนของโครงการ         
2) หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ และ 3) คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในหมูบานเปาหมายดีขึ้นหลังจากที่เขารวมโครงการ ซ่ึงผลการประเมิน       
ผลผลิตจากกลุมครัวเรือน มีความสอดคลองกับผลการสนทนากลุมกับคณะกรรมการระดับ
หมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ ที่มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา เห็นดวยกับผลผลิตที่ไดรับจาก

การดําเนินงานตามโครงการในทุกรายดานเชนเดียวกัน อันประกอบดวย 1) คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมูบานหลังจากที่เขารวมโครงการดีขึ้น 2) หมูบานมีกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่ดี 3) หมูบานมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ และ      
4) ผลผลิตที่ไดมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ (ตารางที่ 5.22) 
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     6.2.4  ผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการ  

     6.2.4.1  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ  
    ในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ ทั้งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ
และพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 0.84 และ 0.79 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.27) แตเมื่อพิจารณาผลการประเมินความรู  

ความเขาใจในรายขอแลว พบวา 1) เรื่องคณะกรรมการระดับหมูบานฝายควบคุมและตรวจสอบ
จําเปนตองรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการใหทุกครัวเรือนทราบในที่ประชุม        
2) เรื่องการประชุมประชาคมที่ตองมีนายอําเภอ ปลัดอําเภอ หรือผูแทนจากอําเภอเขารวม
สังเกตการณในการประชุม และ 3) เรื่องผูรับผิดชอบโครงการจําเปนตองมีตัวแทนจากประชาชน
ในหมูบานดวยนั้น ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ มีความรูความเขาใจ      

ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 0.72 0.79 และ 0.68 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.25) แตครัวเรือนสวนใหญ      
ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จมีความรูความเขาใจในรายขอดังกลาวระดับปานกลางเทานั้น 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.59 0.48 และ 0.40 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.26) ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมิน
กระบวนการในดานการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการที่ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญ
ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานได

ในระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.66) (ตารางที่ 5.15) เนื่องจากการวางแผนเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไมเปนระบบและไมมีความชัดเจน เพราะไมมีการชี้แจงเนื้อหา   
การประชุมที่ละเอียดถี่ถวนเพียงพอ ประกอบกับขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการ
ไมชัดเจนและเขาใจยาก เพราะการเสนอโครงการมีขั้นตอนที่ยุงยาก รวมทั้งขาดการอธิบาย
รายละเอียดที่ชัดเจน จึงทําใหชาวบานไมเขาใจ (ตารางที่ 5.35) และผลการประเมินดังกลาว     

ยังสอดคลองกับความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ       
ที่เห็นวา คณะกรรมการระดับหมูบานยังไมคอยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
ดังนั้น การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ผานมาจึงเกิดขึ้นหลายครั้ง            
       เปนที่นาสังเกตวา เมื่อผูศึกษาไดนําผลการสนทนากลุมจากคณะกรรมการระดับหมูบาน
ทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ ไปตรวจสอบความถูกตองกับสาระสําคัญเกี่ยวกับโครงการอยูดีมีสุข    

ในบทที่ 3 หัวขอที่ 3.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน และหัวขอที่ 3.5 กระบวนการดําเนินงานโดย
หมูบาน/ชุมชนแลว พบวา ในภาพรวมคณะกรรมการระดับหมูบานทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ         
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ แตผลการตรวจสอบความถูกตองกับสาระสําคัญเกี่ยวกับ
โครงการอยูมีสุขดังกลาว กลับปรากฏผลแตกตางจากผลการประเมินกระบวนการ ในดานการ
วางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ที่คณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบ

ความสําเร็จเห็นวา การวางแผนการดําเนินงานยังมีปญหาเกี่ยวกับการไมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ จึงเปนผลใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
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บอยครั้ง และยังสอดคลองกับผลการประเมินความรูความเขาใจบางรายขอขางตนที่พบวา 
ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ มีความรูความเขาใจระดับปานกลางเทานั้น 
  จากผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของกลุมครัวเรือนและ        

กลุมคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จขางตน อาจสรุปไดวา         
โดยภาพรวมแลว ทั้งกลุมครัวเรือนและกลุมคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ แตหากพิจารณาในรายขอแลว จะพบวา 
บุคคลทั้ง 2 กลุม ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเสนอโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเขียน
โครงการที่ถูกตองตามระเบียบของโครงการอยูดีมีสุข ซ่ึงปญหาการขาดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณดังกลาว เปนผลกระทบเชื่อมโยงจาก
การขาดการการติดตามการดําเนินงานและการประสานงานที่ดี ระหวางหมูบานและขาราชการ
ระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ ซ่ึงสาเหตุประการสําคัญ คือ การที่หมูบานในพื้นที่            
ที่ไมประสบความสําเร็จ ไมไดรับเอกสารและคูมือสําหรับการดําเนินโครงการโดยหมูบาน/ชุมชน 
จากหนวยงานราชการระดับอําเภอ แตเปนที่นาสังเกตวาคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่

ประสบความสําเร็จกลับไดรับเอกสารและคูมือสําหรับการดําเนินโครงการจากหนวยงานระดับ
อําเภอ เพื่อนําไปศึกษาประกอบการเขียนโครงการในการขออนุมัติงบประมาณ ตั้งแตขั้นตอน
แรกที่เขารวมประชุมกับทางที่วาการอําเภอเพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ดังนั้น ปญหา
การขาดความรูความเขาใจของครัวเรือนและคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จดังกลาว จึงเปนสิ่งที่หนวยงานราชการระดับอําเภอตองใหความสําคัญอยางยิ่ง  

  6.2.4.2   ความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการ  
   ความพึงพอใจของหมูบานตอโครงการในภาพรวม ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวน
ใหญทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอโครงการ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และ 3.84 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5.33) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินความ
พึงพอใจตอโครงการในรายดานแลว ปรากฏผลวา ดานกระบวนการดําเนินงาน แมวาครัวเรือน

สวนใหญทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ จะพึงพอใจตอ
กระบวนการดําเนินงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และ 3.84 ตามลําดับ) แตจะเห็นไดวา พ้ืนที่ที่ประสบ
ความสําเร็จนั้น มีสัดสวนความพึงพอใจที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จมาก (ตารางที่ 
5.33) โดยเฉพาะกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการเสนอโครงการที่พบวา ครัวเรือนสวนใหญ
ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จพึงพอใจตอการเสนอโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20) แตกตางจาก

ความเห็นของครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่เห็นวา เฉย ๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.57) (ตารางที่ 5.33) ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาวสอดคลองกับผลการประเมิน
ความรูความเขาใจในดานการเสนอโครงการที่พบวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จมีความรูความเขาใจระดับปานกลางเทานั้น อันแสดงใหเห็นวา การที่ครัวเรือน    
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สวนใหญขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนและการเสนอโครงการดังกลาวจะสงผล
กระทบโดยตรงตอความพึงพอใจของประชาชน น่ันเอง  
  ในดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ ปรากฏผลเชนเดียวกัน กลาวคือ 

ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ พึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) แตในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ครัวเรือนสวนใหญเห็นวา เฉย ๆ 
เทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 3.63) (ตารางที่ 5.33) ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาวมีความ 
สอดคลองกับผลการประเมินกระบวนการในดานการติดตามการดําเนินงานและการประสานงาน
ระหวางหมูบานกับขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ โดยครัวเรือนสวนใหญ       

ในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จเห็นวา การติดตามงานปรากฏผลการดําเนินงานอยูในระดับ      
ปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ยเทากับ 0.63) (ตารางที่ 5.15) จึงสงผลใหครัวเรือนสวนใหญรูสึกเฉย ๆ 
ตอดานบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมขาราชการระดับอําเภอผูให
การดูแลสนับสนุนโครงการ ซ่ึงคณะกรรมการระดับหมูบานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ    
เห็นวา ขาราชการจากที่วาการอําเภอยังมีจํานวนที่ไมพอเพียง รวมถึงไมไดเขามาดูแลติดตาม

และใหการสนับสนุนกับหมูบานเทาที่ควร สวนในดานผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตาม
โครงการนั้น ปรากฏผลวา ครัวเรือนสวนใหญทั้งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จ ตางก็พึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 
และ 3.92) (ตารางที่ 5.33) แตสัดสวนของความพึงพอใจในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จนั้น มีสูงกวา
พ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จทุกรายขอ (ตารางที่ 5.33) 
 

