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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมนิผลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพ                

ของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ปงบประมาณ 2551 ประกอบดวย  

ระยะที ่ 1 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  เปนการประเมนิการดําเนนิงานโครงการ ดานบริบท ปจจยันําเขา 

กระบวนการ  ผลการดําเนินงาน และปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงาน  ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวม

ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เปนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  ตามวัตถุประสงคโครงการ SML และประมวลปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ           

ในการดําเนนิงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   กลุมตัวอยาง ประกอบดวย กลุมที่ใชเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ คือ หมูบานโครงการ SML ในอําเภอระโนด  อําเภอสทงิพระ และอําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา จํานวน  46  หมูบาน  และขอมูลเชิงคุณภาพ จาํนวน  1 หมูบาน  เครื่องมือที่ใชในการ

ประเมิน ประกอบดวย แบบสอบถาม/แบบสํารวจขอมูลของหมูบาน/ชุมชน จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้                                  

1) แบบสอบถามสําหรับประชาชน  2) แบบสอบถามสาํหรับประธานหรือคณะทํางานโครงการ 3) 

แบบสอบถามสําหรับภาคราชการระดับจังหวัด และ 4)แบบสอบถามสาํหรับภาคราชการระดับอําเภอ 

เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการใชแบบสังเกตและติดตามผลการดําเนนิงาน จํานวน 1 ฉบับ  

และแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก  จํานวน 2 ฉบับ ประกอบดวย แบบสัมภาษณประธานและ

คณะทํางาน และแบบสัมภาษณประชาชน  วเิคราะหขอมูลโดย หาคาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ และ          

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเนื้อหา  เพื่อประมวลผลการศึกษาและสรางขอสรุปในการ

ประเมิน  

 

*  จัดตีพิมพใน ชุมชนไทยเขมแข็ง รวมผลงานทางวชิาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชมุชน 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน คร้ังที ่1 ประจําป 2552  

วันพฤหัสบดีที ่3 กนัยายน 2552 ณ หอประชุมโรงละครเฉลิมพระเกยีรติ 72 พรรษาบรมราชินนีาถ 

มหาวิทยาลยันเรศวร โดยสถาบนัเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน มหาวทิยาลยันเรศวร(พิมพคร้ังที่ 1 

จํานวน 500 เลม) 
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 ผลการประเมิน  
 1. การประเมนิผลการดําเนนิงานในระยะที่ 1 พบวา  โครงการ SML ทาํใหเกิดการมสีวนรวม

ในการแกปญหาชุมชน  สอดคลองกับความตองการของชุมชน  การบริหารจัดการโครงการมีความ

คุมคา  ยึดหลกัความประหยัดและความมีเหตุผล     

 2. การประเมนิผลการดําเนนิงานในระยะที่ 2 พบวา โครงงาน SML เปนโครงการชวยเพิ่ม

ศักยภาพในการลดรายจาย  เพิ่มศักยภาพในการหารายได และผานการจัดลําดับความสําคัญ                 

จากที่ประชุมประชาคม  ทําใหคนในชมุชนเกิดการเรียนรู ในการทํางานรวมกนั  และทําใหคนในชมุชน

ดําเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดําเนินงานโครงการทาํใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานการ

ดําเนนิชีวิตของคนในชุมชนที่ดีข้ึน    
     

คําสําคัญ : โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน, SML, การประเมินโครงการ,  

                 ชุมชนเขมแข็ง, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บทนํา 

       โครงการพฒันาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรือโครงการ SML  เปนโครงการที่ดําเนินการตามแนวคดิพื้นฐานที่วาประชาชนเปนผูที่มีศักยภาพ              

มีความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค และมีความพรอมที่จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

ตลอดจนเปนผูซึ่งสามารถแสดงบทบาทดานการพฒันาในเชิงสรางสรรค ที่มีความสอดคลองกับความ

ตองการที่แทจริงของตนเอง กลุมและชุมชนได หากไดรับการสงเสริม สนับสนนุ และกระตุนดวย

นโยบาย กระบวนการ กลวธิีและกิจกรรมที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ ตองการใหมกีาร

จัดสรรงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนในหมูบาน/ชุมชนจะไดนาํไปแกไขปญหาสวนรวมเพื่อการ

ดํารงชีวิตประจําวนั และการประกอบอาชพีที่มัน่คงและยั่งยนื  โดยประชาชนเปนผูบริหารจัดการเอง 

และถือเปนอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยทีย่ั่งยนื เปนรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในภาคประชาชน จากการมสีวนรวมในกระบวนการ เพือ่การดํารงชพีและการมีอาชพีของประชาชน 

โดยสวนรวม เปนการเตรียมความพรอมของประชาชนในหมูบาน เกิดการสรางผูนําในทองถิน่ที่มาจาก

ภาคประชาชนโดยแทจริง เพื่อการพัฒนาการปกครองสวนทองถิ่นและการกระจายอํานาจ ที่มี

ประสิทธิภาพในอนาคต  

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ถือวาเปนการประเมินโครงการ  ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนา
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ศักยภาพหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดมอบหมายใหสถาบัน               

เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน (NICE) มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนหนวยประสานงาน และสรางความรู

ความเขาใจในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน ดังนั้น NICE จึงไดจัดทําโครงการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามความกาวหนาและประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปงบประมาณ 2551 โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายของโครงการที่ไดกําหนดไวกับนโยบายที่รัฐบาล

กําหนด ซึ่งในรายงานการประเมินนี้ไดนําเสนอเฉพาะสวนที่เปนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดรับ

มอบหมาย  ไดแก อําเภอระโนด  อําเภอสทิงพระ  และอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
 

วัตถุประสงคการประเมิน 
 

 วัตถุประสงคทัว่ไป คือ ประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและ

ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ของอําเภอระโนด  อําเภอสทงิพระ และอําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา  ปงบประมาณ 2551 โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี ้

 วัตถุประสงคการประเมินเฉพาะ  

 1. เพื่อประเมินระหวางการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ  2551 โดยจําแนกเปน 4 ดาน คือ  ดานบริบท               

ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลการดําเนินโครงการ และประมวลปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานโดยรวม โครงการของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ ในระยะที่ 2 (6 เดือนหลัง) โดยมีจุดประสงคยอย คือ                  

เพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง , ตามวัตถุประสงคโครงการ SML , ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประมวล

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) 

ในระยะที่ 2 (6 เดือนหลัง) 
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วิธีการประเมิน 
 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไดดําเนินการประเมินผล โดยมีข้ันตอน และรายละเอียดดังนี้ 

 รูปแบบการประเมินและแนวทางการประเมิน 
 

 การประเมินโครงการเพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/

ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูประเมินดําเนินการโดยประยุกตแนวคิดการประเมิน

อิงวัตถุประสงค การประเมินอิสระจากวัตถุประสงค การประเมินตอบสนอง และการประเมิน CIPP   

โดยกําหนดแนวในการประเมินผลโครงการ เปน 2 ระยะ คือ  

 ระยะที่ 1 การประเมินความกาวหนาของโครงการหรือการประเมินระหวางดําเนินงานเปนการ

ประเมินบริบท ปจจัย และกระบวนการ ผลการดําเนินงานโครงการ และปญหาอุปสรรค ในการดําเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ 

2551 เปนการดําเนินการประเมินโครงการ ในชวงเดือน กันยายน - เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่

หมูบานที่เขารวมโครงการกําลังดําเนินโครงการอยู  

 ระยะที่ 2 การประเมินสรุปรวมโครงการ พัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการประเมินหมูบานที่เขารวมโครงการ ซึ่งไดดําเนินโครงการสิ้นสุดลง

แลวหรือใกลส้ินสุด มีจุดมุงหมายเพื่อติดตามผลสรุปการดําเนินโครงการ  

 การดําเนินการ ในระยะที่ 1 ใชเทคนิคการประเมินวิจัยเชิงปริมาณเปนหลักและเสริมดวย

ขอมูลเชิงคุณภาพ สวนระยะที่ 2 ใชเทคนิคประเมินเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัย

ดําเนินการ ดังนี้  
 

วิธีดําเนินการ 
  

การดําเนินการประเมินโครงการในครั้งนี้ ผูประเมินกําหนดวิธีดําเนินการโดยใชเทคนิคการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบผสานวิธี (mixed methodology) โดยใชทั้งเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและ                  

เชิงคุณภาพ การดําเนินงานที่ใชเทคนิควิธีการทั้ง 2 แบบ มีรายละเอียดดังนี้  
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ระยะที่ 1 การประเมินบริบท ปจจัย กระบวนการ ผลการดําเนินงานโครงการ และ
ปญหา อุปสรรค  

 

แหลงขอมูล 
แหลงขอมูล ไดแก ประธานคณะทํางาน ประชาชน ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ที่อยูในจังหวัด/

หมูบาน/ชุมชนที่เขารวมโครงการพัฒนาศกัยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงในปงบประมาณ 2551 ของอําเภอระโนด  อําเภอสทิงพระ และอําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา             

ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน  ไดกลุมตัวอยางทีจ่ะใชในการศึกษาซึง่ไดรับการกําหนดจาํนวนจาก

สถาบนัเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน (NICE) มหาวทิยาลยันเรศวร จํานวน 46 หมูบาน/ชุมชน  

รายละเอียดของจํานวนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ในระยะที่ 1 แสดง

ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1  จํานวนหมูบานในจังหวัดที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย  
 

Node จังหวัด 
ประชากรหมูบาน) จํานวน

(หมูบาน) 

กลุม
ตัวอยาง
เชิง

ปริมาณ 

กลุม
ตัวอยาง
เชิง

คุณภาพ s1 s2 s3 S M L XL total sample 

ม.ทักษิณ สงขลา 0 0 0 17 42 15 7 81 46 46 1 
 

 คัดเลือกผูใหขอมูล เมื่อไดรายชื่อของหมูบาน/ชุมชน ที่เปนแหลงขอมูลแลว ผูวิจัยดําเนินการ

รวบรวมขอมูลจากหมูบาน/ชุมชน ดังนี้  ผูแทนจากภาครัฐ ในระดับจังหวัด เชน ผูวาราชการจังหวัด/

ปลัดจังหวัด/ตัวแทน จังหวัดละ 1 คน  ผูแทนจากภาครัฐ ในระดับอําเภอ เชน นายอําเภอ/ ปลัดอําเภอ /

ตัวแทน อําเภอละ 1 คน จํานวน อยางนอย 2 อําเภอ  ผูแทนที่เปนคณะกรรมการโครงการฯ เชน 

ประธานกรรมการ /รองประธาน / คณะกรรมการในตําแหนงตาง ๆ อยางนอยโครงการ/หมูบาน ละ 1 

คน  และผูแทนจากภาคประชาชน แบงออกเปน 2 สวน คือ  ประชาชนที่เปนสมาชิกในโครงการฯ 

หมูบาน/ชุมชน ละ 1 คน  และประชาชนที่ไมไดเปนสมาชิกโครงการ  หมูบาน/ชุมชน ละ 1 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ใชเก็บขอมูลระยะที่ 1 – 2  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถาม/แบบสํารวจขอมูลของ

หมูบาน/ชุมชน ใชเพื่อการศึกษาบริบทโดยรวม และวิเคราะหผลของการดําเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้  

 1. แบบสอบถามสําหรับประชาชน   

 2. แบบสอบถามสําหรับประธานหรือคณะทํางานโครงการ 
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 3. แบบสอบถามสําหรับภาคราชการระดับจังหวัด 

 4. แบบสอบถามสําหรับภาคราชการระดับอําเภอ 

การเก็บรวบรวมขอมลู  
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ผานการอบรมชี้แจง

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะหขอมูล  
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

 
 

