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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the project management 
effectiveness of the One Tambon One Product Project in Bang Sai district, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya province, 2) to study the factors influencing the project 
management effectiveness of the One Tambon One Product Project in Bang Sai 
district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, and 3) to study the relationship between 
the policy factors and the project management effectiveness of the One Tambon 
One Product Project in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The 
sample used in this study consisted of 400 respondents who were selected from the 
people living in the area of was used Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
province. Simple random sampling. The tool used for data collection was a rating 
scale questionnaire and the statistics for data analysis consisted of percentage, mean, 
standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.        
 The research finding were as follows: 
 1) The project management effectiveness of the One Tambon One Product 
Project in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province was, overall, at a 

moderate level ( X  = 3.90, S.D. = 0.51). When considering each aspect individually, it 
was found that the promotion of human resources aspect was at the highest level, 
followed by the sustainability aspect, the well known aspect, the job creation 
aspect, the villager cooperation aspect, the local content utilization aspect and the 
local wisdom utilization in production aspect, respectively. 
 2) The factors affecting the project management effectiveness of the One 
Tambon One Product Project in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province 

were overall, at a high level ( X  = 3.77, S.D. = 0.60). When considering each aspect 



ง 

individually, it was found that the aspect of management of resources was the 
highest, followed by the leadership policy aspect and the policy transformation for 
implementation aspect. 
 3) The relationship between the policy factors and the project management 
effectiveness of the One Tambon One Product Project in Bang Sai district, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya province was overall, and for all the individual aspects, at a 
moderate level at the level of statistical significance of 0.01. The policy factors were 
composed of: the aspect of policy transformation for implementation, the aspect of 
policy consistency, the aspect of leadership and the aspect of management 
resources.        
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บทที่  1 

บทนํา 
 

1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  

 การพัฒนาประเทศภายใต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับท่ี 1 เริ่มต�นมาต้ังแต 
ป' พ.ศ. 2504 เป-นต�นมา นับเป-นเวลามากกว า 40 ป'มาแล�ว ซ่ึงได�ก อผลทางเศรษฐกิจหลายด�าน 
รวมท้ังป4ญหาการเกิดความยากจนข้ึนแก ประชาชน การพัฒนาประเทศในกระแสทุนิยมก อให�เกิด
ภาวะรวยกระจุกจนกระจาย หรืออีกในหนึ่งยิ่งพัฒนาความยากจนก็ยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมก็เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทซ่ึงพบว ากลุ มอาชีพท่ียากจน
ท่ีสุดยังคงเป-นกลุ มเกษตรกร และปรากฏว ามีรายได�น�อยท่ีสุด คือ มีรายได�เพียงครึ่งหนึ่งของรายได�
เฉลี่ยของประชากรท้ังประเทศเท านั้น แม�กลุ มผู�ใช�แรงงานท่ัวไปและกลุ มข�าราชการท่ีมีรายได�ตํ่าก็ยัง
ดีกว าเกษตรกร นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหว างเขตกรุงเทพมหานคร และส วน
ภูมิภาคก็มีมาก กิจกรรมและความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจก็ยังกระจุกตัวอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล รายได�ของคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีความแตกต างจากภาคอ่ืนๆ ของประเทศ
มากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีรายได�ตํ่าสุดถึงประมาณ 12 เท า จากผลของการพัฒนา
ประเทศท่ีผ านมาทําให�เกิดป4ญหาหลายอย าง เช น ป4ญหาการว างงานโดยเฉพาะประชาชนในชนบท 
ซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรมจะเกิดป4ญหาการว างงานแอบแฝง หรือท่ีเรียกว าการว างงานตามฤดูกาล 
(Seasonal Unemployment) ในช วงหลังฤดูการเก็บเก่ียว การว างงานดังกล าวไม ได�หมายความว า 
ประชาชนไม ได�ทํางานไม มีรายได� แต หมายถึง การท่ีประชาชนทํางานไม เต็มกําลังความสามารถ 
เนื่องจากฤดูกาลผลิตซ่ึงมีระยะเวลายาวนานมากในป'หนึ่งๆ คือ ภายใน 365 วันพบว า ผู�ท่ีอยู ในวัย
กําลังแรงงาน (วัยทํางาน) มีจํานวนวันทํางานเฉลี่ยต อคนต อป'เพียง 163 วัน ซ่ึงตํ่ากว าวันทํางาน
มาตรฐานท่ีควรจะอยู ระหว าง 260 – 300 วันต อคนต อป' การท่ีจํานวนวันทํางานมีน�อยเป-นผลมาจาก
การทําเกษตรเฉพาะฤดูฝนทําให�มีการเคลื่อนย�ายแรงงานช วงหน�าแล�งเข�ามาทํางานในเขตเมืองและ
อุตสาหกรรมเป-นจํานวนมาก 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ จึงได�ตั้งเปVาหมายมุ งม่ันท่ีจะส งเสริมเศรษฐกิจดี สังคม ไม มีป4ญหา 
การพัฒนาแบบยั่งยืน ซ่ึงเริ่มต�นจะไปได�ดีแต ก็มาเกิดวิกฤติการณWเศรษฐกิจ (ยุค IMF) ในป' พ.ศ. 2543 
ส งผลให�คนรวยยากจนลง และคนชั้นกลางถูกเลิกจ�างงาน (ตกงาน) เกิดป4ญหาสังคมเป-นอย างมาก 
 ป4ญหาความยากจนยังคงเป-นป4ญหาท่ีอยู คู กับสังคมไทยมาช�านานและยังคงดํารงอยู 
ตลอดไป แม�ว ารัฐบาลจะได�พยายามกําหนดแผนและดําเนินการพัฒนาโครงการต างๆ อย างต อเนื่อง
ตลอดมา แต ก็ยังปรากฏว ามีประชาชนยากจนอยู จํานวนมากท้ังในเมืองและชนบทของประเทศ 
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 การแก�ไขป4ญหาความยากจนท่ีผ านมา รัฐต�องการท่ีจะทําให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็งและ
สามารถพ่ึงตนเองได� เศรษฐกิจพอเพียงเป-นสิ่งเดียวในขณะนั้นท่ีจะทําให�นโยบายในการแก�ไขป4ญหา
ความยากจนเป-นจริงได� แต ใช ว าจะทําให�ประสบความสําเร็จได�อย างง ายๆ ถึงแม�ว ากระทรวงมหาดไทย
จะมีนโยบายในการสร�างเศรษฐกิจชุมชนให�เกิดข้ึนในท�องถ่ิน แต ผลท่ีสุดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกิดข้ึน
กลับไม ประสบความสําเร็จเท าท่ีควร ในทางปฏิบัติโครงการต างๆ ท่ีได�จัดสรรลงสู ชนบท ไม ว าจะเป-น
การอัดฉีดเงินเข�าไปในระบบเศรษฐกิจ โดยผ านโครงการกระตุ�นเศรษฐกิจมิยาซาวา หรือโครงการ
พัฒนาขีดความสามารถขององคWกรปกครองส วนท�องถ่ินท่ีสามารถจ�างงานบัณฑิตท่ีว างงานให�มีงานทํา 
หรือการอัดฉีดงบประมาณ 6,832 ล�านบาท ให�ทุกหมู บ�านท่ัวประเทศได�กู�เงินหมู บ�านละ 100,000 
บาท เพ่ือนําไปสร�างรายได�อาชีพให�กับตนเอง กลับไม ประสบความสําเร็จ โครงการต างๆ ท่ีรัฐบาลทุ ม
ลงไปนั้นจึงเป-นไปได�แค เพียงการหว านเงินโดยไร�จุดหมายท่ีแน นอน 
 อันท่ีจริงแล�ว การสร�างเศรษฐกิจชุมชนให�เกิดข้ึนกับตนเองนั้นเป-นเรื่องท่ีดีของการพัฒนา
ท�องถ่ินแต กลับไม ประสบความสําเร็จตามเปVาหมายท่ีวางไว� เช น แนวความคิดเรื่อง เกษตรยั่งยืน เป-น
การกําหนดนโยบายในวิถีเกษตรกรของชนบทเป-นการมองเพียงมิติเดียว ยิ่งพิจารณาจากตัวเลขภาระ
หนี้สินของเกษตรกรท่ีมีอยู ยังเป-นตัวเลขท่ีน าเป-นห วงอย างยิ่ง จากการประเมินรายได�ของเกษตรกรใน
ชนบท พบว าตกอยู ในราวครัวเรือนละ 80,870 บาท/ครัวเรือน/ป' การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพียงอย างเดียวจึงไม สามารถทําให�เกษตรกรเพียงอย างเดียวจึงไม สามารถทําให�เกษตรกรไทย
ดํารงชีวิตอยู ได�ในสถานการณWป4จจุบัน 
 ความเข�าใจท่ีฝ4งรากลึกอยู ในความคิดของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะวิสัยทัศนWของรัฐท่ี
กําหนดนโยบายเชื่อว า ชาวนาไทยมีความสามารถเฉพาะปลูกข�าว ซ่ึงเป-นการเข�าใจท่ีผิดไปจากตรรกะ
ของความเป-นจริงของชิวิตอย างมาก เพราะคนท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกวันนี้ล�วนเป-น
ลูกหลานของชาวนา ไม ว าจะเป-นโรงงานทอผ�า โรงงานประกอบรถยนตW โรงงานอิเลคทรอนิคสW ฯลฯ 
เป-นต�น สิ่งเหล านี้ได�แสดงให�เห็นว า สังคมไทยถูกปล อยให�เข�าใจผิดในตรรกะของความเป-นจริงข�อนี้ 
และถูกคลอบงําในกระบวนการจัดการนโยบายด�านเกษตรกรรมของประเทศมาช�านาน รวมถึง       
ภูมิป4ญญาแบบเดิมๆ ในชนบทท่ีถูกทําลายลงอย างมาก ท้ังๆ ท่ีชุมชนในประเทศไทยล�วนมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Bio-diversity) รวมถึงลักษณะเด นของภูมิศาสตรW ภูมิประเทศท่ีก อให�เกิด
สินค�าจากชุมชน โดยใช�ผลผลิตจากทรัพยากรและวัตถุดิบในท�องถ่ินท่ีสามารถแปรสภาพให�กลายมา
เป-นสินค�าเพ่ือวางจําหน าย สร�างรายได�ให�ครัวเรือน 
 เศรษฐกิจชุมชนเกิดข้ึนในหลายหมู บ�านท่ีได�รับการส งเสริมสนับสนุน จากหน วยงาน
ราชการ หรือองคWกรปกครองส วนท�องถ่ินเพ่ือสร�างอาชีพให�กับชุมชน เช น การทําดอกไม�จันทนW การ
ทําแชมพู ฯลฯ แต สินค�าเหล�านี้กลับไม ประสบความสําเร็จในด�านยอดจําหน ายตามท่ีกําหนดไว�ใน



3 

เปVาหมาย บางแห งมีเพียงต้ังแสดงไว�ท่ีตู�แสดงสินค�าของอําเภอหรือจังหวัดเพ่ือรอการมาตรวจงานของ
กรมหรือกระทรวงเท านั้น 
 สิ่งเหล านี้มองให�เห็นว า รัฐบาลไม ได�มองถึงการจัดการท่ีดี ความต�องการของตลาด
ตลอดจนคุณภาพของสินค�า และสิ่งสําคัญอีกอย างหนึ่งท่ีดูจะเป-นอุปสรรคสําคัญไม แพ�สิ่งท่ีกล าวมา
ข�างต�น ก็คือการผลิตสินค�าท่ีซ้ําๆ กัน ผลก็คือสินค�าล�นตลาดถูกกดราคาจากพ อค�าคนกลาง ฯลฯ  
 ต อมาในป' พ.ศ. 2544 รัฐบาล ฯพณฯ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได�
กําหนดนโยบายการแก�ไขป4ญหาความยากจน โดยกําหนดให�เป-นภารกิจเร งด วนท่ีจะต�องปฏิบัติเพ่ือ
แก�ไขป4ญหาดังกล าว และแนวคิดในการดําเนินการ โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW เป-นมาตรการ
หนึ่งในการแก�ไขป4ญหาความยากจน ซ่ึงรัฐบาลได�มอบหมายให�กระทรวงมหาดไทยเป-นผู�รับผิดชอบ
เก่ียวกับการระดมความคิดเห็นจากผู�เก่ียวข�อง ซ่ึงมีท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และผู�แทนกระทรวง
ต างๆ ในการผลักดันแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW เพ่ือแก�ไขป4ญหา
ความยากจนให�บังเกิดผลในการปฏิบัติท้ัง 75 จังหวัดท่ัวประเทศอย างเป-นรูปธรรมโดยเร็ว 
 สําหรับนโยบายในการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW เป-นโครงการท่ีมุ งเน�นให�
ชุมชน ได�ใช�ทรัพยากรและทักษะของชุมชนท่ีมีอยู เพ่ือสร�างรายได�ให�คนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได� 
ตลอดจนเพ่ือส งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท�องถ่ิน ให�ประชาชนได�มีส วนร วมในการสร�างงาน 
มีความริเริ่มสร�างสรรคWผลิตภัณฑWต างๆ ข้ึน เพ่ือสร�างรายได�ด�วยการนําเอาทรัพยากรท�องถ่ิน และภูมิ
ป4ญญาในท�องถ่ินมาพัฒนาเป-นผลิตภัณฑWและบริการคุณภาพท่ีมีจุดเด นและมูลค าเพ่ิม ให�เป-นท่ี
ต�องการของตลาดท้ังในและต างประเทศ รวมท้ังให�สอดคล�องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท�องถ่ิน 
เพ่ือท�องถ่ินจะได�มีภูมิคุ�มกันทางสังคม สามารถดํารงอยู ได�ในช วงท่ีประเทศต�องประสบป4ญหาวิกฤต
เศรษฐกิจเช นในป4จจุบัน 
 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW OTOP (One Tambon One Product) เป-นแนวคิด
ใน เรื่อง การสร�างอุตสาหกรรมในชุมชนให�เป-นไปในลักษณะท่ีเรียกว า SMCE (Small and Medium 
Community) โดยรัฐบาลจะเป-นหุ�นส วนกับชุมชนในการสร�างงาน สร�างผลิตภัณฑW  
 ในการดําเนินงานตาม โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW รัฐบาลได�มีคําสั่งแต งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑW กอ.นตผ. ข้ึน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว าด�วยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW แห งชาติ พ.ศ. 2544 เพ่ือให�การทํางาน
ของ กอ.นตผ. มีกลไกในการบริหารงานท่ีเชื่อมโยงกันลงไปถึงในระดับพ้ืนท่ี จึงได�จัดกลไกในการ
บริหารงาน ประกอบด�วย ส วนกลางมีคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑW และ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�อง ได�แก  คณะอนุกรรมการจัดทําแผนและงบประมาณ คณะอนุกรรมการ
ส งเสริมการผลิต คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑWการคัดเลือกผลิต ฯลฯ เป-นต�น 
โดยมีสํานักงานอํานวยการ กอ.นตผ. (ต้ังอยู ท่ีทําเนียบรัฐบาล) มีหน�าท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรWและแผนแม บทของการดําเนินงาน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW การกําหนดมาตรฐาน และ
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หลักเกณฑWการคัดเลือกและข้ึนบัญชีผลิตภัณฑWดีเด นของตําบล รวมท้ังการสนับสนุนเพ่ือให�การ
ดําเนินงานเป-นไปตามนโยบาย ยุทศาสตรWและแผนแม บท และในส วนภูมิภาคมี คณะอนุกรรมการ 
นตผ. จังหวัด และคณะอนุกรรมการ นตผ. อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ให�มีหน�าท่ีในการดําเนินการคัดเลือก
ผลิตภัณฑWดีเด นของตําบลต างๆ เพ่ือเสนอต อ กอ.นตผ. การบูรณาการแผนงาน และงบประมาณของ
ส วนราชการท่ีเก่ียวข�องในภูมิภาค เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑWและส งเสริมการตลาดใน
พ้ืนท่ีโดยมีการแบ งข้ันตอนในการบริหารงาน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ในระดับตําบล ให�องคWการบริหารส วนตําบล/ท�องถ่ิน เป-นผู�รับผิดชอบมีหน�าท่ี
ในกระบวนการทําประชาคม เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑWดีเด นของตําบล ท้ังนี้ให�สอดคล�องกับภูมิป4ญญา
ท�องถ่ิน วัตถุดิบในท�องถ่ินและแผนงานของชุมชนดังกล าว 
 ข้ันตอนท่ี 2 ในระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ ให� นตผ. อําเภอรับผิดชอบ มีหน�าท่ีในการจัดลําดับ
ผลิตภัณฑWดีเด นตําบลต างๆ ของอําเภอ การบูรณาการแผนงาน และงบประมาณเพ่ือให�การสนับสนุน
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกล าว 
 ข้ันตอนท่ี 3 ในระดับจังหวัด ให� นตผ. จังหวัด รับผิดชอบ มีหน�าท่ีในการจัดลําดับ
ผลิตภัณฑWดีเด นอําเภอต างๆ ของจังหวัด การบูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเพ่ือให�
การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกล าว 
 ข้ันตอนท่ี 4 และข้ันตอนท่ี 5 เป-นการดําเนินงานในระดับส วนกลาง ซ่ึงมี กอ.นตผ. เป-น
ผู�รับผิดชอบ มีหน�าท่ีกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรWและแผนแม บทในการดําเนินงานของโครงการ หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑWการคัดเลือก ข้ึนบัญชีผลิตภัณฑWดีเด นของตําบล 
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให�เป-นไปตามนโยบายยุทธศาสตรWและแผนแม บท 
 อําเภอบางไทร เป-นอําเภอหนึ่งท่ีนํานโยบายดังกล าวมาปฏิบัติ และมี นตผ. อําเภอ (คณะ
อนุกรรมหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW ระดับอําเภอ) เป-นผู�รับผิดชอบ โดยมีนายอําเภอเป-นประธาน
คณะอนุกรรมการ และได�มอบหมายให�อนุกรรมการดําเนินคัดเลือกผลิตภัณฑWดีเด นในแต ละตําบล
ข้ึนมา อําเภอบางไทรมีผลิตภัณฑWท่ีได�รับคัดเลือกให�เป-นผลิตภัณฑWดีเด น จํานวน 23 ผลิตภัณฑW 
 อําเภอบางไทร เดิมชื่อ อําเภอเสนาน�อย ต อมาเปลี่ยนเป-น อําเภอราชคราม ในป' พ.ศ. 2460 
ต อมา เปลี่ยนเป-น อําเภอบางไทร ในป' พ.ศ. 2482 แบ งการปกครองเป-น 23 ตําบล 136 หมู บ�าน มี
ประชากร 46,949 คน มีลักษณะภูมิประเทศ เป-นท่ีราบลุ ม มีแม น้ําน�อยและแม น้ําเจ�าพระยาไหลผ าน 
แม น้ําน�อย (แควน�อย) มาบรรจบกับแม น้ําเจ�าพระยาท่ีหมู ท่ี 7 ต.บางไทร อ.บางไทร เป-นท่ีต้ังว าการอําเภอ
และส วนราชการต างๆ พ้ืนท่ีส วนใหญ ใช�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิเช น ทํานา เลี้ยงปลา พ้ืนท่ีถนน
ทางหลวงแผ นดิน 347 ใช�ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและใช�เป-นท่ีอยู อาศัย ประชากรประมาณร�อยละ 
40 ประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม ร�อยละ 30 ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม นอกจากนั้นเป-นด�าน
พาณิชยW การบริการและการท องเท่ียว ประชากรมีรายได�เฉลี่ยโดยประมาณ 33,256 บาท/คน/ป' 
 ตลอดระยะเวลา 3 ป' ท่ีอําเภอบางไทรได�ดําเนินการตามโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑW ผ านมานั้น ในทรรศนะของผู�วิจัยเห็นว าการดําเนินงานตามนโยบายดังกล าวประสบกับ
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ป4ญหาในการดําเนินงานหลายประการ ดังนั้น ผู�วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑWของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว าประสบ
ความสําเร็จ/ล�มเหลวมากน�อยเพียงใด ผลการศึกษาสามารถนําเสนอผู�บริหารภาครัฐ เพ่ือนําไปใช�
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง การดําเนินงานดังกล าวให�มีประสิทธิผลประสบความสําเร็จมากข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาป4จจัยด�านนโยบายและองคWกรท่ีมีผลต อประสิทธิผลการบริหารโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑWของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธWระหว างป4จจัยด�านนโยบายและองคWกรกับประสิทธิผลการ
บริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑWของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากความเป-นมาและความสําคัญของป4ญหา ผู�วิจัยจึงมีประเด็นคําถามในการวิจัยท่ีต�องวิเคราะหW
หาคําตอบ ตามวัตถุประสงคWของการวิจัยจากกลุ มประชากรเปVาหมาย โดยศึกษาท้ังจากแนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียงข�องท่ีจะค�นหาคําตอบโดยแบ งเป-น 2 ตัวแปรท่ีใช�ในการศึกษา จากการ
ทบทวนวรรณกรรมได�ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ เรดดิน (Reddin, 1971 อ�างถึงใน อนันตW เกตุวงศW, 2526) 
ได�กล าวไว�ว า ประสิทธิผล หมายถึง ความมีประสิทธิผลของบุคคลของ แต ละกลุ มรวมกัน ความมีประสิทธิผล
ขององคWการเป-นป4จจัยท่ีสําคัญขององคWการท่ีผู�จัดการจะประเมินผลของบุคคล และของกลุ มโดยประเมินจาก
นโยบายขององคWกร กลยุทธW การดําเนินงานหรือการนํานโยบายไปปฏิบัติ ยุทธศาสตรWหรือแผนกลยุทธWกับ
ความสอดคล�องในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาดูถึงองคWประกอบท่ีจะสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงตัวองคWการ
เองไปในทิศทางท่ีก อให�เกิดความสําเร็จองคWประกอบของความมีประสิทธิผลขององคWการมี 8 ประการ ท่ีนํา 
มาใช�ในการประเมินความมีประสิทธิผลขององคWการมีดังต อไปนี้ 
 1) ความสามารถในการหากําไร เป-นเครื่องวัดได�หลายทาง เช น กําไรจํานวนมาก
เปอรWเซ็นตWกําไรจากการขายท้ังหมด และจํานวนเงินท่ีต�องจ ายให�ผู�ถือหุ�นในบริษัท 
 2) การเจริญเติบโต เป-นเครื่องวัดความแตกต างกันได�หลายทาง เช น กําไรเพ่ิมข้ึนรายได�
เพ่ิมข้ึน และการเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีใหม  
 3) การได�มาของทรัพยากร ความสามารถขององคWการในการได�ทรัพยากรมาซ่ึงได�มาจาก
การกระทํา หน�าท่ี ทรัพยากรได�จากทุน คน หรือความคิดใหม  
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 4) ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถขององคWการในการปรับตัวเข�ากับการ
เปลี่ยนแปลงของผู�ผลิต ผู�บริโภค คู แข งขันและคนงานขององคWกร 
 5) นวัตกรรม ความสามารถขององคWการในการปรับปรุงรูปแบบของผลิตผลใหม รูปแบบ
บริการใหม  เทคโนโลยีใหม  และระบบการจัดการใหม  
 6) ผลิตผล ประสิทธิภาพขององคWการในการสร�างสรรคWสินค�า และบริการให�มีคุณภาพสูง
ต�นทุนหรือค าใช�จ ายตํ่า 
 7) ความพอใจผู�บริโภค/ลูกค�า ความพอใจผู�บริโภค หรือลูกค�ากับผลิตผลหรือการท่ีถูก
จัดการโดยองคWการ 
 8) ความพอใจของลูกจ�าง/ความไว�วางใจ เป-นความพอใจและความไว�วางใจในองคWการ
ระหว างสมาชิกด�วยกัน 
 เพ่ือประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังภาพท่ี 1.1 
 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ป�จจัยส+วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ  
3. สถานภาพ  
4. การศึกษา 
5. รายได� 

ป�จจัยด,านนโยบายและองค!การ 

1. การแปลงนโยบายสู การปฏิบัติ 
2. ความสอดคล�องระหว างนโยบาย 
3. ภาวะผู�นํา 
4. ทรัพยากรในการบริหารงาน 

ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ! อําเภอบางไทร  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ชาวบ�านรวมกลุ มกันผลิตสินค�า 1 
ผลิตภัณฑW 

2. ใช�วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู บ�าน 
3. ผลิตภัณฑWเป-นภูมิป4ญญาของ

ชาวบ�าน 
4. ก อให�เกิดการจ�างงานในหมู บ�าน 
5. ทําให�เห็นว าเป-นโครงการท่ียั่งยืน 
6. ผลิตภัณฑWเป-นท่ีรู�จักแพร หลาย 
7. ส งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยW 
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1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.4.1 ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑWของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู ในระดับปานกลาง 
 1.4.2 ป4จจัยส วนบุคคลของ อันได�แก  เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได� แตกต างกันมี
ผลต อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑWของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 1.4.3 ป4จจัยด�านนโยบายและองคWกรมีความสัมพันธWกับประสิทธิผลการบริหารโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑWของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย   
 1.5.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา 
  ศึกษาประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑWของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน 7 ด�าน ประกอบด�วย 
  ด�านท่ี 1 ชาวบ�านรวมกลุ มกันผลิตสินค�าหลัก 1 ผลิตภัณฑW  
  ด�านท่ี 2 ใช�วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู บ�าน  
  ด�านท่ี 3 ผลิตภัณฑWเป-นภูมิป4ญญาของชาวบ�าน 
  ด�านท่ี 4 ก อให�เกิดการจ�างงานในหมู บ�าน 
  ด�านท่ี 5 ทําให�เห็นว าเป-นโครงการท่ียั่งยืน 
  ด�านท่ี 6 ผลิตภัณฑWเป-นท่ีรู�จักแพร หลาย 
  ด�านท่ี 7 ส งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยW 
 1.5.2 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีและประชากร 
  ศึกษาจากประชาชนท่ีอาศัยอยู ในพ้ืนท่ีของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 30,814 คน 
 1.5.3 ขอบเขตด�านระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการศึกษาประสิทธิผลโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑWของอําเภอ 
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช�ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้ังแต เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2557 
 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช,ในการวิจัย 
 ด�านการแปลงนโยบายสู การปฏิบัติ หมายถึง มาตรฐานของนโยบายท่ีมีความสําคัญต อการ
นําไปกําหนดแนวทางปฏิบัติ สร�างความเพียงพอของทรัพยากรมีความสําคัญต อความสําเร็จในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติท้ังในระดับรัฐบาลกลางและระดับท�องถ่ินปฏิบัติให�สอดคล�องกับมาตรฐานนโยบาย 
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ศักยภาพของหน วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติเป-นป4จจัยสําคัญป4จจัยหนึ่งท่ีมีผลต อความสําเร็จ และ
งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวกต างๆ มีผลต อการนํานโยบายไปสู การปฏิบัติงาน 
 ด�านความสอดคล�องระหว างนโยบาย หมายถึง ทัศนคติของผู�ปฏิบัติท่ีมีต อนโยบายมีผลต อ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมท้ังด�านสวัสดิการการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม การสร�างเครือข าย กลุ มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย ส งเสริม
กระบวนการเรียนรู�แก ประชาชนทุกรูปแบบ รวมท้ังเป-นศูนยWกลางในการเชื่อมประสานและแสวงหา
ทรัพยากรท่ีมีความพอเพียง เลี้ยงตนเองได� บนพ้ืนฐานของความประหยัด และขจัดการใช�จ าย 
 ด�านภาวะผู�นํา หมายถึง สมาชิกในกลุ มมีความสัมพันธWท่ีดีต อกัน มีการกลุ มร วมมือในการ
ประสานงานและทํางานร วมกัน ได�รับการยอมรับจากเพ่ือนๆ สมาชิกและเพ่ือนร วมงาน พร�อมกับการ
สร�างความสัมพันธWระหว างผู�บริหารและผู�ผลิตทําให�เกิดความไว�วางใจในการทํางาน ผู�บริหารเปqด
โอกาสให�แสดงความคิดเห็นและได�รับการสนับสนุนด�วยดี 
 ด�านทรัพยากรในการบริหารงาน หมายถึง การนําต�นทุนในชุมชน เช น สินทรัพยW เงิน
แรงงาน ทรัพยากร และภูมิป4ญญา ฯลฯ มาบริหารจัดการประกอบการผลิต มีการจัดต้ังศูนยWออกแบบ
วิเคราะหWผลิตภัณฑW หาช องทางการตลาดท้ังในและนอกประเทศ พร�อมกับการนําเทคโนโลยีมาใช�ช วย
ในข้ันตอนการผลิตและการดําเนินงาน และการสร�างท่ีแสดงสินค�าไทยในเมืองใหญ ๆ 
 ประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW หมายถึง ความสําเร็จใน
การท่ีสามารถดําเนินกิจการก�าวหน�าไป และสามารถบรรลุเปVาหมายต างๆ ท่ีองคWการต้ังไว�ได� หมายถึง
ใน 7 ด�าน ประกอบด�วย 
 ด�านท่ี 1 ชาวบ�านรวมกลุ มกันผลิตสินค�าหลัก 1 ผลิตภัณฑW หมายถึง ชาวบ�านผลิตสินค�าหลัก 
1 ผลิตภัณฑW ตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW โดยรัฐบาลให�ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะ
แก�ไขป4ญหาความยากจน ทางราชการโดยหน วยงานของรัฐบาลให�ข้ึนตรงกับกรมพัฒนาชุมชน 
 ด�านท่ี 2 ใช�วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู บ�าน หมายถึง ใช�วัตถุดิบท่ีหาได�จากภายในชุมชน
โดยให�ชุมชนนั้นพ่ึงตนเองได� เพราะว าเป-นวัตถุดิบถาวร และไม มีราคาแพงสามารถหาได�จากภายใน
ชุมชนอย างไม มีวันหมด และทําให�ช วยลดต�นทุนการผลิตสินค�า 
 ด�านท่ี 3 ผลิตภัณฑWเป-นภูมิป4ญญาของชาวบ�าน หมายถึง สินค�าหรือผลิตภัณฑWเป-นความคิด
ของชาวบ�านท่ีมีอยู ในชุมชน หรืออาจมีพ้ืนฐานมาจากความรู�ของชาวบ�านท่ีมีอยู เดิม โดยไม เลียนแบบ
จากท่ีอ่ืนๆ เป-นผลิตภัณฑWท่ีชาวบ�านคิดข้ึนด�วยตนเอง 
 ด�านท่ี 4 ก อให�เกิดการจ�างงานในชุมชน หมายถึง ทําให�คนในชุมชนท่ีว างงาน หรือตกงาน 
มีรายได�มีอาชีพทําให�กระจายรายได�สู ชุมชนเป-นอาชีพเสริม และอาชีพหลักของคนในชุมชนเพ่ือเพ่ิม
รายได�ให�กับครอบครัว  
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 ด�านท่ี 5 ทําให�เห็นว าเป-นโครงการท่ียั่งยืน หมายถึง เป-นอาชีพท่ีถาวร และม่ันคงให�กับคน
ในชุมชน ทําให�คนในชุมชนสามารถเพ่ิงพาหารายได�ในยามท่ีตกงานหรือว างงาน โครงการต�องมีผล
กําไรเลี้ยงตนเองได� และมีแนวโน�มท่ีโครงการจะอยู ได�ในระยะยาว 
 ด�านท่ี 6 ผลิตภัณฑWเป-นท่ีรู�จักแพร หลาย หมายถึง สินค�าหรือผลิตภัณฑWเป-นท่ีรู�จักภายใน
ชุมชนและนอกชุมชน คนในชุมชนต�องคุ�นเคยกับผลิตภัณฑWเป-นอย างดีในพ้ืนท่ีก อน และจึงขยาย
ชื่อเสียงผลิตภัณฑWสินค�ามานอกพ้ืนท่ีเพ่ือเป-นท่ีรู�จักแพร หลาย ทําให�ชาวบ�านได�เรียนรู�นําการขยาย
ตลาด 
 ด�านท่ี 7 ส งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยW หมายถึง การพัฒนาความคิด และฝ'มือ
แรงงานชาวบ�านในชุมชน ทําให�ชาวบ�านได�เรียนรู� ท่ีจะผลิตภัณฑWและปรับปรุงผลิตภัณฑWโดยใช�
ความคิดสร�างสรรคW ทําให�ชาวบ�านได�เรียนรู�เก่ียวกับการลดต�นทุนและผลกําไร 
 การดําเนินงาน หมายถึง การทํางานหรือปฏิบัติงานตามแบบแผนท่ีได�กําหนดไว� มี
เปVาหมาย มีกระบวนการและต�องการบรรลุวัตถุประสงคW 
 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW หมายถึง ผลิตภัณฑWท่ีผลิตในแต ละหมู บ�าน โดยแต ละ
ตําบลจะต�องเข�าร วมโครงการ มีผลิตภัณฑWหลัก หรือผลิตภัณฑWเด น 1 ชนิด โดยเป-นผลิตภัณฑWท่ีใช�
วัตถุดิบภายในท�องถ่ินนั้นๆ เป-นหลักในการผลิต 
 
1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว+าจะได,รับ  
 1.7.1 ทราบถึงประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑWของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.7.2 ทราบถึงป4จจัยส วนบุคคลท่ีมีผลต อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑW ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.7.3 ทราบถึงความสัมพันธWระหว างป4จจัยด�านนโยบาย ป4จจัยด�านองคWกรกับประสิทธิผล 
การบริหารโครงการการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑW ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 