6.3  ขอเสนอแนะ  
    

  จากผลการประเมินโครงการอยูดีมีสุขในครั้งนี้ พบวา ในภาพรวมโครงการในพื้นที่       
ที่ประสบความสําเร็จมีระดับความสําเร็จที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จทุกดาน           

โดยจะเห็นไดจากผลการประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ กระบวนการ ผลผลิต และ         
ผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการที่ปรากฏผลสอดคลองกัน ซ่ึงในพื้นที่ที่ไมประสบ
ความสําเร็จ จะพบวา ผลการประเมินบางดานยังไมสอดคลองเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังพบปญหา
อุปสรรคหลายประการ แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามโครงการของทั้ง 2 พ้ืนที่ดังกลาว 
ตางก็มีขอจํากัดบางสวนของปจจัยนําเขาสูโครงการ ที่สงผลใหการประเมินกระบวนการ ผลผลิต 

และผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการ ประสบความสําเร็จเพียงระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ
ในระดับหนึ่งเทานั้น ซ่ึงการดําเนินโครงการของทั้ง 2 พ้ืนที่เปรียบเทียบ ยังมีขอที่ควรปรับปรุง
แกไขตอไป ดังนั้นขอเสนอแนะที่ผูศึกษาจะทําการเสนอตอไปนี้ สวนหนึ่งจึงเปนขอเสนอแนะ     
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ที่ไดจากการเสนอแนะของครัวเรือนเปาหมาย คณะกรรมการระดับหมูบาน ผูนําที่มีบทบาท
สําคัญในหมูบาน และขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ  
  เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ผูศึกษาจึงขอเสนอความคิดเห็นในเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 
 

6.3.1  ระดับหมูบาน/ชุมชน 

1) การดําเนินงานตามโครงการทุกขั้นตอน ควรยึดกระบวนการมีสวนรวม     
เปนหลัก เพื่อใหประชาชนเกิดความสามัคคี ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหม ๆ ในการ
ตัดสินใจใหรอบคอบขึ้น ลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจนั้นไดรับการยอมรับ        
ยอมกอใหเกิดฉันทามติ ลดความขัดแยง ประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ และมีความ
กระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งการมีสวนรวมตั้งแตตน ยังสามารถ    

ชวยลดการเผชิญหนาและความขัดแยงที่รุนแรงได 
2) ผูนําหรือคณะกรรมการระดับหมูบานควรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง    

อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความรูความสามารถ และทักษะของการเปนผูนําที่ดี รวมถึง
ควรมีการศึกษาระเบียบขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการใหชัดเจนและชี้แจงรายละเอียดดังกลาว

ใหกับประชาชนในหมูบานไดทราบและเขาใจอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหาร
งบประมาณในโครงการ เพื่อปองกันการเขาใจที่คลาดเคลื่อนระหวางประชาชนและผูนําหรือ
คณะกรรมการระดับหมูบาน 

3) ผูนําหรือคณะกรรมการระดับหมูบานควรสงเสริม สนับสนุน หรือชี้แนะ      
ใหชาวบานไดดําเนินกิจกรรมอยางถูกตองและเหมาะสม รวมถึงสงเสริมสนับสนุนใหชาวบาน

รวมคนหาปญหาของตนใหเห็นวาสิ่งใดที่เปนปญหาหลักหรือรากเหงาของปญหา เพื่อรวมคนหา
วาสิ่งที่จําเปนของตนในปจจุบันคืออะไร โดยรวมคิดชวยตัวเองในการจัดลําดับปญหา และมีการ
วางแผนแกไขปญหาเปนเรื่อง ๆ รวมระดมความคิดถึงทางเลือกตาง ๆ แลวเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม มีการรวมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนํามาใช รวมดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ รวม
ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน และทายที่สุด คือ รวมรับผลประโยชนหรือ

รวมเสียผลประโยชนจากการดําเนินการ 
4) ผูนําหรือคณะกรรมการระดับหมูบานควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู           

ที่ตอเนื่อง ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรูที่จะสงผลในระยะยาว เชน การพัฒนาแกนนํา
ชุมชนที่เชื่อมโยงไปสูการจัดทําแผนการจัดการในชุมชน ซ่ึงควรมีแผนงานในการติดตาม
สนับสนุนใหแกนนํารุนตอ ๆ ไป สามารถดําเนินการจัดทําแผนการจัดการในชุมชนอยางตอเนื่อง 

ที่อาจจะเปนทั้งการจัดกระบวนการเรียนรูโดยการศึกษาดูงานเพิ่มเติม รวมทั้งการสนับสนุน
กองทุน การจัดตั้งกลุมอาชีพภายในหมูบาน/ชุมชน เปนตน 
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5) ผูนําหรือคณะกรรมการระดับหมูบาน ควรเนนการเรียนรูทามกลางการปฏิบัติ       
ซ่ึงเปนการเรียนรูจากการทํางานจริง มีการประชุมแลกเปลี่ยนรวมกันระหวางคนทํางาน หรือ    
ที่เรียกวา “เวทีสรุปบทเรียน” โดยการวิเคราะหสรุปผลของการทํางานที่ผานมา ปญหาที่เกิดขึ้น 

และถอดประสบการณ ในเรื่องวิธีการทํางานกับหมูบาน/ชุมชน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนหาแนว
ทางการทํางานที่สอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น แลวนําลงไปปฏิบัติจริงอีกครั้ง     
ซ่ึงกระบวนการดังกลาวนี้เปนกระบวนการเรียนรูที่สรางการเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจาก
การแลกเปลี่ยนประสบการณ การวิเคราะหรวมกันระหวางประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ซ่ึงสงผล
ตอการเกิดองคความรูใหม ๆ 

6) หมูบาน/ชุมชนควรมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ    
ในการดําเนินงานตามโครงการอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงควรมีการเรียนรูรวมกันระหวางประชาชน    
กับผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเนนการสื่อสารสองทาง ทั้งชองทางที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ ซ่ึงไมใชการทําครั้งเดียวจบ แตควรเกิดขึ้นตอเนื่องตลอดโครงการ 
 

6.3.2  ระดับองคกร/หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

1) องคกร/หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ควรมีการชี้แจง ใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวัตถุประสงคและกิจกรรมเปาหมายตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขที่ละเอียดและ
ชัดเจน ซ่ึงกอนที่จะใหหมูบาน/ชุมชนเขามามีสวนรวมกับโครงการนั้น ตองมีการระบุลักษณะ
ของกิจกรรมวามีรูปแบบและลักษณะอยางไรใหเขาใจตรงกันกอน เพื่อที่หมูบาน/ชุมชนจะได
ตัดสินใจวาควรเขารวมโครงการหรือไม  

2) องคกร/หนวยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบโครงการอยูดีมีสุขโดยตรง        

ควรใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกหมูบาน/ชุมชน เพื่อเขารวมโครงการอยางโปรงใส          
ไมพยายามเอื้อประโยชนโดยการผลักดันใหแผนชุมชนของหมูบานตาง ๆ เปนแผนระดับที่ดีมาก
ทั้งหมด เพราะเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณไปทําประโยชนจริง บางหมูบานไมสามารถดําเนิน 
งานใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ได ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกหมูบาน/ชุมชนเพื่อเขารวม
โครงการ จึงควรพิจารณาตามความเปนจริงเปนหลัก 

3) เมื่อหมูบาน/ชุมชนไดเขารวมโครงการแลว องคกร/หนวยงานภาครัฐ           
ที่เกี่ยวของควรมีการชี้แจง ใหความรูความเขาใจ หรือแจกจายคูมือเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอน  
ของโครงการใหทุกหมูบาน/ชุมชนที่เขารวมโครงการไดทราบอยางละเอียด แตควรมีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย โดยเฉพาะรายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับการเขียนโครงการ และการ
เสนอโครงการ รวมถึงควรใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ ที่เนนใหหมูบาน/ชุมชน 

คํานึงถึงความสอดคลองกับศักยภาพ ความตองการ หรือปญหาของหมูบาน/ชุมชนนั้น ๆ      
เปนหลัก 



 