ระยะที่ 2 การประเมินผลผลิตและผลกระทบของโครงการ  
การดําเนินงานในระยะที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน ข้ันตอนที่ 1 เปนการประเมิน              

เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน จากหมูบาน / ชุมชน ที่ไดรับงบประมาณ จํานวน  46  หมูบาน ซึ่งเปน

หมูบานเดียวกันกับที่ผูวิจัยไดศึกษาในระยะที่ 1 สวนขั้นตอนที่ 2 เปนการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจาก

หมูบาน จํานวน 1 หมูบาน เกณฑในการคัดเลือกหมูบานที่ศึกษาในข้ันตอนนี้ คือ เปนหมูบาน/ ชุมชน    

ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ สําหรับรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูล ใน ระยะที่ 2 

มดัีงนี้  
 

 การดําเนินงานในระยะที่ 2 ขั้นตอนที่ 1  
 แหลงขอมูล ไดแก ประธานคณะทํางาน โครงการ ประชาชน ตัวแทนหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน ที่อยูในจังหวัด / หมูบาน/ชุมชนที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML) ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปงบประมาณ 2551 ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินงานตามโครงการที่เสนอ 

จํานวน  46 หมูบาน/ชุมชน ซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลเดียวกันกับการดําเนินงานระยะที่ 1     
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ผานการอบรมชี้แจง

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูล  

 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในสวนที่เปนขอคําถามปลายเปด เพื่อประมวลผลการศึกษาและ

สรางขอสรุปในการประเมิน 
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 การดําเนินงานในระยะที่ 2 ขั้นตอนที่ 2  
 แหลงขอมูล ไดแก แหลงขอมูลประเภทเอกสาร/หลักฐาน และ แหลงขอมูลประเภทบุคคล 

จากหมูบานที่เขารวมโครงการจํานวน  46  หมูบาน  

1. แหลงขอมูลประเภทเอกสาร/หลักฐาน  

เอกสาร/หลักฐานที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย เอกสารโครงการที่เสนอขออนุมัติ

โครงการ เอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ อาทิ เอกสารการเบิกจายเงิน เอกสารการเปด

บัญชีธนาคาร เอกสารเสนอราคา ใบสําคัญรับเงิน รายงานความกาวหนา บันทึกการประชุม และ

ภาพถายประกอบการดําเนินโครงการ 

2. แหลงขอมูลประเภทบุคคล ไดแก ผูแทนจากภาคประชาชน แบงออกเปน 2 สวน คือ  

2.1 ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง หมูบานละ 1 คน  

  2.2 ประชาชนที่เปนสมาชิกโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการละ 1 คน และไมไดเปนสมาชิกโครงการละ 1 คน รวมผูใหขอมูล 

หมูบานละ 2 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 1. แบบสังเกต และติดตามผล ใชเพื่อการติดตามตรวจทานความถูกตองของกระบวนการ

ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 

1 ฉบับ 

 2. แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview Guideline) จํานวน 2 ฉบับ 

ประกอบดวย แบบสัมภาษณประธานและคณะทํางาน และแบบสัมภาษณประชาชน   
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ดําเนินการโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก โดยคณะผูประเมินจาก

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อประมวลผลการศึกษาและสราง

ขอสรุปตามประเด็นในกรอบการประเมิน 
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สรุปผลการประเมิน 

 สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ 2551 ดังนี้ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในระยะที่ 1 
  1. ผลการวิเคราะหขอมลูภาคประชาชน 
    1.1 ประชาชน มีความคิดเหน็ในทางบวกตอโครงการ SML ในภาพรวม อยูระดับปาน

กลาง  โดยพบวา  โครงการ SML ทําใหเกดิการมีสวนรวมในการแกปญหาชุมชน  สอดคลองกับความ

ตองการของชมุชน และทาํใหคนในชุมชนมีโอกาสแสดงความคิดเหน็มากขึ้น 

    1.2 ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีตอโครงการ SML พบวา กฎ ระเบียบและ

