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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการมีพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML) ของกลุมจังหวัดรอย
แก นสารสินธุ มี วัต ถุป ระสงคเพื่ อ 1) ศึกษาป จจั ยที่ ส งผลต อการพั ฒ นาความสํ าเร็จของโครงการ 2) ศึกษากระบวนการการพั ฒ นา
ความสําเร็จของโครงการ และ 3) การสรางรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน กลุมตัวอยาง
ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ในกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ จํานวน 382 โครงการเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก
แบบสอบถามที่มีคาความเที่ยงตรงจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานโดยไดคา IOC รายขอ ตั้งแต 0.67-1.00 และ การ
ทดลองกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 โครงการ/คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ไดค าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบั บเท ากับ 0.9 วิธีดําเนิ นการวิจัย แบ งออกเปน 2
ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการ และระยะที่ 2 สรางรูปแบบการ
พัฒนาความสําเร็จของโครงการ สถิติที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ
และการพรรณนาความสถิติ วิเคราะห เพื่ อทดสอบสมมิฐ านในการวิจัย ใชการวิเคราะห สมการเชิงโครงสรางโดยใชโปรแกรมลิส เรล
(LISREL) และสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) ผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยที่มีผลตอการพั ฒนาความสําเร็จของโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการพัฒนาความสําเร็จ
ของโครงการพั ฒ นาศั กยภาพของหมู บ าน มี ค วามสอดคลองกั บ ข อมู ลเชิ งประจักษ ตั วแปรทั้ งหมดในโมเดลสามารถอธิบ ายความ
แปรปรวนของการพัฒนาความสําเร็จของโครงการไดรอยละ 90 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการพัฒนาความสําเร็จของโครงการอยาง
มีนัย สําคั ญทางสถิ ติไดแ ก ปจจัยด านผู นํา ปจจัยด านการมีส วนรวมของประชาชน ปจจัยด านคณะกรรมการ ป จจัย ดานการบริหาร
จัดการการเงิน ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ปจจัยดานการควบคุม และปจจัยดานการจัดซื้อจัดจาง สําหรับตัวแปรคั่นกลางที่มีผลตอ
ความสําเร็จพบวา ปจจัยดานการบริห ารจัดการและปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลทางตรงกับระดับความสําเร็จของโครงการ
ตามลําดับ 2. ผลการศึกษากระบวนการการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอย
แกนสารสินธุ พบวาเกิดจากปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จประกอบดวย ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน ปจจัยดาน
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คณะกรรมการ ปจจัยดานการบริหารจัดการการเงิน ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ปจจัยดานการควบคุม และปจจัย ดานการจัดซื้อจัด
จาง ปจจัย ดานการบริห ารจั ดการและป จจัย ดานวัฒ นธรรมองค กร 3. การสรางรู ปแบบการพัฒ นาความสํ าเร็ จของโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ สามารถอธิบายความสัมพันธของการพัฒนาความสําเร็จของโครงการ
พัฒ นาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน โดยเริ่มตนจากการประชุมประชาคมของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนรวมกันแสดงความคิดเห็นชี้แจง
เหตุและความสําคัญของปญหาและที่มาของโครงการ SML ซึ่งตองมีกลุมบุคลากรหรือคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบโครงการ ดังนั้นจึง
ตองมีการเลือกคณะกรรมการโครงการเพื่อประสานงานโดยการลงประชามติของประชาชนในชุมชนเลือกสรรซึ่งไมไดมาจากผูใหญบาน
หรือผูนําเป นคนแตงตั้ง เมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการประจําโครงการไดแลวนั้นจะตองมีการจัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ
SML รวมกั บ ประชาชนในชุม ชนเพื่ อให เกิ ด การดํ าเนินการเสนอโครงการ SML ที่ จะเปนประโยชน สํ าหรับ ชุ ม ชนทั้ ง นี้ จะต องมีการ
นําเสนอโครงการกับหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและมีการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน, รอยแกนสารสินธุ, รูปแบบการพัฒนาความสําเร็จ

Abstract
This research presents a model for developing the success of the community’s capacity development for
the Provincial Roi Kaen Sarn Sin Cluster. The purposes of this research were to 1) examine the factors affecting
the success of the community’s capacity development (SML) for the Provincial Roi Kaen Sarn Sin Cluster, 2)
investigate the process of the community’s capacity development, and 3) to create a model of the community’s
capacity development. The samples of SML were 382 projects. The instruments used in the research involved a
questionnaire. The Index of congruence (IOC) was reviewed by three experts with validity between 0.67-1.00. The
tryout of a non-sample group involved 30 projects / persons. The overall reliability for the set of questionnaires
utilised Cronbach’s alpha coefficient, which was of 0.92. The research was divided into two phases: Phase I was
related to examining causal factors affecting the community’s capacity development, and Phase II was related to
a model development. A descriptive approach was used to provide basic information. The statistics used were
frequency, percentage, and descriptive statistical analysis to test the research hypothesis. Structural Equation
Analysis utilized LISREL and Pearson Correlation. The results revealed that 1) the factors affecting the success of
the community’s capacity development were discovered. The Causal Relationship Model of the successful
development for SML had a consistency with the empirical data. All variables in the model were able to explain
the variation for the project development, with 90 percent of the variables influencing the success of the projects
being statistically significance, including the following factors: leadership, public participation, committee, financial
management, public relations, controlling, and procurement. In addition, the intermediate variables affecting
success were risk management and organizational culture, which had a direct influence towards the success of
the project. 2. The results after the process investigation for the success of SML revealed that the factors
affecting success also involved leadership, public participation, committee, financial management, public
relations, controlling, procurement, risk management, and organizational culture. 3. The establishment of the
community’s capacity development for the Provincial Roi Kaen Sarn Sin Cluster was able to explain the
relationship of the development of the project success. The following activities were implemented: public
meeting in the villages/communities to discuss the rational and importance of problems, and background of
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the SML project. The selected person in charge, or the committee, taking whole responsibility for project
operation were obtained through the public vote from communities, rather than being appointed from the head
of the village or the community leader. The knowledge training for SML committee and people in the
communities was then held in order to encourage the proposals for SML projects that could be of benefit for
communities. In addition, the project was required to propose development agendas to relevant government
organizations. The summary of the operational project was also noted.