266 
 

4) องคกร/หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรมีการกําหนดเกณฑการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการ สภาพปญหา และความเหมาะสมกับลักษณะ
ของโครงการในหมูบาน/ชุมชนอยางละเอียดและชัดเจน รวมทั้ง มีการชี้แจง ประชาสัมพันธ

เกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกลาวนี้ ใหหมูบาน/ชุมชนรับทราบและเขาใจ       
อยางทั่วถึง 

5) องคกร/หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการใหการดูแลสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการ ควรเนนการสรางบรรยากาศการเรียนรูแบบไมเปนทางการกับหมูบาน/
ชุมชนใหมากขึ้น โดยใหผูนําหมูบาน/ชุมชน และผูเขารวมการเรียนรูมีความเปนกันเอง เพราะ

บรรยากาศที่มีความเปนกันเองจะชวยสรางความรูสึกที่ไวเนื้อเชื่อใจและสรางใหเกิดความ
รวมมือชวยเหลือกัน ซ่ึงจะทําใหการติดตอประสานงานงายขึ้น 

6) องคกร/หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรมีการจัดระบบหรือคณะทํางาน   
เพื่อดูแลติดตามการดําเนินงานตามโครงการของหมูบาน/ชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบ
ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ        

ซ่ึงจะทําใหสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแกไขปญหานั้น ๆ ไดอยางรวดเร็ว  
7) องคกร/หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรมีการสงเสริมใหหมูบาน/ชุมชน       

ที่มีผลการดําเนินโครงการในระดับดี จัดสรางศูนยการเรียนรูภายในชุมชนที่เชื่อมโยงกับลักษณะ
กิจกรรม/โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรสงเสริมใหหมูบาน/ชุมชน มีการทํากิจกรรมที่ควบคู
ไปกับการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแบบอยางใหกับหมูบาน/ชุมชนอื่น ๆ 

ตอไป 
8) องคกร/หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรมีการประสานความรวมมือกับ

องคกร/หนวยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหมากขึ้น ซ่ึงจะเปนการสงเสริมระบบ      
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม อันจะทําใหบรรลุเปาหมายโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

9) ขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการทุกระดับควรมีการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือ
ทัศนคติเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงเดิมที่เนนนําโครงการไปพัฒนาพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จกอน ทําใหพ้ืนที่ที่ไมประสบความสําเร็จอื่น ๆ ไมไดรับการดูแลสนับสนุนเทาที่ควร 
ซ่ึงกอใหเกิดชองวางของการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่เทาเทียมกันและ
เพื่อใหหมูบานที่ยังขาดการดูแลสนับสนุนไดรับการพัฒนามากขึ้น ขาราชการผูเกี่ยวของกับ

โครงการทุกระดับควรปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติใหม โดยหันมาใหความสําคัญกับพื้นที่     
ที่ยังไมประสบความสําเร็จใหมากขึ้น  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม  

การประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550  

อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 

(สําหรับครัวเรือนเปาหมาย) 
 

  แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อนําผลลัพธไปใชในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เทานั้น ดังนั้น คําตอบของทานจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนประโยชนแกผูศึกษาอยางยิ่ง     
จึงใครขอใหทาน โปรดตอบคําถามในแบบสอบถามชุดนี้ตามความเปนจริง เพราะคําตอบ      
ของทานทุกประเด็นผูศึกษาจะเก็บเปนความลับ และถือวาเปนเกียรติที่ไดรับความรวมมือจาก

ทุกทาน จึงขอขอบพระคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) ใหตรงกับความเปนจริงของทาน 

1.1 เพศ  
  (    )   ชาย     (    )   หญิง 
1.2 อายุ  
   (    )   ต่ํากวา 20 ป     (    )   20-30 ป 
   (    )   31-40 ป   (    )   41-50 ป 

  (    )   51-60 ป   (    )   มากกวา 60 ปขึ้นไป 
1.3 ระดับการศึกษา  
   (    )   ประถมศึกษา    

(    )   มัธยมศึกษาตอนตน    
   (    )   มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเทา  

(    )   อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา  
(    )   ปริญญาตรี     

   (    )   สูงกวาปริญญาตรี  
1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งผูตอบแบบสอบถาม)  
  (    )   1-2 คน     (    )   3-4 คน 

   (    )   5-6 คน     (    )   7-8 คน 
   (    )   9 คนขึ้นไป 
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1.5 ทานอาศัยอยูในหมูบานนี้มาเปนเวลานานเทาใด 
   (    )   นอยกวา 6 เดือน   (    )   6 เดือน - 1 ป 
   (    )   1-5 ป     (    )   5-10 ป 

   (    )   มากกวา 10 ปขึ้นไป 
1.6 อาชีพหลักของทานคือ 
  (    )   ทํานา, ทําสวน, ทําไร  (    )   ชางตาง ๆ  
   (    )   รับจางทั่วไป    (    )   เลี้ยงสัตว  
   (    )   คาขาย     (    )   รับราชการ  

  (    )   ธุรกิจสวนตัว   (    )   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...........................................) 
1.7 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนของทานเปนจํานวนเทาใด 
    (    )   ต่ํากวา 5,000 บาท  (    )   5,000-10,000 บาท 
   (    )   10,001-15,000 บาท   (    )   15,001-20,000 บาท 
  (    )   20,001-25,000 บาท   (    )   25,001-30,000 บาท 

  (    )   มากกวา 30,000 บาท 
 

 สวนที่ 2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการอยูดีมีสุขของครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย  

 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

รายการคําถาม ใช ไมใช 

ความรูความเขาใจเกี่ยวบุคลากรผูเกี่ยวของกับโครงการ 

2.1  คณะกรรมการระดับหมูบาน ทําหนาที่เปนตัวแทนของหมูบาน 
      ในการบริหารงานและงบประมาณของโครงการใหเปนไปตาม 
      มติของที่ประชุม 

  

2.2  การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน ตองมีตัวแทนจาก 
      แตละครัวเรือนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์เขารวม 
      ประชุม 

  

2.3  นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
      มีหนาที่ใหความรูความเขาใจ ใหคําแนะนํา และหนุนเสริม 
      กระบวนการเรียนรูของหมูบาน/ชุมชน 

  

2.4  คณะกรรมการระดับหมูบาน ฝายควบคุมและตรวจสอบ  
      ไมจําเปนตองรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
      ใหทุกครัวเรือนทราบในที่ประชุม 
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รายการคําถาม ใช ไมใช 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเสนอโครงการ  

เพื่อการขออนุมัติเงินงบประมาณ 

2.5  ผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน ตองแจงใหแตละครัวเรือนทราบ 
      ลวงหนา เมื่อมีการประชุมประชาคมเกี่ยวกับโครงการ 

  

2.6  การประชุมประชาคมตองมี นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ หรือผูแทน 

      จากอําเภอเขารวมสังเกตการณในการประชุมดวย 

  

2.7  การเสนอโครงการตองเปนไปตามมติที่ประชุมของหมูบาน   

2.8  หมูบานไมจําเปนตองสงรายละเอียดของโครงการให 
      คณะกรรมการระดับอําเภอพิจารณากลั่นกรองแตอยางใด 

  

2.9  ประธานคณะกรรมการสามารถเสนอขออนุมัติเบิกเงินไดเลย  

      โดยไมตองรอการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

  

2.10  ผูรับผิดชอบโครงการ ไมจําเปนตองมีตัวแทนจากประชาชน 
        ในหมูบาน เนื่องจากมีคณะกรรมการระดับหมูบาน และ 

        ฝายควบคุมและตรวจสอบอยูแลว 

  

 

 

สวนที่ 3  ปจจัยนําเขาสูโครงการอยูดีมีสุข 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) และเติมคําตอบลงในชองวางใหตรงกับ   

             ความคิดเห็นของทาน 
3.1 ทานคิดวา ผูดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการระดับหมูบานของโครงการนี้ มีคุณสมบัติ    
ในดานความรูความสามารถ เหมาะสมหรือไม 

  (    )   เหมาะสม  

  (    )   ไมเหมาะสม เพราะ (โปรดระบุ........................................................................) 
3.2 ทานคิดวา ผูดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการระดับหมูบานของโครงการนี้ มีคุณสมบัติ     
ในดานภาวะผูนํา เหมาะสมหรือไม 

  (    )   เหมาะสม  
   (    )   ไมเหมาะสม เพราะ (โปรดระบุ........................................................................) 