 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู-วิจัยได-ประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับเรื่องประสิทธิผล 
และป2จจัยท่ีมีความเก่ียวข-องต3อความสําเร็จหรือความล-มเหลวของโครงการดังกล3าว ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 
 2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู-ในชุมชน 
 2.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส3วนร3วม 
 2.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส3วนร3วมในการพัฒนาในชุมชน 
 2.7 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 2.8 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารมุ3งผลสัมฤทธิ์ 
 2.9 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู-นํา 
 2.10 แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" 
 2.11 บริบทเก่ียวกับอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.12 งานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 
 2.1.1 ความหมาย 
  ประสิทธิผลป2จจุบันมีการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผล (Effectiveness) กันอย3าง
แพร3หลายและมีการนิยามความหมายแตกตางกัน โดยมีการใช-หลักเกณฑ"มาประกอบกัน มีผู-ให-
ความหมายหรือคํานิยามต3างๆ กัน ดังนี้  
  อรุณ รักธรรม (2525) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค"การท่ีจะ
ดําเนินการให-บรรลุเปQาหมาย 4 ประการ คือ ความเปRนอันหนึ่งอันเดียวกันในองค"การ (Integration) 
การปรับตัวของ องค"การให-สอดคล-องกับสภาพแวดล-อม (Adaptability) การปรับตัวขององค"การให- 
สอดคล-องกับสังคม (Social Relevance) และผลผลิตขององค"การ (Productivity)  
  ภรณี กีร"ติบุตร (2529) ให-ทัศนะว3า ประสิทธิผลขององค"การ (Organizational 
Effectiveness) หมายถึง ความมากน-อย (Extent) ของการท่ีองค"การ ในฐานะเปRนระบบทางสังคม
สามารถบรรลุถึงวัตลุประสงค" ได-โดยทรัพยากรและหนทางท่ีมีอยู3 โดยไม3ทําให-ทรัพยากรและหนทาง
เสียหายและ โดยไม3สร-างความตึงเครียดท่ีไม3สมควรแก3สมาชิก ซ่ึงมาตรการท่ีใช-ในการวัดประสิทธิผล 
ขององค"การต้ังอยู3บนวิธีการและเปQาหมาย (Means and Ends) โดยเกณฑ"บ3งชี้ในการวัดประสิทธิผล 
คือ ความสามารถในการผลิตขององค"การ ความยืดหยุ3นขององค"การในรูป ของความสําเร็จในการ
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ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองค"การและความสําเร็จในการปรับตัวเข-ากับการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงเกิดขนนอกองค"การ และการปราศจากความกดดัน หรือการขัดแยงรุนแรงระหว3างกลุ3มย3อยใน
องค"การระหว3างหน3วยงานในองค"การ Schein (1970) มีความเห็นว3า ประสิทธิผลองค"การ หมายถึง 
สมรรถนะ (Capacity) ขององค"การในการท่ีจะอยู3รอด (Survival) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ 
(Maintain) และเติบโต (Grow) ไม3ว3าองค"การนั้นจะมีหน-าท่ีใดท่ีต-องการให-ลุล3วง  
  จินดาลักษณ" วัฒนสินธุ" (2530) นอกจากความสามารถในการบรรลุเปQาหมายอันเปRน
ความมีประสิทธิผลโดยท่ัวไปแล-วการประเมินประสิทธิผลอาจพิจารณาได-จากคุณภาพของผลผลิตหรือ
บริการพ้ืนฐานขององค"การหรือความสามารถในการผลิตสินค-าหรือบริการขององค"การ ความพร-อม 
หรือความเปRนไปได-ในการปฏิบัติงานท่ีเฉพาะเจาะจงเม่ือถูกขอร-องให-ทําผลตอบแทน หรือผลกําไรท่ี
ได-รับจากการผลิตสินค-าและบริการ เปRนด-น ดังนั้นกิจกรรมขององค"การท่ีเปRนเครื่องตัดสินการ
ปฏิบัติงานขององค"การว3ามีประสิทธิผลหรือไม3จึงประกอบไปด-วยกิจกรรมต3อไปนี้คือ การได-มาซ่ึง
ทรัพยากรท่ีต-องใช-ในการปฏิบัติงาน การใช-ป2จจัยนําเข-าอย3างมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับผลผลิต 
ความสามารถในการผลิตสินค-าหรือบริการขององค"การ การปฏิบัติงานด-านเทคนิควิชาการและ 
ด-านการบริหารอย3างมีเหตุผล การลงทุนในองค"การ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ"กับพฤติกรรมในองค"การ 
และการตอบสนองความด-องการและความสนใจท่ีแตกต3างกันของบุคคลและของกลุ3ม 
  กล3าวโดยสรุป ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค"การในฐานะเปRนระบบ
หนึ่งของสังคม ในการใช-ทรัพยากร บริหารอย3างคุ-มค3าและได-ประโยชน"สูงสุด เพ่ือให-บรรลุเปQาหมาย
หรือวัตอุประสงค"ขององค"การ ทําให-ผู-รับบริการจากองค"การพึงพอใจในงานและองค"การสามารถ
ปรับตัวและพัฒนาให-ดํารงอยู3ต3อไปได- 
 2.1.2 ประสิทธิผลขององค"การ  
  เอทซิโอนี่ (Etzioni, 1964) ให-ความหมายของประสิทธิผลขององค"การว3า หมายถึง 
ขนาดของความสามารถขององค"การในการท่ีจะสามารถทํางานบรรลุเปQาหมายต3างๆ ท่ีกําหนดไว-ส3วน 
Schein (1970) ให-ความหมายของประสิทธิผลขององค"การว3า หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ของ
องค"การในการท่ีจะอยู3รอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษา สภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) 
ไม3ว3าองค"การนั้นจะมีหน-าท่ีใดต-องการให-ลุลวงประสิทธิผลขององค"การจะมีข้ึนได-ยอมข้ึนอยู3กับเง่ือนไข
ท่ีว3า องค"การสามารถทําประโยชน"จากสภาพแวดล-อมจนบรรลุผลสําเร็จตามเปQาหมายท่ีต้ังใจไว- แต3สิ่ง
ท่ีสําคัญท่ีสุดอยู3เบื้องหลังควบคู3กับประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึง
การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานท่ีก3อให-เกิดผลได-สูงโดยได-ผลผลิตท่ีมี มูลค3าสูงกว3ามูลค3า
ของทรัพยากรท่ีใช-ไป (ธงชัย สันติวงษ", 2533) 
  เรดดิน (Reddin, 1971 อ-างถึงใน อนันต" เกตุวงศ", 2526) ประสิทธิผล หมายถึง 
ความมีประสิทธิผลของบุคคลของแต3ละกลุ3มรวมกัน มุมมองความมีประสิทธิผลขององค"การก็โดย
พิจารณาดูว3าความมีประสิทธิผลขององค"การนั้นมีมากกว3าผลบวกของความมีประสิทธิผลของบุคคล
และของกลุ3มรวมกัน องค"การนั้นก็จะมีผลการดําเนินงานท่ีดี ความมีประสิทธิผลขององค"การเปRน
ป2จจัยท่ีสําคัญขององค"การท่ีผู-จัดการจะประเมินผลของบุคคล และของกลุ3มโดยประเมินจากนโยบาย 
กลยุทธ" การดําเนินงานหรือนํานโยบายไปปฏิบัติ ยุทธศาสตร"หรือความสอดคล-องในการปฏิบัติงาน 
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โดยพิจารณาดูถึงองค"ประกอบท่ีจะสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงตัวองค"การเองไปในทิศทางท่ีก3อให-เกิด
ความสําเร็จองค"ประกอบของความมีประสิทธิผลขององค"การมี 8 ประการ ท่ีนํา มาใช-ในการประเมิน
ความมีประสิทธิผลขององค"การมีดังต3อไปนี้ 
  1) ความสามารถในการหากําไร เปRนเครื่องวัดได-หลายทาง เช3น กําไรจํานวนมาก
เปอร"เซ็นต"กําไรจากการขายท้ังหมด และจํานวนเงินท่ีต-องจ3ายให-ผู-ถือหุ-นในบริษัท 
  2) การเจริญเติบโต เปRนเครื่องวัดความแตกต3างกันได-หลายทาง เช3น กําไรเพ่ิมข้ึน
รายได-เพ่ิมข้ึน และการเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีใหม3 
  3) การได-มาของทรัพยากร ความสามารถขององค"การในการได-ทรัพยากรมาซ่ึงได-มา
จากการกระทํา หน-าท่ี ทรัพยากรได-จากทุน คน หรือความคิดใหม3 
  4) ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถขององค"การในการปรับตัวเข-ากับการ
เปลี่ยนแปลงของผู-ผลิต ผู-บริโภค คู3แข3งขันและคนงานขององค"กร 
  5) นวัตกรรม ความสามารถขององค"การในการปรับปรุงรูปแบบของผลิตผลใหม3
รูปแบบบริการใหม3 เทคโนโลยีใหม3 และระบบการจัดการใหม3 
  6) ผลิตผล ประสิทธิภาพขององค"การในการสร-างสรรค"สินค-า และบริการให-มี
คุณภาพสูงต-นทุนหรือค3าใช-จ3ายตํ่า 
  7) ความพอใจผู-บริโภค/ลูกค-า ความพอใจผู-บริโภค หรือลูกค-ากับผลิตผลหรือการท่ี
ถูกจัดการโดยองค"การ 
  8) ความพอใจของลูกจ-าง/ความไว-วางใจ เปRนความพอใจและความไว-วางใจใน
องค"การระหว3างสมาชิกด-วยกัน 
  กล3าวโดยสรุปแล-ว ประสิทธิผลขององค"การ หมายถึง ความสามารถขององค"การใน
การบรรลุเปQาหมายท่ีได-กําหนดไว- โดยใช-ประโยชน"จากทรัพยากรอย3างคุ-มค3า รักษาไว-ซ่ึงท้ังทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณ"และไม3สร-างความเครียดแก3สมาชิก สมาชิกเกิดความ พึงพอใจในงานทุกคนมีส3วนร3วม
อย3างกว-างขวางในการกําหนดวัตถุประสงค"ขององค"การ และรับผิดชอบต3อป2ญหาหรือข-อยุ3งยากท่ี
เกิดข้ึน และองค"การส3วนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพ่ือดํารงอยู3ต3อไปได- 
 2.1.3 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
  ประสิทธิผลของการปฏิบั ติงานนั้น คือ ผลสําเร็จอันเปRนผลเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ หรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค"ขององค"การท่ีได-ต้ังไว- หรือได-คาดหวังไว- 
โดยหากนํามาศึกษาแล-วจะพบว3าประสิทธิผลนั้น หมายถึง ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแล-วตัวเราคิดหรือ
วางแผนท่ีจะประกอบกิจการใดแล-วสามารถทํากิจการนั้นให- สําเร็จได-ตามท่ีคิดหรือวางไว- เรียกว3า 
การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหม3ในการจัดกิจการงานจะเริ่มต-นท่ีการต้ังจุดสําเร็จ
ของงาน นั่นคือ ในการวางแผนงานนั้น ณ จุดเริ่มต-นของงานจะมีการต้ังเปQาหมายหรือวัตถุประสงค"กัน
ว3าผลสําเร็จท่ีเราต-องการนั้นคืออะไร ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การท่ีดําเนินโครงการ
หรืองานอย3างหนึ่ง อย3างใดแล-วและปรากฏว3าผลเกิดข้ึน (Outcomes) หรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึน 
(Output) ณ ระดับหนึ่งระดับใดท่ีเปRนเปQาหมายหรือวัตถุประสงค"ท่ีกําหนดไว-มีการใช-ทรัพยากร 
(Resources) หรือป2จจัยนําเข-า (Inputs) มากน-อยเพียงใด ถ-าใช-ทรัพยากรหรือป2จจัยนําเข-ามา
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ดําเนินการในโครงการหรืองานใดน-อยท่ีสุด และผลท่ีเกิดข้ึนสอดคล-องกับวัตถุประสงค"หรือเปQาหมายท่ี
กําหนดไว- การดําเนินโครงการนั้นจะมีประสิทธิผลสูงชุด (ท้ังนี้โดยการเปรียบเทียบโครงการแต3ละ
โครงการท่ีสามารถดําเนินการแล-วบรรลุวัตถุประสงค"หรือเปQาหมายท่ีกําหนดได-เหมือนกัน) ในทาง
ตรงกันข-ามโครงการใดแม-ว3าจะสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค" หรือเปQาหมายท่ีกําหนดไว-
เหมือนกันก็ตามแต3ใช-ทรัพยากรหรือป2จจัยนําเข-ามากกว3าโครงการอ่ืนๆ โครงการนั้นก็จะไม3ใช3
โครงการท่ี มีประสิทธิผลสูงสุด  
  สําหรับวิธีในการทดสอบการบริหารท่ีดีก็คือการดูความสามารถในการจัดองค"การ 
(Organize) และการใช-ทรัพยากรท่ีหาได-ให-สามารถบรรลุวัตถุประสงค"และรักษาระดับการปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิผลไว-ไห-ได-สิ่งสําคัญในท่ีนี้คือ ประสิทธิผล หรือ Effectiveness ซ่ึงในป2จจุบันมักเปRนท่ียอมรับ
กันอย3างกว-างขวางว3าแนวความคิดเรื่องประสิทธิผล คือ ตัวการท่ีจะเปRนเครื่องมือตัดสินในข้ันสุดท-าย
ว3าการบริหารและองค"การประสบความสําเร็จหรือไม3 เพียงใด อย3างไรก็ตาม คําว3าประสิทธิผลยังมี
ความแตกต3างกันอยู3ในความเข-าใจของนักวิชาการต3างสาขากัน สําหรับนักเศรษฐศาสตร"หรือนัก 
วิเคราะห"ทางการเงิน ประสิทธิผลขององค"การ (Organization Effectiveness) มีความหมายอย3าง
เดียวกันกับผลกําไร (Profit) หรือผลประโยชน"จากการลงทุน (Return on Investment) สําหรับ
ผู-จัดการฝrายผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตท่ีเปRนสินค-าหรือ
บริการ สําหรับนักวิทยาศาสตร"การวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของจํานวนสิ่งประดิษฐ"ใหม3ๆ 
หรือ ผลผลิตใหม3ๆ ขององค"การ และสําหรับนักสังคมศาสตร" ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพ
ของชีวิตการทํางานภรณี มหานนท" (2529) ยังมีความเห็นอีกว3าประสิทธิผลขององค"กรจะมีข้ึนได-
ย3อมข้ึนอยู3กับเง่ือนไขท่ีว3าองค"กรสามารถทําประโยชน"จากสภาพแวดล-อมจนบรรลุผลสําเร็จตาม
เปQาหมายท่ีต้ังไว- แต3สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีอยู3เบื้องหลังควบคุมกับประสิทธิผลคือความมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
หมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานท่ีก3อให-เกิดผลได-สูง โดยได-ผลผลิตท่ีมีมูลค3าของ
ทรัพยากรท่ีใช-ไป 
  กล3าวโดยสรุปแล-วประสิทธิผลจึงหมายถึง ขีดความสามารถของการบรรลุ
วัตถุประสงค"นั่นเองแนวความคิดของสาขาวิชาการทําให-เกิดความคิดท่ีแตกต3างกันต3อวิธีการในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององค"การให-ดีข้ึน โดยท่ีนักวิชาการหรือนักบริหารต3างสาขาต3างก็มองด-วย
สมมุติฐานของตนเท3านั้น เช3น จัดการและนักวิเคราะห"องค"การ (Organization Analysts) มักคิดว3ามี
หลักเกณฑ"ในการประเมิน (Evaluation Criteria) ความมีประสิทธิผลขององค"การเพียงอย3างเดียว
เท3านั้นคือ วัดจากผลกําไร ซ่ึงก็ปรากฏว3าไม3สามารถใช-เปRนเครื่องมือวัดท่ีถูกต-องอย3างเดียวได- เพราะ
ไม3มีองค"กรไหนสามารถจะอยู3รอดในระยะยาวได- ถ-าหากองค"กรมุ3งแต3จะสนองตอบเปQาหมายในการ
แสวงหากําไรแต3ประการเดียวโดยไม3สนใจต3อความต-องการและเปQาหมายของคนในองค"กรและของ
สังคมส3วนรวมได- นอกจากนยังมีองค"กรหลายประเภท เช3น หน3วยงานราชการ และหน3วยสงเคราะห"
ต3างๆ ซ่ึงไม3มีความมุ3งหมายท่ีจะเสาะแสวงหากําไรแต3อย3างใด นอกจากนี้องค"กรยังมักจะมุ3งทํางานเพ่ือ
เปQาหมายหลายประการ (Multiple Goals) ดังนั้นความพยายามท่ีจะประเมินประสิทธิผลขององค"กร
จึงจําเปRนจะต-อง ครอบคลุมถึงตัวแปรหรือบรรทัดฐาน (Criteria) หลายประการเพ่ือให-ได-มาซ่ึง
ประโยชน"ในการปรับปรุงประสิทธิผลขององค"กรอย3างแท-จริง 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 นโยบายของรัฐบาลไม3ว3าจะเปRนยุคสมัยใดก็ตาม ต-องอาศัยกลไก หรือเครื่องมือท่ีมีอยู3  
และกลไกท่ีเปRนเครื่องมืออันถูกต-องชอบธรรมท่ีรัฐบาลในฐานะท่ีมาจากประชาชนได-ใช-ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายให-เกิดเปRนผลในทางปฏิบัติ ก็คือ ระบบราชการ หรือกลไกอํานาจรัฐ ซ่ึงกลไก
อํานาจรัฐนี้เอง จึงเปรียบได-เครื่องมือท่ีจะนํานโยบายท่ีเปRนเรื่องของกิจกรรม แนวทาง หรือการ
ตัดสินใจไปสู3การปฏิบั ติ ท่ี เห็นผล และด-วยกลไกอํานาจรัฐนี้  จึงถูกเรียกเปRนท่ีคุ-นเคยในหมู3 
นักรัฐประศาสนศาสตร"ว3า การนํานโยบายไปสู3การปฏิบัติ ต3อจากนี้ไป จะได-ทราบถึงความหมาย 
ข้ันตอน ป2จจัยท่ีนําไปสู3ความสําเร็จ และกลยุทธ"ท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังจะได-กล3าวไปตามลําดับ 
 2.2.1 ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  การทําความเข-าใจความหมาย หรือการนิยามศัพท" “การนํานโยบายไปปฏิบัติ” จะ
ทําให-ทราบถึงสาระสําคัญเบื้องต-นของขอบข3าย ขอบเขตของเนื้อหาสาระในเรื่องดังกล3าว และในการ
นี้ มีนักวิชาการท้ังไทยและต3างประเทศได-ให-ความหมาย “การนํานโยบายไปปฏิบัติ” ดังนี้ 
  พลีสแมนและวิลดาสกี (Pressman & Wildavsky, 1973) ได-กล3าวว3า การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการของปฏิสัมพันธ"ระหว3างเปQาหมายหรือวัตถุประสงค"ท่ีมีการ
กําหนดไว-ก3อนหน-านั้นแล-ว กับการกระทําหรือปฏิบัติการท้ังหลายท่ีมุ3งให-บังเกิดผลไปตามนั้น หรือจะ
กล3าวอีกนัยหนึ่ง การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ความสามารถในการจัดการและประสานสิ่งท่ีจะกระทํา
ให-บังเกิดผลในลักษณะท่ีเปRนลูกโซ3ความสัมพันธ"เชิงเหตุและผล 
  โดนอล แวน มีเตอร" และ แคล แวน ฮอน (Donal S. Van Meter & Carl E. Van 
Horn, 1975) ได-กล3าวว3า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุ3มบุคคล
ในภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงการดําเนินดังกล3าวมุ3งท่ีจะก3อให-เกิดความสําเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค"ของ
นโยบายท่ีได-ตัดสินกระทําไว-ก3อนหน-านั้นแล-ว 
  ยูยีน บาร"แดช (Eugene Bardach, 1980) ได-กล3าวว3า การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หมายถึงกระบวนการของกลยุทธ"ท่ีแสดงการปฏิสัมพันธ"ของกลุ3มผลประโยชน"ท้ังหลายในอันท่ีจะต3อสู-
เพ่ือให-ได-มาซ่ึงการบรรลุเปQาหมายของกลุ3มตน ซ่ึงเปQาหมายท่ีกลุ3มเหล3านี้ต-องการให-เกิดข้ึนอาจ
สอดคล-องหรือไปกันได-หรือไม3ได-กับเปQาหมายตามอาณัติ 
  ควอด (Quade, 1982) ได-กล3าวว3า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ
จัดการกับแบบแผนการนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามอาณัติของนโยบาย โดยยอมรับต3อ
ข-อกําหนดท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีได-มีการตัดสินใจไปก3อนแล-ว นั่นคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติจะเริ่ม
เกิดข้ึนภายหลังท่ีมีการตัดสินใจยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเรื่องนั้นไปแล-ว 
  อีเมส อาร" อเล็กซานเดอร" (Emest R. Alexander, 1985) ได-กล3าวว3า การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การนําชุดการปฏิบัติ ซ่ึงเปRนแผนการทํางานท่ีมุ3งส3งผลไปยังผู-ท่ีต้ังใจจะให-
ได-รับประโยชน"จากนโยบายเปRนการเฉพาะ และเปRนการปฏิบัติในภาคสนาม 
  พุท และสปริงเกอร" (Putt & Springer, 1989) ได-กล3าวว3า การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หมายถึง อนุกรมของกิจกรรมและการตัดสินใจท่ีเปRนไปอย3างต3อเนื่อง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงข-อความ
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นโยบายไปสู3การปฏิบัติโดยการกระตุ-น การทําให-ข-อความนโยบายชัดเจนและการมีความคิดริเริ่ม การ
แสดงเจตนาจะช3วยการนํานโยบายไปปฏิบัติ ให-เกิดผล 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) ได-กล3าวว3า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การนํา
นโยบายไปปฏิบัติเปRนกระบวนการมีความต3อเนื่องไม3หยุดนิ่ง มีข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมแต3ละ
ข้ันตอนมีความสัมพันธ"กันตลอดเวลา และประเด็นท่ีสอง คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเปRนการ
ดําเนินการให-สําเร็จลุล3วงตามเปQาหมายของนโยบาย 
  วรเดช  จันทรศร (2549) ได-กล3าวว3า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง เปRนเรื่อง
ของการศึกษาว3า องค"กรท่ีรับผิดชอบสามารถนําและกระตุ-นให-ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจน
กลไกท่ีสําคัญท้ังมวลปฏิบัติงานให-บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว-หรือไม3เพียงใด การศึกษาการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติท่ีผ3านมามุ3งสนใจนโยบายเฉพาะเรื่อง (Issues) มากกว3าการสร-างทฤษฎีการนํานโยบายไป
ปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ 
  สมบัติ ธํารงธัญวงศ" (2550) ได-กล3าวว3า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความ
พยายามท่ีจะตัดสินความสามารถในการรวบรวมคนและทรัพยากรทางการบริหาร และกระตุ-น
บุคลากรให-ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค"ขององค"การ 
  กล-า  ทองขาว (2551) ได-กล3าวว3าการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแสวงหาความรู- 
ความเข-าใจ ปรากฏการณ"เปRนจริงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือเปRนบทเรียนและ
พัฒนาแนวทาง สร-างกลยุทธ" เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพและความสามารถขององค"กร และกลุ3มบุคคลท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ให-สามารถจัดการและประสานกิจกรรมให-บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค"ของนโยบาย 
รวมท้ังสมารถหลีกเลี่ยงป2ญหาท่ีเปRนอุปสรรคต3อการบรรลุผลสําเร็จของนโยบาย   
  ชรัส ปุณณัสสะ (2553) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน
ของบุคคล กลุ3มบุคคลหรือองค"การท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวกับการนําทรัพยากรหรือป2จจัย
ทางการบริหารขององค"การไปดําเนินงานให-บรรลุผลสําเร็จตามเปQาประสงค"ของนโยบายท่ีกําหนดไว-     
  กล3าวโดยสรุป การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการเปRนผลต3อเนื่องมาจาก
ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย โดยต-องอาศัยองค"กรท่ีรับผิดชอบทําความเข-าใจหรือศึกษาว3า ทําอย3างไร
องค"กรหรือบุคคลท่ีมีหน-าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติ จะสามารถนําและผลักดันให-ทรัพยากรการบริหาร
ปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จได- และสามารถประสานกิจกรรมให-บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค"ของนโยบาย 
รวมท้ังสมารถหลีกเลี่ยงป2ญหาท่ีเปRนอุปสรรคต3อการบรรลุผลสําเร็จของนโยบาย 
 2.2.2 ข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  วรเดช  จันทรศร (2545)  อธิบายถึงรายละเอียดของปฏิสัมพันธ" ความเชื่อมโยงการ
พ่ึงพา ตลอดจนความเปRนอิสระขององค"การและบุคคลท่ีเก่ียวข-องในข้ันตอนของการนํานโยบายไป 
ปฏิบัติโดยแบ3งการนํานโยบายไปปฏิบัติออกเปRน 2 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันตอนในระดับมหาภาค 
(Macro) และข้ันตอนในระดับจุลภาค (Micro) ดังนี้ 
  1) การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค (Macro Implementation) แบ3ง
การปฏิบัติออกเปRน 2 ข้ันตอนได-แก3 ข้ันตอนแรกเปRนการแปลงนโยบายออกเปRนแนวทางปฏิบัติหรือ
ออกมาเปRนแผนงานหรือโครงการ โดยท่ัวไปหน3วยงานท่ีรับผิดชอบมักได-แก3 กระทรวง ทบวง กรม 



16 

หรือราชการบริหารส3วนกลาง ส3วนข้ันตอนท่ีสองเปRนการทําให-หน3วยงานระดับท-องถ่ินยอมรับแนวทาง 
แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต3อไป   
  2) การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) เปRนจุดเริ่มต-น
ท่ีแท-จริงของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงเปRนข้ันตอนท่ีนโยบายท่ีมาจากส3วนกลางถูกนํามาปฏิบัติใน
สภาพแวดล-อมของแต3ละท-องถ่ินซ่ึงมีความแตกต3างกัน ในข้ันตอนนี้มีความเก่ียวพันกับการยอมรับ  
นโยบายของหน3วยงานในระดับท-องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู3การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของหน3วยงานให-
สอดคล-องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีส3วนกลางได-ดําเนินการในข้ันตอนแรกของระดับมหาภาค 
ในระดับจุลภาคนี้มี 3 ข้ันตอนหลักท่ีต-องปฏิบัติ คือ ข้ันตอนการระดมพลัง (Mobilization) เปRน
ข้ันตอนท่ีหน3วยงานระดับท-องถ่ินจะต-องพิจารณารับนโยบายและแสวงหาความสนับสนุนนโยบายจาก
ท-องถ่ิน ข้ันตอนการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) ครอบคลุมถึงกระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนโครงการท่ีได-รับการยอมรับแล-วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง และข้ันตอนการสร-าง
ความต3อเนื่อง (Institutionalization or Continuation) ครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการท่ีจะทําให-
นโยบายถูกปรับเปลี่ยนและได-รับการยอมรับเข-าเปRนหน-าท่ีประจําวันของผู-ปฏิบัติ 
 2.2.3 ป2จจัยกําหนดความสําเร็จหรือความล-มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  กล-า ทองขาว (2551) ได-สรุปถึง ป2จจัยกําหนดความสําเร็จหรือความล-มเหลวของ
การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติท่ีสําคัญๆ มี 6 ประการ คือ ป2จจัยด-านข-อความนโยบาย ด-านการ
สนับสนุนจากผู-มีอํานาจและกลุ3มหลากหลายในสังคม ป2จจัยด-านความสามารถและศักยภาพของ
องค"กรท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ป2จจัยด-านจิตสํานึกของผู-ปฏิบัติ ป2จจัยด-านผู-นําคนสําคัญและป2จจัยด-าน
การกํากับตรวจสอบ การประเมินผล และการให-แรงเสริมผู-ปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ป2จจัยด-านข-อความนโยบาย (Policy Statements) ข-อความนโยบาย หมายถึง 
ข3าวสารนโยบาย (Policy Messages) ท่ีระบุวัตถุประสงค"หรือเปQาหมายนโยบาย หรือระบุมาตรฐาน
นโยบายหรือมาตรฐานแผนงาน หากพิจารณาลึกลงไปถึงแผนกลยุทธ"หรือแผนงานหรือโครงการท่ี
รองรับนโยบาย ข-อความนโยบายจะหมายถึง เปQาหมายวัตถุประสงค" รวมท้ังข้ันตอนหรือกลยุทธ"ต3างๆ
ท่ีกําหนดไว- หรืออาจหมายถึงแนวปฏิบัติท่ีอาจจัดทําเปRนคู3มือแก3ผู-รับผิดชอบเพ่ือนําไปปฏิบัติให-
เปRนไปตามเปQาหมายและวัตถุประสงค"ของนโยบายนั้น ข-อความนโยบายจะหมายรวมการระบุองค"กร
รับผิดชอบ ขอบข3ายท่ีนโยบายครอบคลุมถึงแม-กระท่ังระเบียบวิธีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล หากข-อความนโยบายมีความชัดเจน ไม3คลุมเครือ โอกาสท่ีนโยบายจะประสบผลสําเร็จใน
ข้ันนําไปปฏิบัติจะมีมาก แต3หากข-อความนโยบายมีความคลุมเครือ ไม3ชัดเจน เช3น วัตถุประสงค"ของ
นโยบายไม3ชัดเจนหรือขัดแย-งกัน อาจเปRนอุปสรรคในข้ันการนําไปปฏิบัติ ทําให-โอกาสท่ีนโยบายจะ
บรรลุผลสําเร็จเปRนไปได-ยาก 
  2) ป2จจัยด-านการสนับสนุนจากผู-มีอํานาจและกลุ3มหลากหลายในสังคม ผู-นําหรือผู-มี
อํานาจมีบทบาทสําคัญยิ่งต3อความสําเร็จหรือความล-มเหลวของนโยบายบางนโยบายแม-ผู-เก่ียวข-องจะ
มองว3าเปRนนโยบายท่ีดี หากแต3ผู-นําหรือผู-มีอํานาจบารมี (Charisma) ไม3เห็นด-วย จะทําให-สําเร็จได-
ยาก เช3น นโยบายการจัดระเบียบการค-าขายบนทางเท-าในเขตเมือง หรือนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
ถ-าผู-นําในสังคมไม3เห็นด-วยกับนโยบายนี้ เพราะเห็นว3าจะเปRนการบีบบังคับประชาชนผู-หาเช-ากินคํ่า
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หรือเปRนการบีบบังคับให-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทํางานหนักเกินไปเพราะไม3ชัดเจนว3านักเรียน
และประชาชนจะได-อะไรจากการปฏิรูป จะทําให-ลําบากในข้ันนําไปปฏิบัติ ถ-าหากนโยบายใดได-รับ
การสนับสนุนจากผู-นําทุกๆ ระดับ โอกาสท่ีนโยบายนั้นจะประสบผลสําเร็จในข้ันการนําไปปฏิบัติ
เปRนไปได-สูง  
  3) ป2จจัยด-านศักยภาพและความสามารถขององค"กรท่ีนํานโยบายไปปฏิบั ติ 
ศักยภาพและความสามารถขององค"กรหรือหน3วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาท่ีลักษณะสําคัญ
ขององค"ประกอบต3างๆ ขององค"กร เช3น การมีโครงสร-างองค"กรเอ้ือต3อกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ความรู-ความสามารถและทักษะของทีมงาน ความสามารถและประสบการณ"ของผู-นําองค"กร 
ระบบการไหลเวียนของข-อมูลข3าวสารภายในและระหว3างองค"กร การมีและใช-เทคโนโลยีการบริหาร
อย3างเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินและอุปกรณ"การบริหารรวมท้ังความสามารถ
นําเงินและอุปกรณ"เครื่องมือต3างๆ มาใช-ได-ทันเวลาและสถานการณ" ความสําคัญของป2จจัยด-านนี้ คือ 
หากปราศจากองค"กรรองรับนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติจะไม3มีโอกาสเกิดข้ึน หากองค"กรรองรับ
นโยบายขาดความสามารถและความพร-อม ความเปRนไปได-ท่ีนโยบายจะล-มเหลวก็มีมาก แต3ถ-า
นโยบายใดมีองค"กรเข-มแข็งรองรับ โอกาสท่ีนโยบายนั้นจะประสบผลสําเร็จจะมีสูง เพราะองค"กรหรือ
หน3วยงานท่ีรองรับรับนโยบายคือกลไกสําคัญในการนําส3งนโยบายให-ถึงกลุ3มเปQาหมายตามเจตจํานง
ของนโยบาย 
  4) ป2จจัยด-านจิตสํานึกของผู-ปฏิบัตินโยบาย ความคิดนึกหรือเจตคติต3อนโยบายและ
การนํานโยบายไปปฏิบัติของบุคคลระดับผู-ปฏิบัติการคือป2จจัยสําคัญท่ีจะส3งผลต3อความสําเร็จหรือ
ล-มเหลวของนโยบาย หากผู-ปฏิบัติไม3เจ-าใจหรือสงสัยในวัตถุประสงค"ของนโยบายว3าเพราะเหตุใดจึง
ต-องมีนโยบายอย3างนี้ หรือสงสัยว3าความต-องการท่ีแท-จริงขอผู-กําหนดนโยบายคืออะไร นโยบายท่ีทํา
อยู3มีประโยชน"อย3างไร ใครคือผู-ได-รับประโยชน"แท-จิรงจากการดําเนินนโยบาย ฯลฯ ข-อสงสัยไม3เข-าใจ
นโยบายจะทําให-ผู-ปฏิบัติขาดความม่ันใจ ขาดความไว-วางใจต3อนโยบาย ส3งผลกระทบต3อความต้ังใจท่ี
จะทุ3มเทพลังความสามารถปฏิบัติงายอย3างเต็มท่ี ยิ่งไปกว3านั้น หากผู-ปฏิบัติมีความรู-สึกไม3พึงพอใจต3อ
นโยบาย เพราะเห็นว3านโยบายท่ีรับผิดชอบไม3ค3อยเปRนประโยชน"ต3อองค"กร หรือไม3ค3อยเปRนประโยชน"
ต3อคนส3วนใหญ3  หรือบางท่ีอาจเห็นว3าเปQาหมายของนโยบายดี แต3วิธีการปฏิบั ติไม3ค3อยดี  
อาจปฏิบัติงานแบบเฉ่ือยชา เพราะมีความรู-สึกไม3ชอบนโยบาย หากผู-ปฏิบัติส3วนใหญ3มีความรู-สึกต3อ
นโยบายท่ีนําไปปฏิบัติเช3นนี้ นโยบายท่ีนําไปปฏิบัติมีโอกาสท่ีจะไม3สําเร็จสูง แต3ในทางตรงกันข-าม  
ถ-านโยบายใดผู-ปฏิบัติมีความเข-าใจวัตถุประสงค"และวิธีปฏิบัติชัดเจน รู-สึกพอใจสูง เพราะเห็นว3า
นโยบายท่ีประกาศใช-จะเปRนประโยชน"ต3อส3วนรวมอย3างแท-จริง และองค"กรก็จะได-ประโยชน"จากการ
ดําเนินนโยบายนี้ การมีพ้ืนฐานความคิดต3อนโยบายเช3นนี้ จะทําให-ผู-ปฏิบัติต้ังใจจริงท่ีจะปฏิบัติ  
จะทุ3มเทความสามารถและอุทิศเวลาในการปฏิบัติ โดยอาจจะเข-าไปมีส3วนร3วมแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวปฏิบัติตามความเหมาะสม ตามสถานการณ"แห3งความเปRนจริงจะส3งผลให-นโยบาย
บรรลุผล 
  5) ป2จจัยด-านผู-นําคนสําคัญ ผู-นําคนสําคัญคือป2จจัยกําหนดความสําเร็จหรือความ
ล-มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในฐานะท่ีผู-นําคนสําคัญอาจมีส3วนริเริ่มนโยบาย เขาจะแสดง
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บทบาทในการผลักดันนโยบายให-ได-รับการประกาศใช- จะประสานความพยายามของบุคคลและ
องค"กรท่ีร3วมรับผิดชอบในข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะคอยไกล3เกลี่ยและประนีประนอมป2ญหาหรือ
ความขัดแย-งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะแสวงหาและใช-กลยุทธ"ในการติดต3อ
ประสานงานกับฝrายการเมือง นักกฎหมาย นักวิชาการ และบุคคลสําคัญอ่ืนๆ เพ่ือจูงใจให-เห็น
ความสําคัญและให-การสนับสนุนนโยบาย นอกจากนั้น ผู-นําคนสําคัญยังจะแสดงความสามารถให-ฝrาย
ท่ีดูแลงบประมาณเห็นความสําคัญของนโยบายท่ีนําไปปฏิบั ติจนพร-อมท่ีจะจัดสรรเ งินให-  
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต3างๆ ของนโยบาย จะส3งผลให-นโยบายท่ีนําไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 
เพราะผู-นําคนสําคัญจะได-รับเกียรติและยกย3องนับถือในหมู3ผู-ปฏิบัติ ทําให-ผู-ปฏิบัติมีความต้ังใจจริงท่ี
จะทํางานให-บรรลุผล ถ-าหากนโยบายใดขาดแคลนผู-นําคนสําคัญท่ีเข-มแข็งโอกาสท่ีนโยบายจะ
ล-มเหลวมีความเปRนไปได-ค3อนข-างมาก   
  6) ป2จจัยด-านการกํากับตรวจสอบประเมินผล และการให-แรงเสริมแก3ผู-ปฏิบัติ การ
นํานโยบายไปปฏิบัติจําเปRนต-องมีระบบการกํากับ การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคคลและองค"กร
ท่ีรับผิดชอบ การกํากับ ตรวจสอบมุ3งท่ีจะให-เกิดประสิทธิภาพในการบริหารนโยบาย และปQองกันการ
บิดเบือนเปQาหมายและการหันเหทรัพยากรไปใช-ผิดทาง สําหรับการประเมินผลอย3างเปRนระบบ จะ
สามารถสะท-อนป2ญหาในการกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติได-ทุกข้ันตอน สามารถท่ีจะนําผลการ
ประเมินไปแก-ไขและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเพ่ือให-นโยบายบรรลุผล ส3วนการให-แรงเสริมแก3
ผู-ปฏิบัติงาน หากเปRนแรงเสริมทางบวกจะทําให-ผู-ปฏิบัติมีกําลังใจ มีขวัญในการทํางาน แรงเสริม
ทางบวกจะเปRนพลังจูงใจให-ผู-ปฏิบัติมุ3งม่ันต้ังใจทํางานในหน-าท่ีของตนให-ดียิ่งข้ึน หากเปRนการให-แรง
เสริมทางลบจะช3วยยังยั้งพฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีไม3พึงประสงค"จะเห็นว3า ป2จจัยด-านการกํากับ 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการให-แรงเสริมแก3ผู-ปฏิบัติ มีความสําคัญต3อความสําเร็จหรือความ
ล-มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะนโยบายใดหากมิได-จัดระบบการกํากับ ตรวจสอบ ระบบ
การประเมินผลและการเสริมแรงผู-ปฏิบัติไว-ดีพอ โอกาสท่ีนโยบายจะบรรลุผลในข้ันการนําไปปฏิบัติจะ
มีความเปRนไปได-ค3อนข-างยาก 
 2.2.4 กลยุทธ"การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  เปQาหมายของการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติประการหนึ่งคือการมุ3งแสงหาข-อมูล
ให-ฝrายบริหารหรือหน3วยงานของรัฐได-นําไปใช-ในการวินิจฉัยตัดสิน และสั่งการในกระบวนการบริหาร
นโยบาย (กล-า ทองขาว, 2551) การแสวงหาแนวทางการศึกษาในประเด็นนี้ ก็เพียงเพ่ือจะสร-าง      
กลยุทธ"การนโยบายไปปฏิบัติให-ประสบผลสําเร็จ หากนโยบายดี ความพร-อมของป2จจัยท่ีจะทําให-
นโยบายไปสู3การปฏิบัติดี แต3ขาดกลยุทธ" หรือวิธีการท่ีจะแปลงข-อความในนโยบายให-มีความชัดเจน 
ตรงประเด็น และตรงกับสภาพป2ญหา นโยบายท่ีดีๆ ก็ไร-ค3า ดังนี้ เพ่ือให-เกิดความชัดแจ-งในประเด็น
กลยุทธ"การนํานโยบายไปสู3การปฏิบัตินี้ ผู-วิจัยจะได-นําเอาแนวคิดของนักวิชาการด-านการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติมาสังเคราะห"ให-เห็นตามประเด็นท่ีได-กล3าวไว-ไปตามลําดับดังนี้ 
  ผลการศึกษาของ Pressman & Wildavsky (1973) พบว3า กลยุทธ"ท่ัวไปในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติให-ประสบผลสําเร็จคือ 1) นโยบาย แผนงาน หรือโครงการท่ีนําไปปฏิบัติควรเริ่มต-น
จากจุดเล็กในลักษณะโครงการย3อยหรือโครงการทดลองโดยจัดเปRนโครงการนําร3องหรือโครงการ
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ทดลองขนาดเล็กก3อน 2) ขั้นตอนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ควรใช-วิธีการท่ีเข-าใจง3ายๆ 
เพ่ือท่ีจะทําให-เปQาหมายบรรลุผลให-มากท่ีสุด กล3าวคือพยายามหลีกเลี่ยงการกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน
ท่ีสลับซับซ-อน เพราะจะทําให-ยุ3งยากในการทําความเข-าใจกับผู-ปฏิบัติ และ 3) เพ่ือขจัดความยุ3งยาก
ในการบริหารนโยบายและแผน ควรเลือกกลยุทธ"ลักษณะกลไกตลาดมาใช-ในการปฏิบัติเปRนต-น 
  ในขณะท่ีการศึกษาแนวคิดของ Helen M. Ingram & Dean E. Mann (1980) ใน
เรื่องของการวิเคราะห"สาเหตุแห3งความสําเร็จหรือล-มเหลวของนโยบาย ทําให-มองเห็นว3า การเลือก  
กลยุทธ"หรือเครื่องมือนโยบาย (Policy Tools) ใดมาใช-เปRนแนวปฏิบัติ ผู-เลือกจะต-องเข-าใจปฏิกิริยา
หรือสัญญาฯสะท-อนจากบุคคลหรือกลุ3มบุคคลท่ีจะต-องปฏิบัติตามนโยบาย กล3าวคือ มาตรการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ3มบุคคลให-ปฏิบัติตามนโยบาย อาจจําเปRนต-องใช-มาตรการบังคับ
และมาตรการเสริมแรง โดยเฉพาะประเภทนโยบายกํากับการปกปQองเพ่ือประโยชน"ของส3วนรวม 
(Protective Regulatory Policies) ดังนั้น จากแนวคิดของ Helen M. Ingram & Dean E. Mann 
(1980) พอจะสรุปได-ว3า ประเภทและลักษณะนโยบายคือตัวกําหนดแนวทางการเลือกใช-กลยุทธ"  
ซ่ึงนักวิชาการท่ังสองเสนอให-เลือกกลยุทธ"หนึ่งเปRนกลยุทธ"หลักและกลยุทธ"อ่ืนๆ เปRนรอง ให-สอดคล-อง
กับประเภทและลักษณะนโยบาย และนโยบายหนึ่งๆ อาจเลือกใช-มากกว3าหนึ่งกลยุทธ" จากกลยุทธ"    
3 ประการ คือ 1) ให-การเสริมแรง (ทางเศรษฐกิจและจิตใจ) 2) ใช-การลงโทษและ 3) การให-ข-อมูล
ข3าวสารท่ีเอาจริงเอาจัง ท้ังสามกลยุทธ"หรือสามมาตรการท่ีเสนอนี้ เหมาะสําหรับท่ีจะนําไปใช-กับ
นโยบายท่ีต-องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ3มเปQาหมาย และกลยุทธ"ท่ีควรเลือกใช-มาก
คือการให-การเสริมแรงทางบวก 
  การศึกษาของ Gardiner & Balch (1980) ซ่ึงสะท-อนแนวคิดของกลยุทธ"การนํา
นโยบายไปปฏิบัติท่ีมีผลต3อวงวิชาการด-านนโยบายเปRนอย3างมาก เพราะว3า ผลงานวิจัยของท้ังสอง
ท3านนั้นได-ถูกตีแผ3ในป� ค.ศ. 1978 และได-รับความนิยมในช3วงนี้ อีกท้ังยังถูกนําไปอ-างถึงในเนื้อหา
สาระทางวิชาการอีกด-วย ในงานวิจัยของท้ังสองท3านนั้น จะเน-นในเรื่องของการจะช3วยให-ประชาชน
สามารถปQองกันภัยจากอาชญากรรม ตามนโยบายการปQองกันอาชญากรรมซ่ึงอาจจัดเปRนท่ัวไปได-      
4 กลยุทธ" ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) กลยุทธ"การให-ข-อมูลข3าวสาร (Information Strategies) การให-ข3าวสารข-อมูล
อาชญากรรมช3วยให-ประชาชนตระหนักถึงป2ญหาการปQองกันอาชญากรรม ความสําคัญของการให-
ข3าวสารข-อมูลคือการเลือกใช-สื่อท่ีสามารถเข-าถึงประชาชนให-มากท่ีสุด สื่อท่ีมีประสิทธิภาพจะต-องเปRน
สื่อท่ีสอดคล-องกับระดับการศึกษาและวิถีชีวิตของประชาชน งานวิจัยของ Gardiner & Balch 
เก่ียวกับกระบวนการส3งข-อมูลข3าวสารนโยบาย พบว3า ประชาชนต3างกลุ3มจําเปRนต-องใช-สื่อต3างประเภท
กันในการให-ข-อมูลข3าวสาร และข-อมูลข3าวสารต3างประเภทกันจะต-องใช-สื่อต3างกัน กล3าวคือ ข3าวสาร
บางประเภทอาจเหมาะสมกับสื่อบางประเภทเท3านั้น 
  2) กลยุทธ"การอํานวยความสะดวก (Facilitation Strategies) การให-ความสะดวก
หมายถึงการเอ้ืออํานวยให-ผู-รับประโยชน"หรือกลุ3มเปQาหมายของนโยบายและแผนมีความสะดวกท่ีจะ
ปฏิบัติตามนโยบาย หรือสะดวกท่ีจะเข-ามารับรู-บริการจากเจ-าหน-าท่ีของรัฐ หรือสะดวกท่ีจะให-ความ
ร3วมมือกับเจ-าหน-าท่ีของรัฐในการปฏิบัติตามนโยบาย การวิจัยของ Gardiner & Balch พบว3า ความ
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ลังเลใจของประชาชนและผู-เก่ียวข-องท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนโยบายประการหนึ่งคือการพิจารณาท่ี
ความยากง3ายของการปฏิบัติตามนโยบาย กล3าวคือ งานวิจัยของท้ังสองพบว3า ท้ังๆ ท่ีประชาชนและ
ผู-เก่ียวข-องอาจเห็นด-วยอย3างมากกับนโยบายท่ีประกาศใช- แต3นโยบายนั้นอาจถูกปฏิเสธจากประชาชน 
หรือประชาชนอาจให-ความร3วมมือน-อยกว3าท่ีควรจะเปRนเพราะเห็นว3ามีข-อยุ3งยากในทางปฏิบัติ 
  3) กลยุทธ"การกํากับควบคุม (Regulatory Strategies) เปRนกลยุทธ"ท่ีใช-เพ่ือการ
ลงโทษ (Sanctions) บุคคลหรือกลุ3มบุคคลผู-ไม3ปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ"นี้มีจุดมุ3งหมายเพ่ือให-
บุคคลและกลุ3มบุคคลปฏิบัติหรือละเว-นการปฏิบัติอย3างใดอย3างหนึ่ง เพ่ือให-เกิดสิ่งท่ีดีงามแก3สังคม 
ตามทรรศนะของ Gardiner & Balch นั้น การใช-กลยุทธ"การกํากับควบคุมมิใช3จะจําเปRนเฉพาะกับ
นโยบายการปQองกันอาชญากรรมเท3านั้น แต3นโยบายจํานวนมากจําเปRนต-องอาศัยกลยุทธ"นี้ รวมท้ัง
นโยบายด-านการศึกษาด-วย เช3น นโยบายควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร
ต3างๆ ท่ีเป�ดสอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
  4) กลยุทธ"การให-แรงเสริม (Incentives Strategies) การให-สิ่งเสริมแรงเปRนกลยุทธ"
การเข-าไปแทรกแซงท่ีใช-กลไกตลาดหรือกลไกราคา เพ่ือส3งเสริมผู-ปฏิบัติให-ได-รับประโยชน"แบบอุปสงค" 
อุปทาน ในลักษณะการให-รางวัลและสิ่งทดแทน หรือลดค3าใช-จ3ายเปRนกรณีพิเศษแก3ผู-ปฏิบัติตาม
นโยบาย เช3น การใช-ระบบภาษี การให-สิทธิพิเศษทางด-านการค-าหรือสิทธิพิเศษด-านภาษีตามนโยบาย
ส3งเสริมการลงทุน การใช-ระบบการให-เงินอุดหนุนสําหรับนโยบายส3งเสริมการศึกษาเอกชนหรือการใช-
ระบบเงินช3วยเหลือแบบก-อนเงิน (Block Grant) ตามนโยบายส3งเสริมการเปRนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ (นอกระบบราชการ) ในทางธุรกิจ รัฐอาจให-สิทธิพิเศษด-านภาษีนําเข-าและภาษีการค-าเก่ียวกับ
อุปกรณ" เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน เครื่องดนตรี อุปกรณ"กีฬา เพ่ือส3งเสริมนโยบายการศึกษา 
การกีฬา และการดนตรีของประเทศ รัฐบาลอาจส3งเสริมให-บริษัทประกันภัยเรียกเบี้ยประกันในอัตรา
ท่ีตํ่ากว3าปกติสําหรับเจ-าของรถยนต"ท่ีไม3มีประวัติด-านการเกิดอุบัติเหตุ และไม3เคยทําความผิดด-าน
การจราจรตามนโยบายในการจราจรและการขนส3งเปRนต-น กลยุทธ"การเสริมแรงดังตัวอย3างท่ียกมาจะ
เปRนเครื่องจูงใจให-นโยบายท่ีนําไปปฏิบัติมีลักษณะสร-างสรรค" ประชาชนและกลุ3มเปQาหมายมีความ
พอใจ และพร-อมจะปฏิบัติตามนโยบายเพราะเห็นประโยชน"ท่ีจะได-รับท้ังในด-านส3วนตัวและส3วนรวม 
  โดยสรุปประเด็นแนวคิดของ Helen M. Ingram & Dean E. Mann พบว3า ไม3ว3าจะ
เปRนนโยบายประเภทข-อบังคับเพ่ือการกระจายผลประโยชน"ส3วนรวม (Distributive Regulatory 
Policies) นโยบายกํากับการเพ่ือให-สิทธิประโยชน"เชิงการแข3งขัน (Competitive Regulatory 
Policies) นโยบายกํากับการปกปQองเพ่ือประโยชน"ของส3วนรวม และนโยบายประเภทการจัดสรร
ทรัพยากรเสียใหม3 ล-วนแล-วแต3จําเปRนจะต-องอาศัยกลยุทธ"การให-ข-อมูลข3าวสาร การให-ความสะดวก
ในทางปฏิบัติ การกํากับควบคุมและการให-สิ่งเสริมแรง เพราะทุกนโยบายและแผนท่ีมุ3งประสงค"ให-
ประชาชนหรือกลุ3มเปQาหมายเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ หรือมีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค"ของนโยบาย 
ประชาชนหรือกลุ3มเปQาหมายจําเปRนต-องได-รับรู-ข-อมูล ข3าวสารนโยบาย ได-รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติ และมีการกํากับ ควบคุม มีมาตรการลงโทษ และการให-รางวัลหรือสิ่งเสริมแรงทางจิตวิทยา 
อย3างไรก็ตามการท่ีผู-มีอํานาจจะเลือกว3านโยบายใดสมควรให-นําหนักการใช-แก3กลยุทธ"ใด มากน-อย
เพียงใด ย3อมข้ึนอยู3กับลักษณะเฉพาะของกลุ3มเปQาหมายและนโยบายท่ีนําไปปฏิบัติ 
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  ชีมา และ โรนดิเนลลี่ (Cheema & Rondinelli, 1980) ให-ความสนใจในเรื่องของ
การนําเสนอกลยุทธ"การกระจายอํานาจไปปฏิบัติสําหรับประเทศกําลังพัฒนาแถบเอเชีย ซ่ึงมีประเด็น
ท่ีน3าสนใจพอสรุปได-แก3 กลยุทธ"การนํานโยบายการกระจายอํานาจการบริหารไปปฏิบัติจะต-องมีการ
กําหนดความประสงค"ของการกระจายอํานาจให-ชัดเจนก3อน แล-วจึงทําการประเมินศักยภาพของ
ภูมิภาคและท-องถ่ิน เพ่ือพิจารณาด-านความพร-อม ในขณะเดียวกัน จะต-องมีการแสวงหาการ
สนับสนุนจากหน3วยงานส3วนกลาง ศึกษาข-อจํากัดของสภาพแวดล-อม เพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังในการ
ออกแบบและการบริหารนโยบาย มีการขัดวงเก่ียวกับขอบข3ายชองการกระจายอํานาจว3าจะเปRนไปได-
ระดับใด แล-วจึงจัดทําแผนการกระจายอํานาจท่ีเฉพาะเจาะจงตามระดับและลักษณะการปกครอง มี
การระบุข้ันตอนและกระบวนการนําไปปฏิบัติแบบค3อยเปRนค3อยไป เริ่มจากสิ่งท่ีเห็นว3าจะมีผู-ต3อต-าน
น-อยท่ีสุดแล-วค3อยๆ ขยายขอบเขตเพ่ิมข้ึน ในข้ันการนําไปปฏิบัติจะต-องพยายามแสวงหาการ
สนับสนุนจากผู-นําในระบบราชการ ภาคเอกชน และท-องถ่ินให-มาก ภายหลังมีการกระจายอํานาจ
ออกไปแล-วควรจัดให-มีระบบการประสานงานและระบบความสัมพันธ"กับระดับชาติ และสุดท-าย ควร
จัดระบบการกํากับดูแลและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงนโยบายให-เหมาะสมยิ่งข้ึน 
  กล-า ทองขาว (2551) เปRนอีกนักวิชาการท3านหนึ่งท่ีมีความสนใจในแนวคิดการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ แต3กล-า ทองขาว ได-เน-นการวิจัยทางด-านการศึกษา ซ่ึงสะท-อนกลยุทธ"ทางด-านมิติ
การศึกษา และจัดได-ว3า เปRนการนํานโยบายทางด-านการศึกษาไปสู3การปฏิบัติ มีลักษณะท่ีไม3แตกต3าง
กันกับนโยบายด-านอ่ืนๆ เพียงแต3ว3า รายละเอียดปลีกย3อยอาจจะมีกลยุทธ"ท่ีต3างกัน โดยท่ีเขาได-ยกเอา
งานวิจัยป2จจัยท่ีส3งผลต3อความสําเร็จในการนําเอานโยบายการรณรงค"การรู-หนังสือมาวิเคราะห"ให-เห็น
ประเด็นสําคัญท่ีสามารถเทียบเคียง และมีทิศทางไปในลักษณะของกลยุทธ"การนํานโยบายไปสู3การ
ปฏิบัติของนักวิชาการท3านอ่ืน ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การเผยแผ3ข-อมูลข3าวสารนโยบาย นโยบายรณรงค"เพ่ือการรู-หนังสือเปRนนโยบาย
ท่ีรัฐบาลได-ทุ3มโฆษณาประชาสัมพันธ"อย3างกว-างขวาง โดยอาศัยสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน"
ของกรมประชาสัมพันธ"อย3างต3อเนื่องตลอดระยะเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ สถานี
วิทยุโทรทัศน"และวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกองทัพ ท่ีต้ังอยู3ในส3วนกลางและท-องถ่ิน ต3างก็ร3วมมือกับ
รัฐบาลในการประชาสัมพันธ"ข3าวสารการดําเนินนโยบายการรู-หนังสือ สื่อประเภทหนังสือพิมพ" แผ3น
ปลิว แผ3นพับต3างๆ ได-รับการนํามาใช-มาก ยิ่งไปกว3านั้น สื่อท่ีเข-าถึงประชาชนและกลุ3มเปQาหมายมาก
ท่ีสุดคือสื่อประเภทศิลป�นพ้ืนบ-าน เช3น ลิเก หนังตะลุง หมอลํา ฯลฯ ก็ได-รับการนํามาใช-เพ่ือประโยชน"
ในการประชาสัมพันธ"นโยบายในทุกพ้ืนท่ี ท่ีสําคัญอีกสื่อหนึ่งท่ีเข-าถึงตัวกลุ3มเปQาหมายมากท่ีสุด
เช3นเดียวกันคือการประชาสัมพันธ"ผ3านหอกระจายข3าวประจําหมู3บ-าน การประชาสัมพันธ"นโยบายมี
ความสําคัญในการสร-างความเข-าใจให-ท่ัวถึงกับผู-เก่ียวข-อง ช3วยจูงใจบุคคลและหน3วยงานท่ีร3วม
รับผิดชอบให-เห็นความสําคัญและมีเจตคติท่ีดีต3อนโยบาย กลยุทธ"การประชาสัมพันธ"จะต-อง
ดําเนินการอย3างต3อเนื่องตลอดระยะเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  2) การใช-ความสนับสนุนจากผู-นําและผู-มีอํานาจ การสนับสนุนจากผู-มีอํานาจเปRน
กลยุทธ"สําคัญอย3างยิ่งดังท่ีเคยกล3าวถึงแล-ว สําหรับการนํานโยบายการรณรงค"เพ่ือการรู-หนังสือ
แห3งชาติไปปฏิบัติ ได-รับการสนับสนุนอย3างดียิ่งจากผู-มีอํานาจในส3วนกลางคือ นายกรัฐมนตรีและ
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รัฐมนตรีว3าการกระทรวงท่ีเก่ียวข-อง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี จะแสดงตนเปRนผู-นําคนสําคัญในการ
ผลักดันการนํานโยบายไปปฏิบั ติ กล3าวคือ นายกรัฐมนตรีจะเข-าร3วมในฐานะประธานการ
ประชุมสัมมนาระดับชาติทุกครั้ง มีการเชิญผู-ว3าราชการจังหวัดทุกจังประชุมชี้แจงให-เข-าใจนโยบาย 
และสั่งการให-ดูแลเอาใจใส3นโยบายเปRนระยะๆ นายกรัฐมนตรีเปRนผู-มอบรางวัลแก3บุคคลและองค"กรท่ี
สนับสนุนนโยบาย มอบรางวัลแก3ผู-ว3าราชการจังหวัดท่ีมีผลงานรณรงค"ดีเด3น ส3วนรัฐมนตรีว3าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได-ให-ความสําคัญกับนโยบายนี้ เพราะเห็นว3านโยบายนี้เปRนนโยบายแก-ป2ญหา
สําคัญของชาติ สําหรับผู-นําในระดับภูมิภาค นโยบายนี้ได-รับการสนับสนุนและร3วมมืออย3างมากจาก
ฝrายปกครอง โดยเฉพาะผู-ว3าราชการจังหวัดและนายอําเภอ นอกจากนั้น ผู-นําคนสําคัญในท-องถ่ินอ่ืนๆ 
ผู-นําทางศาสนา ผู-บริหารโรงเรียน ผู-นําชุมชน พระสงฆ" ผู-อาวุโสในหมู3บ-าน ฯลฯ ยังให-ความสนับสนุน
และร3วมมือค3อนข-างมาก จะเห็นว3า กลยุทธ"การใช-ความสนับสนุนจากผู-นําและผู-มีอํานาจคือป2จจัย
สําคัญประการหนึ่งท่ีทําให-นโยบายนําไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ เพราะผู-มีอํานาจสามารถใช-อํานาจสั่ง
การตามกฎหมาย เพ่ือให-มีและใช-บุคคล เครื่องมืองบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกมาสนับสนุน
โครงการหรือแผนงาน ในขณะท่ีผู-นําในระดับต3างๆ มีอิทธิพลจูงใจให-บุคคลอ่ืนๆ เห็นความสําคัญของ
นโยบาย และพร-อมให-ความร3วมมือและสนับสนุนให-นโยบายปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลสําเร็จ 
  3) การจัดองค"กรการบริหารและประสานงานท่ีบูรณาการลดหลั่นกันต้ังแต3ระดับชาติ
จนถึงระดับหมู3บ-าน โครงสร-างองค"กรแบบนี้มีลักษณะเด3น คือ ความคล3องตัวในการประสานนโยบายกับ
การปฏิบัติให-เปRนไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ การไหลเวียนข-อมูลข3าวสารมีความคล3องตัว สามารถ
นําเสนอป2ญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติข้ึนไปถึงระดับนโยบายได-อย3างรวดเร็ว ช3วยให-ฝrายนโยบายปรับ
แผนให-รับกับสถานการณ"ของป2ญหาได-ทันเวลา ลักษณะสําคัญของโครงสร-างองค"กรท่ีนํามาใช-จะต-องมี
ความยืดหยุ3นสูง เปRนองค"การเฉพาะกิจท่ีอาศัยการสื่อสารสัมพันธ"แบบไม3เปRนทางการนําแบบเปRน
ทางการ โดยมีองค"ประกอบของคณะบุคคลท่ีมาจากภาคราชการระดับหัวหน-าหน3วยงานผู-นําจากองค"กร
เอกชน ผู-นําชุมชน รวมท้ังผู-นําจากสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เช3น ผู-นําศาสนา ประธานมูลนิธิ  
  4) การใช-เวทีประชุมอบรมหรือการสัมมนาป2ญหา การประชุมอบรมมีจุดหมาย
เพ่ือสร-างความเข-าใจและเพ่ือจูงใจบุคคลและหน3วยงานท่ีร3วมรับผิดชอบนโยบายให-เข-าใจเหตุผลและ
ความสําคัญของนโยบาย และแสวงหาแนวทางการแก-ไขป2ญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติให-สําเร็จ
ร3วมกัน การประชุมอบรมโดยการเชิญผู-กําหนดนโยบายมาพบข-าราชการชั้นผู-ใหญ3ในภูมิภาค หรือ
ผู-เก่ียวข-องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติระดับนําจะเปRนการขยายความรู- ความคิด มีการแลกเปลี่ยน
ความเห็นต3อนโยบาย การประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาระหว3างการนํานโยบายไปปฏิบัติจะ
เปRนการเป�ดโอกาสให-บุคคลสําคัญท่ีรับผิดชอบนโยบายได-แลกเปลี่ยนเรียนรู-ประสบการณ"ซ่ึงกันและ
กัน การพบปะพูดคุยเพ่ือให-คําปรึกษาระหว3างผู-ปฏิบัติกับผู-รับผิดชอบนโยบายจะช3วยสร-างความเข-าใจ
และหาทางช3วยเหลือหากพบว3ามีป2ญหาในทางปฏิบัติ 
  5) การใช-เอกสารคู3มือปฏิบัติงาน มีการจัดทําคู3มือสําหรับผู-บริหารและผู-ปฏิบัติงาน
แจกจ3ายแก3บุคลากรท่ีรับผิดชอบนโยบาย จัดประชุมชี้แจงแนวการปฏิบัติแก3ผู-บริหารและผู-ปฏิบัติให-
เข-าใจกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติร3วมกัน ทําความเข-าใจ และคลี่คลายป2ญหาแนวปฏิบัติ
หรือข-อบังคับข-องใจต3างๆ ในการใช-เอกสารคู3มือให-เข-าใจตรงกัน 
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  6) การคัดเลือกผู-นําคนสําคัญ ผู-นําคนสําคัญท่ีรับผิดชอบงานบริหารโครงการแต3ละ
ระดับได-รับการคัดเลือกจากผู-ท่ีมีภาวะผู-นําสูง มีเจตคติท่ีดีต3อการบริหารงานแผนท่ีเน-นกระบวนการมี
ส3วนร3วม เปRนผู-ท่ีมีเจตคติท่ีดีต3อนโยบายท่ีนําไปปฏิบัติ และเคยมีประสบการณ"เปRนผู-บริหารโครงการ
อ่ืนท่ีประสบความสําเร็จมาแล-ว 
  7) การออกตรวจเยี่ยมผู-ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ผู-บริหารโครงการมีแผนการตรวจเยี่ยม
ผู-ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการตรวจเยี่ยม 
การตรวจเยี่ยมเปRนกลยุทธ"ในการเสริมกําลังใจผู-ปฏิบัติงาน การตรวจเยี่ยมช3วยให-ผู-บริหารเข-าใจ
ป2ญหาการปฏิบัติในภาคสนาม 
 2.2.5 ตัวแบบของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  จากการสํารวจแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติท้ังของนักวิชาการ
ต3างประเทศและนักวิชาการไทยท่ีได-ทําการศึกษาและเสนอเปRนตัวแบบของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
มีตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation Models) ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) ตัวแบบของ Van Meter & Van Horn 
   ในป� ค.ศ. 1975 Van Meter & Van Horn ได-เสนอผลงานชื่อ “The Policy 
Implementation Process” โดยมองว3า การนํานโยบายไปปฏิบัติเปRนกระบวนการกระทําท่ีเกิดข้ึนท้ัง
จากภาครัฐและเอกชน โดยคณะบุคคลหรือป2จเจกบุคคลก็ได-  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค"ตามท่ีกําหนดไว-  
เปRนกระบวนการต3อเนื่องระหว3างนโยบายกับการปฏิบัติ (Meter & Horn, 1975) และท้ังสองได-เสนอตัว
แบบท่ีเรียกว3า ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (A Model of  the Policy Implementation 
Process) โดยให-ความสนใจความสัมพันธ"ของป2จจัยท่ีมีผลต3อการปฏิบัติตามนโยบาย ประกอบด-วย      
ตัวแปรภายนอก (External Variables) 2 ตัวแปร ได-แก3 มาตรฐานและวัตถุประสงค"ของนโยบาย และ
ทรัพยากร ตัวแปรภายใน (Internal Variables) 4 ตัวแปร ได-แก3 การสื่อสารระหว3างองค"การและการ
บังคับใช-กฎหมาย ลักษณะหน3วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
และทัศนคติของผู-ปฏิบัติ โดยมีคําอธิบายตัวแบบ ดังนี้ (Meter & Horn, 1975) 
   1) มาตรฐานและวัตถุประสงค"ของนโยบาย (Policy Standards and Objectives) 
มาตรฐานของนโยบายมีความสําคัญต3อการนําไปกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นนโยบายจะต-องมี
วัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน 
   2) ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resource) ความเพียงพอของทรัพยากรมี
ความสําคัญต3อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยทรัพยากรหมายรวมท้ังงบประมาณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกต3างๆ 
   3) การสื่อสารระหว3างองค"การและการบังคับใช-กฎหมาย (Inter-Organizational 
Communication and  Enforcement Activities) การติดต3อสื่อสารระหว3างองค"การเปRนป2จจัยหนึ่ง
ท่ีมีความสําคัญต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ช3วยให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องในการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความรู-
ความเข-าใจในความมุ3งหวังของนโยบายท่ีตรงกันเพ่ือให-การกําหนดแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนและ
เปRนมาตรฐานเดียวกัน ส3วนการบังคับใช-กฎหมายในการนํานโยบายไปปฏิบัติให-ประสบความสําเร็จ
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การส่ือสารระหว3าง 
องค"การและ 