Keywords: Community’s capacity development, Provincial Roi Kaen Sarn Sin cluster,
A model for developing the success

1. บทนํา
การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะขอผูกพั นที่จะเป นประชาคมอาเซี ยนในป 2558 จึ งจําเป นตองนําภูมิ คุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิ คุมกันใน
ประเทศใหเข มแข็ งขึ้นมาใช ในการเตรี ยมความพรอมให แ ก คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให ส ามารถปรับ ตั วรองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงการพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 11 จึงเปนการนําภูมิ คุมกันที่มีอยู พรอมทั้ งเรงสร าง
ภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงได อยางเหมาะสม โดยให ความสําคั ญ กั บการพัฒ นาคนและสั งคมไทยให มีคุ ณภาพ มีโอกาสเข าถึ ง
ทรัพ ยากร และไดรับ ประโยชนจากการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสร างโอกาสทางเศรษฐกิจด วยฐานความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันยังจําเปนตอง
บริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉ บั บที่ 11จะเห็ นว าเป นการบริห ารจัด การที่ ภ าครั ฐ
ตองการใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนทิศทางการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
ใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพ ยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมรวมทั้งสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจดวยฐาน ความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สร างเสริ ม ความรวมมื อในกลุม ประชาชนให รูจักการช วยคิ ด ช วยทํ ารั ฐบาลจึ ง ได กําหนดนโยบายเพื่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนในประเทศหลายๆนโยบายเชนโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน เปนโครงการที่ภาครัฐตองการใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยการใหประชาชนรูจักคิดรูจักทําและรูการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่อง
การพัฒนาความสําเร็จของโครงการทุกโครงการยอมดําเนินโครงการประสบความสําเร็จซึ่งจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มี
การพัฒนาไปในทางที่ดีและมั่นคง แนวทางการพัฒนาจากอดีตจนถึงปจจุบันจะเห็นวาการที่บานเมืองจะมีการพัฒนาไดอยางดีจะตอง
ประกอบดวยปจจัยทางดานเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นไดจากแผนพัฒนาประเทศไทยยังเนนที่การพัฒนาปากทองของประชาชนและการที่เห็น
ความสําคัญของการที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาตามแผนการพัฒนาฯ ฉบับตาง ๆ แมแตประชาคมอาเซียนยังตระหนักถึงปญหา
ดานเศรษฐกิ จจากความสําคัญ ของปากทองของประชาชนที่ ภาครัฐจะตองการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและปากทองของประชาชนจึ งได
สงเสริมใหประชาชนไดตระหนักในเรื่องเหลานี้จึงไดสงเสริมโครงการหลายโครงการเพื่อใหตรงกับความตองการของประชาชนและชุมชน
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เพื่อใหเกิดการใชงบประมาณในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของประชาชนโดยแทจริงรัฐบาลจึง
ไดจัดทําโครงการตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อสนองความตองการของประชาชน เชน สมัยรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัต ร เปนนายกรัฐมนตรี
จึงไดจัดสรรงบพัฒนาศักยภาพหมูบานและชุมชนโดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือตองการจัดสรรงบประมาณลงสูประชาชนโดยตรงจาก
สวนกลางสูหมูบานและชุมชนโดยการใหประชาชนนํางบประมาณลงสูหมูบานและชุมชนตามความตองการของประชาชนเพื่อเปนการ
แกไขปญหาสวนรวมเพื่อการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดเปดโครงการ
และไดโอนเงินสูหมูบานและชุมชนตามขนาดของหมูบานและชุมชน โดยหมูบานชุมชนขนาดเล็ก (S : Small) มีประชากรในหมูบาน
จํานวนต่ํากวา 500 คน จะได งบพัฒ นาจํานวน 200,000 บาท หมู บ านชุมชนขนาดกลาง (M : Medium) มีประชากรในหมูบานอยู
ระหวาง 500 – 1,000 คน จะไดงบพัฒนาจํานวน 250,000 บาท หมูบานชุมชนขนาดใหญ (L : Large) มีประชากรในหมูบานจํานวน
มากกวา 1,000 คน จะไดงบพัฒนาจํานวน 300,000 บาท [1]
จากการจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ[2] เปนกลุมจังหวัด
หนึ่งที่ไดรับการอุดหนุนจัดสรรงบประมาณ ในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน ซึ่งจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ประกอบดวย
หมูบานจํานวน 8,463 หมูบาน ที่ไดจัดทําโครงการ และไดรับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน จากนโยบาย
การพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจทุกฉบับจะเห็นวาการพัฒนาประเทศจะเปนไปไดดวยดีและประสบความสําเร็จไดก็จะ
ขึ้นอยูกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนถาประชาชนอยูดีมีสุขบานเมือง ก็สงบและไดรับการพัฒนาซึ่งรัฐบาล