3.3 ทานคิดวา คนในหมูบานของทาน มีคุณสมบัติดานความสามัคคีและการมีสวนรวม  
เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินงานในโครงการนี้หรือไม 

 (    )   เหมาะสม  
   (    )   ไมเหมาะสม เพราะ (โปรดระบุ........................................................................) 
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3.4 ทานคิดวา จํานวนขาราชการ/เจาหนาที่ระดับอําเภอ ที่คอยดูแล สนับสนุน หรือชี้แนะ  
เกี่ยวกับโครงการในหมูบานของทาน มีพอเพียงหรือไม  

  (    )   พอเพียง 

   (    )   ไมพอเพียง เพราะ (โปรดระบุ..........................................................................) 
3.5 ทานคิดวา จํานวนคณะกรรมการระดับหมูบาน ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการมีพอเพียงหรือไม  
  (    )   พอเพียง 
   (    )   ไมพอเพียง เพราะ (โปรดระบุ..........................................................................) 
3.6 ทานคิดวา งบประมาณที่ไดรับอนุมัติเพื่อดําเนินงานตามโครงการในหมูบานของทาน         

มีความพอเพียงหรือไม 
  (    )   พอเพียง 
  (    )   ไมพอเพียง เพราะ (โปรดระบุ..........................................................................) 
3.7 ทานคิดวา วัสดุอุปกรณ หรือสิ่งที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  
ของโครงการมีความพอเพียงหรือไม 

 (    )   พอเพียง 
  (    )   ไมพอเพียง เพราะ (โปรดระบุ..........................................................................) 
 

 

สวนที่ 4  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการอยูดีมีสุข  

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) และเติมคําตอบลงในชองวางใหตรงกับ 

             ความคิดเห็นของทาน 

4.1  ทานคิดวา หมูบานของทานมีการวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการนี้  อยางเปน  
ระบบและชัดเจน หรือไม 

  (    )   เปนระบบและชัดเจนดี 
  (    )   ไมเปนระบบและไมมีความชัดเจน  
                   (โปรดระบุ เรื่องที่ไมเปนระบบและไมมีความชัดเจน ......................................... 

             ....................................................................................................................) 
4.2  ทานคิดวา ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอโครงการมีความชัดเจนและเขาใจงาย 
หรือไม 

   (    )   ชัดเจนและเขาใจงาย 
  (    )   ไมชัดเจนและเขาใจยาก   

          (โปรดระบุ เรื่องที่ไมชัดเจนและเขาใจยาก ....................................................... 
            .....................................................................................................................) 
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4.3  หากเกิดปญหา/อุปสรรค ในการวางแผนดําเนินกิจกรรมของโครงการ คนในหมูบาน         
      ของทานจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหานั้น ๆ รวมกันหรือไม 
  (    )   มี  (โปรดระบุ วามีปญหา/อุปสรรคใดบาง.......................................................... 

             .....................................................................................................................) 
 (    )   ไมมี 
4.4  ขาราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวของ ไดใหคําแนะนํา หรือชี้แนะ เกี่ยวกับขั้นตอน 
      การดําเนินงานของโครงการแกหมูบานของทาน มากนอยระดับใด 
 (    )   ใหคําแนะนําหรือชี้แนะ อยางสม่ําเสมอ 

 (    )   ไมเคยใหคําแนะนํา หรือชี้แนะใด ๆ เลย 
4.5  คณะกรรมการระดับหมูบานของทาน มีการจัดสรรและตรวจสอบ ความพรอมดานตาง ๆ   
      เชน ดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ สถานที่ ยานพาหนะ และคาใชจายตาง ๆ ไดอยางมี 
      ประสิทธิภาพ หรือไม 
 (    )   มีประสิทธิภาพ 

 (    )   ไมมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุวามีเรื่องใดบาง..................................................... 
              .....................................................................................................................) 
4.6  คณะกรรมการระดับหมูบานไดชี้แจงหลักเกณฑในการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งแจงความ  
      ตองการรายการวัสดุภัณฑตาง ๆ ใหคนในหมูบานทราบ หรือไม 
  (    )   แจงใหทราบทุกครั้ง 

  (    )   ไมเคยแจงใหทราบเลย 
4.7  ทานรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณที่คณะกรรมการ 
      ในหมูบานของทานดําเนินการหรือไม  
  (    )   รับทราบและเขาใจ 
  (    )   ไมเคยรับทราบและไมเขาใจเลย 

4.8  ทานคิดวาคณะกรรมการระดับหมูบาน พยายามกระตุนใหทุกคนในหมูบานมีสวนรวม 
 ในกิจกรรมของโครงการ มากนอยเพียงใด 

  (    )   กระตุนใหรูสึกวาตองมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 
  (    )   ไมเคยกระตุนใหรูสึกวาตองมีสวนรวมเลย 
4.9  ทานไดรับการฝกอบรม ใหความรูความเขาใจเพื่อเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมของ  

      โครงการนี้ หรือไม 
 (    )   ไดรับการฝกอบรม 
 (    )   ไมไดรับการฝกอบรม (ขามไปตอบขอ 4.11) 
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4.10 หลังจากไดรับการฝกอบรมแลว ทานไดนําความรูความเขาใจที่ไดรับเกี่ยวกับโครงการ 
  ไปปรับใชในเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   (    )   การประกอบอาชีพทางการเกษตร  (    )   การเพิ่มรายไดพิเศษใหกับครอบครัว 

   (    )   การใชภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น    (    )   การรักษาสิ่งแวดลอม 
   (    )   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ............................................................................................. 
           .....................................................................................................................) 

4.11 ขาราชการระดับอําเภอและคณะกรรมการระดับหมูบาน ไดชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน  
 เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการนี้ ใหแกทานชัดเจนหรือไม 

    (    )   ชัดเจน 
  (    )   ไมชัดเจน     
4.12 ทานคิดวา วิธีการดําเนินงานจากทางราชการ ที่ใหหมูบานมีสวนรวม โดยใหดําเนิน     
        โครงการ ทั้งหมดเอง ตั้งแตตนจนสิ้นสุดโครงการ มีความเหมาะสมแลวหรือไม 
    (    )   เหมาะสม 

    (    )   ไมเหมาะสม (โปรดระบุ วาควรใชวิธีใด............................................................. 
                  ........................................................................................................) 

4.13 ทานคิดวาขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอ มีการดูแล ติดตามผลในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ในโครงการ หรือใหคําแนะนําในกรณีที่ทานมีขอสงสัย หรือมีปญหาตาง ๆ 
เกี่ยวกับโครงการฯ มากนอยเพียงใด 

    (    )   ดูแล ติดตาม ใหคําแนะนํา อยางสม่ําเสมอ 
    (    )   ไมเคยดูแล ติดตาม ใหคําแนะนําเลย 
4.14 หากพบวามีปญหาเกิดขึ้น ขาราชการที่เกี่ยวของระดับอําเภอ จะมีการนําปญหานั้น ๆ   
 ไปแกไข ปรับปรุง ใหดีขึ้นหรือไม 
    (    )   มี  (โปรดระบุ มีเรื่องใดบาง ............................................................................)   

      (    )   ไมมี 
4.15 คณะกรรมการระดับหมูบานมีการชี้แจงเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณเพื่อดําเนิน  
 กิจกรรมในโครงการใหทานทราบอยางสม่ําเสมอหรือไม 
      (    )   สมํ่าเสมอ 
  (    )   ไมสมํ่าเสมอ    

4.16 ทานคิดวาการใชจายเงินในการดําเนินกิจกรรมในโครงการเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 
 หรือไม 
  (    )   ถูกตองเหมาะสม 
  (    )   ไมถูกตองเหมาะสม (โปรดระบุ ประเด็นที่ไมถูกตองเหมาะสม........................... 