กิจกรรมเสริมแรง 

วัตถุประสงค"และ 
มาตรฐานนโยบาย ลักษณะหน3วยงานท่ี 

นํานโยบายไปปฏิบัติ 
ทัศนคติของ 

ผู-ปฏิบัติ 

ทรัพยากร 
นโยบาย 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง 

นโยบาย 

 
 
 
 
 

ผลการ 
ปฏิบัติ 
ตาม 

นโยบาย 

จะต-องมีกลไกและกระบวนการ เพ่ือให-เจ-าหน-าท่ีระดับรัฐบาลกลางและระดับท-องถ่ินปฏิบัติให-
สอดคล-องกับมาตรฐานนโยบาย 
   4) ลักษณะของหน3วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the 
Implementing Agencies) ศักยภาพของหน3วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติเปRนป2จจัยสําคัญป2จจัยหนึ่งท่ีมี
ผลต3อความสําเร็จ ซ่ึงศักยภาพของหน3วยงานมีองค"ประกอบหลายประการ ได-แก3 ความสามารถของผู-ปฏิบัติ
หรือทีมงาน โครงสร-างองค"การ ความเพียงพอของทรัพยากร และความร3วมมือสนับสนุนจากฝrายต3างๆ 
   5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปRนตัวแปรทางด-านสภาพแวดล-อม
ขององค"การท่ีมีผลต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions) 
   6) ทัศนคติของผู-ปฏิบัติท่ีมีต3อนโยบายมีผลต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
    ป2จจัยและความสัมพันธ"ของป2จจัยต3างๆ ตามตัวแบบของ Van Meter & Van 
Horn ปรากฏดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ท่ีมา:  Van Meter & Van Horn (1975) 
 
 ตัวแบบดังกล3าว สมบัติ   ธํารงธัญวงศ" (2550) วิ เคราะห"ว3า เปRนตัวแบบ       
สหองค"การในการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Intergovernmental Policy Implementation Model) 
เนื่องจากให-ความสนใจต3อความสัมพันธ"ระหว3างองค"การของรัฐท่ีมีผลต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 2) ตัวแบบของ Sabatier  & Mazmanian 
  ในป� ค.ศ. 1980 Sabatier & Mazmanian (1980) ได-เสนอกรอบแนวคิดในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงตัวแปรท่ีมีผลต3อความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 3 ประการ คือ 
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  1) ความยากง3ายของป2ญหา (Tractability of the Problems) 
  2) สมรรถนะของกฎหมายในการกําหนดโครงสร-างของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Ability of Statute to Structure Implementation) 
  3) ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมิใช3กฎหมายท่ีมีผลต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Non-Status 
Variables Affecting Implementation) เช3น ป2จจัยท่ีเก่ียวข-องกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี และสภาพแวดล-อมอ่ืนๆ 
  สมบัติ  ธํารงธัญวงศ" (2550) วิ เคราะห"ว3า การศึกษาของ Sabatier & 
Mazmanian เปRนการกําหนดกรอบความคิดในการวิเคราะห"กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย
พิจารณาจากความสัมพันธ"ระหว3างป2จจัยต3างๆ ท่ีมีผลต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติ และป2จจัยพ้ืนฐาน
ต3างๆ ท่ีเก่ียวข-อง กรอบความคิดในการวิเคราะห"อยู3บนพ้ืนฐานของความพยายามท่ีจะพัฒนา 
“ข-อเสนอท่ัวไป” จึงเรียกว3า เปRน “ตัวแบบท่ัวไป” (General Model of Implementation Process) 
ซ่ึงสามารถแสดงภาพ และอธิบายคุณลักษณะของกลุ3มตัวแปรได- ดังนี้ 
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      ความง,ายของป-ญหาท่ีสามารถแก�ได�โดยตัวนโยบาย                       
- การมีทฤษฎีสนับสนุนและการอ-างอิงหลักวิชาการ 
- ระดับความหลากหลายของพฤตกิรรมท่ีต-องควบคุม 
- การระบุลักษณะและขนาดของกลุ3มเปQาหมาย 
- ขนาดความต-องการการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของกลุ3มเปQาหมาย 

ความสามารถของนโยบายในการกําหนด   
โครงสร�างของการปฏิบัติ 

- การมีทฤษฎีองค"การท่ีเท่ียงตรงรบัรอง 
- ระดับความชัดเจนของวัตประสงค"นโยบาย 
- องค"การท่ีนํานโยบายไปปฏิบัตไิด-รับ การ
สนับสนุนทางการเงิน 
- มีโครงสร-างการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ        
ท่ีบูรณาการกันในแต3ละระดับลดหลั่นลง 
- มีการมอบหมายงานชัดเจน 
- เป�ดโอกาสให-บุคคลภายนอกมีส3วนร3วม 

ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมิใช,สาระของนโยบาย 
- เง่ือนไข ทางสังคม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลย ี
- สื่อสารมวลชน เพ่ือพัฒนาความเข-าใจป2ญหา
นโยบาย 
- การสนับสนุนสาธารณะ 
- ทัศนคติต3อนโยบายของกลุ3มผู-เลอืกตั้ง 
- การสนับสนุนจากผู-มีอํานาจ 
- ข-อผูกพันและทักษะของภาวะผู-นําของ
ข-าราชการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

ขั้นตอนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

       ผลิตผลของ 
       หน3วยงานท่ี             การปฏิบัติ       ผลกระบทแท-จริง         ผลกระทบท่ีรับรู-ได- การปรับปรุง       
       นํานโยบาย      นโยบายของ       (โดยตรง) จาก           (โดยอ-อม) จาก   กฎหมาย 

       ไปปฏิบัติ     กลุ3มเปQาหมาย             ผลิตผลนโยบาย          ผลิตผลนโยบาย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 ตัวแบบการวิเคราะห"กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ท่ีมา:  Sabatier & Mazmanian, General Model of Implementation Process (1980) 
 
 3) ตัวแบบของ Edwards 
  ตัวแบบนี้นําเสนอโดย Gorge C. Edwards (1980) เปRนตัวแบบปฏิสัมพันธ"
ระหว3างป2จจัย (Interactions between Factor Models) ท่ีศึกษาถึงความสัมพันธ"ระหว3างป2จจัย
ต3างๆ ท่ีมีผลต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด-วยตัวแปรท่ีมีผลต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติท้ัง
ทางตรงและทางอ-อม 4 ตัวแปร ดังนี้ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ", 2550) 
  1) การสื่อข-อความ (Communication) การตัดสินใจนโยบายและคําสั่งในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติท่ีถ3ายทอดไปสู3บุคลากรผู-ปฏิบัติยิ่งมีความชัดเจน (Clarity) เท่ียงตรง (Accuracy) 
และมีความคงเส-นคงวา (Consistency) เพียงใด จะยิ่งทําให-โอกาสของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
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ประสบความสําเร็จสูง ความผิดพลาดในการถ3ายทอดข-อความไปสู3การปฏิบัติ คือ สาเหตุเบื้องต-นของ
ความล-มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติและการสื่อข-อความถึงผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ-อมต3อ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  2) ทรัพยากร (Resources) เปRนป2จจัยท่ีมีความสําคัญต3อการนํานโยบายไป
ปฏิบัติท้ังทางตรงและทางอ-อม ทรัพยากรท่ีสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติหมายรวมถึงจํานวน
บุคลากรท่ีพอเหมาะและมีความชํานาญเพียงพอ มีระบบสารสนเทศท่ีสอดคล-องและพอเพียง และ
ได-รับความร3วมมือจากผู-เก่ียวข-องเปRนอย3างดี และการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต3างๆ ได-แก3 
สถานท่ีปฏิบัติงาน เครื่องมือ และงบประมาณท่ีจําเปRนต-องใช- 
  3) จุดยืนหรือทัศนคติของผู-ปฏิบัติงาน (Disposition or Attitudes) เปRนป2จจัยท่ี
มีความสําคัญต3อความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติอย3างยิ่ง ผู-ปฏิบัติมีโอกาสในการใช-ดุลพินิจ
ในการกําหนดนโยบายไปปฏิบัติ ท้ังนี้เพราะการสื่อข-อความจากผู-กําหนดนโยบายมักจะไม3ชัดเจนและคง
เส-นคงวา และผู-ปฏิบัติส3วนใหญ3พอใจท่ีจะเปRนอิสระจากผู-บังคับบัญชา นโยบายอาจจะขัดแย-งกับจุดยืน
หรือทัศนคติของผู-ปฏิบัติ หรือขัดแย-งกับผลประโยชน"ส3วนตัวและผลประโยชน"ขององค"การ ดังนั้น จุดยืน
หรือทัศนคติของผู-ปฏิบัติในหลายกรณีจึงเปRนอุปสรรคต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติ และส3งผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางอ-อมต3อการนํานโยบายไปปฏิบัติความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  4) โครงสร-างระบบราชการ (Bureaucratic Structure) เปRนป2จจัยท่ีมีอิทธิพล
ต3อความสนใจในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยการแบ3งส3วนงานขององค"การและมาตรฐานของ
ระเบียบการปฏิบัติขององค"การอาจจะเปRนอุปสรรคต3อการประสานงานในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  เอ็ดเวิร"ด (Edward) เห็นว3าป2จจัยท้ังสี่ดังกล3าว มีท้ังบทบาทในการพ่ึงพาและ
ส3งผลต3อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยแต3ละป2จจัยอาจจะส3งเสริมหรือเปRนอุปสรรคต3อ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ และเน-นว3า นักวิเคราะห"นโยบายจะต-องเข-าใจว3า การนํานโยบายไปปฏิบัติ
เปRนกระบวนการพลวัตร (Dynamic Process) ซ่ึงเก่ียวข-องกับปฏิสัมพันธ"ระหว3างตัวแปรมากมาย 
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การสื่อความหมาย 
 

 

โครงสร-างของ 
 

ทัศนคติของ 
ผู-ปฏิบัติ 

 

 

ทรัพยากร 
 

การนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 ตัวแบบปฏิสัมพันธ"ระหว3างป2จจัย 
ท่ีมา:  Gorge C. Edwards, Dynamic Process (1980) 
 
 4) ตัวแบบของ Ernest R. Alexander 
  ในป� ค.ศ. 1985 Alexander (1985) ได-เสนอตัวแบบกระบวนการนโยบาย 
แผนงาน และการนําไปปฏิบัติ (The Policy – Program – Implementation Process – PPIP) ซ่ึง
เน-นความสําคัญของสภาพแวดล-อม โดยอธิบายว3าการนํานโยบายไปปฏิบัติเปRนกระบวนการเชิง
ปฏิสัมพันธ"อย3างต3อเนื่อง เริ่มต-นด-วยป2จจัยกระตุ-นท่ีก3อให-เกิดป2ญหา (Stimulus) การนําเข-าสู3
กระบวนการทางการเมืองเพ่ือกําหนดนโยบาย (Policy) กําหนดรายละเอียดแผนงาน (Program) 
แล-วนําไปสู3การปฏิบัติ (Implementation) โดยมีตัวเชื่อมในแต3ละข้ันตอนของกระบวนการ 
  อเล็กซานเดอร" (Alexander) พยายามเสนอตัวแบบในการวิเคราะห"การนํา
นโยบายไปปฏิบัติท่ีมีลักษณะเปRนนามธรรม (Abstract) เพ่ือให-สามารถประยุกต"ใช-กับสถานการณ"
ต3างๆ ของการนํานโยบายไปปฏิบัติได-อย3างกว-างขวาง (สมบัติ ธํารงธัญวงศ", 2550) ความสัมพันธ"ของ
ตัวแปรต3างๆ ปรากฏตามภาพ 
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ภาพท่ี 2.4 ตัวแบบกระบวนการนโยบาย แผนงาน และการนําไปปฏิบัติ 
ท่ีมา:  Alexander, The Policy – Program – Implementation Process – PPIP (1985) 
 
 5) ตัวแบบของ G. Shabbir  Cheema & Dennis A. Rondinelli 
  เปRนตัวแบบการกระจายอํานาจ (A Model of Decentralization Program 
Implementation Process) ท่ี G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli (1983) พัฒนาข้ึน
เพ่ือใช-ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแผนงานการกระจายอํานาจในการนํานโยบายไปปฏิบัติในเอเชีย โดย
มุ3งเน-นศึกษาสมรรถนะขององค"การท-องถ่ินในการพัฒนาชนบท  ตัวแบบนี้มีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต3อการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ 4 กลุ3ม ได-แก3  (1) เง่ือนไขทางสภาพแวดล-อม (2) ความสัมพันธ"ระหว3างองค"การ 
(3) ทรัพยากรองค"การ และ (4) คุณลักษณะและสมรรถนะของหน3วยปฏิบัติ โดยมีความสัมพันธ"
ระหว3าง ตัวแปรต3างๆ ดังนี้ (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ", 2550) ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งเร-า นโยบาย การนําไปปฏิบัต ิ

 

 
             1  4        1                    4     1             4 
              

 
 

   ตัวเช่ือม           2            ตัวเช่ือม          2              ตัวเช่ือม 

     1        2                   3 
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หยุด         3              หยุด    หยุด  3               

  

3              3               3   

แผนงาน 

องค"กร องค"กร องค"กร 
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ภาพท่ี 2.5 ตัวแบบการกระจายอํานาจ 
ท่ีมา: G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinell, A model of Decentralization Program 

Implementation Process (1983) 
 
 6) ตัวแบบของ Hambleton 
  แฮมเบิลตัน (Hambleton) ได-ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนนโยบายและ
การปฏิบัติงานของหน3วยงานภาครัฐ และได-เสนอแนวคิดเรื่องการวางแผนนโยบายท่ีใช-ในการ
วิเคราะห"การนํานโยบายไปปฏิบัติโดยใช-ทฤษฎี 3 ทฤษฎี ได-แก3 ทฤษฎีการวางแผนการปฏิบัติอย3าง
เปRนข้ันตอน (Procedural Planning Theory) ทฤษฎีความสัมพันธ"ระหว3างองค"การ (Inter–
Organizational Theory) และทฤษฎีวิกฤติการณ"ทางการเงิน (Theory of Fiscal Crisis) จากผล
การศึกษาดังกล3าวได-เสนอป2จจัยท่ีเปRนองค"ประกอบสําคัญของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติถึง    
5 ป2จจัย ได-แก3 (1) ป2จจัยด-านการสื่อความของนโยบาย (2) ป2จจัยด-านความหลากหลายของหน3วยงาน
ท่ีปฏิบัติ (3) ป2จจัยด-านมุมมองและอุดมคติของผู-ปฏิบัติ (4) ป2จจัยด-านทรัพยากร (5) ป2จจัยด-าน
การเมืองท่ีเก่ียวข-องกับการวางแผนนโยบาย ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 ตัวแบบป2จจัยท่ีเปRนตัวกําหนดรูปแบบของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ท่ีมา:  Hambleton, Procedural Planning Theory (1980) 

กระบวนการนํานโยบายไปปฏบัิต ิ
   

    การสื่อความ             ความหลากหลายของ        มุมมองและ              การเมืองท่ีเก่ียวข-อง 
   ของนโยบาย               หน3วยงานท่ีเปRน             อุดมคติของ             ทรัพยากรกับการวาง 

                                    ผู-ปฏิบัติ                   ผู-ปฏิบัติ                    แผนนโยบาย 

ความสัมพันธ" 
ระหว3าง
องค"การ 

ทรัพยากร 
องค"การ 

คุณลักษณะ 
สมรรถนะของ 
หน3วยปฏิบัต ิ

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

และ
ผลกระทบ 

เง่ือนไขทาง 
สภาพแวดล-อม 
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 7) ตัวแบบทางทฤษฎีของ วรเดช  จันทรศร 
  วรเดช จันทรศร (2527) ได-ทําการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจากแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานของนักวิชาการหลายท3านท้ังต3างประเทศและในประเทศ รวมท้ังนําประสบการณ"ท่ี
ผ3านมามาพัฒนาเปRนแนวคิดและตัวแบบทางทฤษฎีของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 5 ตัวแบบ ดังนี้  
(วรเดช  จันทรศร, 2551) 
  1) ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational Model) เปRนตัวแบบท่ีมีฐานคติว3า การ
นํานโยบายไปปฏิบัติให-ประสบความสําเร็จจะต-องมีการกําหนดวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน มีการกําหนด
ภารกิจและมอบหมายงาน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบการวัดผล และมีมาตรการให-
คุณให-โทษ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 ตัวแบบยึดหลักเหตุผล (Rational Model) 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2527) 
 
 2) ตัวแบบด-านการจัดการ (Management Model) เปRนตัวแบบท่ีให-ความสนใจ
สมรรถนะขององค"การ เพราะเชื่อว3าความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติย3อมข้ึนอยู3กับองค"การท่ี
รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติว3ามีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให-สอดคล-องกับความ
คาดหวังเพียงใด ซ่ึงมีตัวแปร ประกอบด-วย โครงสร-าง บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี และวัสดุ
อุปกรณ"และเครื่องมือเครื่องใช- ดังภาพ 

วัตถุประสงค" 
ของนโยบาย 

ผลของการนํา 

นโยบายไปปฏิบตั ิ

การกําหนดภารกิจและ 

การมอบหมายงาน 

มาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงาน 

 

มาตรการในการ 

ให-คุณให-โทษ 

ระบบการวัดผล 

การวางแผนและ 

การควบคุม 
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ภาพท่ี 2.8 ตัวแบบด-านการจัดการ (Management Model) 
ท่ีมา: วรเดช  จันทรศร (2527) 
 
 3) ตัวแบบด-านการพัฒนาองค"การ (Organization Development Model) 
เปRนตัวแบบท่ีเน-นการมส3วนร3วมในองค"การ โดยมีฐานคติท่ีว3า การมีส3วนร3วมจะทําให-เกิดการทํางานเปRน
ทีมท่ีมีประสิทธิภาพ การนํานโยบายไปปฏิบัติให-บังเกิดความสําเร็จมีตัวแปร ประกอบด-วย การจูงใจ ภาวะ
ผู-นํา ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค"การ การมีส3วนร3วม และการทํางานเปRนทีม ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 ตัวแบบด-านการพัฒนาองค"การ (Organization Development Model) 
ท่ีมา: วรเดช  จันทรศร (2527) 

โครงสร-าง 

งบประมาณ 

สถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ" 
เครื่องมือเครื่องใช- 

บุคลากร 

สมรรถนะของ 

องค"กร 

ผลของการนํา 

นโยบายไปปฏิบตั ิ

 

ภาวะผู-นํา 

 

การมีส3วนร3วมของสมาชิก 

 

ผลของการนํา 

นโยบายไปปฏิบตั ิ

 

ความผูกพันและ 

การยอมรับของสมาชิก 

 

การทํางานเปRนทีม 

 

การจูงใจในการทํางาน 
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 4) ตัวแบบทางด-านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 
เปRนตัวแบบท่ีมีฐานคติท่ีว3า อํานาจขององค"การไม3ได-อยู3ท่ีตําแหน3งทางรูปนัย (Formal Positions)  
แต3มีอยู3กระจัดกระจายในองค"การ สมาชิกขององค"การทุกคนมีอํานาจในแง3ของการใช-วิจารณญาณ
ความสําเร็จหรือความล-มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงข้ึนอยู3กับระดับความเข-าใจสภาพความ
เปRนจริงในการให-บริการของผู-กําหนดนโยบาย และระดับของการยอมรับนโยบายเข-าเปRนส3วนหนึ่งของ
หน-าท่ีประจําวันของผู-ปฏิบัติ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10 ตัวแบบด-านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2527) 
 
 5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) เปRนตัวแบบท่ีมีฐานคติท่ีว3า 
ความสําเร็จ ของการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผู-เล3น (Players) หรือบุคคลท่ีเปRน
ตัวแทนองค"การกลุ3ม หรือสถาบัน และความสัมพันธ"กับป2จจัยภายนอกองค"การ การสร-างความ
สมานฉันท"หรือการยอมรับ (Consensus)  และการมีส3วนร3วม (Participation) เปRนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได-ยาก 
แต3ความขัดแย-ง (Conflict) เปRนปรากฏการณ"ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได-ในองค"การและในระบบสังคมท่ัวไป 
เพราะนโยบายคือการเมือง การนํานโยบายไปปฏิบัติให-บังเกิดผลสําเร็จมีตัวแปร ประกอบด-วย 
ความสามารถในการเจรจาสถานะอํานาจและทรัพยากรท่ีมีอยู3ของหน3วยงานจํานวนหน3วยงานท่ี
เก่ียวข-อง การสนับสนุนจากนักการเมือง สื่อมวลชน หัวหน-าหน3วยงานอ่ืนๆ กลุ3มอิทธิพลและ
ผลประโยชน" และบุคคลสําคัญต3างๆ บุคลิกภาพและความรู-ความสามารถ ดังภาพ 

 
 
 
 
 

 

ระดับความเข-าใจสภาพความเปRนจริง 

ในการให-บริการของผู-กําหนดนโยบาย 

หรือผู-บริหารโครงการ 
 

 

ผลของการนํา 

นโยบายไปปฏิบตั ิ

 

ระดับของการยอมรับนโยบาย 

เข-าเปRนส3วนหน่ึงของหน-าท่ีประจําวัน 
ของผู-ปฏิบัติของผู-ปฏิบตั ิ
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ภาพท่ี 2.11 ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2527) 
 
 6) วรเดช จันทรศร (2540) ได-ทําการศึกษาและพัฒนาตัวแบบการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเรียกว3า ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model) เปRนตัวแบบท่ีผสมผสานตัวแปรสําคัญ
ท่ีมาจากท้ัง 5 ตัวแบบ โดยตัวแปรตามคือ ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงพิจารณา
ออกเปRน 3 มิติโดยมิติท่ี 1 วัดจากผลผลิต ผลลัพธ"และผลลัพธ"สุดท-ายท่ีเกิดข้ึน มิติท่ี 2 วัดจาก
ผลกระทบของนโยบาย และมิติท่ี 3 วัดจากผลของนโยบายท่ีส3งผลประโยชน"ต3อประเทศชาติโดยรวม 
ส3วนตัวแปรอิสระ ประกอบด-วยสมรรถนะขององค"การประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม 
ภาวะผู-นําและความร3วมมือ และการเมืองและการบริหารสภาพแวดล-อมภายนอก (วรเดช จันทรศร, 
2551) ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บุคลิกภาพ 

 

 

ความรู-ความสามารถ 

 

 

สถานะ อํานาจ และ 

ทรัพยากรของหน3วยงาน 

 

 

จํานวนหน3วยงาน 

ท่ีเก่ียวข-อง 

 

 

ความสามารถในการต3อรอง 

 

 

 

ผลของการนํา 

นโยบายไปปฏิบตั ิ

 

 

การสนับสนุนจาก 

สื่อมวลชน 

นักการเมือง 

หัวหน-าหน3วยงานอ่ืน 

กลุ3มอิทธิพล 

กลุ3มผลประโยชน" 
บุคคลสาํคัญ 
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ภาพท่ี 2.12 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model) 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2540) 
 
 7) วรเดช จันทรศร (2551) ได-เสนอตัวแบบทางทฤษฎี ซ่ึงได-มาจากการ
สังเคราะห"ผลงานของนักวิชาการโดยใช-ทฤษฎีนิรนัย (Deductive Theory) และทฤษฎีอุปนัย 
(Inductive Theory) แล-วบูรณาการผลของการศึกษานํามาพัฒนาเปRนตัวแบบทางทฤษฎี เรียกว3า 
ทฤษฎีเชิงบูรณาการของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (An Integrated Theory of Public 
Policy  Implementation) โดยสรุปแล-วเปRนตัวแบบทางทฤษฎีท่ีมีโครงสร-าง และปฏิสัมพันธ"ของตัว
แปรท่ี มีลักษณะของการเชื่อมโยงกันอย3างหลวมๆ เปRนตัวแบบท่ีมีความยืดหยุ3น (Flexible) และมี  
พลวัต (Dynamic) และประกอบไปด-วยมิติ (Dimension) 3 ด-าน คือ ด-านเวลา (Times) ด-าน
สภาพแวดล-อม และสถานท่ี (Contexts) และด-านสถานการณ"ทางเทคโนโลยี (Technological 
Circumstances) ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

 

ประสิทธิภาพในการ 

วางแผนและการควบคุม 

 

การเมืองและการบริหาร 

สภาพแวดล-อมภายนอก 

 

ภาวะผู-นําและ 

ความร3วมมือ 

 

สมรรถนะของ 

องค"กร 

 

 

ความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบตัิ    

 

มิติท่ี 1 
 

มิติท่ี 2 
 

 

มิติท่ี 3 
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                        ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

    
       สภาพแวดล-อม และสถานท่ี และสถานการณ"ทางเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

    
 

ความล-มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
                        
ภาพท่ี 2.13 ทฤษฎีเชิงบูรณาการของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2551) 
 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 
 2.3.1 ความหมาย 
  วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) มีความหมายในแต3ละหน3วยงานแตกต3าง
กันตามวิสัยทัศน" นโยบาย และคุณลักษณะของหน3วยงานนั้นๆ 
  ในความหมายของต3างประเทศ หมายถึง การประกอบการหรือโครงการ/กิจการของ
คนในชุมชน โดยมุ3งประโยชน"เชิงพาณิชย"และผลทางสังคมให-กับชุมชนเปRนตัวชี้วัด แสดงความยั่งยืน
ของชุมชน โดยมุ3งรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล-อมและสวัสดิการภายในชุมชน สําหรับในประเทศไทย 
หมายถึง การประกอบกิจการโดยชุมชน นําทุนในชุมชนผสมผสานกับองค"ความรู-ใหม3และเทคโนโลยี 
ผลิตสินค-าและบริการให-ชุมชนมีอาชีพและรายได-พ่ึงตนเองได- (ศรีปริญญา ธูปกระจ3าง, 2546) 
  สําหรับกรมการพัฒนาชุมชน (อ-างถึงใน ศรีปริญญา ธูปกระจ3าง, 2546) ให-
ความหมายของวิสาหกิจชุมชนว3า วิสาหกิจชุมชนนั้นไม3ใช3ธุรกิจ หากแต3วิสาหกิจชุมชน ตามความหมาย
ของกรมการพัฒนาชุมชนให-น้ําหนักกับหลักความสามัคคีธรรมของชุมชน ผนึกกําลังหล3อหลอม 
ความคิดเปRนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สร-างสรรค"การประกอบกิจการโดยชุมชนจากพ้ืนฐานภูมิป2ญญาเดิม 
ผสมผสานองค"ความรู-ใหม3 และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นํามาบริหารจัดการต-นทุนในชุมชนให-เกิดผล
ผลิตท่ีมีอรรถประโยชน"สูงสุดต3อชุมชน โดยการสร-างอาชีพท่ียั่งยืนและรายได-ท่ีม่ันคง 
 