ในทุกสมัยตองการใหประชาชนมีการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นจึงไดมีการสงเสริมใหประชาชนไดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองโดยการสงเสริมและพัฒนาอาชีพโครงสรางพื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนเองโดยประชาชนเพื่อประชาชนโดยตรง รัฐบาล
ในสมั ย รัฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลักษณ ชิน วัต ร นายกรัฐ มนตรี จึ งได จัด สรรงบประมาณลงสู ชุ ม ชนและหมู บ านเพื่ อให ป ระชาชนได นํ า
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชนที่ตนอาศัยอยูภายใตชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน เพื่อใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและชุมชน ใหยั่งยืน [3] จากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน จึงเปนประเด็นที่ผูวิจัยตองการที่จะ
ศึกษาวาโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ในกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ซึ่งเปนโครงการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให
เพื่ อเป นการกระตุ นให เกิด การพั ฒ นาคุณภาพชี วิตและกระตุ นเศรษฐกิ จของประชาชนในหมูบ านชุม ชน วาจะมี รูป แบบการพั ฒ นา
ความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชนของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ เปนอยางไร

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอย
แกนสารสินธุ
2) เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกน
สารสินธุ
3) เพื่อเปนการสรางรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกน
สารสินธุ
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3. อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อง รู ป แบบการพั ฒ นาความสํ าเร็ จของโครงการพั ฒ นาศั กยภาพหมู บ าน/ชุ ม ชน ครั้ ง นี้ เป นการวิ จัย เพื่ อการ
พัฒ นาการดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Approach) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ รวม 6 ขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน
ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุแบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1. ศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาความสําเร็จของ โครงการพัฒนา
ศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
ขั้นตอนที่ 2. ศึกษารูป แบบของป จจัย ที่ส งผลต อการพัฒ นาความสํ าเร็ จของ โครงการพัฒ นาศักยภาพหมูบ าน/
ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
ขั้นตอนที่ 3. สรุปปจจัยเชิงสาเหตุ ที่สํ าคัญจากการวิเคราะห สังเคราะหเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และศึกษาจากสภาพจริงของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชนในกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร การวิจัยในครั้งนี้มีหนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) เปนโครงการ จํานวน 8,463 โครงการ [4-6] กลุ ม
ตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่กระจายในกลุมจังหวัดรอยแกน สารสินธุทั้ง 4
จังหวัดขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางโดยแบงประชากรออกเป น
กลุมยอย เรียกวา ระดับชั้น หรือชั้นภูมิ แบงออกเปนรายจังหวัด แลวสุมตัวอยางจากทุกระดับชั้น ในการแบงสัดสวน (Proportional
Random Sampling) ขั้นตอนที่ 2 ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลากโดยใช บัญชีรายชื่ อ
จากโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน 4 จังหวัด จํานวนทั้งหมด 382 กลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในระยะที่ 1
1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการดําเนินงานของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการ ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท แบงการวัดออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และน อย
ที่สุด
ระยะที่ 2. สรางรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 รางรูปแบบของปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/
ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
ขั้นตอนที่ 2 จัดการสัมมนากลุม (Focus Group discussion) เพื่อเปนเวทีในการระดมสมอง (Brain storming)
ขั้นตอนที่ 3 นําผลการสัมมนากลุม(Focus Group discussion) สรางรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
เครื่องมือที่ใชในระยะที่ 2
แบบตรวจสอบรายการและแสดงความคิ ด เห็ น ของการสั ม มนากลุ ม มี ลั กษณะเป นแบบตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคลองของปจจัย
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กลุมเปาหมาย
กลุม ตัวอยางเปาหมายสํ าหรั บการวิจัยในระยะที่ 2 ประกอบด วย ผู เชี่ ยวชาญ นั กวิช าการ ผูที่ เกี่ ยวของที่ มี ความรูแ ละมี
ประสบการณในโครงการ และตัวแทนโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน จํานวนรวม 12 คน ใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมข อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยและทีม งานผูชวยวิจัยได ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและประชุ ม