                      ...................................................................................................................) 
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4.17 หมูบานของทานไดรับการพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
 รวดเร็วเพียงใด 
    (    )   อยางรวดเร็ว     

   (    )   ชา  (โปรดระบุ วาเพราะเหตุใด........................................................................) 
4.18 ทานคิดวาการติดตอ ประสานงานกันของแตละฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ ไมวาจะเปน 
 ขาราชการระดับอําเภอ คณะกรรมการระดับหมูบาน และประชาชนในหมูบานเอง  
       มีปญหาเกิดขึ้นบางหรือไม 
   (    )   ไมมีปญหาใด ๆ 

  (    )   มีปญหา (โปรดระบุวาพบปญหาเรื่องใดบาง...................................................... 
                      ...................................................................................................................) 
4.19 ทานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการมากนอยเพียงใด 
    (    )   เขารวมทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ 
    (    )   เขารวมนอยครั้ง 

4.20 หากเกิดปญหาขึ้น ระหวางดําเนินกิจกรรมในโครงการ ทานไดเขารวมเพื่อหาทางแกไข 
 ปญหาที่เกิดขึ้นหรือไม 
    (    )   เขารวมอยางสม่ําเสมอ 
    (    )   ไมเคยเขารวมเลย 
 

สวนที่ 5 ผลผลิตจากโครงการอยูดีมีสุข  

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ระดับความคิดเห็น 

รายการคําถาม    เห็นดวย 

   อยางยิ่ง 

   เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

   อยางยิ่ง  

กระบวนการมีสวนรวม 

5.1 สมาชิกในหมูบานเขารวมกิจกรรม 
ทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุด 

       โครงการ  

     

5.2 หากเกิดปญหาขึ้นในโครงการ ทุกคนจะรีบ 
ประชุมหารือกันเพื่อหาทางแกไขปญหา 

      ทันที 

     

5.3 ผูเขารวมโครงการทุกฝาย จะรวมกัน
ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนิน
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 
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ระดับความคิดเห็น 

รายการคําถาม    เห็นดวย 

   อยางยิ่ง 

   เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

   อยางยิ่ง  

แนวทางและวิธีการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน 

5.4 ลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินตามโครงการ 

มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของหมูบาน 

     

5.5 กิจกรรมที่หมูบานของทานดําเนินการ 
      สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5.6 การรวมกันดําเนินงามตามโครงการ  
จึงชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ 

      หมูบานของทาน   

     

คุณภาพชีวิตหลังเขารวมโครงการ 

5.7 ครัวเรือนของทานมีเงินออมมากขึ้น 

     

5.8 ครัวเรือนของทานมีอาหารที่มีประโยชน     
และปลอดภัยไวบริโภคอยางเพียงพอ  

     

5.9 ครัวเรือนของทานมีที่อยูอาศัยที่ม่ันคงถาวร      

5.10  สมาชิกในครัวเรือนของทานมีสุขภาพ 

       อนามัยที่สมบูรณแข็งแรง 

     

5.11  ครัวเรือนของทานมีภาวะหนี้สินลดลง      

5.12 บุตรหลานของทานไดรับการศึกษาดีขึ้น      
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สวนที่ 6 ความพึงพอใจของหมูบานเปาหมายตอโครงการอยูดีมีสุข 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

รายการคําถาม   พอใจ 

 มาก 

พอใจ  ไมแนใจ ไมพอใจ ไมพอใจ 

มาก 

ทานมีความพึงพอใจตอกระบวนการ

ดําเนินงานตอไปนี้ เพียงใด 

6.1  การจัดทําโครงการ 
       6.1.1  ขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการ 

               ผูรับผิดชอบโครงการ  

     

      6.1.2  ขั้นตอนการมีสวนรวมเพื่อจัดทํา 
               โครงการของคนในชุมชน 

     

6.2  การเสนอโครงการ 
      6.2.1  ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอ 
              อนุมัติงบประมาณ 

     

      6.2.2  ขั้นตอนการพิจาณากลั่นกรอง 
              จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

              จากหนวยงานราชการ 

     

      6.2.3  ระยะเวลาที่ไดรับพิจารณาอนุมัติ 
               งบประมาณ   

     

6.3  การบริหารงานโครงการ 
      6.3.1  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางในโครงการ 

     

      6.3.2  การจัดกิจกรรม/การประชุม/สัมมนา/ 
               ฝกอบรมใหหมูบาน 

     

      6.3.3  การประกาศบัญชีคาใชจายตาง ๆ  
               ในที่สาธารณะใหประชาชนทราบ 

     

      6.3.4  การประกาศรายงานความกาวหนา  
               และรายงานปญหา/อุปสรรค  

               พรอมขอเสนอแนะในที่สาธารณะ 
               ใหประชาชนทราบ 
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ระดับความพึงพอใจ 

รายการคําถาม   พอใจ    

    มาก 

พอใจ  ไมแนใจ  ไมพอใจ ไมพอใจ 

มาก 

ทานมีความพึงพอใจตอบุคลากรผูเกี่ยวของ 

กับโครงการตอไปนี้เพียงใด 

6.4  ความเอาใจใสในการใหความรูและคําแนะนํา 
      เกี่ยวกับโครงการของขาราชการระดับอําเภอ 

     

6.5  ความเอาใจใสในการดําเนินงาน การถายทอด 
      ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ 

      วิธีการตาง ๆ ในโครงการของคณะกรรมการ 
      ระดับหมูบาน 

     

ทานมีความพึงพอใจตอผลลัพธที่ไดจาก

โครงการตอไปนี้เพียงใด 

6.6  การมีเงินออมเพิ่มขึ้น 

     

6.7  การมีสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น      

6.8  การมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น      

6.9  การบริโภคอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย      

6.10  ภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมีในการทําการ 
        เกษตรลดลง 

     

 

สวนที่ 7 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

7.1  กระบวนการดําเนินงานของโครงการ 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
7.2  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................
7.3  อ่ืน ๆ (ถามี) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
 

 



 
 

แนวทางการสนทนากลุม 

โครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

(สําหรับคณะกรรมการระดับหมูบาน) 
 

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1.1  เพศ 

1.2  อายุ  

1.3  ระดับการศึกษา  

1.4  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งผูใหสัมภาษณ) 

1.5  ทานอาศัยอยูในหมูบานนี้มาเปนเวลานานเทาใด 

1.6  อาชีพหลักของทานคือ 

1.7  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนของทานเปนจํานวนเทาใด 

1.8  ปจจุบันทานดํารงตําแหนงใดในคณะกรรมการโครงการ 

สวนที่ 2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ 

      ของคณะกรรมการระดับหมูบาน ตามประเด็นตอไปนี้ 

2.1 ขั้นตอนการจัดทําโครงการ 

2.2 ขั้นตอนการเสนอโครงการ 
2.3 การบริหารโครงการ 
2.4 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
2.5 การปดโครงการและการสงคืนเงินเหลือ 
2.6 การติดตามผลการดําเนินงาน 

2.7 การจัดเก็บและรักษาหลักฐานการดําเนินโครงการและการเบิกจายเงิน  

สวนที่ 3  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานโดยหมูบาน 

3.1 การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 
3.2 การประกาศเชิญชวนเพื่อรวมประชุมประชาคม 
3.3 ขั้นตอนการประชุมประชาคม 
3.4 บทบาทหนาที่ของกรรมการแตละตําแหนง 
3.5 การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ 
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สวนที่ 4  ปจจัยนําเขาสูโครงการ 

4.1 ความพอเพียงของจํานวนขาราชการ ผูใหการดูแลสนับสนุนในโครงการ 
4.2 ความเหมาะสมดานคุณสมบัติตาง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในหมูบาน  

4.3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดําเนินงาน 

4.4 ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม
โครงการ ไดแก วัสดุอุปกรณ สถานที่ ยานพาหนะ 

สวนที่ 5  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 

5.1 การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ 
5.2 การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ 
5.3 กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 
5.4 การประชุมประชาคม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมยอยภายในโครงการ 

และอื่น ๆ (ถามี) 
5.5 การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   ที่เกี่ยวของ และการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับหมูบานใหแกประชาชน 
   ในหมูบาน 
5.6 การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานระดับอําเภอที่รับผิดชอบ  

และโดยคณะกรรมการระดับหมูบานในการติดตามผลการดําเนินงานของ  
ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 

5.7 การบริหารงบประมาณในโครงการ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
   และการใชจายเงินสําหรับการดําเนินโครงการ ของกระทรวงมหาดไทย 
5.8 การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและการประสานงานกับสมาชิกใน

หมูบาน 
5.9 การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการ 

สวนที่ 6  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 

6.1 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ 
6.2 กระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในหมูบาน 
6.3 การมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 
6.4 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเปาหมายดีขึ้นหลังจากที่เขารวมโครงการ