 

 

 
 

ป2จจัยท่ีอยู3ในกระบวนการ 
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 

ผลผลิต ผลลัพธ" 
และผลลัพธ" 
บั้นปลาย 

   
 

ผลกระทบต3อ 

นโยบายอื่นๆ 

 
 

การส3งผลของนโยบายต3อ
การพัฒนาประเทศ 
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 2.3.2 ความเปRนมาของแนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 
  วิสาหกิจชุมชนเปRนนโยบายของรัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ  
ชินวัตร โดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เห็นชอบให-จัดโครงสร-างส3วนราชการ
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอให-กลุ3มงานพัฒนาชุมชนอยู3ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสําคัญคือ 
การส3งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 2.3.3 แนวคิดวิสาหกิจชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน 
  พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู3หัว ได-ทรงพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือความยั่งยืน โดยหลักการ “ทฤษฎีใหม3” 3 ข้ัน คือ (ศรีปริญญา ธูปกระจ3าง, 2546) 
  ข้ันท่ี 1 มีความพอเพียง เลี้ยงตนเองได- บนพ้ืนฐานของความประหยัด และขจัดการ
ใช-จ3าย 
  ข้ันท่ี 2 รวมพลังกันในรูปกลุ3มเพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมท้ังด-าน
สวัสดิการการศึกษา และการพัฒนาสังคม 
  ข้ันท่ี 3 สร-างเครือข3าย กลุ3มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย  
โดยประสานความร3วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค"กรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด-านเงินทุน
การตลาด การผลิต การจัดการและข3าวสารข-อมูล 
 2.3.4 องค"ประกอบของวิสาหกิจชุมชน 
  กิจการของชุมชนท่ีนับได-ว3าเปRนวิสาหกิจชุมชน ควรมีองค"ประกอบ ดังนี้ (ศรีปริญญา 
ธูปกระจ3าง, 2546) 
  1) เปRนกิจการของชุมชนท่ีประกอบกิจการด-านการผลิต บริการ และอ่ืนๆ 
  2) ทุนในการดําเนินงาน จะใช-ท้ังทุนภายนอกและทุนของชุมชน 
  3) เปRนกิจการท่ีเน-นการมีส3วนร3วมของชุมชน 
  4) เปRนกิจการท่ีเน-นการส3งเสริมให-เกิดกระบวนการเรียนรู- 
  5) เปRนกิจการท่ีเน-นการบริหารจัดการโดยคณะบุคคลในชุมชน 
  6) เปQาหมายของกิจการเพ่ือการพ่ึงตนเองและเปRนการสร-างรายได- 
  7) ผลการดําเนินกิจกรรมส3งผลประโยชน"แก3ชุมชน 
  รูปแบบดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน มี 2 รูปแบบคือ 
  1) วิสาหกิจท่ีประกอบกิจการเด่ียว ได-แก3 วิสาหกิจท่ีประกอบกิจการเพียงหนึ่งเดียว 
โดยคณะผู-บริหารในชุมชนชุดเดียว และไม3สร-างเครือข3ายกับวิสาหกิจอ่ืนๆ โดยมีผลผลิตมากกว3าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ"หรือบริการได- 
  2) วิสาหกิจท่ีประกอบกิจการในรูปเครือข3าย ได-แก3 วิสาหกิจท่ีมีปฏิสัมพันธ"กับกิจการ
อ่ืนๆ โดยแต3ละวิสาหกิจต3างมีการประกอบการตามเปQาหมาย วัตถุประสงค"ของกิจการ หากแต3มี
ปฏิสัมพันธ"กันแบบพ่ึงพา เก้ือกูล เชื่อมโยงในรูปแบบต3างๆ เช3น 1) เครือข3ายกิจกรรม เก้ือกูลกันมากัน
เปRนเครือข3ายกัน ท้ังท่ีเปRนกิจกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือหลายประเภท 2) เครือข3ายพ้ืนท่ี ได-แก3 
วิสาหกิจท่ีดําเนินการอยู3ในระดับพ้ืนท่ีเดียวกัน เช3น ระดับหมู3บ-านหรือตําบลด-วยกันหรือต3างระดับพ้ืนท่ี
กัน เช3น วิสาหกิจระดับหมู3บ-านกับตําบลมาเชื่อมโยงเปRนเครือข3ายกัน 
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  ระดับวิสาหกิจชุมชน 
  มี 3 ระดับ สอดคล-องตามทฤษฎีใหม3ของพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู3หัวรัชกาลท่ี 9 คือ 
  1) วิสาหกิจชุมชนระดับพ้ืนฐาน ได-แก3 วิสาหกิจท่ีมีการประกอบการเพ่ือให-เกิดผล
ผลิต มีพอท่ีจะนําไปกินไปใช-อย3างพออยู3พอกิน 
  2) วิสาหกิจชุมชนระดับพัฒนา ได-แก3 วิสาหกิจท่ีมีการประกอบเพ่ือให-ผลผลิตมีพอ
กินพอใช- เพ่ือลดรายจ3ายและมีส3วนเหลือสามารถนําไปแบ3งป2น แลกเปลี่ยนหรือจําหน3ายให-เกิดรายได-
เพ่ิมนําไปสู3การอยู3ดีกินดีของครัวเรือนชุมชนและระหว3างชุมชน 
  3) วิสาหกิจชุมชนระดับก-าวหน-า ได-แก3 วิสาหกิจท่ีมีการประกอบการมุ3งสู3การเพ่ิม
รายได- ไปสู3การขยายการลงทุน งดการนําเข-าเพ่ือการส3งออกของผลิตภัณฑ" ขยายกิจการ ขณะเดียวกันก็
สามารถจัดสรรผลกําไร เพ่ือสวัสดิการของชุมชนหรือเพ่ือกิจการสาธารณะประโยชน" สร-างความม่ังมีศรีสุข
ของครัวเรือน ชุมชน ขยายไปถึงระหว3างชุมชนและนําไปสู3การเปRนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อมต3อไป 
 2.3.5 การส3งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
  กรมการพัฒนาชุมชน ได-มีการส3งเสริมวิสาหกิจชุมชนในป� พ.ศ. 2546 (ศรีปริญญา  
ธูปกระจ3าง, 2546) ดังนี้ 
  1) การดําเนินโครงการคลินิกสินค-าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" เพ่ือเปRนศูนย"กลางในการ
ให-คําแนะนําปรึกษา ให-ข-อเสนอแนะให-บริการทางวิชาการและส3งเสริมกระบวนการเรียนรู-แก3ประชาชน
ทุกรูปแบบ รวมท้ังเปRนศูนย"กลางในการเชื่อมประสานและแสวงหาทรัพยากรโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ"กองทุนหมู3บ-านและชุมชนเมืองในด-านข-อมูล ทุน การผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ" 
ในลักษณะของการบูรณาการและสร-างเครือข3ายแก3ประชาชน 
  2) โครงการส3งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ได-ดําเนินโครงการส3งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนระดับจังหวัด ใช-กลยุทธ"ในกระบวนการพัฒนาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" โดยจังหวัดพิจารณา 
ผลิตภัณฑ"ท่ีมีคุณสมบัติครบองค"ประกอบของวิสาหกิจชุมชน ได-แก3 กิจการของชุมชนดําเนินการโดยทุน
ของชุมชน และมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ดําเนินการด-วยหลักสามัคคีธรรมเน-นกระบวนการ
ส3งเสริมการเรียนรู-/ประชาคมตําบล และมีเปQาหมายการพ่ึงพาตนเองของชุมชนจังหวัดละ 1 แห3ง เพ่ือ
การประชาสัมพันธ"งานวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และติดตามประเมินผล ศึกษากระบวนการ
ก3อเกิดและพัฒนา เพ่ือผลการศึกษาจะเปRนข-อมูลประกอบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ต-นแบบท่ีมี
ศักยภาพนําไปสู3การขยายผลต3อไป 
  3) การจัดต้ังศูนย"แสดงและจําหน3ายสินค-าชุมชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" (Outlet) 
เพ่ือเพ่ิมแหล3งจําหน3ายและกระจายสินค-าให-กับสินค-าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" 
  4) ดําเนินการฝ�กอบรมเพ่ิมพูนความรู-ด-านกฎหมายธุรกิจชุมชน เพ่ือให-ผู-นําเครือข3าย
วิสาหกิจชุมชน มีความรู-ด-านกฎหมายธุรกิจชุมชนและสามารถนําไปใช-ในการบริหารจัดการด-านวิสาหกิจ
ชุมชนต3อไป 
  5) จัดสัมมนาการจัดต้ังเครือข3ายวิสาหกิจชุมชน 
  6) ฝ�กอบรมพัฒนาเทคโนโลยีด-านการผลิตพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ" 
  7) การส3งเสริมภูมิป2ญญาท-องถ่ิน บริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ"วิสาหกิจชุมชน 
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  8) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะด-านการบริหารจัดการ 
  9) ฝ�กอบรมสร-างวิทยากรท-องถ่ินวิสาหกิจชุมชน ศพช. เขต 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
  10) การแลกเปลี่ยนเรียนรู-ภูมิป2ญญาท-องถ่ินด-านวิสาหกิจชุมชน 
  11) สนับสนุนการบันทึกและเผยแพร3ภูมิป2ญญาท-องถ่ิน 
  12 การวิจัยประเมินผลการมีส3วนร3วมด-านวิสาหกิจชุมชนจึงเห็นได-ว3าวิสาหกิจชุมชน 
เปRนงานพัฒนาชุมชน ด-วยวิสาหกิจชุมชน คือ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน ท่ีเน-นการมีส3วนร3วมของ
ชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน 
 2.3.6 สรุปแนวคิดวิสาหกิจชุมชนสู3เศรษฐกิจสากล 
  การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนร3วมกัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ"ไปสู3การ
ประชาคมเปRนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" (OTOP) และในท่ีสุดจะก-าวไปถึงการเปRนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย3อม (SMEs) และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนําไปสู3เศรษฐกิจสากล (Local Link - 
Global Reaches) ได-ดังนี้ (ศรีปริญญา ธูปกระจ3าง, 2546) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.14 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสู3เศรษฐกิจสากล 
ท่ีมา:  ศรีปริญญา ธูปกระจ3าง (2547) 

ข้ันตอนท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 4 

ข้ันตอนท่ี 5 
วิสาหกิจ 

ขนาดกลาง และ 
ขนาดย3อม 
(SMEs) 

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"
(OTOP) 

วิสาหกิจชุมชน 

เศรษฐกิจชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ก-าวไปสู3  
เศรษฐกิจ 
สากล 

เศรษฐกิจ 
ฐานราก 
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 ยุทธศาสตร"มหาดไทย ป� พ.ศ. 2541-2551 ในส3วนท่ีเก่ียวข-องกับการสนับสนุน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" โดยนําผลิตภัณฑ"ท่ีข้ึนทะเบียนไว-แล-วในระดับตําบลมาทําการ
พัฒนาให-ได-มาตรฐานและจัดหาหนทางจําหน3ายเพ่ิมข้ึน ได-กําหนดภารกิจและกลยุทธ" ดังนี้ 
 1) ภารกิจการส3งเสริมการใช-และพัฒนาภูมิป2ญญา มี 3 กลยุทธ" คือ 1) ใช-ทุน       
ภูมิป2ญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ" 2) พัฒนาภูมิป2ญญาโดยฝ�กอบรมวิทยากรท-องถ่ิน ผู-นําการผลิตและ  
3) วิจัยและพัฒนาภูมิป2ญญาและรูปแบบผลิตภัณฑ" 
 2) ภารกิจส3งเสริมการจัดการและสร-างเครือข3ายวิสาหกิจชุมชน 6 กลยุทธ" ได-แก3  
1) พัฒนามาตรฐานการผลิต 2) จัดประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ" 3) สร-างช3องทางการจําหน3าย 
(Outlet) ระดับภาคและสถานท่ีท่ัวไป 4) สร-าง E-Commerce ทุกจังหวัด 5) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ"ข-อมูลสินค-าทุกจังหวัด และ 6) ใช-เครือข3ายผู-นําในงานพัฒนาชุมชนในการจําหน3าย
ผลิตภัณฑ" 
 2.3.7 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" 
  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" (One Tombola One Product: OTOP) เปRน
นโยบาย เร3งด3วนด-านหนึ่งเกิดข้ึนอย3างจริงจัง ในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชิณวัตร เปRนนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
แก-ป2ญหาความยากจนของประชาชน โดยอาศัยภูมิป2ญญาท-องถ่ินมาพัฒนาสินค-า หรือบริการเพ่ือสร-าง
มูลค3าเพ่ิมและสามารถแข3งขันกับสินค-าในตลาดใหญ3ได-มากข้ึน 
  หากจะกล3าวไปแล-ว โครงการศิลปาชีพซ่ึงสมเด็จพระนางเจ-าฯ พระบรมราชินีนาถ
เม่ือ พ.ศ. 2513 ในกิจกรรมโครงการทอผ-าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได-พัฒนาเปRนมูลนิธิ
ส3งเสริมศิลปาชีพพิเศษ น3าจะเปRนจุดแรกเริ่มแนวคิดนี้ แต3โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"ท่ีรัฐบาล
ไทยเคยเกิดข้ึนในระยะหนึ่ง แต3ไม3ได-รับการสนับสนุนจากรัฐเท3าท่ีควร ไม3มีการจัดรูปแบบอย3างเปRน
ระบบ ไม3ได-รับความร3วมมือจากประชาชนจึงไม3ประสบความสําเร็จ ขณะท่ีประเทศญ่ีปุrนซ่ึงเปRน
แม3แบบโครงการหนึ่งหมู3บ-านหนึ่งผลิตภัณฑ" ประสบความสําเร็จเปRนอย3างดี 
  โครงการหนึ่งหมู3บ-านหนึ่งผลิตภัณฑ" (One Village One Product) โดยการริเริ่มของ
ผู-ว3าราชการจังหวัด นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ (Mr. Morihiko Hiramatsu) จังหวัดโออิตะ (Oita) เม่ือ พ.ศ. 
2522 ท3านพบว3าท-องถ่ินกําลังขาดแคลนประชากรวัยหนุ3มสาว และป2ญหาสาธารณูปโภคไม3เพียงพอ และ
ไม3ได-รับการช3วยเหลือจากรัฐบาลกลาง เพ่ือปQองกันหนุ3มสาวละท้ิงถ่ินฐานไปทํางานท่ีอ่ืน จึงเกิดโครงการ
ดังกล3าว เพ่ือสร-างแรงจูงใจให-ผู-คนรักถ่ิน จัดทําแผนชักจูงอุตสาหกรรมท่ีใช-ความรู-และเทคโนโลยีระดับสูง
เข-ามาช3วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร-างเศรษฐกิจของจังหวัดให-เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  หมู3บ-านแต3ละแห3งผลิตผลิตภัณฑ"ท่ีมีคุณภาพเปRนท่ีภาคภูมิใจ และเหมาะสมกับ
สภาวะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของท-องถ่ินอย3างน-อย 1 ผลิตภัณฑ" ไม3จําเปRนต-องเปRนสินค-า อาจนํา
วัฒนธรรม ท-องถ่ิน เช3น การละเล3นพ้ืนบ-าน ประเพณีวันสําคัญ มาประยุกต"เพ่ือพัฒนาให-เปRนแหล3ง
ท3องเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมท้ังพัฒนาแหล3งท3องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีอยู3 มีการต้ังเปQาหมายให-กิจกรรม
ต-องพัฒนา จนเปRนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยข-าราชการท-องถ่ินต-องร3วมมือ
อํานวยความสะดวก ประสานงาน ประชาสัมพันธ" ช3วยเหลือข-อมูลให-ความรู- และทําการศึกษาวิจัย
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เพ่ือสนับสนุนการประกอบการของประชาชนในท-องถ่ิน ใช-งบประมาณภาษีท่ีส3วนกลางแบ3งกลับคืนมา 
หมู3บ-านใดมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ"มากกว3า 1 ผลิตภัณฑ"ก็สามารถทําได- 
  โครงการนี้ให-ความสําคัญด-านการพัฒนาคน เพราะถือเปRนป2จจัยสําคัญท่ีสุดต3อ
ผลสําเร็จของโครงการ มีการจัดต้ังโรงเรียนฝ�กอบรมให-คนสามารถพัฒนาตนเอง นําความเจริญมาสู3
ท-องถ่ินและใช-ชีวิตผูกพันกับท-องถ่ิน เน-นภาคปฏิบัติ นักศึกษามีโอกาสร3วมจัดการชุมชนเพ่ือแก-ป2ญหา
ท-องถ่ินมากข้ึน 
  ความสําเร็จของโครงการมาจากระบบการจัดการท่ีดี ความสามารถของรัฐในการ
ระดมพลังทุกคนในท-องถ่ินให-มีส3วนร3วมในการผลิตผลิตภัณฑ" หรือพัฒนาท-องถ่ินให-กลายเปRนแหล3ง
ท3องเท่ียวผนวกกับการทํางานอย3างจริงจัง ต3อเนื่องของผู-คนในท-องถ่ิน นํามาซ่ึงรายได-และความ
ภาคภูมิใจในผลงานและแผ3นดินเกิด อันเปRนแรงจูงใจให-มุ3งม่ันทํางานต3อไปอย3างไม3สิ้นสุด 
  สําหรับประเทศไทยมีผลิตภัณฑ"พ้ืนบ-านท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค3าหลายชนิดมี
หน3วยงานหลายหน3วยเข-ามาช3วยส3งเสริมพัฒนา ในระยะเวลา 2 ป� นโยบายนี้ได-สร-างมูลค3าผลผลิต
ให-กับประชาชนร3วม 20,000 บาทต3อป�และมีแนวโน-มสูงข้ึน เม่ือชนบนเปRนแหล3งท่ีสามารถประกอบ
อาชีพได-เปRนอย3างดี คนหนุ3มสาวก็จะไม3ท้ิงถ่ินไปทํามาหากินท่ีอ่ืน ทําให-คนในครอบครัวอยู3รวมกัน
อย3างอบอุ3น ขณะเดียวกันเปRนกําลังในการพัฒนาชุมชนของตนเอง นโยบายนี้จึงได-รับการถ3ายทอดให-
ขยายผลต3อไป (บุนนาค ตีวกุล, 2546) เช3น การจัดต้ังศูนย"ออกแบบวิเคราะห" เทคโนโลยีการผลิต 
ช3องทางการตลาดท้ังในและนอกประเทศ สร-างท่ีแสดงสินค-าไทยในเมืองใหญ3ๆ เปRนต-น 
  โดยสรุป จากท่ีกล3าวมาแล-วข-างต-น จะเห็นได-ว3าภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนใน
ส3วนท่ีเก่ียวข-องกับงานวิสาหกิจชุมชน โดยส3งเสริมให-ชุมชน นําต-นทุนในชุมชน เช3น สินทรัพย" เงิน
แรงงาน ทรัพยากร และภูมิป2ญญา ฯลฯ มาบริหารจัดการประกอบการผลิต การบริการและอ่ืนๆ ด-วย
องค"ความรู-ใหม3 ฐานข-อมูล ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม พัฒนาผลผลิตให-มีมาตรฐาน 
สร-างช3องทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข3าย และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให-เปRนนิติบุคคล ทําให-
ครัวเรือนมีรายได-พ-นเกณฑ" จปฐ. มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
นําไปสู3การมีชุมชนท่ีเข-มแข็ง 
 
2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู�ในชุมชน 
 ในส3วนนี้จะกล3าวถึงแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู-ในชุมชน ซ่ึงได-แก3 1) ความหมาย
การเรียนรู-ของชุมชน 2) องค"ประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรู-ในชุมชน ได-แก3 1) รวมคน       
2) ร3วมคิด 3) ร3วมทํา 4) ร3วมสรุปบทเรียน 5) ร3วมรับผลการกระทํา 
 2.4.1 ความหมายของการเรียนรู-ในชุมชน 
  การเรียนรู- (Learning) มีขอบข3ายกว-างกว3าการศึกษาหรือการฝ�กอบรม ริชาร"ด   
เพทติงเกอร" (Pettinger, 2000) กล3าวว3าการเรียนรู-เปRนกระบวนการในการก3อให-เกิดรูปแบบและ
พัฒนาความรู- (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงเปRน
ผลมาจากการศึกษา (Education) ฝ�กอบรม (Training) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และ
ประสบการณ" (Experience) การเรียนรู-จะก3อให-เกิดการปรับตัว การยอมรับ การมีแนวทาง การ
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ปฏิบัติตามให-สอดคล-องกับสถานการณ"ต3างๆ อย3างไรก็ดีการเรียนรู-ของแต3ละบุคคลจะมีความแตกต3าง
กันท้ังในแง3ของเวลาและขอบเขต บางคนเรียนรู-ได-เร็ว บางคนเรียนรู-ได-ช-า บางคนเรียนรู-ได-ครบถ-วน  
บางคนเรียนรู-ได-เฉพาะส3วน ท้ังนี้ข้ึนอยู3กับเง่ือนไขของแต3ละบุคคล ได-แก3 
  1) ความปรารถนาและแรงจูงใจ 
  2) คุณภาพ และวิธีการสอนหรือการเรียนรู- 
  3)  สภาพบังคับที่จะเรียนรู-ทั้งที่เกิดจากตัวเขาเองที่ต-องการศึกษา ต-องการเพ่ิม
ทักษะ หรือคุณภาพงาน หรือเกิดจากการบังคับของผู-อ่ืนหรือองค"กรท่ีต-องการให-เขามีความรู-หรือ
ทักษะหรือคุณภาพงานตามท่ีต-องการ 
  4) เกิดจากแรงเสริมของตนเองท่ีต-องการพัฒนาในการสร-างโอกาสในหน-าท่ีการงาน
ของตนเอง 
  5) ทัศนคติของแต3ละคนท่ีต-องการเรียนรู-ในสิ่งใหม3ต-องการเพ่ิมพูนความรู-และทักษะ
ของตนเอง 
  การเรียนรู-นอกจากเปRนการเพ่ิมพูนความรู- ทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล-วยัง
ทําให-มีความคิด แนวคิดในกรอบท่ีกว-างและรอบคอบมากข้ึน มีเหตุมีผลมากข้ึน ดังนั้นถ-าชุมชนใดมี
การเรียนรู-อย3างต3อเนื่องจะทําให-คนในชุมชนมีเหตุมีผลในการเลือกแนวทางในการพัฒนาชุมชนท่ีเห็น
ว3าเปRนประโยชน"ต3อสมาชิกของชุมชน ชุมชนเองก็จะมีเหตุและผลในการเลือกผู-นําของเขาได-ถูกคน  
เลือกคนดีในสายตาของชุมชนท่ีจะนําพาชุมชนของตนเองพัฒนาได-อย3างยั่งยืน ไม3ว3าจะเปRนการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชน 
  ชุมชนต-องปรับตัวให-อยู3รอดตลอดเวลา เนื่องจากสภาพแวดล-อมไม3ว3าจะเปRน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและโลกเปลี่ยนแปลงอยู3ตลอดเวลาเช3นกัน  
ชุมชนท่ีฉลาดในการปรับตัวเองนั้นต-องเปRนชุมชนแห3งการเรียนรู- (Learning Community) ดังแนวคิด
ของ (Peter M. Senge, 1990 อ-างถึงใน Stacey, 2000) เชื่อว3าองค"กรท่ีฉลาดต-องเปRนองค"กรท่ีมีการ
มอบหมายให-ความไว-วางใจซ่ึงกันและกันในหมู3สมาชิก (Commitment) และสมาชิกมีความสามารถท่ี
จะเรียนรู- (Capacity to Learn) โดยมีหลักการของการเรียนรู-อยู3  5 ประการ ได-แก3 การคิดอย3างเปRน
ระบบ (Systems Thinking) ความสามารถท่ีจะเรียนรู-หรือเก3งท่ีจะเรียนรู-  (Personal Mastery) มี
ความเข-าใจรูปแบบภาพหมายให-เกิดข้ึนในอนาคต (Shared Vision) ซ่ึงอาจเกิดจากการต้ังสมมติฐาน
หรือสามัญการ (Generalization) การมีรูปแบบของการพัฒนาท่ีต-องการบรรลุ (Mental Model) นั่น
คือมีเปQาหมายท่ีชัดเจน และเปQาหมายท่ีเกิดข้ึนต-องมาจากความคิดความเห็นร3วมกันของสมาชิก 
(Building a Shared Vision) และหลักการสุดท-ายต-องเรียนรู-ร3วมกัน (Team Learning) 
  การพัฒนาชุมชนต-องเริ่มด-วยกระบวนเรียนรู- สิ่งท่ีเปRนพ้ืนฐานของการเรียนรู-ของ
ชุมชน คือ วิธีการพัฒนาชุมชนซ่ึงเปRนการผสมผสานกันในหลายศาสตร" ดังท่ี Peter M.S. อธิบายไว-ว3า 
การเรียนรู-เปRนความรู-ท่ีกว-างกว3าการเรียนรู-ในระดับตนเองและครอบครัว การเรียนรู-ยังเปRนการ
เสียสละท่ีจะทํางานให-กับส3วนรวมเพ่ือปรับปรุงเง่ือนไขสภาพแวดล-อมท่ีจะยกระดับของการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให-ก-าวหน-าโดยการอาสา ร3วมงาน การร3วมคิด ริเริ่มสร-างสรรค"
ให-กับชุมชน ความรู- ท่ีควรรู- ได-แก3 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการทาง
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ประชาธิปไตย (Democratic Procedures)  การ ทํางานร3 วม กันอย3 า งจริ ง ใจ  (Voluntary 
Cooperation) การพ่ึงตนเอง การช3วยเหลือตนเอง (Self Help) การนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช- กับการพัฒนาชุมชนของตนเอง ให-สามารถอยู3รอดและ พ่ึงตนเองได- โดยการศึกษานั้น ต-อง
เปRนการพัฒนาตนเองโดยการพ่ึงพาทรัพยากรท-องถ่ิน การใช-ทรัพยากรอย3างรู-คุณค3าและให-ประโยชน"
สูงสุด สอดคล-องกับสมรรถนะของชุมชน คือการปฏิบัติได-จริง ความสําเร็จจึงจะเกิดข้ึนได-อย3างยั่งยืน 
ในความหมายนี้ต-องมีการปฏิบัติการเพ่ือส3งเสริมชุมชนต3างๆ ให-ริเริ่มโครงการพัฒนาของตนเองข้ึน 
ดําเนินโครงการด-วยตนเอง และใช-ทรัพยากรของชุมชนเพ่ือบรรลุเปQาหมายในการ แก-ไขป2ญหา
เศรษฐกิจของตนเอง การสร-างสมรรถนะของชุมชน ให-เข-มแข็งในระยะยาวกระทําอย3างผสมผสานกับ
มิติทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล-อม 
  องค"ประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรู-ในชุมชนประกอบด-วย 
  1) รวมคน เริ่มจากการรวบรวมคนเพ่ือเรียนรู- เก่ียวกับตนเอง และสังคม โดย
วัตถุประสงค"เพ่ือรวมพลังใจเปRนการเสริมใจซ่ึงกันและกันทําให-เกิดจิตสํานึกร3วม ในการแก-ป2ญหาร3วมกัน 
  2) ร3วมคิด เพ่ือระดม พลังความคิด โดยผ3านการระดมสมอง เพ่ือระดมความคิด สร-าง
ความเข-าใจร3วมกัน ร3วมวิเคราะห"ป2ญหา จัดลําดับความสําคัญของป2ญหา กําหนดแนวทาง วิธีการ 
และแผนงานในการแก-ป2ญหา 
  3) ร3วมทํา เพ่ือรวม พลังการจัดการ ตามแผนงานและบทบาทหน-าท่ีกําหนด 
  4) ร3วมสรุปบทเรียนเพ่ือสร-าง พลังป2ญญา ทําให-เกิดการเชื่อมต3อและนําไปสู3การพัฒนา 
  5) ร3วมรับผลจากการกระทําเพ่ือสร-าง โดยการยกย3อง ชื่นชม และให-กําลังใจคนท่ี
เสียสละและทํางานให-ชุมชนและสังคม ทําให-เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขจากการทํางานร3วมกัน 
  จากการศึกษาของ วารุณี ชินวินิจกุล (2549) วิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู-ของชุน
ชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนไม-เรียง พบว3ากระบวนการเรียนรู-ของชุมชนไม-
เรียงเริ่มจากการรวมตัวของผู-นําชุมชนท่ีมีการใช-กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
อย3างง3าย เพ่ือหาข-อสรุปท่ีสอดคล-องกับสภาพแวดล-อมและความเห็นรวมของชุมชน และพบว3าการ
ขับเคลื่อนใช-ผลของการค-นคว-าวิจัยจากช3วงของการริเริ่มก3อเกิดมาผลักดันให-ไปสู3การปฏิบัติ โดยใช-
ภาวะผู-นําและกระบวนการกลุ3ม ส3วนกระบวนการถ3ายทอดความรู-ของชุมชน เปRนการสร-างโอกาสให-
คนเกิดการเรียนรู-ร3วมกัน หรือเปRนการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห"สาเหตุของป2ญหา  
ค-นหาและตัดสินใจกําหนดแผนหรือกิจกรรมทางเลือกใหม3ๆ ในการแก-ไขป2ญหาท่ีสามารถดําเนินการ
ได-จริงและเท3าทันการเปลี่ยนแปลง โดยการสร-างจิตสํานึกให-ชุมชนมุ3งเน-นการแก-ป2ญหาด-วยการ
พ่ึงตนเอง สอดคล-องกับการศึกษาของ พจนา เอ้ืองไพบูลย" (2546) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
กระบวนการเรียนรู-ในชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือวิเคราะห"กระบวนการและรูปแบบการเรียนรู-
ในชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน พบว3า กระบวนการเรียนรู-ทําให-ชุมชนมีศักยภาพในการคิดและปฏิบัติ
เพ่ือการแก-ไขป2ญหาและการพัฒนาด-านนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมชุมชนให-ดีข้ึนและมีความสมดุล 
ประกอบด-วย 8 ข้ันตอน คือ การทบทวนความยากลําบากในชีวิต การตรวจสอบถึงสาเหตุวิกฤตของ
กลุ3มแกนนําชุมชน การกระตุ-นคนในชุมชนได-ตระหนักในสถานการณ"ท่ีเปRนป2ญหาของชุมชน  การหา
ทางออกในการแก-ไขป2ญหา การปฏิบัติตามทางเลือก การประเมินผลย-อนกลับ การพัฒนาความ
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เชื่อม่ันให-เกิดข้ึน และการบูรณาการเข-าสู3ชีวิต ผลจากการคิดและปฏิบัติของชุมชนทําให-ระบบนิเวศ
ของชุมชนมีความสมบูรณ"ข้ึน เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึนและมีความม่ันคงข้ึน มีการผลิตทางการเกษตรมาก
ชนิดเปRนเกษตรแบบผสมผสานโดยใช-ปุ�ยอินทรีย"เนื้อหาของการเรียนรู-ครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียนรู-
หลายลักษณะร3วมกันท่ีทําให-ศักยภาพของชุมชนเพ่ิมข้ึน ได-แก3 การเรียนรู-จากการปฏิบั ติใน
ชีวิตประจําวัน การสนทนา พบปะหารือและประชุม การสังเกตผลของกิจกรรม การถ3ายทอดภูมิ
ป2ญญาของปราชญ"ชาวบ-าน การฝ�กอบรมและดูงานในพ้ืนท่ีจริง การเรียนรู-ผ3านสื่อต3างๆ การเปRน
แหล3งถ3ายทอดความรู-ของชุมชน การเรียนรู-ผ3านประเพณีและพิธีกรรม 
  การศึกษาของ สมศรี จินะวงษ"  (2544) วิจัยเรื่อง การวิเคราะห"กระบวนการเรียนรู-
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได-ในชุมชนท่ีใช-แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว3า แนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและป2จจุบันมีท้ังท่ีเปRนจุดร3วมและจุดต3าง     
จุดร3วม คือ การเน-นเรื่องพออยู3พอกิน การพ่ึงตนเอง การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน การมีความสุขตาม
อัตภาพโดยไม3เบียดเบียนตนเองผู-อ่ืนและสิ่งแวดล-อม จุดต3างคือในสภาพป2จจุบันการผลิตเปRนไปเพ่ือ
สนองความต-องการในการบริโภคของครัวเรือนและเพ่ือการค-า การบริโภคเปRนไปท้ังเพ่ือสนองความ
ต-องการในการดํารงชีวิตและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การแลกเปลี่ยนเปRนไปท้ังในระดับชุมชน 
ระดับประเทศและระดับโลก การจัดสรรหรือการแบ3งป2นเปRนไปท้ังในระดับชุมชนและระดับรัฐ 
กระบวนการเรียนรู-กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอาศัยป2จจัยการเรียนท้ังป2จจัยภายใน ป2จจัย
ภายนอก และป2จจัยสภาพแวดล-อม โดยมีลักษณะการเรียนรู- ท้ังในระดับป2จเจกบุคคลและการ
รวมกลุ3มจากแหล3งเรียนรู-ท้ังจากภายในชุมชนและ ภายนอกชุมชน วิธีการเรียนรู-ใช-ศรัทธาท่ีมีต3อ
บุคคล และใช-ความศรัทธาในตนและกระบวนการมีส3วนร3วมเปRนเครื่องหนุนนําการเรียนรู- และยังพบ
อีกว3าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทําให-มีการกระจายรายได-ของคนในชุมชนดีข้ึนผ3านประเพณีและ
พิธีกรรม 
  ลักษณะทางป2ญญาของคนไทย (Thai Intellectuality) การท่ีประเทศไทยมีการอึด
อัดหรือติดขัด ในความรู-แนวคิดทฤษฎีท่ีเราเรียนรู-มา จะเปRนตัวสะท-อนอย3างหนึ่งว3าลักษณะทาง
ป2ญญาของเราว3าเปRนอย3างไร การศึกษาเล3าเรียนในระดับสูงสามารถมีความรู-  มีท้ังด-านนามธรรมและ
รูปธรรม การศึกษาเรื่องนามธรรมกฎเกณฑ" สามารถย3นระยะเวลาการเรียนรู-โดยไม3ต-องผ3าน
ประสบการณ" มรดกทางวัฒนธรรมสามารถเข-าใจสังคมได-รวดเร็ว ฉะนั้นป2ญหาทางความคิดนามธรรม 
ถ-ามากก็แสดงถึงความล-มเหลวของระบบการศึกษาไทยเรา วัฒนธรรมในลักษณะเชื่อฟ2งมาก ใน
ครอบครัวก็เปRนอุปสรรคและป�ดก้ันของการแลกเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงความคิดอย3างเสรี จากการท่ี
ประเทศไทยมีลักษณะอนุรักษ"นิยม (Conservative) แปลว3าอยู3กับท่ี ไม3คิดอะไร ไม3เปลี่ยนแปลงอะไร 
คงไว-เพ่ือสภาพเดิมทุกอย3างท่ีเปRนลักษณะทางป2ญญาอย3างหนึ่งซ่ึงมีแนวโน-มทางอนุรักษ"นิยมสูง เช3นนี้ 
คนไทยไม3รับการเปลี่ยนแปลง กลัวการเปลี่ยนแปลง เห็นการเปลี่ยนแปลงเปRนลักษณะของการเสี่ยง
ภัย เพราะฉะนั้นอยู3กับท่ีดีกว3า อีกประการหนึ่งลักษณะความรู-ของคนไทยเรามีลักษณะคับแคบ 
(Narrow) เปRนการหยิบยืม (Borrow) แปลว3าไม3มีองค"ความรู-เปRนของตนเอง ภูมิป2ญญาของเราหยิบ
ยืมจากต3างประเทศมา ซ่ึงถ3ายทอดมาในลักษณะไม3แตะต-องข-ามสาขา เช3น เศรษฐศาสตร" รัฐศาสตร" 
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ถือว3าเปRนผู-รู- เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ป2ญญาจะจํากัดตัวเอง หรือกรอบตัวเองอยู3ในสาขานั้นๆ จึงทําให-
ระบบความยากจนของชาวนาไม3สามารถหมดจากประการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได- 
  สําหรับการพัฒนาท่ีจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของชาวนา จะต-องสร-างการเรียนรู-
ร3วมกัน การนําภูมิป2ญญาไทย หรือความคิดด้ังเดิมบวกกับนวัตกรรมใหม3ในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต ไม3ใช3รอให-คนอ่ืนทําก3อน เนื่องจากชาวนาส3วนใหญ3มักยึดติดกับความคิดด้ังเดิม ไม3กล-าท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง กลัวการล-มเหลว เพราะประสบการณ"ชีวิตท่ีผ3านมายังไม3ประสบความสําเร็จ   
เม่ือพิจารณาในแง3การพอใจยอมรับความคิดใหม3 หรือ วิธีการใหม3ไปปฏิบัติตาม (Mosher, 1986    
อ-างถึงใน บุญธรรม จิตต"อนันต",  2536) ได-มีการแบ3งบุคคลเปQาหมาย คือ เกษตรกร ออกเปRน                
5 ประเภท คือ 1) พวกรับเร็ว ทันสมัย หรือ บางทีเรียกว3า พวกหัวก-าวหน-า เพราะว3าเปRนพวกแรกใน
ท-องถ่ินท่ีพอใจยอมรับแนวคิดความคิดใหม3ไปปฏิบัติตามทันที ยอมเสี่ยงกับความเสียหายท่ีอาจบังเกิด
ข้ึน ชอบทําการทดลองเพ่ือให-เกิดผลกับคนหมู3มาก 2) พวกไม3รีรอ พวกนี้ยอมรับตามพวกทันสมัยไป
อย3างรวดเร็ว ไม3รีรอให-ชักช-าเสียเวลา 3) พวกขอความให-แน3ใจ พวกนี้จะเฝQาดูผลจาก 2 พวกแรกท่ี
กล3าวมาก3อน ต-องใช-เวลาพอสมควร แต3พอแน3ใจแล-วก็ยอมรับไปปฏิบัติโดยไม3ชักช-า 4) พวกไปทีหลัง 
เปRนพวกอนุรักษ"นิยม มีความระมัดระวังมาก จะไม3ยอมรับแนวคิดใหม3จนกว3าคนส3วนใหญ3ในท-องถ่ิน
จะยอมรับไปก3อนแล-ว 5) พวกรั้งท-าย เปRนพวกสุดท-ายในท-องถ่ินท่ียอมรับแนวคิดใหม3หลังจากผู-อ่ืน
ยอมรับไปหมดแล-ว 
  ตัวอย3างการจัดกระบวนการเรียนรู-ในวิถีการทํานาของชาวนา: เดชา ศิริภัทร 
ประธานมูลนิธิข-าวขวัญ ซ่ึงเปRนองค"กรเอกชนท่ีดําเนินงานการพัฒนาพันธุ"ข-าวมากว3า 10 ป� ได-เฝQาดู
ป2ญหาของเกษตรกรด-วยความห3วงใย การท่ีชาวนาไม3ยอมเปลี่ยนวิถีการทํานา จนกระท่ังสภาพป2ญหา
รุนแรงยิ่งข้ึน จึงได-ร3วมกับสถาบันส3งเสริมการจัดการความรู-เพ่ือสังคม (สคส.) ทําโรงเรียนชาวนาข้ึนมา 
นํานวัตกรรมใหม3ๆ เข-ามาช3วยในการจัดการเรียนรู-ให-แก3ชาวนาท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
  โรงเรียนชาวนาเกิดข้ึนเม่ือต-น พ.ศ. 2547 จากการรวมตัวของชาวนา จ.สุพรรณบุรี 
ใน 5 พ้ืนท่ี คือ ตําบลบ-านโพธิ์ อําเภอเมือง ตําบลวัดดาว อําเภอบางปลาม-า ตําบลบ-านดอน อําเภอ    
อู3ทอง และ ตําบลไร3รถ อําเภอดอนเจดีย" ป2จจุบันมีนักเรียนชาวนาประมาณ 170 คน และมีสมาชิก
เครือข3ายจากท่ัวประเทศประมาณ 220 คน หลักสูตรการเรียนการสอนจะมุ3งเน-นให-ชาวนาเรียนรู-
วิธีการทํานาแบบไม3ใช-สารเคมี รู-จักพัฒนาและจัดการองค"ความรู-ด-านการจัดการศัตรูพืช ปรับปรุง
บํารุงดิน และพัฒนาพันธุ"ข-าวด-วยตนเอง พร-อมท้ังฟ��นฟูสิ่งแวดล-อมความเปRนอยู3ให-ดีข้ึน ทําให-เกิดสุข
ภาวะท่ีดี เปลี่ยนวิธีคิด ลด ละ เลิก สารเคมี 
  ชาวนาไม3สนใจท่ีจะนําระบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีส3งเสริมการทํานาข-าวโดยเรียนรู-
เทคนิควิธีการต3างๆ มากมาย ท่ีพร-อมจะให-นําไปใช-ในการทําเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให-สูงข้ึน เพราะ
ชาวนาส3วนใหญ3ไม3ยอมเปลี่ยนวิธีคิด สิ่งสําคัญคือจะต-องทําให-ชาวนาเปลี่ยนวิธีคิดให-ได- วิธีการแปลง
เปลี่ยนทัศนคติของชาวนาและสร-างแนวคิดใหม3ในการทํานา จะอาศัยวิธีการ “ย้ําคิดย้ําทํา” เพ่ือ
ทลายความเคยชินต3อการใช-สารเคมี การย้ําคิดย้ําทําต-องอาศัยป2จจัยด-านกลุ3มคน จังหวะเวลา สถานท่ี 
และการย้ําคิดย้ําทําในแนวความคิดเรื่องพิษภัยของการใช-สารเคมี 
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  การชักจูงกลุ3มคนให-เข-าร3วมกิจกรรมในเวลาเดิม สถานท่ีเดิม และแนวคิดเดิมซํ้าๆ 
เปRนการสร-างความเคยชินแบบใหม3เข-าไปแทนท่ีความเคยชินแบบเดิม ชาวนาจะเริ่มลดจํานวนครั้งใน
การใช-สารเคมีน-อยลง จนกระท่ังนําไปสู3การปฏิเสธการใช-สารเคมีอย3างสิ้นเชิง โรงเรียนชาวนาจึงมี
ตารางเรียนวันเวลาเดิมเปRนประจําสัปดาห"ละ 1 วัน นัดกันเรียนเปRนกลุ3มท้ังภาคทฤษฎีจากการ
บรรยายของเจ-าหน-าท่ีมูลนิธิและวิทยากรภายนอก เพ่ือให-ชาวนาได-ทบทวนประสบการณ"ของตนเอง 
ชี้ให-เห็นภัยอันตรายต3อสุขภาพและสิ่งแวดล-อม เรียนรู-และสังเกตทดลองทําเกษตรแนวธรรมชาติด-วย
ตนเองทุกครั้ง 
 2.4.2 กระบวนการเรียนรู-ใหม3: เรียนไป ทําไป 
  สิ่งท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีเกษตรกรเข-าโรงเรียนคือ ชาวนาเริ่มเข-าใจถึงพิษภัยจาก
สารเคมีและหันมาให-ความสนใจดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน เม่ือเกษตรกรเกิดความตระหนักว3า
การทํานาตามแนวปฏิวัติเขียวไม3ใช3คําตอบของคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กลุ3มเกษตรกรจึงรวมตัวกันระดม
ความคิดทบทวนชีวิตท่ีผ3านมา พลิกฟ��นภูมิป2ญญาด้ังเดิมท่ีสูญหายให-กลับคืนมาอีกครั้ง ผลจากการ
วางแผนร3วมกันชาวนาส3วนใหญ3เห็นว3าน3าจะนําพืชสมุนไพรพ้ืนบ-านมาประยุกต"ใช-ในการกําจัดศัตรูใน
ข-าวทดแทนการใช-สารเคมี เพ่ือให-เกิดผลท่ีดีต3อสิ่งแวดล-อมและสุขภาพ อีกท้ังยังเปRนการช3วยลด
ต-นทุนการผลิตอีกด-วย 
  ก3อนเข-าโรงเรียนชาวนาท่ีรู-สึกสิ้นหวังกับแนวทางทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และมี
อคติกับแนวคิดนี้ แต3ความรู-สึกเปลี่ยนไป เม่ือนําความรู-ท่ีได-จากในโรงเรียนไปแก-ป2ญหาในนาข-าวได-
จริง ภูมิป2ญญาของต3างชาติทําให-คนไทยข้ีเกียจ เพราะเขาคิดแทนให-หมด ชาวนาเพียงแค3นําไปใช-ฉีด
พ3นในแปลงนา ซ่ึงสิ่งเหล3านี้เปRนสิ่งท่ีไม3คงทนถาวร เพราะวงจรของวัชพืชมีอายุสั้นมาก เกิดข้ึนเร็ว 
ตายเร็ว การแก-ป2ญหาด-วยการซ้ือ ก็ต-องซ้ือไปเรื่อยๆ เท3ากับเปRนการลงทุนท่ีไม3รู-จักจบ 
  การกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี นักเรียนชาวนาจะได-เรียนรู-วิธีการแก-ไขป2ญหาการระบาด
ของโรคและแมลงในแปลงนา โดยไม3ใช3สารเคมีซึ่งมีวิธีปฏิบัติหลัก 4 ประการ คือ 
  1) ปลูกพืชให-สมบูรณ"แข็งแรง ใช-พันธุ"ท่ีต-านทานโรคแมลง ปรับปรุงดินให-สมบูรณ"
อยู3เสมอ 
  2) อนุรักษ"ศัตรูธรรมชาติและไม3ใช-สารเคมีเด็ดขาด 
  3) หม่ันตรวจแปลงนาอย3างสมํ่าเสมอ 
  4) รู-จักตัดสินใจใช-วิธีการต3างๆ ท่ีเหมาะสมในการแก-ไขป2ญหาท่ีเกิดข้ึน เช3น เม่ือมี
การระบาดของโรคและแมลงก็ใช-สารสมุนไพรจากพืชฉีดพืช 
  หลักสูตรของโรงเรียนชาวนาจะฝ�กสอนให-ชาวนาเปRนผู-ผลิตและเปRนผู-นําไปใช-เอง 
การท่ีจะผลิตอะไรจึงต-องย-อนกลับไปดูว3าในแต3ละข้ันตอนของการผลิตข-าวเปRนอย3างไร การเรียนรู-ใน
ระยะแรกจึงต-องทําการทบทวนป2ญหาและความต-องการแก-ไขป2ญหา ผสานกับการมองดูว3าในชุมชนมี
อะไรท่ีเปRนตัวแก-ไขให-ได-อยู3แล-วตามธรรมชาติ 
  กระบวนการเรียนรู-นักเรียนชาวนาจะถูกฝ�กให-เปRนนักทดลอง ต-องคิดต-องทําด-วย
ตนเอง เปRนการพิสูจน"ให-นักเรียนชาวนาได-ประจักษ"ด-วยตนเอง กิจกรรมท่ีเกิดในโรงเรียนจึงมีความ
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หลากหลายเน-นนักเรียนชาวนาเปRนศูนย"กลางแห3งการเรียนรู- แล-วนําความรู-ท่ีได-รับจากการเรียน
กลับไปใช-ในท่ีนาของตัวเอง 
  การเรียนรู-แต3ละสัปดาห"ชาวนาจะได-รับเพ่ิมเติมความรู-ภาคทฤษฎีจากวิทยากร และ
ได-ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงนาของตนเองนา ดูการเจริญเติบโตของต-นข-าวในแต3ละช3วงอายุ ตรวจดูโรค
ท่ีจะเกิดกับข-าว และสํารวจแมลงในแปลงนาว3า มีแมลงชนิดใดบ-างและมีมากน-อยแค3ไหน ต-องจับ
แมลงมาศึกษาวาดภาพแล-วเก็บข-อมูล โดยต-องสํารวจทุก 15 วัน เพ่ือนําข-อมูลมาแลกเปลี่ยนกันใน
กลุ3ม ทําให-เกิดความรู-ใหม3มากมาย จากการศึกษาเรื่องแมลงทําให-พบความรู-ใหม3ว3า แท-จริงแล-วแมลง
นั้นมีมากกว3า 2,000 ชนิด แต3ท่ีมีโทษต3อข-าวในแปลงนามีเพียงไม3ก่ีชนิดท่ีเหลือส3วนใหญ3เปRนประโยชน"
กับชาวนา โดยจะเข-าไปทําลายศัตรูพืชในนาข-าว ขณะท่ีลงมือปฏิบัติชาวนาจะต-องบันทึกข-อมูลท่ีได-
จากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงในนาของตน แล-วนํามาข-อมูลท่ีได-มาแลกเปลี่ยนเรียนรู-กันในแต3ละ
สัปดาห" เริ่มต-นด-วยการเรียนรู-เรื่องแมลง 
  การท่ีเกษตรกรได-มาเรียนร3วมกันแบบลงมือทํากันจริง ทําให-ได-ความรู-ใหม3ๆ มากข้ึน 
จากท่ีไม3เคยรู-มาก3อน ท้ังท่ีความรู-นี้อยู3รอบตัว ยกตัวอย3างเช3น ถ-าเกิดป2ญหาหอยเชอร"รี่ในนาข-าว เม่ือ
การซ้ือสารเคมีมากําจัดหอยเชอร"รี่ ซ่ึงมีราคาแพงมาก โรงเรียนจะให-รู-จักการสังเกตปรากฏการณ"ทาง
ธรรมชาติและคิดหาวิธีการแก-ป2ญหา จนพบว3าการแก-ป2ญหาหอยเชอร"รี่น3าจะใช-หลักธรรมชาติท่ีว3า
พวกเดียวกันเม่ือตายแล-วจะไม3ชอบกัน จึงทําการทดลองนําหอยเชอร"รี่ท่ีตายแล-วมาตากแดดให-แห-ง
พอให-มีกลิ่นเหม็นๆ แล-วนํามาบดละเอียดผสมกับน้ําปล3อยเข-านาข-าว ผลปรากฏว3าหอยเชอร"รี่จะไม3มา
ข้ึนในนาข-าวอีก 
  หลังจากทํานาได-ระยะหนึ่งต-นข-าวจะเจริญเติบโต ระยะนี้จะมีแมลงท่ีเปRนศัตรูพืชมา
รบกวน ชาวนาจึงได-เรียนรู-เทคนิควิธีการใหม3ๆ ในการผลิตน้ํายากําจัดแมลงศัตรูพืชเอง แทนการใช-
สารเคมีฉีดพ3น โดยนําเอาเศษใบไม- ผลไม- ซากพืช ซากสัตว" และสมุนไพรพ้ืนบ-านมาใช-ให-เกิด
ประโยชน" เช3น การนําไพร ข3า ยาสูบ สะเดา กากน้ําตาล คูณ และเปลือกมะกรูด นํามาหมักรวมกัน    
3 เดือน นํามาฉีดพ3นในนาข-าว 7-10 วันต3อครั้ง หรือปล3อยไปกับน้ําเข-าในนาเพ่ือปQองกันหนอน 
 2.4.3 การร3วมกันจัดการความรู- 
  แต3เดิมหากจะมีเกษตรกรคนใดลุกข้ึนมาทําเกษตรแนวธรรมชาตินี้จะถูกหาว3าเปRน 
“บ-า” ไม3มีใครคบด-วย มูลนิธิฯ จึงจับจุดนี้มาแก-ไขป2ญหาและเห็นว3าการเรียนรู-เปRนกลุ3มจะมีพลัง
มากกว3าเม่ือประกอบกับสภาพป2ญหาท่ีเกษตรแต3ละคนประสบนั้นร-ายแรง ทําให-ทุกคนต-องการ
เปลี่ยนแปลงชีวิต เม่ือมีการชักชวนมาเข-าโรงเรียนชาวนา จึงมาเรียนอย3างล-นหลาม ทําให-นักเรียนไม3
รู-สึกโดดเด่ียว ไม3ใช3พวกแปลกแยกจากกลุ3ม ชาวนาจะมาแก-ป2ญหาร3วมกัน การไปโรงเรียนจึงมี
ประโยชน"และมีผลต3อการใช-ในชีวิต อีกท้ังยังช3วยสร-างความสามัคคีให-เกิดในชุนชนอีกด-วย 
  กระบวนการสําคัญในการการจัดการความรู-สู3นักเรียนชาวนาจะอาศัยกระบวนการ
กลุ3มให-นักเรียนชาวนาได-คิดร3วมกัน ฝ�กร3วมกัน และคอยช3วยเหลือกัน กิจกรรมกลุ3มจะช3วยเสริมสร-าง
ทักษะในการเรียน กระบวนการกลุ3มจะมีบทบาทหลอมความคิด สมาชิกกลุ3มจะร3วมกันระดมสมอง 
เพ่ือเรียนรู-องค"ความรู-ใหม3ๆ ท่ีเหมาะสม โดยผ3านกิจกรรมการเรียนรู- 3 เวที คือ เวทีชาวบ-าน เวที
วิชาการ (เชิงปฏิบัติการ) เวทีอ่ืนๆ 
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  เวทีชาวบ-าน จะช3วยให-เกิดการอภิปราย การวิเคราะห"ประเด็นและปรากฏการณ"
ต3างๆ ท่ีเกิดข้ึน นําไปสู3การแลกเปลี่ยนความรู-ความคิด มุมมองจากประสบการณ"ของแต3ละบุคคลจะ
ช3วยแสดงความคิดความอ3าน หากมีใครท่ีมีความคิดอย3างเข-าใจผิดและคิดคลาดเคลื่อนไป กระบวน
กลุ3มจะช3วยดึงกันให-เข-ามาสู3สิ่งท่ีพึงปรารถนา กลุ3มจะช3วยตรวจสอบกันเอง อันเปRนผลดีต3อการก-าว
เดินของทุกคนร3วมกันในกลุ3ม 
  เวทีวิชาการ (เชิงปฏิบัติการ) เจ-าหน-าท่ีโครงการจะทําหน-าท่ี เปRนผู-ประสานและ
กระตุ-นให-เกิดการเรียนรู- เชื่อมโยงความรู-จากตํารา จากภายนอกมาสู3นักเรียน โดยเปRนผู-ให-ข-อมูลท่ี
ถูกต-อง สอนเทคนิควิธีการ เพ่ือจะให-นักเรียนชาวนานําไปปฏิบัติ แทบทุกครั้งเจ-าหน-าท่ีโครงการจะมี
การบ-านให-นักเรียนชาวนากลับไปทํา จากโจทย"ท่ีพบในการดําเนินชีวิตประจําวันของการทํานาแล-วให-
นํามาส3งในครั้งต3อไป 
  นอกจากนี้ยังมีเวทีอ่ืนๆ ท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู-ของนักเรียนชาวนา ได-แก3 การไป
ศึกษาดูงานท่ีแหล3งการเรียนรู-ต3างๆ นอกชุมชน การเข-าร3วมการประชุมและสัมมนาในเวทีต3างๆ ท่ัวไป 
ท่ีจะจัดโดยองค"กรและหน3วยงานท้ังของภาครัฐบาลและเอกชน จะเห็นได-ว3าการเรียนรู-เกิดข้ึนได-จาก
แหล3งการเรียนรู-อันหลากหลาย นักเรียนชาวนาคือศูนย"กลางของการเรียนรู- ข-อมูลหลายอย3างจาก
หลายแหล3งจะไหลเข-ามาสู3นักเรียนชาวนา ในขณะท่ีนักเรียนชาวนาเองก็พร-อมและสมัครใจรับข-อมูล 
ไม3เฉพาะเพียงแต3การรับรู-ข-อมูลเพียงอย3างเดียว แต3ยังนําไปใช-และพัฒนาความรู-ความสามารถของ
ตนเองไป จนสามารถสร-างความรู-ข้ึนมาใช-ในการแก-ป2ญหาได-เอง หลังจากกลุ3มเกษตรเลิกทํานาใช-
สารพิษมาได-ระยะหนึ่ง เจ-าหน-าท่ีได-ขอความร3วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดส3งเจ-าหน-าท่ีเข-ามาตรวจ
เลือดให-แก3ชาวนา พบว3า สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือชาวนามีสุขภาพดีข้ึน 
  เม่ือชาวนาเกิดการร3วมกลุ3มทบทวนวิถีชีวิตการทํานา ผลพลอยได-ท่ีตามมาคือการ
ฟ��นฟูภูมิป2ญญาท-องถ่ินท่ีเก่ียวข-อง กับประเพณีวัฒนธรรมในการทํานากลับมามีชีวิตอีกครั้ง เช3น การ
ลงแขกเก่ียวข-าว การทําขวัญข-าว หรือการไหว-พระแม3โพสพ เปRนต-น 
  รอยยิ้ม เสียงหัวเราะของนักเรียนโรงเรียนชาวนาระหว3างท่ีอยู3ในห-องเรียน เปRน
บรรยากาศท่ีแตกต3างไปจากห-องเรียนอ่ืนๆ ท่ีต-องนั่งเคร3งเครียดอยู3กับการเรียน แต3สิ่งสําคัญท่ีสุดของ
โรงเรียนแห3งนี้คือ การท่ีเกษตรกรส3งผ3านความรู-ภูมิป2ญญาและวิธีคิดการทําการเกษตรพอเพียงท่ี
เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ครอบครัว  ซ่ึงเปRนการจัดการความรู- ท่ี เปRนไปอย3างเรียบง3าย  
และสอดคล-องกับวิถีชีวิตจากรุ3นสู3รุ3น สามารถเชื่อมโยงความรู-ภูมิป2ญญาด้ังเดิมกับความรู-ใหม3อันจะ
นําไปสู3การทําเกษตรกรรมยั่งยืนต3อไป 
 2.4.4 หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนชาวนา 
  หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนชาวนาประกอบด-วย 3 หลักสูตร แต3ละ
หลักสูตรจะใช-เวลาท้ังสิ้น 18 สัปดาห" สัปดาห"ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาของหลักสูตรมีดังนี้ 
  1) ระดับประถมศึกษา - หลักสูตรการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี หลักสูตรนี้จะเรียนรู-
เรื่องพืชสมุนไพรท่ีใช-ในการกําจัดศัตรูพืช และระบบนิเวศในแปลงนา 
  2) ระดับมัธยมศึกษา - หลักสูตรการปรับปรุงบํารุงดินโดยไม3ใช3สารเคมี นักเรียน
ชาวนาจะได-เรียนรู-โครงสร-างของดิน และวิธีการปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติ 
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  3)  ระดับอุดมศึกษา - หลักสูตรการพัฒนาพันธุ"ข-าวใหม3เหมาะสมกับระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน เนื่องจากระบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีไม3ใช-สารเคมีจะไม3เหมาะสมกับพันธุ"ข-าว
เหล3านั้น แต3เหมาะกับพันธุ"ข-าวพ้ืนเมือง เช3น พันธุ"หอมมะลิ นางมล สังข"หยด ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนา
พันธุ"ข-าวข้ึนใหม3ให-เหมาะสมกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจึงเปRนสิ่งจําเปRน 
  วารุณี ชินวินิจกุล (2549) วิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู-ของชุนชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนไม-เรียง พบว3ากระบวนการเรียนรู-ของชุมชนไม-เรียงเริ่มจากการ
รวมตัวของผู-นําชุมชนท่ีมีการใช-กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) อย3างง3าย เพ่ือหา
ข-อสรุปท่ีสอดคล-องกับสภาพแวดล-อมและความเห็นรวมของชุมชน และพบว3าการขับเคลื่อนใช-ผลของ
การค-นคว-าวิจัยจากช3วงของการริเริ่มก3อเกิดมาผลักดันให-ไปสู3การปฏิบัติ โดยใช-ภาวะผู-นําและ
กระบวนการกลุ3ม ส3วนกระบวนการถ3ายทอดความรู-ของชุมชน เปRนการสร-างโอกาสให-คนเกิดการ
เรียนรู-ร3วมกัน หรือเปRนการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห"สาเหตุของป2ญหา ค-นหาและ
ตัดสินใจกําหนดแผนหรือกิจกรรมทางเลือกใหม3ๆในการแก-ไขป2ญหาท่ีสามารถดําเนินการได-จริงและ
เท3าทันการเปลี่ยนแปลง โดยการสร-างจิตสํานึกให-ชุมชนมุ3งเน-นการแก-ป2ญหาด-วยการพ่ึงตนเอง 
  ในส3วนของผู-วิจัยสรุปว3ากระบวนการเรียนรู-จะช3วยพัฒนาศักยภาพของชาวนาในการ
คิดการปฏิบัติเพ่ือแก-ป2ญหาซ่ึงสามารถจัดกระบวนการเรียนรู-ได-หลายวิธี ได-แก3 การสนทนา พบปะ
หารือ และประชุม การให-ทดลองปฏิบัติจริง การถ3ายทอดภูมิป2ญญาของปราชญ"ชาวบ-าน การ
ฝ�กอบรมและดูงานในพ้ืนท่ีจริง การเรียนรู-ผ3านสื่อต3างๆ การเปRนแหล3งถ3ายทอดความรู-ของชุมชน การ
เรียนรู-จากศูนย"ถ3ายทอดเทคโนโลยีต3างๆ ตลอดจนการเรียนรู-ผ3านประเพณีและพิธีกรรมต3างๆ ให-เปRน
การเรียนรู-อย3างต3อเนื่อง จะทําให-ชาวนามีความรู-จริง สามารถนําไปปฏิบัติได-จริง การผลิตมี
ประสิทธิภาพ นําไปสู3การเปRนชาวนามืออาชีพ เปRนคนเก3งสามารถพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ-มกันตนเอง และมี
ความสุขในวิถีสังคมพอเพียง 
 