ชี้แจงผูชวยวิจัยใหเขาใจในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติที่ในการวิจัยคือ รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถิติวิเคราะหเพื่อทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย ใชการวิเคราะหสมการเชิงโครงสรางโดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL) [7] และสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson
Correlation .5)

4. ผลการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/
ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการพัฒนาความสําเร็จของโครงการไดรอยละ 90
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการพัฒนาความสําเร็จของโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก ปจจัยดานผู นํา ปจจัย
ดานการมีสวนรวมของประชาชน ปจจัยดานคณะกรรมการ ปจจัยดานการบริหารจัดการการเงิน ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ปจจัย
ดานการควบคุม และปจจัยดานการจัดซื้อจัดจาง สําหรับตัวแปรคั่นกลางที่มีผลตอความสําเร็จ พบวา ปจจัยดานการบริหารจัดการและ
ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลทางตรงกับระดับความสําเร็จของโครงการตามลําดับ
2. ผลการศึกษากระบวนการการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบา น/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกน
สารสินธุ พบวา เกิดจากปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จประกอบดวย ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน ปจจัยดาน
คณะกรรมการ ปจจัยดานการบริหารจัดการการเงิน ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ปจจัยดานการควบคุม และปจจัยดานการจัดซื้อจัด
จาง ปจจัยดานการบริหารจัดการและปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร
3. การสรางรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาความสําเร็จ
ของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
จากภาพที่ 1 ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพั นธของการพัฒ นาความสําเร็จของโครงการพัฒ นาศักยภาพหมูบ าน/ชุ มชน โดย
เริ่มตนจากการประชุมประชาคมของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนรวมกันแสดงความคิดเห็นชี้แจงเหตุและความสําคัญของปญหาและ
ที่ม าของโครงการ SML ซึ่ งต องมีกลุ มบุ ค ลากรหรื อคณะกรรมการเพื่ อรับ ผิด ชอบโครงการ ดัง นั้นจึ งต องมี การเลื อกคณะกรรมการ
โครงการเพื่อประสานงานโดยการลงประชามติของประชาชนในชุมชนเลือกสรรซึ่งไมไดมาจากผูใหญบานหรือผูนําเปนคนแตงตั้ง เมื่อมี
การคัดเลือกคณะกรรมการประจําโครงการไดแลวนั้นจะตองมีการจัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ SML รวมกับประชาชนในชุมชน
เพื่อใหเกิดการดําเนินการเสนอโครงการ SML ที่จะเปนประโยชนสําหรับชุมชนทั้งนี้จะตองมีการนําเสนอโครงการกับหนวยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบและมีการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
การวิจัยระยะที่ 2 สรางรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ของกลุม จังหวัดรอยแกน
สารสินธุนําผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกน
สารสินธุ จากระยะที่ 1 มาจัดทํารูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ผลการวิจัย พบวา
1) การยกรางรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
โดยผู วิจัยไดศึ กษาคํ านิ ยามศัพ ท เฉพาะของทุ กตั วแปรที่จะนํ ามาจัดทํ ารู ปแบบการพั ฒ นาเกี่ ยวกั บ ความหมาย และศึ กษาเอกสารที่
เกี่ยวของ จากนั้นผูวิจัยจึงรางรูปแบบในการพัฒนาทุกตัวแปรที่กําหนดที่จะทําใหกลุมไดมีการพัฒนาแตละปจจัย โดยผูวิจัยเองเพื่อเปน
รางรูปแบบแลวสงใหกับกลุมที่จะวิพากษรูปแบบอานลวงหนากอนประชุมวิพากษรูปแบบ 2 สัปดาห ผูวิจัยไดนําปจจัยทั้งหมดที่จะนํามา
พัฒนาประกอบดวย ปจจัยดานผูนําปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน ปจจัยดานคณะกรรมการ ปจจัยดานการบริหารจัดการ การเงิน
ปจจัยดานประชาสัมพั นธ ปจจั ยดานการควบคุ ม ปจจัยดานการจัดซื้ อจัดจาง ปจจัยดานวัฒ นธรรมองคกร ปจจัย ดานการบริห าร
จัด การ มากํ าหนดรูป แบบการพั ฒ นาโดยได อธิบ ายโมเดลความสั ม พั นธเชิ งสาเหตุ ข องการพั ฒ นาความสําเร็จของโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพของหมูบาน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการพัฒนาความสําเร็จของโครงการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหไดแก ปจจัยดานผูนํา ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน ปจจัยดานคณะกรรมการ
ปจจัยดานการบริหารจัดการการเงิน ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ปจจัยดวยการควบคุม และปจจัยดานการจัดซื้อจัดจาง สําหรับตัว
แปรคั่ นกลางที่มี ผลต อความสําเร็จ พบวา ป จจัย ดานการบริ หารจั ดการและป จจัย ดานวั ฒนธรรมองคกรมีอิท ธิพ ลทางตรงกับ ระดั บ