ขอบังคับโครงการควรมีความยืดหยุน  งบประมาณควรจายตรงใหชาวบาน  ควรมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบโครงการเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน  และควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับความ

ตองการของชมุชน 

 

 
  2. ผลการวิเคราะหขอมูลภาคประธานหรือรองประธานและคณะทํางานโครงการ 

    2.1  ความคิดเห็นตอโครงการ  SML พบวา  โครงการมีความสอดคลองกับความ

ตองการของชมุชน การจัดการดานการเงนิมีความถูกตอง และการจัดซื้อ จัดจาง มีความโปรงใส 

ตรวจสอบได  

    2.2 การบริหารจัดการโครงการ พบวา มีความคุมคา  ยดึหลักความประหยัด และ             

ยึดหลักความมีเหตุผล 

    2.3 การบริหารจัดการที่เปนปญหาสาํหรับโครงการ SML ตามลําดับความสําคัญ คือ              

การกําหนดระเบียบขอบังคบัหรือขอตกลงในการดําเนนิงาน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอกาํหนด 

และการมีสวนรวมของสมาชกิในชุมชนในการวางแผนและตัดสินใจ   

    2.4 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา  คือ  การสรางความเขาใจกับปญหา รวม

รับผิดชอบ ไววางใจกัน  สรางจิตสํานึกรับผิดชอบ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คณะกรรมการดําเนินงาน

ตองมีความซือ่สัตย และมีความรับผิดชอบ 

    2.5 ผลการดําเนินงานโครงการ SML ทาํใหเกิดการมีสวนรวมในการแกปญหาชุมชน 

ทําใหชุมชนเกดิการแกปญหาดวยกระบวนการประชาธิปไตย และสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน 
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    2.6 แนวคิดในการพัฒนาหรือสรางศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ใหเขมแข็ง พบวา ควร

สรางจิตสํานึก รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน ใหอภัยไมเห็นแกตัว มกีระบวนการเรียนรูอยางตอเนือ่ง              

มีคุณธรรม ยติุธรรม ซื่อตรง มีความจริงใจและสามัคคี  และใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนนิงาน  

                  2.7 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีตอโครงการ SML พบวา  การดําเนินงานตอง

โปรงใส  ภาครัฐควรสนับสนุนการดําเนนิงาน อยางตอเนื่อง และตองมีการกาํกับดูแลการดําเนนิงาน

อยางใกลชิด 
  3. ผลการวิเคราะหขอมูลภาคราชการ 

   3.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินโครงการ SML พบวา โครงการ SML 

แกปญหาของชุมชนไดอยางยั่งยนื  โดยมกีจิกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมใหชมุชนรวมแกปญหาของหมูบานได  

เปนโครงการทีท่ําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน  มีสวนชวยสรางผูนาํรุนใหมของชุมชน  สงเสริมความเปน

ประชาธิปไตยของชุมชน  ทาํใหประชาชนมีอาชีพที่มัน่คงมากขึ้น และมีความสุจริต ยุติธรรม โปรงใส  

    3.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ SML พบวา  ควรเปนโครงการฝกอบรม               

ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการโครงการ  การคิดวิเคราะหและการทาํงานเปนทีม  แนวทางการพฒันา

โครงการ SML ในอนาคตควรตองมีหลักฐานใหรัดกุม ใชระบบเครือขายชมุชน  ใหสวนราชการเขา

มารวมในการดําเนนิงาน  โครงการควรมาจากความตองการที่แทจริงของชุมชน และควรสรางความ

เขาใจใหประชาชนในวัตถุประสงคของโครงการอยางแทจริง 

 การประเมินผลการดําเนินงานในระยะที่ 2 

  1. ผลการวิเคราะหขอมลูภาคประชาชน 
   1.1 ความคิดเห็นตอโครงการ  SML พบวา ทาํใหคนในชมุชนเกิดการเรยีนรู ในการ

ทํางานรวมกัน  คนในชุมชนดําเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพอใจในสิง่ที่ตนม ี  