2.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส,วนร,วม 
 ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน เปRนประชาธิปไตยแบบมีส3วนร3วม  
การทํางานแบบมีส3วนร3วมนั้นไม3ว3าจะเปRนระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค"กร 
หรือระดับประเทศนั้นว3ามีความสําคัญอย3างยิ่งในกระบวนทัศน"ป2จจุบัน เพราะจะช3วยให-ผู-มีส3วนร3วม
เกิดความรู-สึกความเปRนเจ-าของ (Ownership) และจะทําให-ผู-มีส3วนร3วมหรือผู-มีส3วนได-ส3วนเสียนั้น 
ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได-อย3างสมัครใจ  
เต็มใจ และสบายใจ ได-มีการดําเนินการแก-ป2ญหาความไม3เรียบร-อยในห-องเรียนโดยกระบวนการมีส3วน
ร3วม (วันชัย วัฒนศัพท", 2553) แต3อย3างไรก็ตาม การเข-ามามีส3วนร3วมนั้น จําเปRนจะต-องมีข้ันตอน
เสียก3อน โดยคนจะเข-าร3วมในกิจกรรมทุกอย3าง อย3างน-อยต-องมีพ้ืนฐานคติความคิดในเรื่องของการมี
ส3วนร3วมอยู3ภายในใจ ไม3มากก็น-อย ท้ังนี้ หลักการพ้ืนฐานของการมีส3วนร3วมจะรวมถึงการให-
ความสําคัญต3อมนุษย"ไม3น-อยไปกว3าเทคโนโลยี และควรคิดว3ามนุษย"ทุกคนต3างมีความคิดและมีศักด์ิศรี
เท3าเทียมกันมาต้ังแต3เกิด มีภูมิป2ญญาท่ีสอดคล-องกับวิถีชีวิต ความเปRนอยู3ของตนในระดับหนึ่งมี
ความสามารถพัฒนาชีวิต ให-ดีได-ถ-าได-รับโอกาสท่ีจะร3วมคิด ร3วมเข-าใจ และร3วมจัดการเทคโนโลยี
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อย3างเหมาะสม (นรินทร"ชัย พัฒนพงศา, 2546) ดังนั้น ก3อนอ่ืนจะได-รับรู-ถึงเนื้อหาสาระ จะขอ
กล3าวถึงความหมายของคําว3า “การมีส3วนร3วม” เปRนปฐมบท เพ่ือเปRนการปูพ้ืนฐานในการทําความ
เข-าใจในลําดับหัวข-ออ่ืนๆ ต3อไป 
 2.5.1 ความหมายการมีส3วนร3วม 
  สําหรับความหมายของการมีส3วนร3วม มีนักวิชาการท้ังชาวไทย และชาวต3างประเทศ
ท่ีมีความรู- ความสามารถ และทําวิจัย แต3งตํารา เก่ียวกับเรื่องนี้มานาน ได-ให-ความหมายของการมี
ส3วนร3วม ดังรายละเอียด ดังนี้ 
  อาร"นสไตล" (Arnstien, 1969) การมีส3วนร3วม หมายถึง การเข-าไปมีส3วนร3วมโดยไม3มี
บทบาทอะไรเลย ย3อมไม3ได-ผลการมีส3วนร3วมท่ีมีคุณภาพนั้น ผู-เข-าร3วมจะต-องรู-จักใช-อํานาจและ
สามารถควบคุมกิจกรรมนั้นได-จึงจะทําให-เกิดผลอย3างมีประสิทธิภาพ 
  เบิร"กลีย" (Berkley, 1975) การมีส3วนร3วม หมายถึง การท่ีผู-นําเป�ดโอกาสให-ผู-ตามทุก
คนเข-ามามีส3วนร3วมตัดสินใจในการทํางานเท3าท่ีจะสามารถกระทําได- 
  วิลเลียม เออร"วิน (William Erwin, 1976) การมีส3วนร3วม หมายถึง กระบวนการให-
ประชาชนเข-ามามีส3วนเก่ียวข-องในการดเนินงานพัฒนา ร3วมคิด ร3วมตัดสินใจ แก-ป2ญหาของตนเอง 
  โคเฮนและอัฟฮอฟฟ� (Cohen & Uphoff, 1981) การมีส3วนร3วม หมายถึง สมาชิก
ของชุมชนต-องเข-ามามีส3วนเก่ียวข-องใน 4 มิติ ได-แก3 1) การมีส3วนร3วมการตัดสินใจว3าควรทําอะไรและ
ทําอย3างไร 2) การมีส3วนร3วมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีได-ตัดสินใจ 3) การมีส3วน
ร3วมในการแบ3งป2นผลประโยชน"ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 4) การมีส3วนร3วมในการประเมินผล
โครงการ 
  ยูเอ็น (United Nations, 1981) การมีส3วนร3วม หมายถึง การเข-าร3วมอย3างกระตือรือร-น
และมีพลังของประชาชนในด-านต3างๆ ได-แก3 ในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดเปQาหมายของสังคมและการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือให-บรรลุเปQาหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต3างๆ ด-วยความเต็มใจ 
  พุฒิ (Putti, 1987) การมีส3วนร3วม หมายถึง พ้ืนฐานของกิจกรรมต3างๆ ท่ีจะส3งผลให- 
การบริหารจัดการมีลักษณะกว-าง ซ่ึงเปRนทางหนึ่งท่ีจะทําให-การมีส3วนร3วมขยายไปสู3การปฏิบัติงานใน
ระดับล3างขององค"การ 
  นิคม ผัดแสน (2540) การมีส3วนร3วม หมายถึง การท่ีให-ประชาชนได-คิดค-นแนวทาง
ข้ึนเอง เปRนผู-กําหนดการตัดสินใจ คิดค-นป2ญหา และการดําเนินการในข้ันตอนต3างๆ เช3น แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ และสนับสนุนกิจกรรมต3างๆ 
  อุทัย บุญประเสริฐ (2542) การมีส3วนร3วม หมายถึง การเป�ดโอกาสให-สมาชิกของ
ชุมชนและประชาชนเข-ามามีส3วนร3วมตัดสินใจในกิจกรรมใดๆ ให-ความช3วยเหลือและมีอิทธิพลต3อการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต3อประชาชน   
  พีระ พรนวม (2544) การมีส3วนร3วม หมายถึง เปRนการกระจายอํานาจให-ประชาชน
ได-มีโอกาสเข-ามามีส3วนร3วมในการพิจารณาป2ญหาความต-องการร3วมกัน ในการตัดสินใจร3วมกัน 
วางแผนดําเนินงานหรือแก-ไขป2ญหาร3วมกัน ดําเนินการหรือปฏิบัติงานร3วมกัน ตลอดจนรับรู-ผลดี เสีย 
จนเกิดความภาคภูมิใจร3วมกัน 
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  สมยศ นาวีการ (2545) การมีส3วนร3วมหมายถึงกระบวนการของการให-ผู-ใต-บังคับบัญชา
ได-มีส3วนเก่ียวข-องในกระบวนการตัดสินใจ (Participative Management) เน-นการมีส3วนเก่ียวข-อง
อย3างแข็งขันของบุคคล PM ใช-ความคิดสร-างสรรค" และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก-ป2ญหา
ของการบริหาร 
  นรินทร"ชัย พัฒนพงศา (2546) การมีส3วนร3วม หมายถึง การท่ีฝrายหนึ่งฝrายใดท่ีไม3
เคยได-เข-าร3วมในกิจกรรมต3างๆ หรือเข-าร3วมการตัดสินใจหรือเคยเล็กน-อยได-เข-าร3วมด-วยมากข้ึน 
เปRนไปอย3างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช3เพียงมีส3วนร3วมอย3างผิวเผินแต3เข-าร3วมด-วยแท-จริงยิ่งข้ึน 
  จิราภรณ"  ศรีคํา (2547) การมีส3วนร3วม หมายถึง การท่ีบุคคลท่ีมีความสนใจหรือมี
ส3วนเ ก่ียวข-องในเรื่องเดียวกันเข-ามาร3วมกัน เ พ่ือปฏิบั ติภารกิจ ไม3ว3าจะเปRนการวางแผน  
การดําเนินงาน การรับทราบผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล หรือร3วมกันทํากิจกรรมต3างๆ 
เพ่ือบรรลุเปQาหมายตามท่ีได-ตกลงกันไว- 
  จินตนา สุจจานันท" (2549) การมีส3วนร3วม หมายถึง กระบวนการดําเนินงานรวม
พลังประชาชนกับองค"กรของรัฐหรือองค"กรเอกชนเพ่ือประโยชน"ในการพัฒนาหรือแก-ป2ญหาของชุมชน 
โดยให-สมาชิกเข-ามาร3วมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพ่ือแก-ป2ญหาของชุมชน 
  ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป� (2550) การมีส3วนร3วม หมายถึง การเป�ดโอกาสให-ประชาชน
ทุกภาคส3วนท่ีเก่ียวข-องเข-ามามีบทบาทร3วมในกิจกรรมทุกประการตามกําลังความสามารถของสมาชิก
ไม3ว3าจะเปRนการตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร3วมกัน นํา
ผลท่ีได-มาปรับปรุงแก-ไขพัฒนางานในกลุ3มให-มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึน 
  สัญญา เคณาภูมิ (2551) การมีส3วนร3วม หมายถึง การท่ีสมาชิกได-มีโอกาสร3วมคิด  
ร3วมตัดสินใจ ร3วมวางแผน ร3วมปฏิบัติตามโครงการ ร3วมติดตามประเมินผลเพ่ือให-บรรลุเปQาหมายท่ีพึง
ประสงค" ท้ังนี้ การมีส3วนร3วมจะต-องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได-รับผลประโยชน"ท่ีเกิดจาก
ชุมชนโดยส3วนรวมร3วมกัน 
  เมตต" เมตต"การุณจิต (2553) การมีส3วนร3วม หมายถึง การเป�ดโอกาสให-บุคคลหรือ
กลุ3มบุคคลเข-ามามีส3วนร3วมในกิจกรรม ไม3ว3าจะเปRนทางตรงหรือทางอ-อม ในลักษณะของการร3วมรับรู- 
ร3วมคิด ร3วมทํา ร3วมตัดสินใจ ร3วมติดตามผล 
  โดยสรุป การมีส3วนร3วม หมายถึง การเป�ดโอกาสให-ประชาชนทุกภาคส3วนร3วมมือกัน
การตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร3วมกันเปRนไปอย3างมี
อิสรภาพ เสมอภาคนําผลท่ีได-มาปรับปรุงแก-ไขพัฒนางานเพ่ือพัฒนาหรือใช-ความคิดสร-างสรรค"  
และความเชี่ยวชาญของแต3ละคนในการแก-ป2ญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ3มให-มีความโปร3งใส
และให-มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึน 
 2.5.2 กระบวนการมีส3วนร3วม 
  เม่ือกล3าวถึงกระบวนการมีส3วนร3วมของประชาชนแล-ว จะต-องนึกถึงกระบวนการท่ี
จะให-ประชาชนได-เข-ามามีบทบาทในทุกข้ันตอนของการมีส3วนร3วม เพราะอย3างน-อยท่ีสุดประชาชน
จะต-องได-รับรู-ข้ันตอนการดําเนินการต3างๆ ไม3ว3าจะเปRนข้ันตอนการตัดสินใจ ข้ันตอนการดําเนินงาน 
และข้ันตอนในการประเมินผลงาน เพ่ือให-รับรู-ถึงความเปRนไปในกิจกรรมสาธารณะต3างๆ ซ่ึงมี
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ผลกระทบต3อประชาชนท้ังทางตรงและทางอ-อม ดังนั้น กระบวนการมีส3วนร3วมของประชาชน  
มีนักวิชาการท่ีได-ทําการวิจัย ได-กล3าวถึงกระบวนการมีส3วนร3วมตามประเด็นสําคัญต3างๆ เช3น  
  ถวิลวดี บุรีกุล (2543) ได-กล3าวถึงกระบวนการมีส3วนร3วมท่ีนํามาประมวลเปRนระดับ
ไว-ได-อย3างน3าสนใจ โดยถวิลวดี ได-ทําวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส3วนร3วม และได-ข-อสรุปถึง
กระบวนการมีส3วนร3วม ควรจะมีลําดับข้ันประกอบไปด-วย การให-ข-อมูล การเป�ดรับความคิดเห็นของ
ประชาชน การปรึกษาหารือการวางแผนร3วมกัน การร3วมปฏิบัติและการควบคุมติดตามโดยประชาชน 
โดยเปRนการเริ่มจากการสื่อสารทางเดียว ซ่ึงเปRนการให-ข-อมูลแต3เพียงอย3างเดียวไปจนถึงสื่อสารสอง
ทางท่ีเปRนการปรึกษาหารือ ร3วมคิด ร3วมวางแผน และเม่ือสื่อสารกันเข-าใจตรงกันแล-ว จึงเปRนการ   
ร3วมทํา และในท่ีสุดเปRนการร3วมติดตามควบคุม ซ่ึงนับเปRนข้ันตอนของการมีส3วนร3วมสูงสุด 
  อภิญญา  กังสนารักษ" (2544) ได-นําเสนอกระบวนการมีส3วนร3วมของชุมชนว3า ชุมชน
ต-องมีส3วนร3วมใน 4 ข้ันตอน ได-แก3 1) การมีส3วนร3วมในการริเริ่มโครงการ ร3วมค-นหาป2ญหาและสาเหตุ
ของป2ญหาภายในชุมชน ร3วมตัดสินใจกําหนดความต-องการและร3วมลําดับความสําคัญของความ
ต-องการ 2) การมีส3วนร3วมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค"วิธีการแนวทางการดําเนินงาน 
รวมถึงทรัพยากรและแหล3งวิทยากรท่ีจะใช-ในโครงการ 3) การมีส3วนร3วมในข้ันตอนการดําเนิน
โครงการ ทําประโยชน"ให-แก3โครงการ โดยร3วมช3วยเหลือด-านทุนทรัพย" วัสดุอุปกรณ"และแรงงาน  
4) การมีส3วนร3วมในการประเมินผลโครงการ  เพ่ือให-รู-ว3าผลจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค"ท่ี
กําหนดไว-หรือไม3 โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปRนระยะต3อเนื่องหรือประเมินผลรวมท้ัง
โครงการในคราวเดียวก็ได-  
  ประพันธ" สร-อยเพ็ชร (2547) ได-กล3าวว3า การมีส3วนร3วมท่ีแท-จริงน3าจะประกอบด-วย 
4 ข้ันตอนหลัก คือ 1) การค-นหาป2ญหา และสาเหตุ 2) การวางแผนดําเนินกิจกรรม 3) การลงทุนและ
การปฏิบัติงาน 4) การติดตามและประเมินผล ในขณะเดียวกัน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ" (2548) ได-ชี้ให-เห็นถึงประเด็นสําคัญของกระบวนการมีส3วนร3วมท่ีมีความลึกลงไปอีก ได-แก3  
1) การตัดสินใจและผลกระทบท่ีสําคัญ 2) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต3อบางคนมากกว3าคนอ่ืน  
3) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต3อผลประโยชน"ของบางคนหรือกลุ3มคนท่ีมีอยู3เดิม 4) การตัดสินใจท่ี
เก่ียวข-องกับเรื่องท่ีมีความขัดแย-งอยู3ก3อนแล-ว 5) ความจําเปRนเพ่ือให-มีการสนับสนุนต3อผลการตัดสินใจ 
ส3วนอคิน รพีพัฒน" (2547) ได-แบ3งข้ันตอนการมีส3วนร3วมออกเปRน 4 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนด
ป2ญหา สาเหตุของป2ญหา ตลอดจนแนวทางแก-ไข 2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนา 
แก-ไขป2ญหา 3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 4) การประเมินผลงานกิจกรรมการ
พัฒนา 
  งานวิจัยของทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป� (2550) ได-ทําวิจัยเรื่องการมีส3วนร3วมในการจัด
การศึกษา ได-ใช-หลักการท่ีอิงไปในแนวทางของนโยบาย และได-พบว3า แท-จริงแล-วกระบวนการมีส3วน
ร3วมมีลักษณะท่ีคล-ายกับการกําหนดนโยบาย เพราะท-ายท่ีสุดของการกําหนดนโยบาย คือ  
การตัดสินใจและการตัดสินใจนี้เอง จึงเปRนเหตุเบื้องต-นของการกําหนดนโยบาย และเปRนการเป�ด
โอกาสให-ประชาชนได-เข-ามาแสดงความคิดเห็นเสมือนหนึ่งเปRนการขัดเกลานโยบายให-มีความ
เหมาะสมกับความต-องการของประชาชน ตามแนวคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป�แล-ว กระบวนการ
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การมีส3วนร3วมน3าจะเริ่มจาก 1) การมีส3วนร3วมในการตัดสินใจ 2) การมีส3วนร3วมในการดําเนินกิจกรรม 
3) การมีส3วนร3วมในการติดตามตรวจสอบการประเมินผล ในขณะท่ี เมตต" เมตต"การุณ"จิต (2553)  
ได-กล3าวถึงกระบวนการการมีส3วนร3วมของประชาชน โดยท่ีมีความสอดคล-องกับ ทรงวุฒิ  
เรืองวาทศิลป� แต3ได-เพ่ิมบางประเด็นท่ีเห็นว3า ยังมีข-อบกพร3องและอาจจะเสริมประเด็นดังกล3าวให-มี
ความชัดเจนข้ึน โดยเริ่มจาก 1) การมีส3วนร3วมในการค-นหาสาเหตุ และความต-องการ 2) มีส3วนร3วมใน
การวางแผน 3) มีส3วนร3วมในการตัดสินใจ 4) มีส3วนร3วมในการปฏิบัติการ 5) มีส3วนร3วมในการติดตาม
ประเมินผล 6) มีส3วนร3วมในการเผยแพร3ประชาสัมพันธ" 
  แต3อย3างไรก็ตาม แนวคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป� และเมตต" เมตต"การุณ"จิต ยังคง
มีลักษณะในเชิงแคบ หากแต3 ยุวัฒน" วุฒิเมธี (อ-างถึงใน จิราภรณ" ศรีคํา, 2547) ได-ให-ความเห็นใน
กระบวนการมีส3วนร3วมท่ีลึก หรือเปRนการต3อเติมประเด็นสําคัญในกระบวนการมีส3วนร3วมมากกว3า  
ซ่ึงยุวัฒน" วุฒิเมธีนี้ ได-เน-นกระบวนการมีส3วนร3วมไปในทางของการพัฒนาชุมชน โดยการบูรณาการ
แนวทางท่ีเปRนนโยบายเข-ากับการพัฒนา จึงสะท-อนแนวคิดในเชิงสังคมมากกว3า ตามแนวคิดของเขา
แล-ว กระบวนการมีส3วนร3วมจะต-องเริ่มจาก 1) การมีส3วนร3วมในการรับรู-ข-อมูลข3าวสาร 2) การมีส3วน
ร3วมในการคิด 3) การมีส3วนร3วมในการตัดสินใจ 4) การมีส3วนร3วมในการวางแผนและดําเนินการ  
5) การมีส3วนร3วมในการประเมินผล 6) การมีส3วนร3วมในการรับผลประโยชน" สอดคล-องกับแนวคิดของ
วรรณศิลป� พีรพันธุ" (2553) ได-กล3าวถึง กระบวนการมีส3วนร3วมในการวางแผนของประชาชนประกอบ
ไปด-วย 1) การรับรู-ข-อมูลข3าวสาร 2) การให-ความเห็น 3) การประชุมรับฟ2งความเห็น 4) การร3วม
ตัดสินใจ 5) การทํางานร3วมกัน  
  จากแนวคิดกระบวนการมีส3วนร3วมท่ีนักวิชาการท้ังหลายได-ให-ทรรศนะไว-ในเบื้องต-น
ท่ีกล3าวมา มีความหลากหลายในประเด็นมากพอสมควร แต3อย3างไรก็ตาม หากนํามาประมวลให-เปRน
ลักษณะท่ีเปRนระบบตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980) จะเห็นว3า มีความเปRน
ระบบในเรื่องของประเด็นสําคัญ โดยเขาได-มีการนําเอากระบวนการมีส3วนร3วมจากนักวิชาการ
ท้ังหลายมาประมวลเปRนแนวคิดหลัก และได-จําแนก รูปแบบกระบวนการมีส3วนร3วม ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 การมีส3วนร3วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการ
ตัดสินใจนั้น ประการแรกสุดท่ีต-องกระทํา คือ การกําหนดความต-องการและการจัดลําดับความสําคัญ 
ต3อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวข-อง การตัดสินใจนี้เปRนกระบวนการต3อเนื่องท่ีต-อง
ดําเนินการไปเรื่อยๆ ต้ังแต3การตัดสินใจในช3วงเริ่มต-น การตัดสินใจในช3วงดําเนินการวางแผน และการ
ตัดสินใจในช3วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว- 
  ข้ันท่ี 2 การมีส3วนร3วมในการดําเนินงาน (Implementation) ในส3วนท่ีเปRนองค"ประกอบ
ของการดําเนินงานโครงการนั้นได-มาจากคําถามว3าใครจะทําประโยชน"ให-แก3โครงการได-บ-างและจะทํา
ประโยชน"ได-โดยวิธีใด เช3น การช3วยเหลือด-านทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและ
การขอความช3วยเหลือ เปRนต-น 
  ข้ันท่ี 3 การมีส3วนร3วมในการรับผลประโยชน" (Benefits) ในส3วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน"
นอกจากความสําคัญของผลประโยชน"ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล-ว ยังจะต-องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน"ภายในกลุ3มด-วย ผลประโยชน"ของโครงการนี้รวมท้ังผลท่ีเปRนประโยชน"ทางบวก
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และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเปRนผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเปRนประโยชน"และเปRนโทษต3อบุคคลและ
สังคมด-วย 
  ข้ันท่ี 4 การมีส3วนร3วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส3วนร3วมในการประเมิน 
ผลนั้นสิ่งสําคัญจะต-องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 
(Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ3มต3างๆ ได- 
  โดยสรุป กระบวนการมีส3วนร3วมในงานวิจัยครั้งนี้ ผู-วิจัยจะมุ3งให-ความสนใจถึง
กระบวนการมีส3วนร3วมในประเด็น การมีส3วนร3วมในการค-นหาสาเหตุ และความต-องการ การมีส3วน
ร3วมในการวางแผนและดําเนินการ การมีส3วนร3วมในการตัดสินใจ มีส3วนร3วมในการปฏิบัติการ การมี
ส3วนร3วมในการประเมินผล มีส3วนร3วมในการเผยแพร3ประชาสัมพันธ"  
 2.5.3 ประเภทการมีส3วนร3วม 
  เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืนๆ (2545) สรุปได-ว3า การมีส3วนร3วมของชุมชน แบ3งได-
ออกเปRน 3 ประเภท ได-แก3 
  1) การมีส3วนร3วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เปRนการมีส3วนร3วมท่ีเกิด
จากความสัมพันธ"เชิงอํานาจไม3เท3าเทียมกันกล3าวคือ ฝrายหนึ่งรู-สึกด-อยอํานาจกว3า มีทรัพยากรหรือ
ความรู-ด-อยกว3าอีกฝrายหนึ่ง เปRนต-น 
  2) การมีส3วนร3วมแบบบางส3วน (Partial Participation) เปRนการมีส3วนร3วมท่ีเกิดจาก
การกําหนดนโยบายของรัฐ โดยไม3รู-ความต-องการของประชาชน ดังนั้น การมีส3วนร3วมจึงเปRนเพียง
ประชาชนได-ร3วมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางส3วนบางเรื่องเท3านั้น 
  3) การมีส3วนร3วมแบบสมบูรณ" (Full Participation) เปRนการมีส3วนร3วมในทุกข้ันตอน
ของการพัฒนาด-วยความเท3าเทียมกันทุกฝrาย จัดเปRนการมีส3วนร3วมในการพัฒนาอย3างแท-จริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เม่ือนํามาใช-ในการเรียนรู-จะสนับสนุนและ
ส3งเสริมให-กระบวนการเรียนรู-ร3วมกันของชุมชนดําเนินไปอย3างมีประสิทธิภาพ 
  จักร พิสุทธิ์ (2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส3วนร3วมจัดการศึกษา สรุปได-ว3า การมี
ส3วนร3วมของชุมชน แบ3งได-ออกเปRน 2 ประเภท ได-แก3 
  1) ลักษณะการมีส3วนร3วมจากความเก่ียวข-องทางด-านเหตุผล โดยการเป�ดโอกาสให-
สังคม องค"กรต3างๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน-าท่ีในการเข-ามามีส3วนร3วมในการ
ดําเนินงาน ต้ังแต3การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร3วมปฏิบัติและการรับผิดชอบใน
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังส3งเสริม ชักนํา สนับสนุนให-การดําเนินงานเกิดผลประโยชน"ต3อชุมชนตาม
จุดมุ3งหมายท่ีกําหนดด-วยความสมัครใจ  
  2) ลักษณะการมีส3วนร3วมจากความเก่ียวข-องทางด-านจิตใจ เปRนการมีส3วนร3วมของ
ชุมชนท่ีการเก่ียวข-องทางด-านจิตใจ อารมณ" รวมท้ัง ค3านิยมของประชาชนเปRนเครื่องชี้นําตนเองให-เข-า
มามีส3วนร3วม แสดงความคิดริเริ่มสร-างสรรค" การกระทําให-บรรลุวัตถุประสงค"ท่ีกําหนดไว- ทําให-ผู-ท่ีเข-า
มามีส3วนร3วม เกิดความผูกพัน มีความรู-สึกรับผิดชอบต3อกิจกรรมท่ีดําเนินงานด-วยความสมัครใจ 
  จินตนา สุจจานันท" (2549) ได-แบ3งประเภทของการมีส3วนร3วมของประชาชนไว-เปRน 
2 ประเภท ดังนี้ 
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  1) การมีส3วนร3วมท่ีแท-จริง (Genuine Participation) เปRนการเป�ดโอกาสให-ประชาชนเข-า
มามีส3วนร3วมในโครงการต้ังแต3เริ่มต-นจนกระท่ังจบโครงการ เริ่มต้ังแต3ร3วมศึกษาป2ญหาและความ
ต-องการ ร3วมหาวิธีแก-ป2ญหา ร3วมวางนโยบายและแผนงาน ร3วมตัดสินใจการใช-ทรัพยากรท่ีมีอยู3และ
ร3วมปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว- และร3วมประเมินผลโครงการ 
  2) การมีส3วนร3วมท่ีไม3แท-จริง (No Genuine Participation) เปRนการมีส3วนร3วมเพียง
บางส3วนโดยเฉพาะเข-าร3วมในการปฏิบัติตามโครงการท่ีได-มีการกําหนดไว-แล-ว เช3น การเข-าเปRนสมาชิก 
หรือการร3วมเสียสละแรงงาน 
  นิรันดร" จงวุฒิเวศย" (อ-างถึงใน สิริพัฒน" ลาภจิตร, 2550) ได-สรุปรูปแบบของการมี
ส3วนร3วมมีดังต3อไปนี้ 
  1) การท่ีประชาชนมีส3วนร3วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ3านองค"กรท่ี
จัดต้ังโดยประชาชน (Inclusive Organization) การรวมกลุ3มเยาวชนต3างๆ 
  2) การท่ีประชาชนมีส3วนร3วมทางอ-อม (Indirect Participation) โดยผ3านองค"กร
ผู-แทนของประชาชน (Representative Organization) กรรมการของกลุ3มหรือชุมชน 
  3) การมีประชาชนมีส3วนร3วมโดยเป�ดโอกาสให- (Open Participation) โดยผ3าน
องค"กรท่ีไม3ใช3ผู-แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช3น สถาบันหรือ
หน3วยงานท่ีเชิญชวน หรือเป�ดโอกาสให-ประชาชนเข-ามามีส3วนร3วมเม่ือไรท่ีได-ทุกเวลา 
  เมตต" เมตต"การุณ"จิต (2553) ได-กล3าวถึงประเภทของการมีส3วนร3วมโดยสามารถ
จําแนกการมีส3วนร3วมออกเปRน 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) การมีส3วนโดยตรง การมีส3วนร3วมในการบริหารเปRนเรื่องท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ
เปRนสําคัญ ดังนั้น ผู-มีหน-าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช3น ผู-บริหาร หัวหน-าโครงการ มักจะเป�ด
โอกาสให-บุคคลอ่ืนเข-ามามีส3วนร3วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให-ข-อคิด ข-อเสนอแนะ เพราะ
กิจกรรมบางอย3างอาจมีอุปสรรค ไม3สารถแก-ป2ญหาให-ลุล3วงไปได-ด-วยดี จึงจําเปRนต-องให-บุคคลอ่ืนเข-า
มาร3วมในการตัดสินใจ เพ่ือให-ผลการตัดสินใจเปRนท่ียอมรับแก3คนท่ัวไปหรือเกิดผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ การมีส3วนร3วมโดยตรงจึงมีสาระสําคัญอยู3ท่ีว3า เปRนการร3วมอย3างเปRนทางการและมักทํา
เปRนลายลักษณ"อักษร เช3น คําสั่งแต3งต้ัง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เปRนต-น 
  2) การมีส3วนร3วมโดยอ-อม การมีส3วนร3วมโดยอ-อมเปRนเรื่องของการทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งให-บรรลุเปQาหมายอย3างไม3เปRนทางการ โดยไม3ได-ร3วมในการตัดสินใจในกระบวนการ
บริหาร แต3เปRนเรื่องของการให-การสนับสนุน ส3งเสริมให-บรรลุเปQาหมายเท3านั้น เช3น การบริจาคเงิน 
ทรัพย"สิน วัสดุอุปกรณ" แรงงาน เข-าช3วยสมทบ ไม3ได-เข-าร3วมประชุมแต3ยินดีร3วมมือ เปRนต-น 
 2.5.4 ลักษณะการมีส3วนร3วม 
  ลักษณะการมีส3วนร3วมนั้น จะพิจารณาได-หลากหลาย ข้ึนอยู3กับว3าจะสนใจศึกษาใน
ประเด็นบ-าง ประเด็นท่ีน3าสนใจในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การเน-นลักษณะการมีส3วนร3วมในประเด็นท่ีเกิด
จากกิจกรรม เช3น การเข-าร3วมแสดงความคิดเห็นในประโยชน"สาธารณะ การเข-าร3วมในการตัดสินใจ 
การวางแผน และร3วมตรวจสอบในลักษณะองค"กรชุมชน ฯลฯ และการเน-นการศึกษาในลักษณะของ
การบริหารท่ีเกิดจากการดําเนินงานในทางนโยบายและในทางปฏิบัติการโดยเจ-าหน-าท่ีของรัฐร3วมกับ
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ชุมชน ดังมีนักวิชาการได-ให-ความเห็น เช3น Ornstein (อ-างถึงใน ชูชาติ พ3วงสมจิตต", 2540) เห็นว3า  
การมีส3วนร3วมจะมีลักษณะมากน-อยเพียงใด ให-พิจารณาว3าผู-นําเป�ดโอกาสให-ประชาชนเข-าไปร3วมใน
การใช-อํานาจและมีบทบาทในการควบคุมได-เท3าใด ซ่ึงเปRนข-อบ3งบอกถึงภาวะผู-นําท่ีเปRนประชาธิปไตย 
ว3า มีสูงหรือตํ่า โดย Ornstein ได-สรุปลักษณะการมีส3วนร3วมออกเปRน 3 ลักษณะ คือ 1) การมีส3วน
ร3วมเทียม หรือไม3มีส3วนร3วม 2) การมีส3วนร3วมพอเปRนพิธีหรือร3วมเพียงบางส3วน 3) การมีส3วนร3วม
อย3างแท-จริง คือ มีอํานาจและบทบาทมาก สอดคล-องกับ แนวคิดของ Campbell & Ramseyer 
(อ-างถึงใน จิราภรณ" ศรีคํา, 2547) ได-แบ3งลักษณะการมีส3วนร3วมของประชาชนได- 5 ลักษณะ ได-แก3  
1) ลักษณะท่ีไม3มีส3วนร3วมเลย 2) ลักษณะท่ีมีส3วนร3วมน-อย 3) ลักษณะท่ีมีส3วนร3วมปานกลาง  
4) ลักษณะท่ีมีส3วนร3วมมาก 5) ลักษณะท่ีมีส3วนร3วมมากท่ีสุด   
  ฮันติงตัน และเนลสัน (Huntington & Nelson, 1975) เห็นว3า ลักษณะการมีส3วน
ร3วมของประชาชนจะพิจารณาจาก กิจกรรม และการบริหาร ซ่ึงจะต-องมีการศึกษาควบคู3กันไป ใน
ระดับกิจกรรมนั้น จะเปRนพ้ืนฐานเบื้องต-นของการทําให-ประชาชนได-มีโอกาสเข-ามามีส3วนร3วมมากท่ีสุด 
ส3วนในด-านการบริหารนั้น จะเปRนลักษณะของผู-มีอํานาจหน-าท่ีท่ีจะเป�ดทางให-ประชาชนได-มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกถึงเข-าร3วมในกิจกรรม โดย Huntington & Nelson ได-มีหลักใน
การพิจารณาถึงลักษณะการมีส3วนร3วมดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) กิจกรรม ลักษณะของการมีส3วนร3วมประเภทนี้ให-ดูจากกิจกรรมที่เข-าร3วม เช3น 
ด-านการเมือง อาจพิจารณาจากการมีส3วนร3วมของประชาชนในการเลือกต้ัง การลงประชามติ  
การประท-วง กรณีท่ีรัฐมีโครงการท่ีมีผลกระทบต3อประชาชน เปRนต-น ว3า สามารถกระทําได-เพียงใด 
  2) ระดับการบริหาร โครงสร-างขององค"กรหนึ่งจะต-องมีสายการบังคับบัญชา ดังนั้น 
การมีส3วนร3วมจะพิจารณาได-จาก 
   - ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝrายจะมีความเสมอกันในตําแหน3ง ดังนั้น การมีส3วน
ร3วมในแนวราบจึงเปRนไปอย3างหลวมๆ ไม3จริงจัง ท้ังนี้อาจเปRนเพราะมีสถานะหรือตําแหน3งเท3ากัน 
   - ในแนวด่ิง เปRนการมีส3วนร3วมตามสายการบังคับบัญชา เช3น มีหัวหน-าลูกน-อง  
มีฝrาย แผนกต3างๆ ลดหลั่นกันไป เปRนต-น การทํางานจึงมีการตรวจสอบตามลําดับข้ัน การแสวงหา
ผลประโยชน"เพ่ือตนเองหรือผู-อ่ืนจะได-รับการตรวจสอบจากผู-บังคับบัญชา 
   - การมีส3วนร3วมทั้งแนวราบและแนวดิ่งนั้น ในบางครั้งจะต-องทํางานร3วมกัน
ผู-บังคับบัญชาและเพ่ือนร3วมงานในแผนกอ่ืน จึงต-องแสดงบทบาทตาสถานภาพของแนวราบและ
แนวด่ิง 
  ไพบูลย" วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย" เพชรมาก (2551) ได-กล3าวถึงลักษณะการมี
ส3วนร3วมในการพัฒนาชุมชนไว-ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส3วนร3วมของประชาชนในการพัฒนา
เมืองและชนบท โดยได-ข-อสรุปลักษณะการมีส3วนร3วมแบ3งออกเปRน 6 ลักษณะ ได-แก3 
  1) การรับรู-ข3าวสาร (Public Information) การมีส3วนร3วมแบบนี้ ประชาชนเปRนผู-ท่ี
มีส3วนได-ส3วนเสีย และบุคคลหรือหน3วยงานท่ีเก่ียวข-องจะต-องได-รับการแจ-งให-ทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังผลกระทบท่ีคาดว3าจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ การแจ-งข3าวสารดังกล3าวจะต-อง
เปRนการแจ-งก3อนท่ีจะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
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  2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เปRนรูปแบบของการมีส3วนร3วมท่ีมีการ
จัดการหารือระหว3างผู-ดําเนินการโครงการกับประชาชนท่ีเก่ียวข-องและได-รับผลกระทบ เพ่ือรับฟ2ง
ความคิดเห็นและการตรวจสอบข-อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ยังเปRนช3องทางการกระจายข3าวารข-อมูลไป
ยังประชาชนและหน3วยงานท่ีเก่ียวข-องให-เกิดความเข-าใจ และเพ่ือให-มีการให-ข-อเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบทางเลือกการตัดสินใจ 
  3) การประชุมรับฟ2งความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค"เพ่ือให-ประชาชน
และฝrายท่ีเก่ียวข-องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู-ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ ใช-เวทีสาธารณะในการ
ทําความเข-าใจ การประชุมรับฟ2งความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช3น การประชุมระดับชุมชน 
(Community Meeting) การประชุมรับฟ2งความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting)  
  4) การประชาพิจารณ" (Public Hearing) เปRนการประชุมท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ี
เปRนระบบ และมีความชัดเจนมากข้ึน เปRนเวทีในการสเนอข-อมูลอย3างเป�ดเผยไม3มีการป�ดบังขอผู-ท่ีมี
ส3วนได-และส3วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะต-องมีองค"ประกอบของ
ผู-เข-าร3วมท่ีเปRนท่ียอมรับ มีหลักเกณฑ"และประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจน และมีการแจ-งให-ทุกฝrาย
ทราบอย3างชัดเจน 
  5) การมีส3วนร3วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เปRนเปQาหมายสูงสุดของการมีส3วน
ร3วมของประชาชนให-ประชาชนเปRนผู-ตัดสินใจต3อประเด็นป2ญหานั้นๆ ซ่ึงอาจจะดําเนินการโดยการ
เลือกตัวแทนเข-าไปเปRนกรรมการท่ีมีอํานาจการตัดสินใจ 
  6) การใช-กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม3ถือว3าเปRนการมีส3วนร3วมของประชาชนโดยตรง
ในเชิงการปQองกันและแก-ไข แต3เปRนลักษณะของการเรียกร-องและการปQองกันสิทธิของตนเองอัน
เนื่องมาจากการไม3ได-รับความเปRนธรรม เพ่ือให-ได-มาซ่ึงผลประโยชน" ท่ีตนเองควรจะไดรับ  
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทยได-ให-หลักเรื่องการมีส3วนของประชาชนไว-หลายประการ และ
ประชาชนสามารถใช-สิทธิตามรัฐธรรมนูญท้ังในรูปแบบของป2จเจกหรือในรูปแบบกลุ3ม องค"การ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว- 
  โดยสรุป ลักษณะการมีส3วนร3วม คือ การมีส3วนร3วมในระดับกิจกรรม ได-แก3 การรับรู-
ข3าวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟ2งความคิดเห็น การประชาพิจารณ" การลงประชามติ  
และการมีส3วนร3วมในระดับการบริหาร ได-แก3 การมีส3วนร3วมในการตัดสินใจ การใช-กลไกทางกฎหมาย 
ในประเด็นการมีส3วนร3วมในระดับการบริหารนี้ ยังจะต-องพิจารณาจาก ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝrาย
จะมีความเสมอกันในตําแหน3ง และ ในแนวด่ิงเปRนการมีส3วนร3วมตามสายการบังคับบัญชา 
 2.5.5 ป2จจัยท่ีทําให-เกิดการมีส3วนร3วม 
  การท่ีชุมชนจะเข-ามามีส3วนร3วมนั้น มีป2จจัยท่ีส3งผลให-ประชาชนเข-ามามีส3วนร3วม ซ่ึง
มีนักวิชาการได-เสนอแนวคิด ดังนี้ 
  คอฟแมน (Koufman, 1949) ศึกษาป2จจัยท่ีเก่ียวข-องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท 
พบว3า อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได-และระยะเวลาการอยู3อาศัยในท-องถ่ิน  
มีความสัมพันธ"กับระดับการมีส3วนร3วมของประชาชน ในขณะท่ี ประยูร ศรีประสาธน" (2542) ได-
นําเสนอป2จจัยของการมีส3วนร3วม ว3าป2จจัยท่ีส3งผลต3อการมีส3วนร3วม มีด-วยกัน 3 ป2จจัย คือ 1) ป2จจัย
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ส3วนบุคคล ได-แก3 อายุ เพศ 2) ป2จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได-แก3 การศึกษา อาชีพ รายได- และการ
เปRนสมาชิกกลุ3ม 3) ป2จจัยด-านการสื่อสาร ได-แก3 การรับข3าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล และมี
ความสอดคล-องกับ สุธี วรประดิษฐ" (2553) ได-ศึกษาการมีส3วนร3วมของประชาชน และได-นําเสนอ
ป2จจัยท่ีมีส3วนในการผลักดันให-ประชาชนเข-ามามีส3วนร3วม โดยได-สรุป แบ3งออกเปRน 3 ประเด็น คือ  
1) ลักษณะส3วนบุคคล ได-แก3 เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ"ต3างๆ 2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ได-แก3 อาชีพ รายได- 3) การได-รับข-อมูลข3าวสาร ได-แก3 ความถ่ีในการรับรู-ข3าวสาร และแหล3งท่ีมาของ
ข3าวสาร แต3ไม3สอดคล-องกับ Leeder (อ-างถึงใน จิราภรณ" ศรีคํา, 2547) ได-สรุปป2จจัยท่ีทําให-
ประชาชนเข-ามามีส3วนร3วมหรือไม3มีส3วนร3วมในกิจกรรมต3างๆ ไว-ว3า บุคคลหรือกลุ3มบุคคลจะเข-ามามี
ส3วนร3วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต3อเม่ือกิจกรรมนั้นสอดคล-องกับความเชื่อพ้ืนฐาน ทัศนคติ และค3านิยมของ
ตน มีคุณค3าสอดคล-องกับกับผลประโยชน"ของตน มีเปQาหมายท่ีจะส3งเสริมและปกปQองรักษา
ผลประโยชน"ของตน สอดคล-องกับสิ่งท่ีตนได-มาหรือหวังเอาไว- และบุคคลหรือกลุ3มบุคคลจะไม3เข-ามามี
ส3วนร3วมในกิจกรรมใดก็ต3อเม่ือตนเองได-มีประสบการณ"ท่ีเปRนอคติต3อเรื่องนั้นๆ มาแล-ว และบุคคล
หรือกลุ3มบุคคลจะเข-ามามีส3วนร3วมในกิจกรรมใดๆ ย3อมข้ึนอยู3กับความคิดเห็นของตนเปRนใหญ3 ข้ึนอยู3
กับอุปนิสัยและจารรีตประเพณี ข้ึนอยู3กับโอกาสท่ีจะอํานวยข้ึนอยู3กับความสามารถรวมท้ังการเข-ามา
มีส3วนร3วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุ3มบุคคลจะกระทําโดยการบีบบังคับหาได-ไม3 นอกจากนี้
บุคคลและกลุ3มบุคคลจะเข-ามามีส3วนร3วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต3อเม่ือได-รับการสนับสนุน กระตุ-นยั่วยุและ
จูงใจให-เกิดข้ึน 
  ในขณะเดียวกัน ก็มีนักวิชาการกลุ3มหนึ่งท่ีได-ศึกษาป2จจัยเชิงสาเหตุท่ีเน-นท่ีป2จจัย
ส3วนบุคคล องค"กรและชุมชน ซ่ึงจะเปRนป2จจัยท่ีเหมาะสมกับการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เช3น สิริพัฒน"  
ลาภจิตร (2550) ได-ศึกษาป2จจัยท่ีส3งผลต3อการตัดสินใจมีส3วนร3วมของประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงาน องค"การบริหารส3วนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงได-ข-อสรุปประเด็น
ป2จจัยท่ีมีส3วนสําคัญประกอบด-วย 1) ป2จจัยด-านบุคคล ได-แก3 การเปRนหน-าท่ีของประชาชน อาสาสมัคร
ด-วยใจ มีความรู-ความสามารถ กล-าพูดกล-าแสดงความคิดเห็น เปRนท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชน     
มีทักษะและประสบการณ" เปRนประโยชน"กับตัวเองและชุมชน 2) ป2จจัยด-านชุมชน ได-แก3 ชุมชนให-การ
สนับสนุนและเป�ดโอกาสให-มีส3วนร3วม เลือกให-เปRนตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุ3มต3างๆ      
ท่ีสนับสนุนผลักดันการมีส3วนร3วม 3) ป2จจัยด-านองค"การ ได-แก3 อบต. ดําเนินงานเปRนไปตาม
กฎระเบียบ เอาใจใส3กระตือรือร-นในการแก-ป2ญหา มีประชาพิจารณ"ประชาคมหมู3บ-าน สอดคล-องกับ 
เนตรรุ-ง อยู3เจริญ (2553) ได-ศึกษาป2จจัยเชิงสาเหตุท่ีส3งผลต3อการมีส3วนร3วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครูสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการทําวิจัยครั้งนี้ เนตรรุ-ง อยู3เจริญ ได-พบตัวแปรท่ีมีผลต3อการมีส3วนร3วม ประกอบด-วย 1) ป2จจัย
ด-านองค"กร ได-แก3 บรรยากาศองค"กร และการติดต3อสื่อสาร 2) ป2จจัยส3วนบุคคล ได-แก3 เจตคติต3อการ
มีส3วนร3วม และแรงจูงใจในการทํางาน ท่ีส3งผลต3อการมีส3วนร3วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  โดยสรุปป2จจัยท่ีทําให-เกิดการมีส3วนร3วม ได-แก3 1) ป2จจัยด-านบุคคลได-แก3 เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ"ต3างๆ 2) ป2จจัยด-านชุมชน ได-แก3ชุมชนให-การสนับสนุนและเป�ดโอกาส
ให-มีส3วนร3วม เลือกให-เปRนตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุ3มต3างๆ ท่ีสนับสนุนผลักดันการมีส3วน
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ร3วม 3) ป2จจัยด-านองค"การ ได-แก3 บรรยากาศองค"กร การติดต3อสื่อสาร กฎระเบียบ การเอาใจใส3
กระตือรือร-นในการแก-ป2ญหา มีประชาพิจารณ"ประชาคม 4) ป2จจัยด-านทัศนคติ ได-แก3 เจตคติต3อการมี
ส3วนร3วม และแรงจูงใจในการทํางาน 
 