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ความสําเร็จของโครงการนําเสนอตอผูรวมประชุมกลุมยอยไดรับฟง และอธิบายรูปแบบการพัฒนาโครงการพัฒ นาศักยภาพหมูบาน/
ชุมชน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน
จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายความสัมพันธของการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน โดยเริ่มตน
จากการประชุมประชาคมของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนรวมกันแสดงความคิดเห็นชี้แจงเหตุและความสําคัญของปญหาและที่มาของ
โครงการ SML ซึ่งตองมีกลุมบุคลากรหรือคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบโครงการ ดังนั้นจึงตองมีการเลือกคณะกรรมการโครงการเพื่อ
ประสานงานโดยการลงประชามติของประชาชนในชุมชนเลือกสรรซึ่งไมไดมาจากผูใหญบานหรือผูนําเปนคนแตงตั้ง เมื่อมีการคัดเลือก
คณะกรรมการประจําโครงการไดแลวนั้นจะตองมีการจัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ SML รวมกับประชาชนในชุมชนเพื่อใหเกิด
การดําเนินการเสนอโครงการ SML ที่จะเปนประโยชนสําหรับชุมชนทั้งนี้จะตองมีการนําเสนอโครงการกับหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
และมีการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

5. อภิปรายผลการวิจัย
1) ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยวา พบปจจัยที่เกี่ยวของที่สงผลตอพัฒนาความสําเร็จและกระบวนการพัฒนาความสําเร็จนําไปสูรูปแบบการ
พัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศั กยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ประกอบดวย ปจจัยดานผูนํา
ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน ปจจัยดานคณะกรรมการ ปจจัยดานการบริหารจัดการการเงิน ปจจัยดานการประชาสัมพันธ
ปจจั ยดานการควบคุ ม และปจจั ยดานการจั ดซื้อจัดจ าง สํ าหรั บตัวแปรคั่ นกลางที่ มีผลตอความสํ าเร็จ พบวา ปจจั ยดานการบริหาร
จัดการและปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลทางตรงกับระดับความสําเร็จของโครงการตามลําดับ ซึ่งผลการวิเคราะหปจจัยดังกลาว
ที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล และสหสัมพันธเพียรสัน ผูวิจัยจึงไดนําปจจัยตาง ๆ มาอภิปรายไดดังนี้
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1.1) ป จจั ย ด านผู นํ า ทั้ งนี้ อาจเป นเพราะว า ผู นําเป นแกนนํ าเป นหั วใจของการดํ าเนิ นโครงการเพื่ อนํ าโครงการไปสู
ความสําเร็จที่ตั้งเปาหมายวางไวผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนของ สัญญา สัญญาวิวัฒน
[8] ที่กลาววา ผูนําชุมชน เปนหัวใจสําคัญในการประสานงานระหวาง กลุมตาง ๆ ติดตอสื่อสารกัน ชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ บางครั้ง
อาจจะมีป ญ หาเกิดขึ้นระหวางกันได จึงจําเป นตองมีผูนําเพื่ อคอยเปนคนกลางใน การประสานงานและแกไขป ญ หาตาง ๆ โดยผูนํา
ชุมชนจําเปนตองมีความรูความสามารถ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม พรอมทั้งวินัยในตนเอง [9] ไดแสดงความเห็นไววา ภาวะผูนําเปน
การใชอํานาจอิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจใหคนปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการ และคําสั่ง เปนการที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคนอื่นจากการวิจัยผูวิจัยพบวา สําหรับโครงการ SML จะสามารถประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองมี
องคประกอบที่สํ าคัญคื อ ผูนําตองมี ความสามัค คีกัน ถาขัด แยงกันจะประสบผลสําเร็จนอย และหากผู นํามีความเสีย สละ และความ
ยุติธรรมเนื่องจากผูนําไมมีเงินตอบแทน ถาผูนํามีความเสียสละแลวอยางจริงใจก็จะเกิดความสําเร็จได
1.2) ป จจั ย การมี ส วนรวมของประชาชนการมี ส วนร วมในการทํ ากิจกรรม โครงการ หรือการพั ฒ นาการสิ่ ง ใด ๆโดย
จุด มุ งหมายในการดํ าเนิ น โครงการร วมกั บ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั นเพื่ อความสํ าเร็ จของโครงการไปสู เป าหมายของความสํ าเร็ จจาก
ผลการวิจัยไดสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของ อุดม จํารัสพันธุ [10] กลาววา การประเมินแบบรวมมือที่ใชชุมชนเปน
ฐาน หมายถึง การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม โครงการหรือการพัฒนาการสิ่งใด ๆ โดยจุดมุงหมายของ การมีสวนรวมตองมุงพัฒนา
โครงสรางของชุมชน ทั้งพัฒนาคน พัฒนาการ อยูรวมกันของคน และ พัฒนาสภาวะแวดลอมและ ทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการรวม
คิด รวมทํา และรวมประเมินผล เพื่อขจัดปญหาในการดําเนินงาน และ สอดคลองกับ กริชพัฒน ภูวนา [11] ที่ไดศึกษารูปแบบการ
พัฒนาชุมชนอยูดีมีสุข กรณีศึกษาบานดอนมันอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม การสรางความสัมพันธการมีสวนรวมเปนรูปแบบที่
สงเสริมใหประชาชนไดขบคิดปญหารวม และแกปญหารวมกันในชุมชนโดยผานกระบวนการสนทนาดวยฐานะที่เทาเทียมกันดําเนินเพื่อ
เสริม สร างความเขม แข็ งและรวมรับ ผลประโยชน จากกิ จกรรมที่ ป ฏิบั ติ รวมกัน จากการวิ จัย ครั้ง นี้ผู วิจัย พบวา การมี สวนร วมของ
ประชาชน สําหรั บ โครงการ SML โดยส วนมากจะประสบความสําเร็ จ แม ใ นพื้ นที่ ในเขตพื้ นที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู นั้นจะมี ป ญ หาเรื่ อง