   1.2 ดานความยั่งยืนของโครงการ พบวา คนในชุมชนมีความพึงพอใจตอโครงการ              

SML และสามารถดําเนินงานโครงการตอไปไดถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  

   1.3 ส่ิงสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ คือ  ความสามัคคี ความรวมมือรวม

ใจจากทุกฝาย  การดําเนินงานที่เปนระบบ เปนไปตามวัตถุประสงค  และความซื่อสัตยของคนในชุมชน  

   1.4 ส่ิงที่ทาํใหโครงการมีความยัง่ยนื  คือ คณะกรรมการดําเนินงานมคีวามยุติธรรม 

นาเชื่อถือ มีความสามัคค ีเสียสละ และมีความรับผิดชอบ   คนในชมุชนมีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และ

สามัคคี  และผูนําในชุมชนตองมีภาวะผูนํา   
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1.5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานโครงการ พบวา คณะกรรมการดําเนนิงาน

ขาดทักษะดานความรูเเละประสบการณ  การประชาสมัพันธโครงการยังไมทัว่ถงึ  และขาดความ

รวมมือจากชมุชนและหนวยงานตาง ๆ  

    1.6 ขอเสนอแนะในการแกปญหา  อุปสรรค ในการดําเนนิงานโครงการ SML  พบวา 

ควรจัดอบรมใหความรู ความเขาใจดานการบริหารจัดการกับคณะทาํงาน  ชี้แจงใหประชาชนไดรับรู

และเขาใจวัตถุประสงคของโครงการอยางแทจริง   
   2. ผลการวเิคราะหขอมลูภาคประธานหรือรองประธานและคณะทํางานโครงการ  

2.1 ขอมูลทั่วไปของโครงการ พบวา  เปนโครงการชวยเพิ่มศักยภาพในการลดรายจาย 

เปนโครงการทีเ่พิ่มศักยภาพในการหารายได และเปนโครงการผานการจัดลําดับความสําคัญจาก                   

ที่ประชุมประชาคม  

    2.2 ความคิดเห็นตอโครงการ SML พบวา มีการตรวจสอบระบบการทาํงานอยาง

โปรงใส  มีการวางแผนในการดูแลบํารุงรักษาโครงการ SML ใหดําเนนิการไดอยางยัง่ยนืตอไป และยึด

หลักความมีเหตุผล   

    2.3 ผลการดําเนินงานโครงการ พบวา กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานการดําเนนิ

ชีวิตของคนในชุมชนที่ดีข้ึน  มีการดําเนนิชวีิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง   

    2.4 ดานความยั่งยนืของโครงการ  พบวา คนในชุมชนมีความพึงพอใจตอโครงการ  

SML  การดําเนินงานโครงการสามารถดําเนินงานตอไปไดถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

ดําเนนิงานหรอืเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  

    2.5 ส่ิงสําคัญที่ทาํใหการดําเนินงานโครงการ SML ประสบความสําเร็จ คือ  การ

ควบคุมดูแลการดําเนนิงานใหเปนไปตามวัตถปุระสงคของโครงการ  การใหความรูทางวิชาการจาก

ภาครัฐ  และการชี้แจงทาํความเขาใจในหลักเกณฑและขอบังคับของโครงการ   

2.6 แนวทางทีท่ําใหโครงการมีความยั่งยืน  ไดแก  ความซื่อสัตย รับผิดชอบ ความ

สามัคคี และความรวมมือของสมาชกิในชมุชน  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน

โครงการ  และการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่องและเพียงพอกบัความตองการของชุมชน 

    2.7 ขอเสนอแนะในการแกปญหา  อุปสรรค ในการดําเนนิงานโครงการ SML คือ              

การดําเนินงานควรยึดหลกัความโปรงใส ตรวจสอบได และมีคุณธรรม  คณะกรรมการควรฟงมตเิสียง

ขางมากจากทีป่ระชุม  และควรจัดอบรมใหความรู และชี้แจงใหประชาชนไดรับรูและเขาใจวัตถุประสงค    