2.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส,วนร,วมในการพัฒนาในชุมชน 
 การครอบงําการมีอิทธิพลทางอํานาจของกลุ3มคนในประเทศท่ีเรียกว3า “ประชาธิปไตย” ต3อ
ผู-คนใน “ประเทศท่ีกําลังพัฒนา” หลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งท่ี 2 การมีส3วนร3วมได-ถูก
ริเริ่มและถ3ายทอดในกระบวนการพัฒนาอย3างมีแผนโดยถูกแทรกอยู3ในนโยบายความช3วยเหลือ
ทางการพัฒนาของประเทศตะวันตกและในการวางแผนการพัฒนาของกลุ3มประเทศด-อยพัฒนาในช3วง
ทศวรรษแห3งการพัฒนา (1950-1960) แนวคิดเก่ียวกับการมีส3วนร3วมถูกใช-เปRน “การปฏิบัติการ”  
ในกระบวนการพัฒนาชุมชนโดยเน-นให-คนในชุมชนท-องถ่ินเข-ามาร3วมในกระบวนการพัฒนาเพ่ือ
ปรับปรุงสภาพความเปRนอยู3ของตัว 
 การมีส3วนร3วม ถูกใช-สร-างเปRนแนวคิดและเปRนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ (Skill) และ
สนับสนุนเชิงกระตุ-นให-คนในท-องถ่ินได-ร3วมเปRนส3วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา รวมท้ังสร-างความ
รับผิดชอบในการสนับสนุนต3อการร3วมปฏิบัติในงานโครงสร-างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ การพัฒนาชุมชนใน
ระยะป� 1960 ยังเปRนการวางฐานองค"กรชุมชนโดยมุ3งเน-นให-องค"กรเปRนผู-สนับสนุนให-คนในท-องถ่ินเข-า
มามีส3วนร3วมในกิจกรรมขององค"กร และมุ3งสร-างความรู-ความเข-าใจ เก่ียวกับการมีส3วนร3วมในการ
บริหารตลอดจนความรู-ความเข-าใจการมีส3วนร3วมและความสามัคคีพร-อมใจในหมู3สมาชิกของชุมชน
แนวคิดการมีส3วนร3วมของชุมชน เปRนแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน คือการท่ีประชาชนมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ (Empowerment) ในการพัฒนา โดยแสดงศักยภาพท่ีตนมีอยู3 ในการตัดสินใจในการ
แก-ป2ญหาหรือพัฒนาด-านต3างๆ ท่ีสอดคล-องกับความต-องการของชุมชน 
 การพัฒนาแบบมีส3วนร3วม (Participatory Development) หมายถึง การเป�ดโอกาสให-
ประชาชนได-มีส3วนร3วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร3วมกันรับผิดชอบในเรื่องต3างๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวของชุมชนเอง การผนึกกําลังเพ่ือก3อให-เกิดประโยชน" เกิดความร3วมมือว3าการระดม
พลังของประชาชน ให-เกิดความร3วมมือร3วมใจระหว3างประชาชนด-วยกัน และรวมท้ังการปฏิบัติการให-
ประชาชนเกิดความร3วมมือร3วมใจกับหน3วยงานของรัฐ หรือตัวแทนอย3างเต็มท่ี 
 การพัฒนาแบบมีส3วนร3วม เปRนการพัฒนาท่ีเน-นให-ประชาชนมีส3วนร3วมในการพัฒนาหรือ
เปRนหุ-นส3วนในการพัฒนา (Partnership in Development) อันเปRนกระแสแนวความคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาและอยู3ในแผน ฉบับท่ี 8 โดยความคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือ ประชาชนในชุมชนควรเปRนผู-ระบุ
ป2ญหา ความต-องการ ตลอดจนแนวทางแก-ไขป2ญหาของชุมชน ซ่ึงการมีส3วนร3วมของประชาชนจะมีผล
ทําให-มีการเพ่ิมบทบาทการมีส3วนของประชาชนในการพัฒนา อีกท้ังเพ่ิมความรู-สึกร3วมในการเปRน
เจ-าของท-องถ่ินของตนเอง และการพัฒนาชนบทหากมองในภาพกว-างๆ ภาคการพัฒนาต3างๆ ท่ีมา
ประกอบเปRนหุ-นส3วนการพัฒนาชนบทท่ีมีบทบาทเก่ียวข-องโดยตรง นั้นยังประกอบด-วยภาคต3างๆ  
ได-แก3 ภาคราชการ ภาคประชาชนและชุมชน ภาคองค"กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอ่ืนๆ เช3น 
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นักวิชาการ สื่อมวลชน ซ่ึงภาคต3างๆ ต-องมีส3วนร3วมในการปฏิบั ติตามหน-าท่ีของตน โดยทุก
ส3วนประกอบจะต-องมีส3วนร3วมกัน เพ่ือทําการพัฒนาประเทศให-สามารถพ่ึงตนเองได- 
 อคิน ระพีพัฒน" และจารุภรณ"  เภาธะทัด (2531) ได-ให-ความหมายของการมีส3วนร3วมของ
ประชาชนว3า หมายถึง การท่ีประชาชนเปRนผู-คิดค-นป2ญหา เปRนผู-นําทุกอย3าง ไม3ใช3มีการกําหนดเอาไว-แล-ว 
หรือเพียงแค3ให-ประชาชนเข-ามาร3วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย3างต-องเปRนเรื่องของประชาชนท่ีคิดข้ึน 
 ทวีทอง หงส"วิวัฒน" (2527) ได-ให-ความหมายของการมีส3วนร3วมของประชาชนว3า หมายถึง 
การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการควบคุมการใช- และการกระจาย
ทรัพยากร ในป2จจัยท่ีมีในสังคมเพ่ือประโยชน"ในการดํารงชีพ ซ่ึงแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการ
กําหนดชีวิตของตนเอง 
 เพียงเดือน ขําสีเมฆ (2542) ได-ให-สาระของ การมีส3วนร3วมของประชาชน หมายถึง การ
เป�ดโอกาสให-ประชาชนได-มีส3วนร3วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร3วมรับผิดชอบในเรื่อง
ต3างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การท่ีสามารถทําให-ประชาชนมีส3วนร3วมในการพัฒนา แก-ไข 
และนํามาซ่ึงสภาพความเปRนอยู3ของประชาชนท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกันจะต-องยอมรับด-วยความบริสุทธิ์ใจ
ว3า มนุษย"นั้นสามารถพัฒนาได-ถ-ามีโอกาสและได-รับคําชี้แนะท่ีดี 
 การมีส3วนร3วมของประชาชน มีความหมายสําคัญท่ีการมีส3วนร3วมในการตัดสินใจ ในการ
กําหนดนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการชุมชน คน ทุนของชุมชน จึงต-องมี
การแยกแยะเนื้อหาและรูปแบบของการมีส3วนร3วมของประชาชน  ให-เหมาะสมกับแต3ละเรื่องพร-อมกับ
วิธีการ กระบวนการและข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
 2.6.1 อุปสรรคในการมีส3วนร3วมของกลุ3ม 
  1) อุปสรรคด-านการเมือง เกิดจากการไม3ได-กระจายอํานาจหน-าท่ีความรับผิดชอบ 
ให-แก3ประชาชน โครงสร-างอํานาจทางการเมือง การปกครอง การบริหาร และเศรษฐกิจ ตกอยู3ในกํา
มือของทหาร นายทุนและข-าราชการ 
  2) อุปสรรคด-านเศรษฐกิจ เกิดจากการขาดความสามารถในการพ่ึงตนเองอํานาจ
การต3อรองมีน-อย กระบวนการผลิต และป2จจัยการผลิตอยู3ภายใต-ระบบทุนนิยม 
  3) อุปสรรคด-านวัฒนธรรม ชาวนายากจนตกอยู3ภายใต-ความสัมพันธ"ของระบบ
อุปถัมภ" การแบ3งแยก เชื้อชาติ ภาษา เพศและอายุ การครอบงําของผู-นําและการแสวงหาผลประโยชน"
ส3วนตน 
  องค"ประกอบการมีส3วนร3วมในการพัฒนาชุมชน ประกอบด-วย 1) เริ่มต-นจากจุดท่ีเขา
เปRนอยู3จริง 2) ศึกษาว3าเขาสามารถช3วยตนเองได- 3) ยอมรับว3าเขาสามารถช3วยตนเองได- 4) ความ
ต-องการท่ีแท-จริงของเขา 5) เข-าใจบทบาทของคนช3วยเหลือกับคนท่ีถูกช3วยเหลือ 6) ใช-สถาบันท่ีมีอยู3
ในชุมชน 
  ปรัชญาของการพัฒนางานของชุมชนซ่ึงได-แก3 1) ความหมาย 2) องค"ประกอบของ
การพัฒนางานของชุมชน 
  พัฒนางาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให-ดีข้ึนโดยมีเปQาหมายสูงสุด คือ การสร-าง
จิตสํานึก ผ3านการมีส3วนร3วมของประชาชน เรียนรู-  และตระหนัก โดยเข-าใจถึงความแตกต3าง  
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เพ่ือนําไปสู3เปQาหมาย คือ มีความทะเยอทะยาน อยากอย3างมีขอบเขต โดยท่ีจะต-องไม3มีความรู-สึก
แปลกแยก ให-สามารถพ่ึงตนเองได- จนถึงจุดสูงสุดคือ การมีจิตสํานึกร3วม เพ่ือประโยชน"สุขส3วนรวม 
การปฏิบัติในพ้ืนท่ี 6 ข้ันตอน (คนไทยทําได-แค3ข้ันท่ี 4) 
  ข้ันท่ี 1 ตระหนัก (รับรู-, เห็นความสําคัญ, ไม3วิตกกังวล, หาทางแก-ไข) สะท-อนออกมา
ในรูปของป2ญหาและความต-องการ 
  ข้ันท่ี 2 ความอยากได-ด-วยวิธีการท่ีดีท่ีสุด 
  ข้ันท่ี 3 ไม3ทําให-เกิดความแปลกแยก/การเคารพในศักด์ิศรี การทําให-เขาเห็นว3าเปRน
ส3วนสําคัญ 
  ข้ันท่ี 4 การมีส3วนร3วม (1. แท-จริง: พร-อมให-คนตัดสินใจ 2. ต3อเนื่อง: ยังไม3พร-อมให-
คนตัดสินใจ) ของประชาชน ซ่ึงทําให-ได-เรียนรู- ได-ความรู-สึกเปRนเจ-าของและไม3โทษผู-อ่ืน 
  ข้ันท่ี 5 การพ่ึงตนเองท่ีบุคล/กลุ3ม พยามยามท่ีจะพัฒนาและแก-ป2ญหาต3างๆ ด-วย
ตนเอง 
  ข้ันท่ี 6 สังคมท่ีผู-คนคํานึงถึงส3วนร3วมกัน 
  การสร-างความพร-อมและการมีส3วนร3วมของประชาชน จะต-องมีความพร-อมในการ
จัดต้ังหมู3บ-าน และชุมชนเมือง ได-ดังนี้  
  1) สร-างจิตสํานึกร3วมกันของประชาชน ในการร3วมบริหารจัดการ โดยประชาชนและ
เพ่ือประชาชนของชุมชน  
  2) สร-างกระบวนการเรียนรู-ร3วมกัน เพ่ือให-ทราบนโยบาย กลไก แนวทางการบริหาร 
การจัดการชุมชน 
  3) สร-างกระบวนการมีส3วนร3วมของประชาชนในการดําเนินการ และบริหารจัดการ 
เริ่มจากร3วมรับรู- ร3วมคิด ร3วมทําวิสัยทัศน" 
  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง อิ น ท ร า ณี  ก า รั ต น"  ( 2546)  วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติระหว3างชุมชนบริเวณลุ3มน้ําปุ� อําเภอสอง จังหวัดแพร3 พบว3าชุมชนบริเวณลุ3ม
แม3น้ําปุ�ยังเปRนชนบทท่ีมีวัฒนธรรมพ้ืนบ-านเปRนหลักในการดํารงชีวิตประจําวันและสอดรับกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในการร3วมมือกันรักษาแหล3งอาหารของชุมชนเปRนอย3างดี การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือต3อการส3งเสริมบทบาทการมีส3วนร3วมร3วมระหว3างชุมชนมี 4 รูปแบบ คือ 
การประชุมประจําเดือน หรือการประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมของหมู3บ-าน การประชุมของหน3วยงาน การ
ไปศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมประสบการณ"ของสังคมการเรียนรู- และการร3วมกิจกรรมในพิธีกรรม
ต3างๆ ในชุมชน ป2จจัยท่ีสําคัญท่ีเปRนแรงผลักดันให-เกิดการมีส3วนร3วมระหว3างชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมของผู-นําและเครือญาติ เปRนการควบคุมภายใน หน3วยงาน
ภายนอกท่ีเปRนแนวร3วมสนับสนุนกิจกรรมมีส3วนผลักดันด-วยเช3นกัน เง่ือนไขในการสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติมีท้ังเง่ือนไขภายในท่ีเปRนเรื่องของวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี สภาพ
ความเปRนอยู3ท่ีเก่ียวข-องกับเศรษฐกิจ รวมท้ังผู-นําและเครือญาติ ส3วนเง่ือนไขภายนอกได-แก3การพัฒนา
และการทํางานท่ีไม3สอดคล-องกับสภาพความเปRนจริงของชีวิต คนในชุมชนของภาครัฐ ธุรกิจเอกชน 
และพ3อค-าคนกลาง กระบวนการและรูปแบบท่ีได- พัฒนาข้ึนคือการเรียนรู-และแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ"ด-วยกันจากการปฏิบัติ และการทํากิจกรรมในกรอบของกระบวนการมีส3วนร3วม          
3 ข้ันตอน ท่ีจะทําให-เกิดความร3วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว3างชุมชนได-เปRนอย3างดี 
คือ การมีส3วนร3วม การปฏิบัติ และการให-การศึกษาในรูปแบบ P-A-T (การมีส3วนร3วม; Particpation - 
การนําไปปฏิบัติ; Action - การโอนความรู-;  Transaction) 
  กิติศักด์ิ ศิริมังคละ (2546) วิจัยเรื่องการมีส3วนร3วมของคณะกรรมการกองทุน
หมู3บ-านตามนโยบายกองทุนหมู3บ-านและชุมชนเมือง พบว3า การดํารงตําแหน3ง ระยะเวลาการปฏิบัติ
หน-าท่ีการเปRนสมาชิกกลุ3มทางสังคม และการได-รับข-อมูลข3าวสารข-อมูลเปRนป2จจัยท่ีส3งผลต3อการเข-าไป
มีส3วนร3วมในการดําเนินการกองทุนหมู3บ-านของคณะกรรมการกองทุนหมู3บ-านจังหวัดอ3างทอง 
  โดยสรุปการพัฒนาแบบมีส3วนร3วมของชุมชนนั้น ผู-นําจะต-องมีวิสัยทัศน" มองถึง
อนาคตท่ีบุคคล กลุ3มคน องค"การ คาดหวังให-เกิด โดยการกําหนดหรือต้ังเปQาหมายเอาไว-ล3วงหน-า ซ่ึง
อาศัยประสบการณ"และข-อมูลในป2จจุบันและวิสัยทัศน"มีท้ังในระดับมหัพภาคและจุลภาค การสร-าง
ความเข-มแข็งในชุมชนต-องสร-างผู-นําท่ีมีศักยภาพโดยใช-การศึกษาดูงาน การอบรม และการปฏิบัติจริง 
การพัฒนากลุ3มองค"กร ชุมชน และพัฒนางาน โดยยึดหลักการเรียนรู-ร3วมกัน สร-างความสามัคคี ความ
เอ้ืออาทรร3วมกัน โดยการสร-างการมีส3วนร3วมในทุกข้ันตอน จะเห็นได-ว3าชุมชนตัวอย3างท่ีสามารถสร-าง
ความเข-มแข็ง พ่ึงตนเองได-จริงๆ จะต-องพัฒนาท่ีตัวผู-นําก3อน ผู-นําจะต-องเสียสละเห็นประโยชน"
ส3วนรวมมากกว3าประโยชน"ส3วนตน มีจิตสาธารณะท่ีแท-จริง  ซ่ึงสังคมป2จจุบัน ต3างคนต3างอยู3 ต3างคน
ต3างทํา ใครทําได-ดีไม3อยากบอกคนอ่ืน หรือไม3อยากให-คนอ่ืนได-ดีกว3าตน แข3งขันกันเพ่ือให-ได-เงินโดย
ไม3สนใจคนอ่ืน จุดเริ่มอยู3ท่ีตัวผู-นําโดยรัฐมีส3วนสนับสนุนให-ทุกคนมีส3วนร3วม ด-วยการประชาสัมพันธ"ให-
รู-ถึง ประโยชน" สวัสดิการชุมชนท่ีจะได-รับ และจะต-องย้ําว3าเปQาหมาย ความสําเร็จ คือ พลังท่ีทุกคนมี
อยู3 ช3วยกันคิด ช3วยกันทํา จะทําให-สิ่งต3างๆ ประสบความสําเร็จได-โดยง3าย 
  วิสัยทัศน" คือ ความสามารถของบุคคลในการมองท่ีมีความแตกต3างระหว3างป2จจุบัน
กับอนาคตในทางสร-างสรรค" และสามารถท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสิ่งท่ีอยู3ในป2จจุบันไปสู3อนาคต
ท่ีต-องการได- 
  การุณ เลี่ยวศรีสุข (2538) วิสัยทัศน" คือ สภาพการณ"ท่ีบุคคลมุ3งม่ันในการให-เกิดการ
รับรู- เปQาประสงค"ท่ีต-องการ หรืออาจจะเปRนการบรรยายเก่ียวกับสิ่งต3างๆ ท่ีพึงจะมีข้ึนในอนาคต หรือ
เปRนมโนทัศน"ท่ีเก่ียวกับสภาพการณ"ในอนาคตท่ีพึงประสงค"เปRนอันท่ีรับรู-ได-ทุกคนในองค"นั้นๆ 
  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ"ศักด์ิ (2539) วิสัยทัศน" คือ จินตนาการ การกําหนดเปQาหมาย 
การริเริ่ม การวางแผน การลงมือกระทํา ตลอดการฝrาฟ2นอุปสรรคโดยยึดม่ันในเปQาหมายความสําคัญ
ของวิสัยทัศน" ในสภาวะป2จจุบันของสังคม การดําเนินการทางธุรกิจ ระบบการบริหาร และการแข3งขัน
กันพัฒนาองค"กรหรือชุมชนและการดําเนินงานด-านต3างๆ สิ่งจําเปRนคือการท่ีผู-นําขององค"กรหรือ
ชุมชนจําเปRนจะต-องมีวิสัยทัศน"ท่ีกว-างไกล หากดําเนินการในกิจการใดๆ ล-มเหลว จึงกล3าวได-ว3า  
การพัฒนาชุมชนเพ่ือให-สามารถท่ีจะอยู3ได-ในยุคโลกาภิวัฒน" ผู-นําชุมชนซ่ึงเปRนผู-นําขององค"กรนั้นๆ 
บุคคลในชุมชนจะต-องมีวิสัยทัศน"ท่ีชัดเจน และมีแนวทางในการปฏิบัติได-จริง ผู-ปฏิบัติจะต-องเข-ามามี
ส3วนร3วมในการสร-างวิสัยทัศน"กับผู-นําชุมชนด-วย อันเปRนการระดมความคิดเห็นและป2ญหาขององค"กร 
การแก-ไขและเสริมสร-างสิ่งใหม3ๆ ให-กับชุมชน  ถือได-ว3าเปRนการสร-างวิสัยทัศน" 
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  ควิกเลย" (Quigley, 1993) อธิบายว3า วิสัยทัศน"ของบุคคล ประกอบด-วยองค"ประกอบ
พ้ืนฐาน 3 ประการท่ีสําคัญคือ ค3านิยมร3วมในองค"กร ภารกิจและเปQาหมาย โดยแต3ละองค"ประกอบมี
ความหมายในตัวเอง องค"ประกอบด-านค3านิยมร3วมองค"การถือได-ว3าเปRนป2จจัยพ้ืนฐานท่ีทําให-ก3อเกิด
วิสัยทัศน" ส3วน ภารกิจ และเปQาหมายเปRนองค"ประกอบท่ีทําให-วิสัยทัศน"มีความสมบูรณ"มากข้ึน 
  แมนเนสส" (Mannasse, 1986) ได-กล3าววิสัยทัศน" ว3าประกอบด-วย 4 ประการ คือ  
1) วิสัยทัศน"ขององค"กร (Organization Vision) ได-กล3าวว3าเก่ียวกับภาพท่ีกว-างและสมบูรณ"ของ
ระบบองค"กรในป2จจุบันซ่ึงมีอยู3ในสภาพแวดล-อมเปRนการมองในภาพรวมท้ังองค"กรและสภาพแวดล-อม 
2) วิสัยทัศน"อนาคต (Future Vision) คือการสร-างภาพของระบบองค"กรภายใต-สภาพแวดล-อม  
ณ จุดหนึ่งหรือเวลาหนึ่งในอนาคตซ่ึงจะชี้ว3าองค"กรในอนาคตจะเปRนอย3างไร 3) วิสัยทัศน"ส3วนบุคคล 
(Personal Vision) จะเก่ียวข-องกับยุทธศาสตร"ของการพัฒนาองค"กร การกําหนดตําแหน3งของบุคคล
และการพัฒนาบุคคล เปRนการเชื่อมระหว3างผู-บริหารหรือผู-นําองค"กร อันเปRนความสามารถท่ีจะ
ประสาน ชี้บ3งการเคลื่อนย-าย และทรัพยากรต3างๆ 4) วิสัยทัศน"กลยุทธ" (Strategic Vision) เปRน
วิสัยทัศน" ซ่ึงอยู3บนพ้ืนฐานของความเข-าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนวิสัยทัศน"ไปสู3การ
ปฏิบัติ เปRนการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเปRนอยู3กับความจริงในป2จจุบันกับอนาคต เปRนวิถีทางเฉพาะเหมาะสมกับ 
องค"กรและผู-นําหรือกล3าวอีกนัยหนึ่งคือยุทธศาสตร"การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  จะกล3าวอีกอย3างหนึ่งว3า การเข-าใจ เข-าถึง ร3วมพัฒนาคนและท-องถ่ินให-สู3เปQาหมาย
ของการพัฒนา  จึงกล3าวได-ว3า การพัฒนาชุมชนเพ่ือให-สามารถท่ีจะอยู3ได-ในยุคโลกาภิวัฒน" ผู-นําชุมชน 
และองค"กรต-องมีวิสัยทัศน"ท่ีชัดเจน และมีแนวทางในการปฏิบัติได-จริง องค"ประกอบของวิสัยทัศน"   
ในการกําหนดหรือการสร-างวิสัยทัศน"ในชุมชน เปRนสิ่งท่ีจําเปRนสําคัญก็คือ การกําหนดวิธีการ ถ-าชุมชน
ไม3กําหนดวิธีการข้ึนก็ไม3สามารถมีแนวทางการปฏิบัติไปสู3วิสัยทัศน"ของการปฏิบัติเพ่ือให-บรรลุ
วิสัยทัศน"นั้นๆ การมีเพียงข-อคิดเห็นหรือมุมมองในอนาคตอย3างเดียว แต3ขาดแนวทางปฏิบัติจริง  
ย3อมไม3ใช3วิสัยทัศน"ท่ีดี วิสัยทัศน"ท่ีดีควรจะต-องประกอบด-วยลักษณะบางอย3างท่ีเปRนพ้ืนฐานของการ
วิสัยทัศน"ให-สมบูรณ" (สุทิติ ขัตติยะ, 2547) 
  สอางค" วงศ"วรรธนะโชติ  (2550) วิจัยเรื่อง บทบาทของนักพัฒนาชุมชนในการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช-ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ3างทอง 
พบว3า บทบาทของนักพัฒนาชุมชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช-ในการปฏิบัติงานอยู3ใน
ระดับปานกลางและป2จจัยท่ีมีผลต3อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช-ในการปฏิบัติงานของ
นักพัฒนาชุมชน ได-แก3 การรับรู-ป2ญหาของชุมชน การมีส3วนร3วมในการจัดทําแผนแม3บทชุมชนและ
ความคิดเห็นเก่ียวกับเง่ือนไขพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ไพศาล เนาวะวาทอง (2551)  วิจัยเรื่อง การจัดการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา: หมู3บ-านคําปลาหลาย ตําบลบ-านดง อําเภออุบลรัตน" จังหวัดขอนแก3น พบว3า การดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนบ-านคําปลาหลาย ซ่ึงจากในอดีตชุมชนได-รับ
ผลกระทบและประสบป2ญหาความยากจน รวมท้ังสภาพดินฟQาอากาศก็ไม3เอ้ืออํานวย เนื่องจากภูมิ
ประเทศเปRนภูเขา ดินท่ีใช-ในการเพาะปลูกและทําการเกษตรเปRนดินภูเขา ชาวบ-านจึงทําไร3 ทํานา 
และทําการเกษตรแบบด้ังเดิม คือ ปลูกพืชเชิงเด่ียว มีรายได-ครั้งเดียวใน 1 ป� จากการทํานาและปลูก
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มันสําปะหลังปQอนเปRนวัตถุดิบสู3โรงงาน ทําให-ได-ผลผลิตน-อยและราคาตกตํ่า ก3อให-เกิดป2ญหาความ
ยากจน เปRนหนี้สิน และเกิดผลเสียต3อดิน จากผลดังกล3าวทําให-ผู-นําชุมชนเกิดความคิดในการรวมตัว
กันเพ่ือแก-ไขป2ญหาความเปRนอยู3 เพ่ือให-คนในชุมชนได-มีความเปRนอยู3ท่ีดีข้ึน และเริ่มมีการพัฒนาเปRน
ลําดับข้ันมาเรื่อยๆ โดยยึดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลจากการดําเนินตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงก็ทําให-ป2จจุบันชุมชนบ-านคําปลาหลายกลายเปRนชุมชนท่ีเข-มแข็งและยั่งยืน 
  ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ (2543) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน พบว3าป2ญหาการพัฒนาท่ียั่งยืนในชุมชน เปRนป2ญหาท่ีเกิดจากสิ่งแวดล-อม ซ่ึงได-รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําให-ชุมชนในฐานะระบบเสียดุลยภาพ โครงการ
การศึกษาชุมชนได-ถูกนํามาใช-เปRนวิถีทางในการแก-ป2ญหา ในการสร-างเสริมบูรณาการในชุมชน ทําให-
คนในชุมชนมีส3วนร3วมในการวางแผนและจัดการเปQาหมายของชุมชนคือการแก-ป2ญหาชุมชนโดยมี
จุดมุ3งหมายให-สมาชิกส3วนใหญ3ในชุมชนได-รับประโยชน"จากโครงการ ส3วนรูปแบบการศึกษาชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน มี 2 รูปแบบคือรูปแบบอิงชุมชนเปRนผู-ริเริ่มและรูปแบบอิงสถาบันซ่ึงเปRนหน3วยงาน
ภายนอกเปRนผู-ริเริ่ม และพบว3ารูปแบบท่ีชุมชนเปRนผู-ริเริ่มเหมาะสมสําหรับชุมชน เนื่องจากเน-น
แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง การมีส3วนร3วมในการใช-ทรัพยากร ตลอดจนภูมิป2ญญาภายในชุมชนส3วน
รูปแบบท่ีหน3วยงานภายนอกเปRนผู- ริ เริ่ม เหมาะสําหรับชุมชนท่ีประสบป2ญหาเกินขอบเขต
ความสามารถของชุมชน การแก-ป2ญหาจําเปRนต-องอาศัยความช3วยเหลือจากภายนอก ไม3ว3าจะเปRน
องค"กรรัฐ หรือองค"กรระหว3างประเทศ หรือโครงการพระราชดําริ ท้ังสองรูปแบบมีเปQาหมายท่ีจะสร-าง
การมีส3วนร3วม การพัฒนากระบวนการเรียนรู-และศักยภาพในการแก-ป2ญหาของชุมชน 
  สรุปได-ว3าการพัฒนาแบบมีส3วนร3วมของชุมชนนั้น ผู-นําจะต-องมีวิสัยทัศน" มองถึง
อนาคตท่ีบุคคล กลุ3มคน องค"การ คาดหวังให-เกิด โดยการกําหนดหรือต้ังเปQาหมายเอาไว-ล3วงหน-า ซ่ึง
อาศัยประสบการณ"และข-อมูลในป2จจุบันและวิสัยทัศน"มีท้ังในระดับมหัพภาคและจุลภาค การสร-าง
ความเข-มแข็งในชุมชนต-องสร-างผู-นําท่ีมีศักยภาพโดยใช-การศึกษาดูงาน การอบรม และการปฏิบัติจริง 
การพัฒนากลุ3มองค"กร ชุมชน และพัฒนางาน โดยยึดหลักการเรียนรู-ร3วมกัน สร-างความสามัคคี ความ
เอ้ืออาทรร3วมกัน โดยการสร-างการมีส3วนร3วมในทุกข้ันตอน จะเห็นได-ว3าชุมชนตัวอย3างท่ีสามารถสร-าง
ความเข-มแข็ง พ่ึงตนเองได-จริงๆ จะต-องพัฒนาท่ีตัวผู-นําก3อน ผู-นําจะต-องเสียสละ เห็นประโยชน"ส3วนรวม
มากกว3าประโยชน"ส3วนตน มีจิตสาธารณะท่ีแท-จริง  ซ่ึงสังคมป2จจุบัน ต3างคนต3างอยู3 ต3างคนต3างทํา ใครทํา
ได-ดีไม3อยากบอกคนอ่ืน หรือไม3อยากให-คนอ่ืนได-ดีกว3าตน แข3งขันกันเพ่ือให-ได-เงินโดยไม3สนใจคนอ่ืน จุด
เริ่มอยู3ท่ีตัวผู-นําโดยรัฐมีส3วนสนับสนุนให-ทุกคนมีส3วนร3วม ด-วยการประชาสัมพันธ"ให-รู-ถึงประโยชน" 
สวัสดิการชุมชนท่ีจะได-รับ และจะต-องย้ําว3าเปQาหมาย ความสําเร็จ คือ พลังท่ีทุกคนมีอยู3 ช3วยกันคิด 
ช3วยกันทํา จะทําให-สิ่งต3างๆ ประสบความสําเร็จได-โดยง3าย ดังกรณีตัวอย3างของชุมชนไม-เรียง 
  สรุปในส3วนของผู-วิจัย การมีส3วนร3วมหมายถึง การเน-นให-ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของตนเองในการร3วมคิด ร3วมทํา ร3วมตัดสินใจ ในการแก-ป2ญหา การพัฒนา โดยฝ�กคนให-คิดและสร-าง
จิตสํานึกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการให-ความร3วมมือทุกครั้ง ถือเปRนหน-าท่ีไม3ต-องให-ใครไป
เกณฑ"มาเพ่ือร3วมกันพัฒนาชุมชนให-เข-มแข็งนําไปสู3วิถีพอเพียงและการพ่ึงตนเองเปRนหลัก แนวคิดการ
พัฒนาแบบมีส3วนร3วมของชาวนาไทย การรวมกลุ3มชาวนา เพ่ือสร-างสังคมแห3งการเรียนรู-อย3างเปRน
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ระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ไม3ใช3ต3างคนต3างทํา คนท่ีทําได-ดีก็ไม3อยากบอกคนอ่ืนเพราะเห็นเปRน
คู3แข3งในการทํานา จึงปกป�ด ไม3ยอมบอกความจริงซ่ึงกันและกัน การพัฒนาแบบมีส3วนร3วมให-เข-าถึง
การปฏิบัติท่ีได-ผลจริง ร3วมกันคิดร3วมกันแก-ป2ญหา จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา สร-าง
คุณภาพชาวนาให-เปRนคนใฝrรู- ใฝrดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและกําลังใจในการ
ประกอบอาชีพทํานา และมีศักยภาพในการแข3งขันกับระบบการค-าเสรีในภูมิภาคอาเซียน 
 