สาธารณูปโภคไมครบ ไดรับงบประมาณอันจํากัด แตโดยการจัดทําในโครงการไดมีการรวมคิดกับประชาชนในพื้นที่เปนผูดําเนินการแลว
นั้นกอใหเกิดผลความสําเร็จของโครงการตามมา
1.3) ปจจัย ดานคณะกรรมการ คณะกรรมการตองเป นบุคคลที่ เปนตัวแทนของกลุมที่ ไดรับ การแตงตั้งหรือเลือกตั้งจาก
สมาชิ กให ทํ าหนาที่ การบริห ารงานตามหน าที่ ที่ได รับ มอบหมายจนสงผลสําเร็ จของโครงการจากผลการวิจั ยสอดคลองกับ แนวคิ ด
เกี่ยวกับคณะกรรมการของ นิภาภรณ จงวุฒิเวศย [12] กลาววาคณะกรรมการหมายถึงคณะบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุมที่ไดรับการ
แตงตั้งจากสมาชิกใหทําหนาที่การบริหารงานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายและทํางานรวมกับผูนําเพื่อจะส งผลใหธุรกิจชุมชนสามารถ
ทํ า งานได อย างคล องตั ว และนํ าพาให ก ลุ ม ธุ ร กิ จชุ ม ชนประสบความสํ าเร็จและสอดคล องกั บ ดวงพร อ อนหวาน [13] ได ศึ กษา
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกลุมกับความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนในภาคเหนือ พบวาปจจัยดานคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด วย 3 ด าน ไดแ ก ด านความสามั คคี ในกลุม ดานความเสี ยสละทุ มเทเวลาและทรัพ ยสิ นส วนตัวใหกับ กลุ ม ด านความ
กระตื อรื อรนในการทํ ากิจกรรมใหแ กกลุม จะเป นตั วทํานายความสําเร็ จในการดํ าเนินงานธุ รกิจชุม ชน ผลการวิจั ยผูวิจัยพบวา การ
บริหารจัดการใด ๆ ก็ตามหากประชาชนขาดความรู ความชํานาญในเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะทางแลว โดยเฉพาะความรูในเรื่องที่ตัวเองพึง
ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่โครงการ SML จะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการพัฒนาความรูในเรื่องนั้น ปจจัยอีกดานหนึ่งที่สําคัญ
มากคือ ปจจัยดานการพัฒนาการเรียนรูของคณะกรรมการ
1.4) ปจจัยดานการบริหารจัดการการเงิน การบริหารจัดการการเงินเปนการบริหารจัดการการเงินใหถูกตอง ชัดเจนและ
โปรงใสเพื่อใหโครงการดําเนินการไปอยางโปรงใสและถูกตองผลการวิจัย สอดคลองกับชาตรี เจริญศิริ และคณะ [14] ไดศึกษาการ
จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนในตํ าบลเมื องจั ง กิ่ ง อํ าเภอภู เ พี ย ง จั ง หวั ด น าน พบว า ป จจั ย ที่ ส ง ผลให ก ารจั ด การกองทุ น ชุ ม ชนประสบ
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ผลสําเร็จ คือ การจัด การเงิน ไดแ ก การจั ดการที่ ถูกต องและเที่ย งธรรมโปร งใส ใช ความผู กพั นของคณะกรรมการแบบ เครื อญาติ
ผลการวิจัยผูวิจัย พบวา โครงการSML จะไดประโยชนเพียงใด ขึ้นอยูกับความโปรงใส การบริหารจัดการงบประมาณอยางจริงจังและ
จริงใจ
1.5) ปจจัยดานการประชาสัมพันธ นั้นเปนการ ถายทอดเรื่องราวขาวสารทั้งที่เปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากสถาบัน
หรือหนวยงานกลุมโครงการไปสูกลุมประชาชนเปาหมายโดยมีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหโครงการดําเนินไปสูเปาหมาย
เพื่อความสําเร็จของโครงการผลการวิจัย สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ อุบลวรรณ ปติพัฒนะโฆษิต [15] กลาว
วา การประชาสัมพั นธ เป นรูปแบบของการสื่ อสารเพื่อถายทอดเรื่องราวขาวสารทั้ งที่ เป นขอเท็จจริงและขอคิ ดเห็ นจากสถาบันหรื อ
หนวยงานไปสูกลุมประชาชนเปาหมายโดยมีการวางแผนกําหนดวัตถุประสงค การสื่อสารเผยแพร ชี้แจงชักชวนใหประชาชนมีสวนรวม
ผลการวิจัยผูวิจัยพบวา ประชาสัมพันธ เปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน องคกร สถาบัน กับกลุมประชาชนที่
เกี่ยวของเพื่อหวังผลในความรวมมือสนับสนุนทําใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา ความเขาในอันดี และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
1.6) ปจจัยดวยการควบคุม การควบคุมเป นวิธีการหรือกระบวนการตรวจตรา เพื่อตรวจตราแผนงานและกิจกรรมที่ ได
กําหนดไววามีการปฏิบั ติงานสอดคล องกับ วัตถุป ระสงค หรือเปนไปตามมาตรฐานที่ ระบุ ไวห รือไม อยางไรผลการวิจัย สอดคลองกั บ
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมของ สุรัสวดี ราชกุลชัย [16] กลาววา การควบคุม หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการตรวจตรา เพื่อตรวจตรา
แผนงานและกิจกรรมที่ไดกําหนดไววามีการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค หรือเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุไวและสอดคลองกับ
พิพาภรณ รวิพลศาสตนันท [17] กลาววาการควบคุมเปนการตรวจสอบดูวาทุกสิ่งทุกอยางดําเนินการสอดคลองไปตามแผน คําสั่งและ
หลักการที่ไดวางไวหรือไม วัตถุประสงคของการควบคุมเพื่อคนหาจุดออน และขอบกพรองเพื่อทําการแกไข และปองกันไมใหผลงาน
คลาดเคลื่อนตามวัตถุประสงค ผลการวิจัยผูวิจัยพบวา งบประมาณ ซึ่งรัฐจัดใหก็เปนสวนหนึ่ง ภาครัฐจะตองดูและใหการควบคุมการ
ดําเนินการโครงการ ดังนั้นการควบคุมและการตรวจสอบที่เขมแข็งก็มีผลใหเกิดความสําเร็จของโครงการได
1.7) ปจจัยดานการจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจางถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจางเปน
กระบวนการที่ใหไดมาซึ่งพัสดุที่ตองการทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และแหลงขาย เพื่อดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม อธิบายถึง การจัดซื้อจัดจางถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจางเปนกระบานการที่ใหไดมา
ซึ่งพัสดุที่ตองการทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และแหลงขาย เพื่อดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่
กําหนด สรุปได โดยโครงการ SML สามารถนํางบประมาณมาใชไดงาย สามารถกระทําไดรวดเร็ว ตามความตองการของประชาชนได
ทันที สําหรับโครงการของภาครัฐ จะมีกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน ขอกําหนด บังคับในการปฏิบัติ อาจจะตองดําเนิน การไดชากวาแต
สามารถตรวจสอบความโปรงใสได
1.8) ปจจัยดานการบริหารจัดการการบริหารจัดการเปนกําหนดแผนการดําเนินงานหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหกับ
สมาชิกในกลุมเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
อเนก เหลาโชติ [18] ไดทําการศึกษาการบริหารธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี พบวา การดําเนินงานของกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรีมีปจจัยสงเสริมที่ดีที่ทําใหปจจุบันการรวมกลุมในรูปแบบธุรกิจชุมชนดังกลาวมีความกาวหนาอยางยิ่งโดยมีปจจัย
สนับสนุน ดังนี้ 1) ปจจัยการผลิต 2) การตลาด 3) การเงิน และ 4) ทุนเปนตน เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการบริหารจัดการโครงการให
ประสบความสําเร็ จผลการวิจัยผูวิจัยพบวา การบริห ารจัดการที่ดีจะนํา โครงการ SML จะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองเกิดจาก
ปจจัยการบริหารจัดการที่ตอเนื่องจึงจะประสบความสําเร็จได
1.9) ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่สรางขึ้นในองคกรสิ่งที่แสดงออกมาอยางชัดแจงและจับตองได
และเปนสิ่งทีซอนอยูภายใน วัฒนธรรมเปนระบบคุณคา และความเชื่อรวมกันขององคกรซึ่งจะกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกทั้งในเรื่อง
ของอุด มการณ ความคิ ด การปฏิ บั ติผ ลการวิจัย สอดคล องกั บ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ด านวั ฒ นธรรมองค กรของ วัน ชัย มี ช าติ [19] กลาว
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วา วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่สรางขึ้นในองคกรสิ่งที่แสดงออกมาอยางชัดแจงและจับตองไดและเปนสิ่งทีซอนอยูภายใน วัฒนธรรมเปน
ระบบคุณคา และความเชื่อรวมกันขององคกรซึ่งจะกําหนดพฤติกรรมของสมาชิก ทั้งในเรืองการปรับตัวขององคกรตอสภาพแวดลอม
และกระบวนการทํางานขององคกร ผลการวิจัยผูวิจัย พบวา วัฒนธรรมในพื้นที่ จะสงผลอยางมากที่ทําใหโครงการนี้ไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางความสําเร็จที่ เกิด ขึ้นกับพื้ นที่อื่น ๆ แล วอาจจะไมสามารถสําเร็จในพื้นที่ อีกพื้นที่ หนึ่งได ดังนั้นป ญหาของชุ มชนมีข อ
แตกตางกัน ประชาชนในพื้นที่เองตองรูถึงปญหา ความตองการกอนจึงจะเกิดผลสําเร็จไดในอนาคตจึงควรมีการสรางวัฒนธรรมใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
2) ผลการศึกษากระบวนการการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒ นาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน พบวาปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จประกอบดวย ปจจัยดานผูนํา ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน ปจจัยดานคณะกรรมการ ปจจัยดานการบริหารจัดการ
การเงิน ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ปจจัยดวยการควบคุม และปจจัยดานการจัดซื้อจัดจาง ปจจัยดานการบริหารจัดการและปจจัย
ดานวัฒนธรรมองคกรซึ่งสอดคลองกับ กรมการพัฒนาชุมชน [20] กลาวสรุปวาปรัชญางานพัฒนาชุมชนมีความเชื่อวา มนุษยทุกคนมี
เกียรติและศักดิ์ ศรีในความเปนคน มนุษยทุกคนมีความสามารถหรือมีศักยภาพ และ ความสามารถของมนุษยสามารถพั ฒ นาได ถามี
โอกาสแนวคิดพื้นฐาน ในการพัฒนาชุมชนในระดับการปฏิบัติ ไดแก 1) การมีสวนรวมของประชาชน เปนหัวใจของงานพั ฒนาชุมชน
ประชาชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ วางแผนงาน การปฏิบัติการ และรวมบํารุงรักษา 2) การชวยเหลือตนเอง เปนแนวทางในการ
พัฒนาที่ยึดเปนหลักการ สําคัญประการหนึ่ง คือ ตองพัฒนาใหประชาชนพึ่งตนเองไดมากขึ้นโดยมีรัฐคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน ใน
สวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑที่เหมาะสม 3) ความคิดริเริ่มของประชาชน ในการทํางานรวมกับ
ประชาชนตองยึด หลักการที่วาความคิดริเริ่มตองมาจากประชาชน ซึ่งตองใชวิถีแหงประชาธิปไตยและหาโอกาส กระตุนใหการศึกษาให
ประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ หมูบาน/ตําบล 4) ความตองการของชุมชน (Felt-needs)
การพัฒนาชุมชนตองใหป ระชาชน และองคกรประชาชนคิดและตัดสินใจบนพื้ นฐานความตองการของชุมชนเอง เพื่อให เกิดความคิด
ที่วางานเป นของประชาชนและจะชวยกันดูแลรักษาตอไป และ 5) การศึกษาภาคชีวิต (Life-long Education) งานพัฒ นาชุมชนถือ