ของโครงการ  
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อภิปรายผล 
 

 จากการประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ 2551 ผลการประเมินอภิปรายไดดังนี้ 

  1. จากการสาํรวจขอมูลทั่วไปของโครงการ พบวา สวนใหญเปนโครงการดานการเกษตร              

ซึ่งสอดคลองกับสภาพความเปนอยูที่แทจริงของชุมชน ทัง้นี้เพราะชมุชนสวนใหญประกอบอาชพี              

ดานการเกษตร  แสดงใหเหน็วาโครงการไดตอบสนองความตองการของชุมชน และสามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางแทจริง 

 2. จากการสาํรวจขอมูลทั่วไปของโครงการ พบวา คุณสมบัติของโครงการสวนใหญเปน

โครงการเพิ่มศักยภาพในการลดรายจาย  โครงการเพิม่ศักยภาพในการหารายได  โครงการที่ผานการ

จัดลําดับความสําคัญจากทีป่ระชุมประชาคม  โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความเปนอยู 

โครงการสรางโอกาสในอาชพีอยางยัง่ยนื และโครงการเพิ่มความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิ               

ฐานราก  ซึ่งสอดคลองกับสภาพความเปนอยูแทจริงของชุมชนซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยดี                         

หลายครอบครัวมีฐานะยากจน จงึสมควรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการหารายได ใหรูจักใชจาย

อยางประหยัด ทัง้นีก้็เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความเปนอยูใหดีข้ึนและมีความยั่งยืน โดยทีก่าร

ดําเนนิงานตองเริ่มโดยชาวบานในหมูบาน/ชุมชน ผานการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ชุมชน  

 3. จากการสาํรวจขอมูลทั่วไปของโครงการ พบวา โครงการสวนใหญไมใชงบประมาณรวมกับ

หนวยงานอื่น  เนื่องจากโครงการนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแบบใหเปลา ดังนัน้โครงการสวนใหญ              

จึงถูกวางแผนใหสามารถดําเนินการไดภายใตวงเงินที่ไดรับอนุมัติ จึงไมจําเปนตองกูยืม หรือเสนอขอ

จากหนวยงานอื่น ๆ อีกทัง้หลักเกณฑหนึ่งของการคัดเลอืกโครงการไดระบุอยางชัดเจนวา จะตองเปน

โครงการที่ไมซ้าํซอนกับทีห่นวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจัดใหมีข้ึน ยกเวนโครงการ            

ที่จะจัดใหมีข้ึนนัน้ สามารถดาํเนนิการรวมกันไดและเปนการเกื้อหนนุใหดีข้ึนกวาเดมิที่เปนอยู  

4. การคัดเลือกโครงการมีหลักเกณฑทางเลือกที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับบริบทและ

ความตองการแทจริงของหมูบาน/ชุมชน  ทัง้นี้จะตองเปนโครงการที่ไมซ้าํซอนกับทีห่นวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนจัดใหมีข้ึน ยกเวนโครงการที่จะจัดใหมีข้ึนนัน้ สามารถดําเนนิการรวมกัน

ไดและเปนการเกื้อหนนุใหดีข้ึนกวาเดิมที่เปนอยู และเปนโครงการที่ไมขัดหรือหมิน่ตอกฎหมาย 

ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิน่ และตองไมเปนโครงการทีเ่อื้อ

ประโยชนตอพวกพอง หรือเฉพาะกลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึง่ 

 5. การริเร่ิมและการดําเนนิโครงการใชหลกัการมีสวนรวมและหลักประชาธิปไตย กลาวคือ 

โครงการตองริเร่ิมจากหมูบานหรือชุมชนและผานการจัดลําดับความสาํคัญจากที่ประชุมประชาคม และ
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มีการกาํหนดกรอบงบประมาณที่จะใชเพื่อดําเนินการอยางชัดเจน และ/หรือเปนโครงการที่สามารถรวม

ลงทนุ เพื่อดําเนินการรวมกันภายใตโครงการเดียวกนักับหมูบานหรือชุมชนใกลเคยีง หรือหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทองถิน่ได 