2.7 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 2.7.1 ความหมายของการบริหารและการจัดการ 
  คําว3า “การบริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) มีท่ีมา
ในเชิงพัฒนาการขององค"ความรู-ท่ีแตกต3างกัน แต3ป2จจุบันได-มีการกําหนดองค"ความรู-ท้ังสองด-านมา
ผสมผสาน และประยุกต"เข-ากับองค"กรสมัยใหม3 จึงทาให-ท้ังสองคานี้มีความหมายเช3นเดียวกัน และ
สามารถใช-แทนกันได- เพียงแต3ความนิยมคุ-นเคยหรือความนึกคิดเชิงภาษาท่ีแตกต3างกันไปบ-างเท3านั้น 
กล3าวคือ มีนัย (Sense) ท่ีแตกต3างกันในด-านต3อไปนี้ 
  1) เก่ียวกับประเภทขององค"กรและหน3วยงาน 
   คําว3า “การบริหาร” นิยมใช-ในหน3วยงานภาครัฐ หรือหน3วยงานราชการ ดังจะ
เห็นได-จากตําแหน3งบริหาร หรือนักบริหาร (Administration) มีการบัญญัติศัพท"สาขาวิชาท่ีศึกษา
ด-านนี้ว3า “รัฐประศาสนศาสตร"” (Public Administration) ขณะท่ีคําว3า การจัดการมักหมายถึงการ
บริหารงานในองค"กรภาคเอกชน หรือธุรกิจมากกว3าการบริหารรัฐกิจดังจะพบเสมอว3า ตําแหน3งสําคัญ
ในองค"กรเอกชนใช-คําว3า “ผู-จัดการ” (Manager) 
  2) เก่ียวกับระดับหรือขอบข3ายความรับผิดชอบของการดําเนินการ 
   การบริหารบางครั้งเปRนคาท่ีผู-ใช-ให-ความหมายถึงการทาหน-าท่ีในระดับนโยบาย 
คือการตัดสินใจให-แนวทาง และรับผิดชอบในผลท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม ส3วนการจัดการเน-นการ
ดําเนินงานในระดับปฏิบัติ (Policy Implementation) ซ่ึงเปRนหน-าท่ีต-องรับผิดชอบรองลงมา หรือ
เปRนหน3วยงานระดับกลางหรือระดับล3าง  
   ในทางวิชาการท้ังการบริหารและการจัดการ ไม3ได-มีความหมายแตกต3างกันคําว3า
การจัดการสามารถใช-ได-ในองค"กรภาครัฐ และใช-กับการดําเนินงานระดับนโยบายเช3นกัน ท้ังนี้เพราะ
แนวความคิดการจัดการสมัยใหม3 (Modern Management Thought) เน-นการผสมผสานองค"ความรู-
ท้ังศาสตร"การบริหาร (Administrative Science) ศาสตร"การจัดการ (Management Science) 
ตลอดจนพฤติกรรมศาสตร" (Behavioral Science) เข-าด-วยกันอย3างแยกไม3ออก (วิชัย รูปขาดี, 2542) 
 2.7.2 องค"ประกอบและกระบวนการจัดการ 
  กระบวนการจัดการ (Management Process) หมายถึง ข้ันตอนการทํางานท่ีทํา
หน-าท่ีจัดการพึงปฏิบัติเพ่ือให-งานบรรลุวัตถุประสงค"ท่ีวางไว- คือมีสิ่งนาเข-ามาผ3านในระบบการจัดการ 
และจะได-ผลงานหรือผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานออกมาตามท่ีต-องการ โดยมีผู-พยายามชี้ให-เห็นถึง
องค"ประกอบของกระบวนการจัดการท่ีเหมาะสมว3าควรจะประกอบด-วยเรื่องต3างๆ ดังนี้ 
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  กุลลิค และ เออร"วิค (Luther Gulik & Lyndall Urwick, อ-างถึงใน สุรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร, 
2538) ได-มององค"ประกอบของการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพภายใต-กระบวนการบริหารว3ามีกิจกรรมท่ี
สํา คัญ 7 ประการ หรือ ท่ี เรียกกันย3อๆ  ว3า POSDCORB Model 1 ได-แก3  การวางแผน  
การจัดองค"การ การบริหาร งานบุคคล การอํานวยการ การประสาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และการงบประมาณ 
  ฮอดเก็ตต" (Hodgetts, อ-างถึงใน วิชัย รูปขาดี, 2542) มองกระบวนการจัดการ
ภายใต-แนวคิดเชิงระบบว3า กระบวนการจัดการท่ีแท-จริง ก็คือการทําหน-าท่ีของการจัดการ 
(Management Function) ซ่ึงมีบทบาทหน-าท่ีของการจัดการภายใต-เรื่องท่ีสําคัญ 4 เรื่อง ได-แก3     
1) การวางแผนกําหนดทิศทางของหน3วยงาน (Planning the Enterprises Direction) 2) การจัด
โครงสร-างองค"กรและบุคคล (Organizing and Staffing the Structure) 3) การอํานวยการเชิงการ
นํา และการผลักดันบุคลากร (Leading and Influencing the Personnel) 4) การควบคุมในเชิง
การปฏิบัติการ และในด-านทรัพยากร (Controlling Organizational Operations and Resources) 
  ธงชัย สันติวงษ" (2535) ได-ระบุถึงหน-าท่ีในการบริหาร (Management Functions) 
ท่ีสําคัญมีด-วยกัน 5 ประการ คือ 
  1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดวิถีทางท่ีจะปฏิบัติไว-เปRนการ
ล3วงหน-าซ่ึงจะทําให-เกิดผลสําเร็จตามความต-องการ การวางแผนจะต-องมีกระบวนการนึกคิด 
(Conceptual Thinking) ท่ีสมบูรณ" และเปRนสาระถูกต-อง เพ่ือให-สามารถช3วยกําหนดวัตถุประสงค" 
(Objectives) พัฒนากลยุทธ" (Strategies) จัดทําแผนงาน (Programs) จัดสรรงบประมาณ การใช-
ทรัพยากร ต3างๆ (Budget) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ท่ี
ดีท่ีสุดสําหรับองค"การของตน ภายหลังจากท่ีได-มีการวิเคราะห"และคาดการณ" (Forecast) สภาพ
เหตุการณ"ต3างๆ อย3างระมัดระวัง และรอบคอบท่ีสุดแล-ว เปQาหมายสําคัญของการปฏิบัติหน-าท่ี
วางแผน คือ จะต-องตัดสินใจเลือกและรู-จักทําแผนต3างๆ ให-ได-แผนงานท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถขององค"การท่ีจะเปRนหนทางให-องค"การสามารถหาประโยชน"จากการทํางานภายใต-
สภาพแวดล-อมท่ีได-คาดการณ"ไว-แล-ว 
  2) การจัดองค"การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน-าท่ีในการกําหนด จัดเตรียม 
และจัดความสัมพันธ"ของกิจกรรมต3างๆ เพ่ือให-สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค"ขององค"การ
ท่ีต้ังไว-อย3างมีประสิทธิภาพ ส3วนใหญ3จะเก่ียวกับการบริหารสิ่งของ และทรัพยากร ต3างๆ (Things) 
ภายหลังจากท่ีได-ใช-ดุลพินิจ และมีข-อตัดสินใจท่ียุติแล-วว3า จะทําอะไรบ-าง การดําเนินการเพ่ือจัด
องค"การตามกระบวนการนี้  จะประกอบด-วยงานท่ีต-องทําดังนี้  คือ จัดทําโครงสร-างองค"การ 
(Organization Structure) กําหนดความสัมพันธ"ระหว3างกลุ3มกิจกรรมต3างๆ ท่ีกําหนดจะแบ3งสรรกัน
ไปทํา ระบุขอบเขตของตําแหน3งงานต3างๆ พิจารณาให-ทราบถึงรายละเอียดความยากง3ายของงานแต3
ละตําแหน3ง เพ่ือให-สามารถทราบถึงคุณสมบัติของคนท่ีต-องการได- 
  3) การจัดคนเข-าทํางาน (Staffing) คือ ภาระหน-าท่ี ท่ีเก่ียวกับการบริหารตัวคน ซ่ึง
เริ่มต-นด-วยการเสาะหา และคัดเลือกให-ได-มาซ่ึงคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานต3างๆ ท่ีได-
พิจารณามาแล-ว ท้ังนี้ เพ่ือให-ประกันได-ว3างานต3างๆ จะได-รับการปฏิบัติงานลุล3วงไปอย3างได-ผลท่ีสุด 
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ภาระหน-าท่ีนี้จะสําคัญท่ีสุดท่ีจะต-องสามารถเข-าใจ และทําการฝ�กอบรมและพัฒนาคนงาน ให-มีความ 
สามารถ มีความพร-อม โดยเฉพาะการจัดหาคนในระดับผู-บริหารรองลงมา 
  4) การจัดการ (Directing) หมายถึงความพยายามท่ีจะให-การกระทําต3างๆ ของทุก
ฝrายในองค"การเปRนไปในทางท่ีจะส3งเสริมให-เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค"ท่ีต-องการ ด-วยการพยายาม
เอาชนะใจผู-อยู3ใต-บังคับบัญชาทุกฝrายให-ร3วมมือกันทํางาน และเสริมต3อความสําเร็จตามวัตถุประสงค"
ขององค"การ การรู-จักมอบหมายงาน ชักจูงใจ และกระตุ-นให-ทุกคนทํางานดี การรู-จักประสานงานของ
ทุกฝrายให-เข-ากันได- เหล3านี้ล-วนแต3เปRนภาระท่ีจะต-องปฏิบัติเพ่ือให-การสั่งการสมบูรณ" และสําเร็จผลได-
ในท่ีสุด ความเข-าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของคนและกลุ3มคน จะเปRนเครื่องมือสําคัญในการช3วยให-
สามารถบังคับบัญชาให-การทํางานของคนงานแต3ละคนได-ผลสูงสุด และช3วยให-งานของทุกฝrาย
สอดคล-อง และเสริมกัน ในอันท่ีจะสําเร็จตามวัตถุประสงค"เดียวกันได- 
  5) การควบคุม (Controlling) คือ การบังคับ หรือกํากับให-การทางานต3างๆ เปRนไป
ตามแผน เพ่ือท่ีจะปQองกันมิให-เกิดความเสียหายในประการท้ังปวง ผู-บริหารทุกคนย3อมต-องคอย
ควบคุมงานต3างๆ ท่ีตนรับผิดชอบอยู3เสมอ กระบวนวิธีการควบคุมภายใต-ระบบการควบคุมท่ีจัดข้ึน 
คือการวัดผลงานท่ีทําไปด-วยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือช3วยให-ทราบถึงข-อแตกต3างท่ี
ผิดไปจากแผน และสามารถดําเนินการแก-ไขเข-าสู3ทิศทางท่ีถูกต-องได- เนื่องจากงานท่ีทําทุกอย3าง
จําเปRนต-องอาศัยคนเปRนผู-ทําการควบคุม จึงควรมีจุดสนใจท่ีการควบคุมให-ปฏิบัติงานเปRนผลดีเสมอ 
การรู-จักใช-ระบบการตอบแทนและลงโทษ จึงเปRนศิลปะสําคัญท่ีผู-บริหารทุกคนจําต-องเข-าใจด-วยเสมอ 
 
2.8 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารมุ,งผลสัมฤทธิ์ 
 ในช3วงเวลาต้ังแต3ป� ค.ศ. 1980 เปRนต-นมา รัฐบาลของประเทศต3างๆ ได-มีความพยายามท่ี
จะทําการปฏิรูประบบราชการ โดยต-องการท่ีจะปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการให-มีความ
ทันสมัย ขจัดความไม3คล3องตัวทางการบริหาร ตลอดจนได-เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน"การบริหาร
แบบเดิมท่ีมุ3งเน-นให-ความสําคัญต3อป2จจัยนําเข-าและกฎระเบียบมาใช-วิธีการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ 
(Results Based Management; RBM) เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐกิจให-มีลักษณะเปRนอย3าง
ภาคธุรกิจเอกชน (ทศพร ศิริสัมพันธ", 2543) โดยมุ3งเน-นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารงาน กําหนดยุทธศาสตร" วัตถุประสงค"และเปQาหมายขององค"การ พร-อมท้ังต-องสร-างตัวบ3งชี้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบได- 
 แนวความคิดของการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ วีระยุทธ  ชาตะกาญจน" (2547) อธิบายว3า 
ระบบการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์นั้น มักจะมีชื่อเรียกท่ีแตกต3างกันออกไป เช3น การบริหารงานโดย
ยึดวัตถุประสงค" (Management by Objective; MBO) การบริหารแบบเน-นผลสําเร็จ (Managing 
for Results) การบริหารท่ีเน-นผล (Results - Oriented Management) หรือการบริหารผลการ
ดําเนินงาน (Performance Management) ซ่ึงนักวิชาการได-ให-ความหมายของการบริหารแบบมุ3ง
ผลสัมฤทธิ์ไว-ดังต3อไปนี้ Canadian International Development Agency; CIDA (1999) กล3าวว3า 
การบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์เปRนวิธีการปรับปรุงการบริหารให-เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) และ
โปร3งใสสามารถตรวจสอบได- (Accountability) โดยท่ีผู-มีส3วนได-ส3วนเสียเข-ามามีส3วนร3วมในการ
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กําหนดเปQาหมาย ประเมินความเสี่ยง กํากับติดตามกระบวนการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุผลตาม
เปQาหมายท่ีกําหนดไว- รวมถึงการมีส3วนร3วมในการตัดสินใจทางบริหารและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน สอดคล-องกับ ทศพร ศิริสัมพันธ" (2543) กล3าวว3า การบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ เปRนการ
บริหารท่ีเน-นการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค" เปQาหมาย และกลยุทธ"การดําเนินงานแบบมีส3วน
ร3วม ผู-บริหารในแต3ละระดับขององค"การต-องยอมรับและคํานึงถึงผลงาน รวมท้ังต-องให-ความสําคัญกับ
จัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการให-รางวัลตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay)  
ส3วน ทิพาวดี เมฆสวรรค" (2543) ได-ให-ความหมายของการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ว3าเปRนการบริหาร
โดยมุ3งเน-นท่ีผลลัพธ"หรือความสัมฤทธิ์ผลเปRนหลัก ใช-ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวบ3งชี้เปRนตัว
สะท-อนผลงานให-ออกมาเปRนรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให-ดียิ่งข้ึนและ
แสดงผลงานต3อสาธารณะ 
 จากแนวคิดการบริหารมุ3งผลสัมฤทธิ์สามารถสรุปได-ว3า การบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ 
(Results Based Management; RBM) เปRนการบริหารท่ีให-ความสําคัญต3อผลการดําเนินงานและ
การตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานขององค"การ ท้ังในแง3ของป2จจัยนําเข-า กระบวนการ ผลผลิต
และผลลัพธ" ซ่ึงจะต-องมีการกําหนดตัวบ3งชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators; 
KPIs) รวมท้ังการกําหนดเปQาหมาย (Targets) และวัตถุประสงค" (Objectives) ไว-ล3วงหน-าโดยอาศัย
การมีส3วนร3วมระหว3างผู-บริหาร สมาชิกขององค"การ และตลอดถึงผู-ท่ีมีส3วนได-ส3วนเสียกลุ3มต3างๆ 
(Stakeholders) ท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานขององค"การการบริหารงานของภาครัฐในอดีตจะเน-นท่ี
การการบริหารป2จจัยนําเข-า (Inputs) ซ่ึงได-แก3 ทรัพยากรต3างๆ ท่ีรัฐจะนํามาใช-ในการปฏิบัติงาน คือ 
เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ"ต3างๆ โดยเน-นการทํางานตามกฎ ระเบียบ และความถูกต-องตามกฎหมาย และ
มาตรฐาน แต3การบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์จะเน-นท่ีผลลัพธ" (Outcomes) ของงานโดยจะให-
ความสําคัญท่ีการกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงค"ของโครงการ/งาน เปQาหมายท่ีชัดเจน  
การกําหนดผลผลิตและผลลัพธ"ท่ีต-องการของทุกโครงการในองค"การให-สอดคล-องเปRนไปในทาง
เดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค"ขององค"การมีการกําหนดตัวบ3งชี้วัดผลการทํางานหลัก (Key 
Performance Indicators) ไว-อย3างชัดเจนเปRนท่ีเข-าใจของทุกคนในองค"การ การวัดความก-าวหน-า
ของการปฏิบัติงานโดยใช-ตัวบ3งชี้ การยืดหยุ3นทางการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก3ผู-บริหาร
ระดับล3างอย3างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให-ค3าตอบแทนตามผลงาน ตลอด
จนถึงการปรับปรุงพัฒนางานให-มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนเพ่ือให-สามารถสนองตอบต3อ
ป2ญหาและความต-องการของประชาชนในฐานะผู-รับบริการจากองค"กรของรัฐได-เปRนอย3างดี ดังนั้นการ
บริหารแบบมุ3งผล สัมฤทธิ์ (Results Based Management; RBM) จึงเปRนการบริหารเพ่ือการจัดหา
ให-ได-ทรัพยากรการบริหารมาอย3างประหยัด (Economy) เน-นใช-ทรัพยากรอย3างมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และการได-ผลงานท่ีบรรลุเปQาหมายขององค"การ (Effectiveness) 
 2.8.1 กระบวนการของการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์  
  ริชาร"ด วิลเลียม (Richard S. Williams, 1998) และทศพร ศิริสัมพันธ" (2543) การ
บริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด-วยข้ันตอนท่ีสําคัญๆ 4 ข้ันตอน ดังนี้  
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การวางแผนกลยุทธ" 
ขององค"การ 

การกําหนด 
รายละเอียดของตัวบ3งชี้ 

การวัดและตรวจสอบ 
ผลการดําเนินการ 

การให-รางวัล 
ผลตอบแทน 

  1) การวางแผนกลยุทธ"ขององค"การ ซ่ึงองค"การจะต-องทําการกําหนดทิศทางโดยรวม
ว3าต-องการท่ีจะทําอะไรอย3างไร  ซ่ึงเปRนเรื่องของการวางยุทธศาสตร"หรือวางแผนกลยุทธ"เพ่ือทําการ
วิเคราะห"สภาพแวดล-อมท้ังภายนอกและภายในองค"การ (SWOT Analysis) และให-ได-มาซ่ึง
เปQาประสงค"สุดท-ายท่ีต-องการขององค"การหรือวิสัยทัศน" (Vision) อันจะนําไปสู3การกําหนดพันธกิจ 
(Mission) วัตถุประสงค" (Objective) เปQาหมาย (Target) และกลยุทธ"การดําเนินงาน (Strategy) 
รวมท้ังพิจารณาถึงป2จจัยสําคัญแห3งความสําเร็จขององค"การ (Critical Success Factors) และสร-าง
ตัวบ3งชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ในด-านต3างๆ  
  2) การกําหนดรายละเอียดของตัวบ3งชี้วัดผลดําเนินงาน เม่ือผู-บริหารขององค"การได-
ทําการตกลงร3วมเก่ียวกับตัวบ3งชี้วัดผลการดําเนินงานแล-ว จะเริ่มดําเนินการสํารวจเพ่ือหาข-อมูล
หลักฐานเก่ียวกับสภาพในป2จจุบัน (Baseline Data) เพ่ือนํามาช3วยในการกําหนดความชัดเจนของตัว
บ3งชี้ดังกล3าว ท้ังในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความ
ครอบคลุม (Place) อันเปRนเปQาหมายท่ีต-องการของแต3ละตัวบ3งชี้  
  3) การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผู-บริหารจะต-องจัดให-มีการ
ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานของแต3ละตัวบ3งชี้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว- เช3น รายเดือน ราย
ไตรมาส รายป� เปRนต-น เพ่ือแสดงความก-าวหน-าและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานว3าเปRนไปตาม
เปQาหมายท่ีต-องการหรือไม3 อย3างไร นอกจากนี้ในบางกรณีอาจจะจัดให-มีคณะบุคคลเพ่ือทําการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานเปRนเรื่องๆ ไปก็ได-  
  4) การให-รางวัลตอบแทน หลังจากท่ีได-พิจารณาผลการดําเนินงานแล-ว ผู-บริหาร
จะต-องมีการให-รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได-ตกลงกันไว- นอกจากนี้อาจจะมีการให-
ข-อเสนอ แนะหรือกําหนดมาตรการบางประการ เพ่ือให-มีการปรับปรุงผลงานให-เปRนไปตามเปQาหมาย
ท่ีกําหนดไว-จากรายละเอียดของกระบวนการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์นั้นสามารถจะสรุปเปRน
แผนภาพเพ่ือเพ่ิมความเข-าใจได-ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.15 กระบวนการของการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ 
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 2.8.2 ลักษณะขององค"การท่ีบริหารงานแบบมุ3งเน-นผลสัมฤทธิ์  
  ทิพาวดี  เมฆสวรรค" (2543) องค"การท่ีได-ใช-ระบบการบริหารงานแบบมุ3งเน-น
ผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะท่ัวๆ ไปดังนี้  
  1) มีพันธกิจ วัตถุประสงค"ขององค"การท่ีชัดเจน และมีเปQาหมายท่ีเปRนรูปธรรมโดย
เน-นท่ีผลผลิตและผลลัพธ" ไม3เน-นกิจกรรมหรือการทํางานตามกฎ ระเบียบ  
  2) ผู-บริหารทุกระดับในองค"การต3างมีเปQาหมายของการทํางานท่ีชัดเจน และ
เปQาหมายเหล3านั้นสั้นกระชับ ไม3คลุมเครือ และเปRนเปQาหมายท่ีมีฐานมาจากพันธกิจขององค"การนั้น  
  3) เปQาหมายจะวัดได-อย3างอย3างเปRนรูปธรรมโดยมีตัวบ3งชี้ท่ีสามารถวัดได- เพ่ือให-
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได- และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค"กรอ่ืนท่ีมี
ลักษณะงานท่ีเทียบเคียงกันได-  
  4) การตัดสินในการจัดสรรงบประมาณให-หน3วยงานหรือโครงการต3างๆ จะพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ของงานเปRนหลัก ซ่ึงจะสอดคล-องกับการให-ค3าตอบแทน สวัสดิการและรางวัลแก3
เจ-าหน-าท่ีท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเปRนหลัก  
  5) เจ-าหน-าท่ีทุกคนรู-ว3างานท่ีองค"การคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค"การจะคิดเสมอ
ว3างานท่ีตนทําอยู3นั้นเพ่ือให-เกิดผลอย3างไร ผลท่ีเกิดข้ึนจะช3วยให-บรรลุเปQาหมายของโครงการและ
องค"การอย3างไรและทุกคนรู-สึกรับผิดชอบต3อผลงานท่ีได- กําหนดไว-อย3างเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของแต3ละคน  
  6) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สู3หน3วยงานระดับ
ล3างเพ่ือให-สามารถทํางานบรรลุผลได-อย3างเหมาะสม เปRนการเป�ดโอกาสให-ผู-บริหารระดับต-นและ 
ระดับกลาง ซ่ึงเข-าใจป2ญหาเปRนอย3างดีได-เปRนผู-แก-ป2ญหาและสะสมประสบการณ"เพ่ือก-าวสู3ผู-บริหาร
ระดับท่ีสูงข้ึนต3อไป ซ่ึงนอกจากช3วยลดข้ันตอนในการทํางาน แก-ป2ญหาการทํางานท่ีล3าช-าแล-ว ยังเปRน
การเพ่ิมความยืดหยุ3นและประสิทธิภาพในการทํางานอีกด-วย 
  7) มีวัฒนธรรมและอุดมการณ"ร3วมกันเพ่ือการทํางานท่ีสร-างสรรค" เปRนองค"การท่ี
มุ3งม่ันจะทํางานร3วมกันเพ่ือให-บรรลุเปQาหมายท่ีกําหนดไว- เปRนองค"การเอ้ือการเรียนรู-ท่ีเป�ดกว-างต3อ
ความคิดและความรู-ใหม3ๆ สามารถปรับตัวให-เข-ากับสถานการณ"ต3างๆ ได-ดี  
  8) เจ-าหน-าท่ีมีขวัญและกําลังใจดี เนื่องจากได-มีโอกาสปรับปรุงงานและใช-ดุลยพินิจ
ในการทํางานท่ีกว-างขวางข้ึน ทําให-ผู-รับบริการได-รับความพึงพอใจ ส3วนเจ-าท่ีผู-ปฏิบัติงานเองก็จะได-
การตอบแทนตามผลการประเมินจากผล สัมฤทธิ์ของงาน 
 2.8.3 การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ 
  การวัดผลการปฏิบัติงานเปRนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการกําหนดเปQาหมาย ตัวบ3งชี้วัดผล
สําเร็จของกิจกรรม การจัดเก็บข-อมูลและเปรียบเทียบผลงานกับเปQาหมายท่ีกําหนดไว-ล3วงหน-า  
การวัดผลการปฏิบัติงานจะช3วยให-องค"การ/ผู-ปฏิบัติงานได-รับข-อมูลและสารสนเทศย-อนกลับท่ีแสดง
ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน ป2ญหาหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสู3การแสดงถึงการมี
พันธะ หน-าท่ีและความรับผิดชอบต3อสาธารณะ ผู-กําหนดนโยบาย แหล3งสนับสนุนงบประมาณ ฯลฯ 
การเสริมสร-างการเรียนรู-ให-แก3บุคลากรและองค"การเพ่ือนําไปสู3การปรับปรุงการบริหาร การพัฒนา
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การกําหนดผลลัพธ" 
(ตัวบ3งชี้และมาตรฐาน) 

Define Results 

การวัดผลการปฏิบัติงาน 

Measure Performance

การรายงานผลลัพธ" 
Report Results 

องค"การ การออกแบบ/ทบทวนโปรแกรม กระบวนการดําเนินงานขององค"การหรือของทีม งานท่ี
รับผิดชอบกิจกรรมการดําเนินงาน รวมท้ังช3วยให-การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนการ
ดําเนินงานให-เปRนไปอย3างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การวัดผลการปฏิบัติงานเปRนกระบวนการท่ีพึง
ต-องดําเนินการคู3ขนานหรือเปRนส3วนหนึ่งของกระบวนการจัดการผลงาน มีกิจกรรม/กระบวนการท่ี
สําคัญ สรุปได-ดังแผนภาพต3อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.16 กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน 
 
 การกําหนดผลลัพธ" (ตัวบ3งชี้วัดผลงานและมาตรฐาน) ซ่ึงเปRนข้ันตอนแรกของการ
วัดผลการปฏิบัติงาน ผู-ดําเนินการ/องค"การจะต-องระบุหรือคัดเลือกกิจกรรมหลักท่ีมีความสัมพันธ"กับ
วัตถุประสงค" และพันธกิจขององค"การ พร-อมท้ังระบุหรือกําหนดตัวบ3งชี้วัดผลงานและมาตรฐานท่ี
ต-องการบรรลุถึงของแต3ละกิจกรรม การกําหนดตัวบ3งชี้วัดผลงานเพ่ือดําเนินการวัดผลการปฏิบัติงาน
จะดําเนินการภายใต-กรอบของระบบการดําเนินงานท่ัวไป โดยมีจุดเน-นในการดําเนินการสรุปได-ตาม
แผนภาพต3อไปนี้ 
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ภาพท่ี 2.17 หลักการพ้ืนฐานของการวัดผลการปฏิบัติงานขององค"การ 
 
 จากแผนภาพจะเห็นได-ว3าการดําเนินกิจกรรมจะมีจุดเริ่มต-นท่ีวัตถุประสงค"การ
ดําเนินงาน ซ่ึงได-แก3 การระบุถึงรายละเอียดของผลงาน (ผลผลิตและผลลัพธ") ท่ีคาดหวัง ท่ีส3วนใหญ3
จะต-องพัฒนามาจากวิสัยทัศน"และวัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ"ขององค"การ ซ่ึงมีป2จจัยนําเข-า อันได-แก3 
ทรัพยากรท่ีจะเปRนสําหรับการดําเนินกิจกรรมท่ีจะเปลี่ยนแปลงป2จจัยนําเข-าให-เปRนผลผลิตและผลลัพธ" 
การวัดผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปจะมีจุดเน-นของการดําเนินการ 3 ด-าน อันได-แก3 
 1) ความประหยัด (Economy) หมายถึง การใช-ทรัพยากรน-อยท่ีสุดในการผลิตหรือ
การดําเนินกิจกรรม 
 2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสร-างผลผลิตในระดับท่ีสูงกว3า
ป2จจัยนําเข-า ความมีประสิทธิภาพสามารถวัดได-โดยนําป2จจัยนําเข-าจริงหารด-วยผลผลิตจริง หากได-ค3า
น-อยแสดงว3ามีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกว3าการเพ่ิมข้ึนของป2จจัยนําเข-า ซ่ึงหมายถึงการดําเนินกิจกรรม/
องค"กรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค"ท่ี
กําหนดไว-ล3วงหน-าว3าได-ก3อให-เกิดผลผลิตผลลัพธ"ตามวัตถุประสงค"ท่ีตั้งไว-มากน-อยเพียงใด 
 นักวิชาการ ทศพร ศิริสัมพันธ" (2543) และ สุพจน" ทรายแก-ว (2543) อธิบายถึงตัว
บ3งชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ จะประกอบด-วยตัวบ3งชี้ท่ีสําคัญดังต3อนี้  
 1) ตัวบ3งชี้วัดป2จจัยนําเข-า (Input Indicators) ได-แก3 จํานวนทรัพยากรโดยรวมท่ีใช-
ในการดําเนินกิจกรรมหรือบริการ เพ่ือก3อให-เกิดผลผลิตผลลัพธ" เช3น จํานวนเงินท่ีใช- จํานวนบุคลากร
ท่ีจําเปRนในการให-บริการ จํานวนวัตถุดิบและอุปกรณ"การผลิต เปRนต-น  
 2) ตัวบ3งชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) เปRนตัวบ3งชี้ท่ีแสดงถึงปริมาณ จํานวน
สิ่งของท่ีผลิตได-จากการดําเนินกิจกรรม เช3น จํานวนผู-เข-ารับอบรมการพัฒนาอาชีพ จํานวนนักเรียนท่ี
รับเข-าเรียน จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา เปRนต-น  
 3) ตัวบ3งชี้วัดผลลัพธ" (Outcome Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรม เช3น จํานวนผู-จบการศึกษาท่ีมีงานทํา จํานวนกิโลเมตรของทางด3วนท่ีมีสภาพอยู3ใน  