เปนกระบวนการให การศึกษาภาคชีวิตแกประชาชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคน การใหการศึกษาตองใหอยางตอเนื่ องกันไป ตราบเท า
บุคคลยังดํารงชีวิตอยูในชุมชน
ผลการวิจัยผูวิจัย พบวา ป จจัยที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการ SML ประกอบดวย 1) ผู นํา 2) การมีส วนรวม 3) การ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ 4) บริบทของพื้นที่ และ 5) การสงเสริมการเรียนรู นอกจากนี้จากนโยบายของภาครัฐในโครงการ SML สิ่งที่
ไดจากการประชุมกลุมยอยทําใหทราบความตองการที่มากกวา 14 ปจจัย
3. การสรางรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
ผลการสรางรูปแบบอธิบายความสัมพันธของการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพั ฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน โดยเริ่มตนจากการ
ประชุมประชาคมของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนรวมกันแสดงความคิดเห็นชี้แจงเหตุและความสําคัญของปญหาและที่มาของโครงการ
SML ซึ่งตองมีกลุมบุคลากรหรือคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบโครงการ ดังนั้นจึงตองมีการเลือกคณะกรรมการโครงการเพื่อประสานงาน
โดยการลงประชามติของประชาชนในชุมชน เมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการประจําโครงการไดแลวนั้นจะตองมีการจัดอบรมใหความรู
แกคณะกรรมการ รวมกับประชาชนในชุมชนเพื่อใหเกิดการดําเนินการเสนอโครงการ SML ที่จะเปนประโยชนสําหรับชุมชนทั้งนี้จะตอง
มีการนําเสนอโครงการกั บ หน วยงานภาครัฐที่ รั บ ผิด ชอบและมี การสรุป ผลการดําเนิ นงาน สํ าหรั บป จจั ยที่ สงผลต อความสําเร็จของ
โครงการพัฒ นาศักยภาพของหมูบ านชุมชนของกลุม จังหวัดรอยแก นสารสินธุ สามารถสรุ ปความสําคัญ ของป จจั ยประกอบดวย 1)
ปจจัยดานผูนํา 2) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 3) ปจจัยดานการควบคุมและตรวจสอบ 4) ปจจัยดานการจัดซื้อจัดจาง และ 5) ปจจัย
ดานการมีสวนรวมของประชาชน
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5. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1) ปจจุบั นการดําเนินการตามโครงการ SML ของหมู บาน/ชุมชนยังดําเนินงานตามนโยบายและแผนพั ฒนาโครงการ และ
ยังคงเปนสิ่งที่รัฐบาลตองควบคุมการดําเนินการตาง ๆ เนื่องจากตองการสงเสริมใหชุมชนมีความสามารถชวยตนเองได เปนการพัฒนา
ความเปนอยู เศรษฐกิจในระดับรากหญา แตยังคงพบปญหา อุปสรรคในการใหความชวยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาอีกมาก ยังไมมี
มาตรการที่ ชัดเจนที่จะทําใหโครงการตาง ๆ ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากบางโครงการยังคงขาดการสนับสนุนด านการ
บริหารจัดการ งบประมาณ และการชวยเหลือสวนอื่น ๆ
2) นอกจากนโยบายของภาครั ฐ ในโครงการ SML สิ่ ง ที่ ทํ าให ท ราบความต องการที่ ม ากกว า 14 ป จ จั ย ที่ ผู ศึ กษาได
ทําการศึกษาไดแก (1) การทําความเขาใจกับประชาชนวาตองการอะไร (2) ชุมชนมีความเขมแข็ง (3) ความสามัคคี และ (4) การมีสวน
รวมของประชาชน ดังนั้น ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานชุมชนของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
สามารถสรุปความสําคัญของปจจัยและขอแสนอแนะ ไดแก 1 ปจจัยดานผูนํา มีขอเสนอแนะคือการพัฒนาความรูของคณะกรรมการให
มากขึ้น 2 ปจจั ยดานการบริห ารจั ดการ ข อเสนอแนะคือการลดแทรกแซงของนักการเมื อง 3 ปจจัย ดานการควบคุ มและตรวจสอบ
ขอเสนอแนะคือการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ 4 ปจจัยดานการจัดซื้อจัดจาง ขอเสนอแนะคือ ความสามัคคี และ 5 ปจ จัยดานการมี
สวนรวมของประชาชน ขอเสนอแนะคือชุมชนเขมแข็ง
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1) การเก็ บรวบรวมข อมู ลในการวิจัย ครั้งนี้ เป นการเก็บ รวบรวมภายในเขตจัง หวัด รอยเอ็ ด ขอนแกน มหาสารคามและ
กาฬสินธุเทานั้น ที่ผูวิจัยสามารถเดินทางเก็บรวบรวมขอมูลไดสะดวก เนื่องจากมีขอจํากัดดานระยะเวลา และงบประมาณในการวิจัย
ดังนั้นการอางอิงไปสูประชากรทั่วประเทศอาจมีขอจํากัด ซึ่งหากนําแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไปดําเนินการเพิ่มเติมควรจะเพิ่มบริบทของ
จังหวัดอื่น ๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัยที่พบในการพัฒนาโครงการ SML
2) การสรางรูปแบบการพัฒนาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ
ในครั้งนี้เปนการสรางรูปแบบการพัฒนาโดยภาพรวมไมไดเจาะจงไปยังโครงการอื่น ๆ ดังนั้นหากนําแนวคิดสําหรับการทําวิจัยไปใชใน
ครั้งตอไป อาจจะศึกษาในกิจกรรมโครงการอื่น ๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
3) การศึกษาความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ในครั้งนี้ไดผล
การศึกษาปจจัยตาง ๆ รวมทั้งหมด 14 ปจจัยและเฉพาะ 9 ปจจัยที่กอใหเกิดผลสําเร็จโดยตรง แตเนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่แตกตาง
กัน การดําเนินการวิจัยอาจจะใชปจจัยอื่น ๆ เขาประกอบในการศึกษาหรือทําการศึกษารูปแบบอื่น ๆ ประกอบจะทําใหผลการศึกษามี
ประสิทธิผลมากขึ้น
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