ไดแก ดานรายไดที่อยูอาศัย  ชีวิตครอบครัว  สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต     
เปนตน 

สวนที่ 7  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

 



 
 

แนวทางการสัมภาษณ 

โครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

(สําหรับผูนําที่มีบทบาทสําคัญในหมูบาน) 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1.1 เพศ 
1.2 อายุ 

1.3 ตําแหนง 
1.4 ระดับการศึกษา 
1.5 ประสบการณการทํางาน 

สวนที่ 2  ปจจัยนําเขาสูโครงการ 

2.1 ความเหมาะสมและพอเพียงของคณะกรรมการระดับหมูบานและความพอเพียง
ของขาราชการผูใหการดูแลสนับสนุนโครงการ 

2.2 คุณสมบัติของแตละครัวเรือนในหมูบานเปาหมายในดานการมีสวนรวม 

2.3 ความพอเพียงของงบประมาณในการดําเนินงาน 
2.4 ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม
โครงการ ไดแก วัสดุอุปกรณ สถานที่  ยานพาหนะ  

สวนที่ 3  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 

3.1 การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ  
3.2 การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ 
3.3 กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 

3.4 การพิจารณา กลั่นกรอง ลําดับความสําคัญของโครงการ 
3.5 การประชุมประชาคม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมยอยภายในโครงการ  
และอื่น ๆ (ถามี) 

3.6 การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น      

ที่เกี่ยวของ และการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับหมูบานใหแกประชาชน 
ในหมูบาน 

3.7 การติดตามผลการดําเนินงาน  
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3.8 การบริหารงบประมาณในโครงการ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
   และการใชจายเงินสําหรับการดําเนินโครงการ ของกระทรวงมหาดไทย 
3.9 การประสานงาน 

3.10   การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการ 

สวนที่ 4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางการสนทนากลุม 

โครงการอยูดีมีสุข ในปงบประมาณ 2550 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

(สําหรับขาราชการระดับอําเภอผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ) 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1.1  เพศ 
1.2  อายุ 

1.3  ตําแหนง 
1.4  ระดับการศึกษา 
1.5  ประสบการณการทํางาน 

สวนที่ 2  ปจจัยนําเขาสูโครงการ 

2.1  ความเหมาะสมดานคุณสมบัติตาง ๆ ของผูเปนคณะกรรมการระดับหมูบาน   
     ไดแก ดานความรู ความสามารถ และภาวะผูนํา   
2.2  คุณสมบัติของแตละครัวเรือนในหมูบานเปาหมายในดานการมีสวนรวม 

2.3  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ  
2.4  ความพรอมของทรัพยากรที่ใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม 
      โครงการ ไดแก วัสดุอุปกรณ สถานที่ ยานพาหนะ  

สวนที่ 3  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 

3.1  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ  
3.2  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงานตามโครงการ 
3.3  กรอบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 

3.4  การพิจารณา กลั่นกรอง ลําดับความสําคัญของโครงการ 
3.5  การประชุมประชาคม/การฝกอบรม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมยอยภายในโครงการ  
 และอื่น ๆ (ถามี) 

3.6  การอํานวยการจากหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น      

ที่เกี่ยวของ และการอํานวยการจากคณะกรรมการระดับหมูบานใหแกประชาชน 
 ในหมูบาน 

3.7  การติดตามผลการดําเนินงาน  
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3.8  การบริหารงบประมาณในโครงการ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
      และการใชจายเงินสําหรับการดําเนินโครงการ ของกระทรวงมหาดไทย 
3.9  การประสานงาน 

3.10 การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานตอโครงการ 

สวนที่ 4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข 

แบบเสนอโครงการ 
ของ 

หมูบาน/ชุมชน บานไผงาม หมูที่ 1 ตําบลสาน 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 

1.  ชื่อโครงการ ปลูกผักสวนครัว  ร้ัวกินได  ใบไมทําปุยหมัก  เลี้ยงสัตว หัตถกรรพื้นบาน  

     และรักษาสิ่งแวดลอม 

2.  หนวยงานดําเนินการ (ใหทําเครื่องหมาย  ในชอง     ) 

    2.1   หมูบาน/ชุมชนดําเนินการ 
    2.2       หมูบาน/ชุมชนรวมกับหนวยงานราชการดําเนินการ................................................ 

               (ระบุชื่อหนวยงาน)................................................................................................ 
    2.3       หมูบาน/ชุมชนมอบหมายใหหนวยงานราชการดําเนินการ....................................... 
               (ระบุชื่อหนวยงาน)................................................................................................ 

3.  สอดคลองกับแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขดานใด (ใหทําเครื่องหมาย  ในชอง    )  

   ดานเศรษฐกิจพอเพียง                            ดานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 
       ดานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน            ดานการบริการพื้นฐานแกประชาชน 
       ดานการฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 

4.1 เพื่อสงเสริมใหทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ทําปุยหมัก เลี้ยงสัตว        

ทําหัตถกรรมพื้นบาน และรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม 
4.2 เพื่อสงเสริมใหทุกครัวเรือนใชพ้ืนที่ในบานเรือนของตนเองจัดทําสวนครัว เลี้ยงสัตว       
ทําปุยหมัก ทําหัตถกรรมพื้นบาน และจัดการสิ่งแวดลอมตามศักยภาพโดยใชทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา  

4.3 เพื่อใหสมาชิกทุกครัวเรือนไดรูวิธีการรวมกันแกไขปญหาความยากจน ขยันทํางาน     

มีความรักความสามัคคี ใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และรวมกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
4.4 เพื่อใหทุกครัวเรือนจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได 
4.5 เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง พึ่งตนเองได มีภูมิคุมกันในตัวเองและมีการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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4.6 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกทุกครัวเรือนเห็นคุณคา และเจริญรอยตามโครงการแนว
พระราชดําริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาสิ่งแวดลอม ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสนองนโยบายของรัฐบาล 

5.  เปาหมายโครงการ 

     ดานปริมาณ 

5.1 สมาชิกทุกครัวเรือนบานไผงาม 224 ครัวเรือนมีอาชีพทางการเกษตรอินทรียปลอด
สารพิษ 

5.2 ขยายพื้นที่การเกษตรอินทรียปลอดสารพิษในครัวเรือน ประมาณ 80 ไร  
5.3 ฟนฟูภูมิปญญา พัฒนาอาชีพดานอาชีพดานการเกษตร หัตถกรรม การรักษา
สิ่งแวดลอม 

ดานคุณภาพ 

5.4 สมาชิกทุกครัวเรือนบานไผงามมีคุณภาพชีวิตที่ดี รูจักจัดทําบัญชีครัวเรือน มีอาชีพ
เลี้ยงตัวเองไดตามศักยภาพ และสามารถดํารงชีวิตไดในทุกสถานการณ  

5.5 สมาชิกบานไผงามทุกครัวเรือน มีความรักความสามัคคี และชวยเหลือ เอื้ออาทร 

       ซ่ึงกันและกัน รวมกันรักษาสิ่งแวดลอม ในระดับครัวเรือนและพัฒนาชุมชนให 
       เจริญกาวหนา  
5.6 สมาชิกบานไผงามทุกครัวเรือนเห็นคุณคา และเจริญรอยตามโครงการแนวพระราช 
ดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการรักษาสิ่งแวดลอม ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสนองนโยบายของรัฐบาล   

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชุมประชาคมหมูบานรับฟงความคิดเห็นในการเสนอโครงการตามแนว

ประชาธิปไตย และคัดเลือกโครงการตามแผนงานที่ 1 คือ แผนงานดานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.2 ตั้งชื่อโครงการ ปลูกผักสวนครัว ร้ัวกินได ใบไมทําปุยหมัก เลี้ยงสัตว หัตถกรรม
พ้ืนบาน และรักษาสิ่งแวดลอม กําหนดพื้นที่และกิจกรรมโครงการ แตงตั้งผูรับผิดชอบ
โครงการ 