 6. โครงการ SML ทําใหการดําเนนิชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  

กลาวคือ โครงการทาํใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูในการทํางานรวมกันเกิดความสามคัคีในหมูคณะ 

การดําเนินชวีติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รูจักพอใจในสิ่งที่ตนมี ใชเงนิอยางประหยดั และโครงการ

SML ทําใหคนในชุมชนมีชีวติเปนอยูที่ดีข้ึน  

 
ขอเสนอแนะในการดาํเนนิโครงการ  

1. ดานนโยบาย  
1.1 ควรมีการปรับปรุงและกําหนดแนวทางนโยบายไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนของ 

สวนราชการในระดับอําเภอและจังหวัด มกีารกําหนดบทบาทการทํางานในองคกรตางๆ เชน กําหนด

ความชัดเจนในบทบาทการเปนที่ปรึกษา การสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองใหกับประชาชนและ

คณะทํางานระดับหมูบาน/ ชุมชน ตลอดจนติดตามความกาวหนา หรือกระบวนการในการดําเนนิ

โครงการ การประเมินผลการดําเนินงาน  

 

       1.2  ควรมีการปรับเกณฑในการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามความจาํเปน 

ของปญหาที่แตกตางกนัตามแตละทองที่ จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับความตองการของชมุชน 

ตลอดจนการเพิ่มเงินงบประมาณใหกบัโครงการทีท่าํสําเร็จ งดเวน / ยกเลิกโครงการที่ไมประสบ

ความสาํเร็จ ควรจัดสรรงบประมาณดานอาคารสถานที่เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุมได 

      1.3  ควรใหความรูทางการเกษตรแกประชาชน เพื่อการสงเสริมโครงการใหมีความ

ตอเนื่องยัง่ยนืตอไป 
   2.  ดานแนวทางการดําเนินโครงการ  

     2.1  ควรมีการจัดระบบการสรางความรูความเขาใจทีถู่กตองใหกับประชาชนอยาง 

ทั่วถงึโดยการประชาสัมพันธ  การจัดการอบรมใหความรูโดยวิทยากร   

     2.2  ควรมีข้ันตอนการตรวจสอบดูแลโครงการ และระบผูุมีหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน  

เพื่อใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค 

     2.3  ควรมีการสรางความรูความเขาใจในกระบวนการดําเนินโครงการทกุขั้นตอน  

รวมทัง้ชวยแนะนําแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ  



 

13 
 

13

     2.4  ควรปรับหลักเกณฑผูเขารวมประชาคม โดยลดจํานวนผูเขารวมประชาคมลงอกี 

ควรใหคณะกรรมการหมูบานมาจากการประชาคม หรือมาจากการคัดเลือกจากประชาชนอยางแทจริง  

     2.5  ไมควรจํากัดประเภทโครงการ ควรใหประชาชนเปนผูเสนอโครงการเอง เนื่องจาก 

แตละชุมชนมสีภาพปญหาและความตองการในชุมชนทีแ่ตกตางกนั จงึตองมีโครงการที่แตกตางกนั

ตามความเหมาะสม 

 
บรรณานุกรม 

 
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML)ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  

 คูมือขั้นตอนหลักการดําเนินโครงการพัฒนาศกัยภาพของหมูบานและชมุชน(SML) 
 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง. 2547. 

มหาวิทยาลยันเรศวร และสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา . การศกึษาผลลัพธและผลกระทบ 
 จากการดําเนินการโครงการพัฒนาศกัยภาพของหมูบาน/ชุมชน.  
 มหาวิทยาลยันเศวร. 2548. 

ศูนยการเรยีนรูและปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  ภาคใต.ปรัชญาเศรษฐกิจ 

 พอเพยีง: แนวคิดใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจ (ออนไลน)  12  พฤศจกิายน  2549  

 (อางเมื่อ  15  พฤศจิกายน  2549). จาก http://www.moe.go.th/southemstudy/tp.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