6.3 กําหนดพื้นที่โครงการ 
 6.3.1   บริเวณบานทุกครัวเรือนในจํานวน 224 ครัวเรือนของบานไผงาม 
 6.3.2   พ้ืนที่นอกครัวเรือนหากจําเปน 
6.4 กิจกรรมที่กําหนดใหทุกกลุมครัวเรือนดําเนินการ 
 6.4.1   กลุมปลูกพืชผักสวนครัว ร้ัวกินไดปลอดสารพิษ (ทําทุกครัวเรือน) 

 6.4.2   กลุมทําปุยหมัก (ทําทุกครัวเรือน) 
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 6.4.3   กลุมเลี้ยงสัตว ไก ปลา   
 6.4.4   กลุมหัตถกรรม 
 6.4.5   กลุมรักษาสิ่งแวดลอม (ทําทุกครัวเรือน) 

 6.4.6   จัดทําบัญชีครัวเรือน (ทําทุกกลุมและทุกครัวเรือน)  
6.5 แตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมและกรรมการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม 
6.6 แตงตั้งกรรมการจัดแตละฝายตามที่กําหนดและกําหนดใหทุกครัวเรือนลงชื่อเปนสมาชิก 
6.7 ทําการอบรมใหความรูโดยในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมของโครงการ 
6.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณและทําการตรวจสอบ ตรวจรับ และมอบใหแตละครัวเรือนไป

ดําเนินการ 
6.9 สมาชิกดําเนินกิจกรรมตามแผนงานเสนอ 
6.10   ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมโดยใหคําแนะนํา ตรวจสอบ วัดผลประเมินผลและรายงาน  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  4  เดือน 

    ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

8.  งบประมาณที่ใช 

    เงินงบประมาณที่จังหวัดจัดสรรให จํานวน 200,000 บาท      

9.  ประมาณการคาใชจายประกอบดวย 

    9.1 ใชจายในกิจกรรมที่กําหนดใหทุกกลุมครัวเรือนดําเนินการ ดังนี้  
9.1.1  กลุมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินไดปลอดสารพิษ (ทุกครัวเรือน) จํานวน 71,760 บาท  

  -  เมล็ดพันธุผัก  224  กระปอง ๆ ละ 40 กระปอง         

                        จํานวน 8,896 บาท                                                   
-  บัวรดน้ํา ขนาดเล็ก 222 ใบ ๆ ละ 45 บาท                   

                        จํานวน 10,000 บาท 
-  ทอซีเมนต ขนาด 1.20 เมตร  224 ทอ ๆ ละ 236 บาท     

                        จํานวน  52,864  บาท   

หมายเหตุ   กิจกรรมของกลุมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได (ในขั้นตนทุกครัวเรือนตองซื้อปุยหมัก

เพื่อดําเนินการกอน เนื่องจากการทําปุยหมักใชเวลาคอนขางนาน) 

 9.1.2   กลุมทําปุยหมัก (ทุกครัวเรือนทําตอเนื่องตลอดป) จํานวน 42,240 บาท   
              -  สาร E.M 168 ลิตร ๆ ละ 90 บาท                                              
                       จํานวน 15,160 บาท                                          
             -  กากน้ําตาล 224  ลิตร ๆ ละ 17 บาท                                 
               จํานวน 3,760 บาท      
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-  ถังน้ําหมักพลาสติก ขนาด 50 ลิตร 194 ถัง ๆ ละ 120 บาท            
   จํานวน 23,320 บาท     

9.1.3  กลุมเลี้ยงสัตว จํานวน 76,000 บาท 

  - กลุมเลี้ยงไก (พันธุไก จํานวน  5,600 ตัว ๆ ละ 10 บาท)                              
  จํานวน 56,000 บาท     

  - กลุมเลี้ยงปลา                                                                                       
  จํานวน 20,000 บาท 

  - พันธุปลา                                                      

  จํานวน 17,000 บาท      
  - พลาสติกรองกันซึมรองบอปลา 20 มวน ๆ ละ 150 บาท     
       จํานวน 3,000 บาท  
           9.1.4  กลุมหัตถกรรม จํานวน 10,000 บาท                                                                          
  - เครื่องจักไมไผขนาดเล็ก 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท                        

  จํานวน 6,000 บาท                                                                                           
  - ไมไผ 400 ลํา ๆ ละ 10 บาท                                                          

  จํานวน 4,000 บาท                                                                                           
9.1.5  กลุมรักษาสิ่งแวดลอม (ทุกครัวเรือน)            
9.1.6  จัดทําบัญชีครัวเรือน (ทุกกลุมและทุกครัวเรือน)                      

 -   บัญชีครัวเรือน 

           รวม  200,000  บาท    

    9.2  คาใชจายอื่น ๆ จํานวน............................บาท 

10.  สถานที่ดําเนินการ          

10.1  บานไผงาม ตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน บริเวณครัวเรือน 224 ครัวเรือน 
10.2  พ้ืนที่นอกครัวเรือน เชน หัวไรปลายนา จํานวน 50 ไร 

11.  ประโยชนที่ไดรับ             

11.1  สมาชิกทุกครัวเรือนบานไผงามมีคุณภาพชีวิตที่ดี รูจักจัดทําบัญชีครัวเรือน             
       มีอาชีพเลี้ยงตัวเองไดตามศักยภาพ และสามารถดํารงชีวิตไดอยางอยูดีมีสุข          
       ในทุกสถานการณ  
11.2  สมาชิกบานไผงามทุกครัวเรือน มีความรักความสามัคคี และชวยเหลือ เอื้ออาทร    

       ซ่ึงกันและกัน รวมกันรักษาสิ่งแวดลอม ในระดับครัวเรือนและพัฒนาชุมชน            
       ใหเจริญกาวหนา 
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11.3 เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีภูมิคุมกันในตัวเองและมีการพัฒนา     
ที่ย่ังยืน 

11.4 สมาชิกบานไผงามทุกครัวเรือนเห็นคุณคา และ เจริญรอยตามโครงการแนว

พระราชดําริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาสิ่งแวดลอม ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสนองนโยบายของรัฐบาล   

 

12.  ผูรับผิดชอบโครงการ                                

                         

ลงชื่อ................................................................... 
(...........................................................) 

คณะผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ.........................................................         ลงชื่อ......................................................... 
  (............................................................)           (............................................................) 
        คณะผูรับผิดชอบโครงการ                                 คณะผูรับผิดชอบโครงการ     
 

13.  ผูเสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ....................................................... 

                                 (............................................................) 
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 

 
 
 
 

 



 
 

แบบเสนอโครงการ 
ของ 

หมูบาน บานนาไลยใต หมูที่ 10 ตําบลอายนาไลย 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
 

1.  ชื่อโครงการ โครงการเกษตรยั่งยืน   

2.  หนวยดําเนินการ (ใหกาเครื่องหมาย   ในชอง ) 

1.1  หมูบาน/ชุมชนดําเนินการ 

1.2   หมูบาน/ชุมชนรวมกับหนวยงานราชการดําเนินการ......................................... 

           ……………………..............................................................…………………. 

1.3   หมูบาน/ชุมชนมอบหมายใหหนวยงานราชการดําเนินการ................................  

      ..................................................................................................................... 

3.  สอดคลองกับแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขดานใด (ใหกาเครื่องหมาย / ในชอง) 

 ดานเศรษฐกิจพอเพียง       ดานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 

 ดานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน  ดานการบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน 

 ดานการฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน 

4.  วัตถุประสงคของโครงการ 

4.1  เพื่อใหราษฎรในหมูบานนาไลยใตมีอาชีพหลัก อาชีพเสริม และมีรายไดเพิ่มขึ้น 
4.2  เพื่อใหราษฎรในหมูบานนาไลยใตไดบริโภคพืชที่ปลอดสารพิษ ทําใหราษฎร              
      มีสุขภาพแข็งแรง 
4.3  เพื่อใหราษฎรในหมูบานนาไลยใตมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได 

5.  เปาหมายของโครงการ 

5.1  ราษฎรในหมูบานจะมีอาชีพหลัก มีอาชีพเสริม และมีรายไดเพิ่มขึ้นจํานวน 138     

      ครัวเรือน   
5.2  ราษฎรในหมูบานจะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีสภาพความเปนอยูที่ดี  
      สามารถพึ่งตนเองได จํานวน 138 ครัวเรือน   

6.  วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชุมประชาคมหมูบาน 
6.2 จัดทําโครงการตามความตองการของชุมชน 
6.3 เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน 
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6.4 ดําเนินการตามโครงการ 
6.5 สรุปผลการดําเนินงาน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

    ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 

8.  งบประมาณที่ใช 

เงินงบประมาณที่จังหวัดจัดสรรให จํานวน       170,000       บาท 
เงินงบประมาณสนับสนุนจากทองถิ่น จํานวน..............................บาท 

เงินสนับสนุนภาคเอกชน   จํานวน..............................บาท 

  รวมทั้งสิ้น  จํานวน         170,000       บาท 

9.  ประมาณการคาใชจายประกอบดวย 

     9.1  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ (คาวัสดุและคาแรงงาน) 

1)  คาวัสดุอุปกรณเชื้อทําปุยหมัก/มูลสัตว   จํานวน        7,800        บาท 

                รวมเปนเงิน       7,800         บาท 

    9.2  คาใชจายอื่นๆ 
 1)   คาพันธุสัตว 
      - คาพันธปลา 5,000 ตัวๆ ละ 3 บาท เปนเงิน 15,000 บาท  

2)  คาพันธุยางพาราจํานวน 7,000 ตนๆ ละ 20 บาท จํานวน 140,000 บาท 
3)  คาเมล็ดพันธุพืชผักจํานวน 160 กระปองๆ ละ 30 บาท จํานวน 4,800 บาท 

4)  คาเมล็ดพันธุหอมแดง กระเทียมจํานวน 80 กิโลกรัมๆ ละ 30 บาท 
     จํานวน 2,400 บาท 

   รวมเปนเงิน  162,200  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  170,000  บาท (คาใชจายถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 

10.  สถานที่ดําเนินการ   

      บานนาไลยใต หมูที่ 10 ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

11. ประโยชนที่ไดรับ 

11.1 ราษฎรในหมูบานนาไลยใตมีอาชีพหลัก อาชีพเสริม และมีรายไดเพิ่มขึ้น 

11.2 ราษฎรในหมูบานนาไลยใตไดบริโภคพืชที่ปลอดสารพิษ ทําใหราษฎรมีสุขภาพ
แข็งแรง 

11.3 ราษฎรในหมูบานนาไลยใตมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได 
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12.  ผูรับผิดชอบ                

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 

คณะผูรับผิดชอบโครงการ 
 

 
ลงชื่อ ..........................................................       ลงชื่อ..........................................................                    
  (.............................................................)          (.............................................................) 
           คณะผูรับผิดชอบโครงการ               คณะผูรับผิดชอบโครงการ 
 

13.  ผูเสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ภาคผนวก ค 
ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

1)  คณะกรรมการระดับหมูบาน บานไผงาม หมูที่ 1 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา  
     จังหวัดนาน 
 

1.1) นายธนวัฒน  ตาขัน  อายุ 32 ป 
ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการ 
ระดับการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน 

อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 32 ป 
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 5,000 บาท 
 

1.2) นายสนั่น   เสารวงศ  อายุ 49 ป 
ตําแหนง  รองประธานคณะกรรมการ 
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน 

อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 49 ป 
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 5,000 บาท 

 

1.3) นางกัลยารัตน  โชคธนะประเสริฐ  อายุ 32 ป 
ตําแหนง  เลขานุการ 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 6 คน 

อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 32 ป 
อาชีพหลัก  คาขาย 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 10,000 บาท 
 

1.4) นางทองเจีย  วงศกองแกว  อายุ 43 ป 
ตําแหนง   เหรญัญิก 

ระดับการศึกษา  มัยธมศึกษาตอนปลาย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน 

อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 40 ป 
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 3,500 บาท 
 

1.5) นายชัยณรงค  คําชม  อายุ 47 ป 
ตําแหนง  ฝายควบคุมและตรวจสอบ 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน 

อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 47 ป 
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 7,500 บาท 

1.6) นางเยาวธิดา  กันใจแกว  อายุ 45 ป 
ตําแหนง  กรรมการ 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน  

อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 15 ป 
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 5,000 บาท 
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2)  คณะกรรมการระดับหมูบาน บานนาไลยใต หมูที่ 10 ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา 

     จังหวัดนาน 
 

2.1) นายสมศักดิ์  มุงตอม  อายุ 47 ป 
ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการ 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  4 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 47 ป 

อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 7,000 บาท 
 

2.2) นายเสวี่ยง  ลอมน้ํา  อายุ 42 ป 
ตําแหนง  รองประธานคณะกรรมการ 
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  4 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 5 ป 

อาชีพหลัก  ธุรกิจสวนตัว 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 25,000 บาท 
 

2.3) นางละไม  โปธิ  อายุ 41 ป 

ตําแหนง  เลขานุการ 
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 41 ป 
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 2,000 บาท 
 

2.4) นางวีณา  ทานะ  อายุ 41 ป 

ตําแหนง   เหรัญญิก 
ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาชั้นปที่ 6 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 15 ป 
อาชีพหลัก  คาขาย 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 5,000 บาท 
 

2.5) นายศรีจันทร  จันตะยศ  อายุ 53 ป 
ตําแหนง  ฝายควบคุมและตรวจสอบ 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาชั้นปที่ 4 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน 

อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 20 ป 
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 7,000 บาท 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2.6) นายโชติ  ปญญาสิทธ์ิ  อายุ 40 ป 
ตําแหนง  กรรมการ 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาชั้นปที่ 6 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน  

อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 40 ป 
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 3,000 บาท 
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3)  ผูนําที่มีบทบาทในหมูบาน บานไผงาม หมูที่ 1 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
 

3.1)  นายเชิดชัย  แกวกาหลง  อายุ 53 ป 
ตําแหนง/ความเชี่ยวชาญ  ผูชวยผูใหญบาน 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 46 ป 

อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 7,000 บาท 

3.2) นายประสิทธ์ิ  ตรีกุย  อายุ 79 ป  
ตําแหนง/ความเชี่ยวชาญ  ประธานผูสูงอายุ  

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 8 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 48 ป 

อาชีพหลัก  คาขายยาสมุนไพรอบแหง 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 3,000 บาท 
 

3.3)  นายผอง  วิละขันคํา  อายุ 65 ป 
ตําแหนง/ความเชี่ยวชาญ  ปราชญชาวบานดานการจักสาน 
ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาชั้นปที่ 7 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 65 ป 
อาชีพหลัก  คาขายผลิตภัณฑงานจักสานตาง ๆ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 3,500 บาท 
 

4)  ผูนําที่มีบทบาทในหมูบาน บานนาไลยใต หมูที่ 10 ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา 

     จังหวัดนาน 
 

4.1)  นายเหมือน  อุตสาห  อายุ 48 ป 
ตําแหนง/ความเชี่ยวชาญ  ผูใหญบาน 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา  24 ป 

อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 6,500 บาท 
 

4.2)  นางระวิวรรณ  ทะริ  อายุ 38 ป 
ตําแหนง/ความเชี่ยวชาญ  ประธานแมบาน 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษา ตอนปลาย 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 15 ป    

อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 10,000 บาท 
 

4.3)  นางสุมล  ยศพิไชย  อายุ 46 ป 
ตําแหนง/ความเชี่ยวชาญ  ปราชญชาวบานดานการเกษตร (หมอดิน) 
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน 
อาศัยอยูในหมูบานมาเปนระยะเวลา 46 ป 

อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 4,000 บาท 
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5)  ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ 
 

5.1)  นายจตุพร  ชนะศรี  อายุ 53 ป 

ตําแหนงหนาที่  นายอําเภอ 
ระดับการศึกษา ปริญญาโท 
ประสบการณการทํางาน 31 ป 

5.2)  นายเชาวฤทธิ์  บุตรดาสา อายุ 34 ป 

ตําแหนงหนาที่  ปลัดอําเภอ 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท 
ประสบการณการทํางาน 12 ป 
 

5.3)  นางสาวศิริรัตน  แสงเพ็ชร อายุ 27 ป  
ตําแหนงหนาที่  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 
ประสบการณการทํางาน 4 ป 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

ประวัติผูเขียน 
 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล     นางสาววรรณภา  ทองแดง 

 

ประวัติการศึกษา   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) 

      มหาวิทยาลัยนเรศวร  
      ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2549 
      (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ประสบการณทํางาน    - 

 

ที่อยูปจจุบัน     110  หมู 1 ตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

      55130   
 
 