วัตถุประสงค" 
Objectives 

ป2จจัยนําเข-า 

Inputs 

กิจกรรม 

Process 

ผลผลติ 
Outputs 

ผลลัพธ" 
Outcomes 

ความประหยัด 

ความมีประสิทธิภาพ 

ความมีประสิทธิผล 
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เกณฑ"ดี และยังรวมถึงตัวบ3งชี้วัดผลลัพธ"คุณภาพของการบริการ (Quality Indicators) เช3น จํานวน
สินค-าท่ีบกพร3อง จํานวนใบแจ-งหนี้ท่ีผิดพลาด จํานวนหนี้ค-างชําระ ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีต3อการทํางานขององค"การ เปRนต-น  
 4) ตัวบ3งชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) หมายถึง ตัวบ3งชี้วัดผลงานท่ี
แสดงค3าใช-จ3ายต3อหน3วยของผลผลิต หรือระยะเวลาในการให-บริการต3อรายการ เช3น ค3าใช-จ3ายต3อหัว
ของนักเรียนสําเร็จการศึกษา เวลาการทํางานในการปรับสภาพพ้ืนผิวถนน 1 กิโลเมตร  
 5) ตัวบ3งชี้วัดความคุ-มค3า (Cost - Effectiveness) หมายถึง ตัวบ3งชี้ท่ีแสดง
ค3าใช-จ3ายของผลลัพธ"ท่ีแสดงถึงความคุ-มค3า (Value for Money) ท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม เช3น 
ต-นทุนเฉลี่ยในการช3วยให-ผู-ว3างงานได-งานภายหลังการฝ�กอบรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน ค3าใช-จ3ายเฉลี่ยใน
การซ3อมบํารุงรถยนต"ให-พร-อมใช-งาน  
 6) ตัวบ3งชี้วัดปริมาณงาน (Workload Indicators) หมายถึง ข-อมูลท่ีแสดงถึงความ
ต-องการในการใช-บริการ หรือภาระงานในหน-าท่ีของบุคลากร เช3น จํานวนแพทย"ต3อประชากร จํานวน
พยาบาลต3อคนไข-ใน จํานวนใบสมัครงานท่ีได-รับแต3ละวัน เปRนต-น 
 7) ตัวบ3งชี้สารสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) หมายถึง ข-อมูลท่ี
อธิบายถึงองค"ประกอบท่ีมีผลกระทบต3อผลการปฏิบัติงานขององค"การ ซ่ึงอาจจะอยู3ภายใต-หรืออยู3
นอกเหนือการควบคุมขององค"การก็ได- เช3น อัตราส3วนของนักเรียนต3อครู อายุการใช-งานของอุปกรณ"
ท่ีใช-ในการซ3อมถนน ร-อยละของนักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ เปRนต-น 
 ในกระบวนการบริหารงานแบบมุ3งเน-นผลสัมฤทธิ์ การวัดผลการปฏิบัติงานจะมี
วัตถุประสงค"หลักอยู3ท่ีการทําให-ได-มาซ่ึงข-อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู-บริหารเพ่ือ
นําไปสู3การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค"การให-มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ระบบการ
วัดผลการปฏิบัติงานท่ีดีจึงควรเปRนระบบท่ีสามารถผลิตข-อมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงความก-าวหน-าของ
ผลการดําเนินงานท่ีมีความครอบคลุม ครบถ-วนสมบูรณ"และทันกาล กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน
ในป2จจุบันได-รับการพัฒนาให-สอดรับกับบริบททางบริหารมากข้ึน โดยเปลี่ยนมาใช-แนวทางในการ
วัดผลการปฏิบัติงานในเชิงกลยุทธ" (Strategic Performance Approach) ท่ีเน-นการวัดผลการ
ปฏิบัติงานแบบองค"รวม กล3าวคือ พิจารณาผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยให-ความสําคัญกับป2จจัย
ภายในและภายนอกองค"การในสัดส3วนท่ีทัดเทียมกัน มีการคํานึงหรือให-ความสําคัญถึงความเชื่อมโยง
ระหว3างโครงสร-างองค"การและพันธกิจในการทํางานแต3ละระดับขององค"การรวมท้ังให-ความสนใจใน
ด-านการตอบสนองความคาดหวังของผู-รับบริการ และผู-มีส3วนได-ส3วนเสียทุกๆ ฝrายจึงมีผลทําให-ตัวบ3งชี้
วัดความสําเร็จขององค"การมีหลายมิติ  
 2.8.4 ป2จจัยท่ีส3งผลต3อความสําเร็จของการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์      
  ทิพาวดี  เมฆสวรรค" (2543) ป2จจัยสําคัญสําคัญท่ีจะทําให-การบริหารแบบมุ3ง
ผลสัมฤทธิ์ประสบความสําเร็จอยู3ท่ีความเข-าใจแนวคิด วิธีการ และประโยชน"ของวิธีการบริหารแบบมุ3ง
ผลสัมฤทธิ์ของเจ-าหน-าท่ีผู-ปฏิบัติงานรวมถึงความรู-ความสามารถของเจ-าหน-าท่ีทุกระดับท่ีจะ สามารถ
ปรับตัวและสามารถทํางานภายใต-ระบบงานท่ีจะต-องรับผิดชอบต3อผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เง่ือนไข
ความสําเร็จท่ีสําคัญมีดังต3อไปนี้  
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  1) ผู-บริหารระดับสูงมีความเข-าใจและสนับสนุนการบริหารแบบมุ3งผล สัมฤทธิ์จะ
ประสบความสําเร็จก็ต3อเม่ือผู-บริหารระดับสูงมีความเข-าใจและให-การสนับสนุนอย3างเต็ม ท่ี คือ 
สนับสนุนในการจัดทําระบบวัดผลการปฏิบัติงาน การใช-ข-อมูลผลการวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรร
งบประมาณ การสร-างสิ่งจูงใจเพ่ือให-เจ-าหน-าท่ีทํางานโดยมุ3งผลสัมฤทธิ์รวมถึงการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบต3อผลการปฏิบัติงาน 1) การกําหนดพันธกิจและแผน    
กลยุทธ"ท่ีชัดเจน ผู-บริหารขององค"การจะต-องให-ความสําคัญและเข-าไปมีส3วนร3วมในกระบวนการ
กําหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ" วัตถุประสงค"และเปQาหมายของโครงการเพ่ือให-เกิดผล 2) การใช-
ข-อมูลผลการปฏิบัติงานในการบริหาร ผู-บริหารจะต-องระลึกเสมอว3าการวัดผลไม3ได-ทําให-ผลการ
ปฏิบัติงานดีข้ึนโดยอัตโนมัติ แต3ข-อมูลจากการวัดผลการปฏิบัติงานจะเปRนข-อมูลท่ีจะช3วยให-ผู-บริหาร
สามารถปรับปรุงเกณฑ"มาตรฐานในการทํางานให-ดียิ่งข้ึน แก-ป2ญหาได-ถูกต-องมากข้ึน ดังนั้นผู-บริหาร
จึงต-องเอาข-อมูลท่ีได-มาวิเคราะห"อย3างรอบคอบเพ่ือกําหนดมาตรการท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ให-ดีข้ึนต3อไป 
  2) การจัดระบบข-อมูลผลการปฏิบัติงานจะต-องคํานึงเสมอว3าระบบข-อมูลนั้นสามารถ
ท่ีจะแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ"สู3เปQาหมายขององค"การได- ซ่ึงจะต-องจัดทําเพ่ิมเติมข้ึน
จากระบบข-อมูลเดิม ท่ีเน-นป2จจัยนําเข-าและกิจกรรมเพ่ือให-ผู-บริหารมีข-อมูลในการตัดสินใจได-ดีข้ึน  
1) การพัฒนาตัวบ3งชี้ การเลือกตัวบ3งชี้ท่ีจําเปRนต3อการให-บริการและการตัดสินใจนั้นจะต-องเลือกตัว
บ3งชี้ให-ครอบคลุมความต-องการของผู- มีส3วนได-ส3วนเสียท่ีเ ก่ียวข-อง ซ่ึงจะต-องพัฒนาโดยผู- ท่ี มี
ประสบการณ"ในงานด-านนั้นๆ กับผู-มีส3วนได-ส3วนเสียกับงานนั้นๆ ด-วยโดยตัวบ3งชี้จะมีท้ังส3วนของ
ป2จจัยนําเข-า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ" รวมถึงตัวบ3งชี้ท่ีแสดงความพึงพอใจของผู-รับบริการ แต3
ควรจะให-มีตัวบ3งชี้ในจํานวนเท3าท่ีจําเปRน โดยคํานึงถึงความคุ-มค3าของการจัดทําและรักษาระบบข-อมูล
นี้ด-วย 2) การวางระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บรวมรวมข-อมูลและประมวลผลข-อมูล ผู-พัฒนาระบบจะต-อง
มีความเข-าใจในเนื้อหาสาระของโครงการหรืองานท่ีจะวัดผลการปฏิบัติงาน โดยต-องคํานึงถึงการจัดทํา
รายงานผลซ่ึงจะแยกเปRน 2 ส3วน คือ ส3วนท่ีจะรายงานเปRนช3วงเวลาตามกําหนดทุกครึ่งป�หรือหนึ่งป� 
เพ่ือประโยชน"ในการกําหนดนโยบายและวางแผนหรือการจัดทํางบประมาณประจําป� และส3วนท่ีเปRน
การายงานเฉพาะกิจท่ีสามารถเรียกดูข-อมูลตัวบ3งชี้ได-ทันในกรณีท่ีเกิดป2ญหาข้ึน ซ่ึงความสําเร็จในการ
จัดทําระบบข-อมูลผลการปฏิบัติงานท่ีใช-ประโยชน"ได-จึงอยู3ท่ีการจัดทําข-อมูลท่ีสะท-อนผลงานจริง 
ทันเวลา และมีปริมาณข-อมูลท่ีเหมาะสม โดยมีค3าใช-จ3ายท่ีประหยัด 
  3) การพัฒนาบุคลากรและองค"การ ผู-บริหารทุกระดับถือได-ว3ามีบทบาทสําคัญใน
การดําเนินงานโครงการต3างๆ ให-บรรลุเปQาหมายภายใต-ระบบการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นจึง
จําเปRนท่ีจะต-องให-การพัฒนาผู-บริหารไว-ล3วงหน-าให-สามารถปฏิบัติงานท่ีต-องรับผิดชอบต3อผลสัมฤทธิ์
ของงาน ภายใต-สภาวะท่ีมีความคล3องตัวและมีอํานาจในการบริหารเพ่ิมข้ึน ผู-บริหารทุกคนจะต-องมี
ความรู-ในการวางแผนกลยุทธ" การวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช-ข-อมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตัดสินใจในการทํางานประจําวัน ในขณะเดียวกันจะต-องมีระบบการพัฒนาและฝ�กอบรมเจ-าหน-าท่ี
ผู-ปฏิบัติงานให-มีความชํานาญท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือให-มีศักยภาพท่ีจะสับเปลี่ยนบทบาทหน-าท่ีได-
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ในยุคท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย3างรวดเร็ว และเข-าใจเรื่องการวัดและการใช-ข-อมูลผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานประจําวันด-วย 
  สรุปการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์ (Results  Based Management; RBM) เปRน
นวัตกรรมทางการบริหาร ท่ีประเทศต3างๆ ท่ีพัฒนาแล-วนํามาใช-ในการปฏิรูประบบราชการให-เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร3งใส สามารถตรวจสอบได- ซ่ึงประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ข-าราชการพลเรือนก็กําลังจะใช-วิธีการบริหารรูปแบบใหม3นี้ผสานกับเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณ
เปRนแบบมุ3งเน-นผลงาน (Performance Based Budgeting System; PBBS) ทําการปฏิรูปองค"การ
ภาครัฐให-สามารถจัดบริการสาธารณะให-เปRนท่ีพึงพอใจของประชาชนมากข้ึน หัวใจสําคัญของสําเร็จ
ในการใช-วิธีการบริหารแบบมุ3งผลสัมฤทธิ์นั้นอยู3 ท่ีการสร-างตัวบ3งชี้ผลการปฏิบั ติงาน (Key 
Performance Indicators; KPIs) ท่ีมีความตรงเปRนท่ียอมรับ และสะดวกในการนําไปใช-เพ่ือให-ได-มา
ซ่ึงสารสนเทศสําหรับการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานขององค"การ 
 
2.9 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นํา 
 ภาวะผู-นํา (Leadership) เปRนกระบวนการของความสามารถในการนําผู-อ่ืน  มีอิทธิพลท่ี
จะทําให-ผู-อ่ืนทําตามหรือสนับสนุนให-กิจกรรมงานบรรลุความสําเร็จร3วมกัน การศึกษาภาวะผู-นํา
ในทางวิชาการมีการศึกษาในสามด-านได-แก3 การศึกษาคุณลักษณะ (Traits) อํานาจ (Power) และ
พฤติกรรมของผู-นํา (Behavior) วิธีการศึกษาส3วนใหญ3จะเปRนการศึกษาตัวแบบจากผู- ท่ีประสบ
ผลสําเร็จ หรือผู-ท่ีมีอิทธิพลต3อผู-อ่ืนและเปRนท่ียอมรับกันท่ัวไป เช3น ผู-นําตามสถานการณ" Adoft  
Hitler อดีตผู-นําเผด็จการของเยอรมนี มุสโสลินีของอิตาลี และ วินสตันเชอชิล อดีตนายกรัฐมนตรี
อังกฤษในช3วงสงครามโลกครั้งท่ี 2  เปRนต-น ในทางกลับกันการศึกษาภาวะผู-นํา ทําให-สามารถทราบถึง
คุณลักษณะและประเภทผู-นําได- 
 ผู-นํา (Leader) หมายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะใช-ภาวะผู-นําของตนในการชักนํา ชี้ชวน 
สั่งการ หรือสนับสนุนให-ผู-อ่ืนทําตามให-บรรลุเปQาหมายและวัตถุประสงค"ท่ีต้ังไว- ในการพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ ผู-นําจะมีบทบาทมาก ผู-นํามีหลายประเภทข้ึนอยู3กับสถานการณ" หรือลักษณะ
งานท่ีรับผิดชอบเช3นผู-นําทางธุรกิจย3อมมีภาวะผู-นําต3างจากผู-นําทางการเมืองแม-ว3าจะอาศัยหลักการนํา
เหมือนกันแต3ศิลปะในการนําต3างกัน ในการบริหารจัดการองค"กรไม3ว3าจะเปRนองค"กรระดับประเทศ 
หน3วยงานรัฐหรือเอกชนรวมท้ังชุมชนผู-นําต-องอาศัยความสามารถในการนําท่ีต้ังอยู3บนพ้ืนฐานคุณลักษณะ 
อุปนิสัย พฤติกรรม และอํานาจ ความสามารถดังกล3าวเรียกว3า ภาวะผู-นํา  
 การท่ีองค"กรชุมชนพัฒนาจนเข-มแข็งต-องอาศัยผู-นํา ผู-นําชุมชนสามารถศึกษาภาวะผู-นําท่ี
เปRนแบบฉบับสากลเพ่ือเปRนแนวทางในการพัฒนาตนเอง ในทางวิชาการมีการศึกษาผู-นําท่ีมีภาวะของ
ความเปRนผู-นําท่ีจะกล3าวต3อไป โดยแยกให-เห็นความหมายของผู-นํา และภาวะผู-นํา ดังต3อไปนี้ 
 แคท และ แคน (Katz & Kahn, 1973) ให-ความหมายผู-นํา ผู-ท่ีมีอิทธิพลของการกระทํา 
พฤติกรรมความเชื่อและความรู-สึกของบุคคลหนึ่งในระบบสังคมท่ีมีต3อบุคคลอ่ืนโดยความเต็มใจ
ยอมรับอิทธิพลนั้น  
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 เวบเตอร" (Webster, 1973) ให-ความหมายผู-นําหมายถึงผู-ท่ีทําหน-าท่ีในการนํา ควบคุม 
บังคับบัญชา หรือเปRนผู-นํา หัวหน-าของกลุ3มหรืองานนั้นๆ 
 บุญทัน ดอกไธสง (2548) ได-ให-ความหมายผู-นําหมายถึง (1) ผู- มีอิทธิพล มีศิลปะ  
มีอิทธิพลต3อกลุ3มชน เพ่ือให-พวกมีความต้ังใจท่ีจะบรรลุเปQาหมายท่ีต-องการ (2) เปRนผู-นําและแนะนํา 
เพราะผู-นําต-องช3วยเหลือกลุ3มให-บรรลุเปQาหมายสูงสุดตามความสามารถ (3) ผู-นําไม3เพียงแต3ยืนอยู3
เบื้องหลังกลุ3มท่ีคอยแต3วางแผนและผลักดัน แต3เขายืนอยู3ข-างหน-ากลุ3มและนํากลุ3มเพ่ือปฏิบัติการงาน
ให-บรรลุเปQาหมาย 
 เอกชัย ก่ีสุขพันธ" (2538) ให-ความหมายผู-นําหมายถึงบุคคลท่ีมีบทบาทหรือมีอิทธิพลต3อ
ผู-อ่ืนในองค"การหรือหน3วยงานไม3ว3าจะเปRนความคิดหรือพฤติกรรมการทํางาน 
 พลาโต (Plato, 2008) ให-ความหมาย ผู-นํา หมายถึงผู-ท่ีมีคุณธรรม (Virtue) การมีคุณธรรม
ก็เพ่ือควบคุมจิตใจของผู-นํา ซ่ึงเพลโตเสนอว3าผู-ปกครองในอุตมรัฐ จะเปRนท่ียอมรับของประชาชน
จะต-องมีคุณธรรม ได-แก3 คุณธรรมปรีชาญาณ Aristotle ลูกศิษย"แปลว3า ความรอบคอบ (Prudence) 
คุณธรรมความกล-าหาญ คุณธรรมการรู-จักประมาณ และคุณธรรมความยุติธรรม Plato ได-อธิบายว3า
คุณธรรมปรีชาญาณเปRนคุณธรรมหลักของนักปกครอง คุณธรรมความกล-าหาญเปRนคุณธรรมของ
ทหาร คุณธรรมรู-จักประมาณเปRนคุณธรรมของฝrายธุรการและคุณธรรมความเปRนธรรมท่ีผู-ปกครองรัฐ
จะต-องปฏิบัติต3อพลเมืองอย3างเท3าเทียมกัน (ตะวัน สาดแสง, 2548) 
 ส3วนภาวะผู-นําหมายถึงกระบวนการของการใช-อิทธิพลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือให-ผู-อ่ืน
ช3วยเหลือและสนับสนุนหน-าท่ีการงานให-ประสบผลสําเร็จร3วมกัน ซ่ึงมีความหมายอยู3ในตัวท่ีทําให-ผู-นํา
เปRนผู-นํา (บุญทัน ดอกไธสง, 2541) มีนักวิชาการอธิบายความหมายของภาวะผู-นํา ดังนี้  
 ป�เตอร" ดรัคเกอร" (Peter F. Drucker, 1986 อ-างถึงใน Pettinger R., 2000) ให-
ความหมายภาวะผู-นํา หมายถึง ผู-ท่ีมีวิสัยทัศน" สามารถปฏิบัติงานได-มาตรฐานสูง และมีบุคลิกภาพ
พิเศษเหนือข-อจํากัดท่ัวไป   
 โคล (G. A. Cole, 1994 อ-างถึงใน Pettinger R., 2000) ให-ความหมายภาวะผู-นํา หมายถึง
กระบวนการภายในกลุ3มท่ีทําให-บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต3อบุคคลอ่ืนให-อาสาสนับสนุนการทํางาน
ของกลุ3มให-สําเร็จในแต3ละสถานการณ" 
 ภาวะผู-นําเปRนการศึกษาถึงองค"ประกอบของความเปRนผู-นํา ในทางวิชาการได-อธิบายถึง
ความเปRนผู-นําโดยใช-ภาวะของความเปRนผู-นํา เพ่ือจําแนกประเภทของผู-นํารวมท้ังให-ความหมายของ
ผู-นําซ่ึงการศึกษาภาวะผู-นําจะมีการวางกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีภาวะผู-นําอยู3 4 กรอบแนวคิดได-แก3 
ทฤษฎีอุปนิสัย (Trait Theory) ท่ีพยายามศึกษาเก่ียวกับชนิดของพฤติกรรมและความสัมพันธ"ของ
บุคคลท่ีเปRนผู-นํา ทฤษฎีสถานการณ" (Situation Theory) เปRนอีกทางเลือกหนึ่งของทฤษฎีอุปนิสัยท่ี
เม่ือเผชิญกับสถานการณ"บางอย3างจะมีการเรียกร-องหาผู-นําท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ีแตกต3างจากปกติ 
(Different Situations Call for Different Characteristics) ในทางการบริหารจัดการแต3ละ
สถานการณ"ต-องการความสามารถในลักษณะท่ีต3างกันออกไป เช3น การแก-ป2ญหาท่ัวไป การต-องการ
ความถูกต-องแม3นยํา การต-องการความคิดริเริ่มสร-างสรรค" การทํางานท่ีมีเวลาจํากัด และสถานการณ"
ท่ีต-องการลดต-นทุนค3าใช-จ3าย เหล3านี้ต-องการความสามารถความชํานาญท่ีต3างกัน ทฤษฎีตามหน-าท่ี 
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(Functional Theory) เปRนการศึกษาลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมของผู-นําท่ีจะทําให-งานของกลุ3ม
บรรลุเปQาหมายอย3างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจะกระทําดังกล3าวได-ผู-นําจะต-องมีหน-าท่ีทําให-องค"กรและ
งานบรรลุเปQาหมาย การทําหน-าท่ีเช3นว3านั้น ได-แก3 การควบคุมติดตามความเปRนไปของสภาพแวดล-อม 
(Environmental Monitoring) การจัดระเบียบงานให-ผู-ใต-บังคับบัญชา (Organizing Subordinate 
Activities) การสอนงานผู-ใต-บังคับบัญชา (Teaching and Coaching Subordinates) การจูงใจ 
(Motivating Others) และเข-าไปจัดการงานของกลุ3มเม่ือจําเปRน (Intervening Actively in The 
Group’s Work)  ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavior Theory) เปRนการศึกษาแบบฉบับของการปฏิบัติท่ี
กระทําอยู3 ซ่ึงไม3ได-ข้ึนอยู3กับคุณลักษณะอุปนิสัยของผู-นําเท3านั้นยังต-องอาศัยความสามารถในการจูงใจ
รวมท้ังข้ึนอยู3กับขนาดของอิทธิพลและอํานาจ ผู-นําประเภทนี้ได-แก3ผู-นําเผด็จการ ผู-นําประชาธิปไตย 
และผู-นําแบบเสรีนิยม วิธีการปฏิบัติเปRนการสะท-อนถึงพฤติกรรมของผู-นําท่ีแตกต3างกันออกไป  
(บุญทัน ดอกไธสง, 2541) Terry (1977) ได-ศึกษาพฤติกรรมผู-นําสามารถแยกภาวะผู-นําออกเปRน     
4 กลุ3มทฤษฎี ได-แก3 ทฤษฎีสนับสนุน (Support Theory) ท่ีให-ความสําคัญกับการมีส3วนร3วม ทฤษฎี
ทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) ให-ความสําคัญกับการทํางานเปRนกลุ3ม ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
(Psychological Theory) ให-ความสําคัญกับศิลปะในการจูงใจ และทฤษฎีอํานาจนิยม (Autocratic 
Theory) ให-ความสําคัญกับอํานาจในการสั่งการบังคับบัญชา  
 โดยสรุปภาวะผู-นํามีหลายลักษณะ มีขนาดของความมีอิทธิพลและอํานาจไม3เหมือนกันท่ีจะ
ทําให-ผู-ตามปฏิบัติตามซ่ึงต-องอาศัยอุปนิสัยพฤติกรรม การจูงใจและสถานการณ"ท่ีเหมาะสมในการ   
ชักนํา สั่งการควบคุมบังคับบัญชาและจูงใจให-ผู- อ่ืนปฏิบัติตามความต-องการของตนเพ่ือให-บรรลุ
วัตถุประสงค"ร3วมกัน  
 จากทฤษฎีดังกล3าวข-างต-นสามารถแบ3งประเภทผู-นําได-ดังต3อไปนี้  
 1) ผู-นําแบบราชการ (Bureaucratic Leader) เปRนผู-นําท่ี Weber (1905) เชื่อว3ามีความ
จําเปRนในการสร-างหลักประกันคุณภาพและระบบความปลอดภัยและลดการทุจริตในการทํางานท่ี
รายงานผ3านไปแต3ละข้ันตอนของโครงสร-างการบริหาร โดยเฉพาะองค"กรของรัฐ องค"กรเอกชนขนาด
ใหญ3 หรือธนาคารขนาดใหญ3 กล3าวคือ เปRนผู-นําท่ีให-ความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกต-องใน    
แต3ละข้ันตอนก3อนส3งรายงานข้ึนไปตามสายการบังคับบัญชา 
 2) ผู-นําแบบมีบารมี (Charismatic Leader) Weber อธิบายว3าเปRนผู-นําท่ีเกิดจากการ
ยอมรับนับถือจากสมาชิก ผู-นําประเภทนี้สมาชิกจะเชื่อว3าเขาสามารถมอบหมายความไว-วางใจให-
บริหารจัดการองค"กรในระยะยาวได- โดยเชื่อว3าความสําเร็จขององค"กรจะอยู3ท่ีผู-นํามิใช3กลุ3มคณะ ซ่ึง
ตรงกับแนวคิดผู-นําแบบประชาธิปไตย เปRนผู-นําเกิดจากการยอมรับของผู-ตาม การเอาอนาคตของ
องค"กรฝากไว-กับผู-นําจึงสุ3มเสี่ยงต3อความล-มเหลวเพราะจะทําให-ขาดโอกาสความคิดดีๆ จากสมาชิก  
 3) ผู-นําแบบมีอํานาจสิทธิ์ขาด (Autocratic Leader) หรือผู-นําเผด็จการ Lewin, Lippitt 
& White (1939) กล3าวว3าผู-นําประเภทนี้เปRนผู-นําท่ีมีอํานาจสิทธิขาดในการตัดสินใจในทุกเรื่องโดยไม3
ฟ2งความเห็นของผู-ร3วมงาน 
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 4) ผู-นําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) Lewin, Lippitt & White อธิบายว3า 
เปRนผู-นําท่ีมีภาวการณ"นําตรงกันข-ามกับผู-นําแบบเผด็จการ ผู-นําประเภทนี้เขาจะรับฟ2งความคิดเห็น
ของสมาชิกหรือผู-ใต-บังคับบัญชา แล-วนํามาศึกษาวิเคราะห"ก3อนจะตัดสินใจ 
 5) ผู-นําแบบเสรีนิยม (Laissez – Faire Leader) เปRนผู-นําท่ีให-ความเปRนอิสระในการ
ทํางานแก3ผู- ใต-บั ง คับบัญชาและผู- ร3 วมงาน ไม3ค3อยให-ความสํา คัญกับคําแนะนํา เนื่ องจาก
ผู-ใต-บังคับบัญชาหรือผู-ร3วมงานมีประสบการณ"สูง ผู-นําท่ีปล3อยอิสระในการทํางานโดยไม3มีการควบคุม
ผลลัพธ" อาจทําให-ต-นทุนสูง งานอาจเกิดความล3าช-า 
 6) ผู-นําแบบมุ3งเน-นประชาชน (People – Oriented Leader) เปRนผู-นําท่ีให-ความสําคัญ
กับผู-ร3วมงาน จะมีการสนับสนุน ฝ�กอบรม สร-างความพึงพอใจในงานให-กับเพ่ือนร3วมงานเพ่ือให-เกิด
ความรู-สึกท่ีดีในการทํางาน โดยเขาเชื่อว3างานจะสําเร็จลงได-เพราะคนท่ีมีใจให-กับงาน 
 7) ผู-นําแบบมุ3งเน-นงาน (Task – Oriented Leader) เขาจะให-ความสําคัญงานมาก3อนคน 
โดยจะพิจารณาว3างานชนิดใดเหมาะกับคนประเภทใดจึงม่ันใจว3าจะทําให-งานสําเร็จได- ลักษณะการ
ทํางานร3วมกับผู-นําประเภทนี้คนทํางานขาดแรงจูงใจ ลักษณะผู-นําแบบนี้คล-ายคลึงกับผู-นําเผด็จการ 
 8) ผู-นําแบบผู-รับใช- (Servant Leader) เปRนผู-นําท่ีอํานวยความสะดวก ให-การสนับสนุนทุก
อย3างท่ีเห็นว3าจะทําให-งานบรรลุเปQาหมาย ผู-นําประเภทนี้เปRนเสมือนเครื่องมือของผู-ร3วมงานมากกว3าท่ี
จะออกคําสั่ง บทบาทของการทํางานจะอยู3 ท่ีผู-ร3วมงาน มีภาวะการนําใกล-เคียงกับผู-นําแบบ
ประชาธิปไตย 
 9) ผู-นําแบบประนีประนอม (Transaction Leader) เปRนผู-นําท่ีใช-อํานาจในการให-คุณให-
โทษข้ึนอยู3กับผลงานของกลุ3ม (Team’s Performance) ให-โอกาสแก3ผู-ร3วมงานในการกําหนด
เปQาหมายงานร3วมกัน มีการประเมินตรวจสอบและฝ�กอบรมผู-ใต-บังคับบัญชาเม่ือเห็นว3าการปฏิบัติงาน
ไม3เปRนไปตามท่ีตั้งเปQาหมายไว-  
 10) ผู-นําผู-เปลี่ยนแปลง (Transformation Leader) เปRนผู-นําท่ีจะสร-างแรงจูงใจผู-ร3วมงาน
ท่ีจะทํางานได-อย3างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใช-กระบวนการสื่อสารเพ่ือให-ผู-ร3วมงานเห็น
ความสําคัญของการทํางานให-บรรลุเปQาหมาย ผู-นําประเภทนี้จะมีความคิดจินตนาการท่ีต-องการให-
องค"กรบรรลุวิสัยทัศน"ขององค"กร ผู-นําประเภทนี้ชอบคิดใหญ3และมองการณ"ไกล แต3จะใช-ประโยชน"
จากสายการบังคับบัญชาทํางานในส3วนของรายละเอียด (Burns, 1978) 
 11) ผู-นําผู-คํานึงภาวะแวดล-อม (Environment Leader) เปRนผู-นําท่ีตระหนักถึงท่ีมาของ
ผู-ร3วมงานและสภาวะแวดล-อมท่ีส3งผลต3อขวัญกําลังใจและจิตวิทยาของผู-ทํางานท่ีอยู3ในองค"กร ดังนั้น
เขาจะใช-วัฒนธรรมขององค"กรในการสร-างความคาดหวังของแต3ละบุคคลและพัฒนาผู-นําในทุกระดับ 
ผู-นําประเภทนี้จะศึกษาองค"ประกอบและป2จจัยต3างๆ ท่ีเปRนประโยชน"ต3อการบริหาร มีจิตวิทยาในการ
สั่งการให-ผู-ปฏิบัติเห็นประโยชน"ร3วมกัน 
 ผู-นําแต3ละประเภทดังกล3าวข-างต-นเปRนการจําแนกตามการใช-อํานาจของผู-นํา และจําแนก
ตามการมีส3วนร3วมการตัดสินใจของผู-ร3วมงาน ผู-นําประเภทท่ีเหมาะสมกับผู-นําชุมชนจะมีอยู3หลาย
ประเภท เช3น ผู-นําแบบประชาธิปไตย ผู-นําแบบมุ3งเน-นประชาชน ผู-นําแบบประนีประนอม ผู-นําผู-
เปลี่ยนแปลง เปRนต-น ชุมชนใดต-องการผู-นํามีภาวะแบบใดข้ึนอยู3กับวัฒนธรรมของแต3ละชุมชน  
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อย3างไรก็ดีผู-นําแต3ละคนอาจมีส3วนผสมของภาวะผู-นําในแต3ละประเภทท่ีมีการบูรณาการภาวะผู-นํา
เพ่ือให-การบริหารจัดการชุมชนบรรลุความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนให-เข-มแข็ง ดังท่ี เสรี พงศ"พิศ 
(2548) ได-อธิบายคุณลักษณะของผู-นําชุมชนท่ีดีไว-ว3าผู-นําชุมชนท่ีดี ต-องมีคุณธรรม ทําตัวเปRน
แบบอย3าง  สร-างความม่ันคงปลอดภัยให-ชุมชน ก3อให-เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในชุมชน ปรารถนาและ
พร-อมท่ีจะเรียนรู-และส3งเสริมการเรียนรู-ของชุมชน ปรารถนาและส3งเสริมนวัตกรรมหรือการ
สร-างสรรค"สิ่งใหม3 มองเห็นจุดอ3อนจุดแข็ง ข-อจํากัดและศักยภาพของตัวเองและของชุมชน สร-างแรง
บันดาลใจ สร-างขวัญกําลังใจให-สมาชิกในชุมชน เปRนตัวเชื่อมท่ีดีและผนึกพลังชุมชน เคารพในศักด์ิศรี
และให-เกียรติชาวบ-าน ไม3ดูถูกผู-อ่ืน ทําให-ชุมชนมีส3วนร3วมในการดําเนินกิจกรรมต3างๆ และมีส3วนร3วม
ในการตัดสินใจ สร-างเครือข3ายภายในชุมชนและกับนอกชุมชน เกิดประชาสังคมท่ีมีพลัง ดําเนินงาน
อย3างโปร3งใส ตรวจสอบได- ไม3มีผลประโยชน"ทับซ-อน หรือวาระซ3อนเร-นเห็นแก3ประโยชน"ส3วนรวม
มากกว3าส3วนตนและพวกพ-อง มีความเชื่อม่ันในตัวเอง เปRนตัวของตัวเอง มีเหตุผล มีความอดทนต3อ
การวิพากษ"วิจารณ"ใจกว-าง รับฟ2งความคิดเห็นของผู-อ่ืน ใช-ข-อมูล ความรู- และป2ญญาในการทํางาน
เพ่ือชุมชน ไม3ใช- เงินหรืออํานาจอิทธิพลเพ่ือชักนํา ครอบงํา บังคับขู3 เข็ญคนอ่ืน มีวิสัยทัศน"มี
ยุทธศาสตร"ในการดําเนินงาน เปRนผู-มีบารมีท่ีชาวบ-านอยากเดินตาม 
 
2.10 แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑE 
 2.10.1 แนวคิดการศึกษา 
   แนวคิด “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"” หมายถึง (กิตติ ลิ่มสกุล, 2544) กระบวนการ
สร-างรายได-โดยการพ่ึงพาตนเอง เปRนแนวคิดท่ีเน-นกระบวนการสร-างรายได-จากผลิตภัณฑ"ในแต3ละ
หมู3บ-านหรือตําบล แนวคิดนี้สนับสนุนและส3งเสริมให-ท-องถ่ินสามารถสร-างผลิตภัณฑ" (Product) และ
ตลาดสําหรับผลิตภัณฑ"นี้โดยเฉพาะ โดยท่ีท-องถ่ินจําเปRนต-องพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) เปRนหลัก 
ดังนั้นผู- ท่ีเ ก่ียวข-องในกระบวนการนี้จําเปRนต-องอุทิศพลังกาย (Energy) ความคิดสร-างสรรค" 
(Creativity) และความปรารถนา (Desire) ท่ีจะใช-ทรัพยากรท่ีมีอยู3ในท-องถ่ินเปRนหลักเพ่ือท่ีจะสร-าง
การกินดี อยู3ดี และคุณภาพชีวิต (ท่ีมุ3งสู3ตลาดสากลพร-อมๆ กับการเน-นท-องถ่ิน) 
   กระบวนการนี้พยายามท่ีจะเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ"ท่ีมีคุณลักษณะของท-องถ่ิน
เปRนหลักให-เข-าสู3มาตรฐานสากล เพ่ือท่ีจะขยายขอบเขตตลาดไปสู3ตลาดโลก เสริมกับตลาดในประเทศ
ในการคิดค-นและพัฒนาผลิตภัณฑ"ท่ีแต3ละท-องถ่ินผลิตข้ึนให-มีคุณลักษณะเปRนท่ียอมรับ มีการจัดการ
ทางด-านการตลาดอย3างเหมาะสม สามารถเพ่ิมรายได-ให-กับท-องถ่ินนั้นๆ ได-อีกทางหนึ่งคนในท-องถ่ิน
ให-ความร3วมมือ ร3วมใจ ให-คําแนะนํา และให-กําลังใจซ่ึงกันและกัน มีจุดประสงค"ไปในทางเดียวกัน  
จึงสามารถทําให-ความคิดนั้นสําเร็จได- สิ่งท่ีมองเห็นได-ชัดคือ การคิดค-น และการสร-างผลิตภัณฑ"บน
รากฐานของภูมิป2ญญาท-องถ่ินและวัฒนธรรม สิ่งท่ีมองไม3เห็นคือ พลังแห3งความเปRนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ของคนในท-องถ่ิน ซ่ึงจะเกิดจากความเชื่อม่ันซ่ึงกันและกัน 
   แนวทางการพัฒนาท-องถ่ิน เปRนการสืบสานวัฒนธรรมท่ีดีงามให-คงอยู3ต3อไปสร-าง
ความภาคภูมิใจให-กับคนรุ3นต3อๆ ไป แนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล-องกับธรรมชาติจะช3วยพัฒนา
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คุณภาพชีวิตให-สูงข้ึนโดยอยู3กับธรรมชาติอย3างชาญฉลาด ก3อให-เกิดประโยชน"สูงสุดช3วยสร-างกําลังใจ
ให-ดีข้ึน รวมท้ังเปRนการสร-างความเชื่อม่ันให-กับหน3วยงานท่ีจะให-การสนับสนุน 
   อัจฉราวรรณ มณีขัติย" (2544) ได-กล3าวถึง หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"ว3าเปRนแนวคิด
ท่ีต-องการให-แต3ละหมู3บ-านมีผลิตภัณฑ" (หลัก) 1 ประเภท (คําว3า ผลิตภัณฑ" หมายถึง สินค-าบริการ 
และกิจกรรมต3างๆ เช3น การรักษาสิ่งแวดล-อม การแสดงศิลปะ การนําเสนอประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ
ป2ญญาชาวบ-าน และการท3องเท่ียวเชิงอนุรักษ" เปRนต-น) เปRนผลิตภัณฑ"ท่ีใช-วัตถุดิบทรัพยากรของ
ท-องถ่ินให-เกิดประโยชน" โดยยึดหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 
   1) ภูมิป2ญญาท-องถ่ินสู3สากล (Local yet Global) ในการท่ีประชาชนในชุมชน
ท-องถ่ินได-สร-างผลิตภัณฑ"ข้ึนมานั้น ต-องมีคุณภาพ ได-มาตรฐาน และมีการพัฒนาอย3างต3อเนื่องมีความ
สอดคล-องกับประเพณี วัฒนธรรมความเปRนอยู3ของชุมชน มีจุดเด3นเฉพาะ รวมท้ังเปRนท่ียอมรับของ
ตลาดภายในและต3างประเทศ 
   2) พ่ึงพาตนเองได-  มีความคิดอย3างสร-างสรรค"  (Self-Reliance-Creativity) 
ประชาชนต-องมีการระดมความคิดในการคิดค-นและการพัฒนาผลิตภัณฑ" เพ่ือให-ได-สิ่งท่ีดีท่ีสุดเท3าท่ีจะ
ช3วยกันทําได- โดยคํานึงถึงการรื้อฟ��นวัฒนธรรมประเพณีในแต3ละท-องถ่ินให-สอดคล-องเหมาะสม ไม3ซํ้า
แบบกัน และเปRนเอกลักษณ"เฉพาะของหมู3บ-านหรือตําบลให-เปRนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
   3) การสร-างทรัพยากรมนุษย" (Human Resource Development) เพ่ือต-องการ
สร-างบุคคลให-มีความคิดกว-างไกล มีความรู- ความสามารถให-เกิดข้ึนในสังคม มีการวางแผนด-าน
การตลาด มุ3งเน-นเพ่ือการผลิตและบริการโดยคํานึงถึงผู-บริโภคเปRนหลัก 
   ในประเด็นของกระบวนการดํา เนินการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"” อัจฉราวรรณ 
มณีขัติย" เสนอว3า ป2จจัยท่ีสําคัญของการขับเคลื่อนการดําเนินงานนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู3ใน
ท-องถ่ินและการมีส3วนร3วมในกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
   ข้ันตอนในการดําเนินการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" ได-แก3 
   1) ข้ันตอนการเรียนรู-และประชาสัมพันธ"โครงการ ได-แก3 
     (1) การจัดประชุมเพ่ือทําความเข-าใจระหว3างฝrายราชการ เอกชน และ
ประชาชน 
     (2) การประชาสัมพันธ"ในการให-ความรู-เพ่ือเป�ดตัวโครงการทางด-านสื่อมวลชน 
     (3) การจัดประชาคมตําบล และหมู3บ-าน เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ"ชุมชน 
   2) ข้ันตอนการกําหนดเปQาหมายผลิตภัณฑ"และวิธีการดําเนินการผลิต 
     (1) การกําหนดแผนงาน แนวทางการดําเนินงาน การบูรณาการแผนและ
งบประมาณเพ่ือให-การสนับสนุน 
     (2) คณะทํางานในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ร3วมจัดทําประชาคมเพ่ือ
ค-นหาผลิตภัณฑ"ท่ีมีลักษณะเด3นของแต3ละท-องถ่ินท่ีจะทําการผลิต คัดเลือก และจัดลําดับผลิตภัณฑ"ให-
เปRนเอกลักษณ"ของตําบล 
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   3) ข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ" 
     (1) วางแผนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ" ได-แก3 การบริหารจัดการการแปร
รูปผลิตภัณฑ" การออกแบบบรรจุภัณฑ" รวมท้ังมาตรฐานผลิตภัณฑ" (อย. มอก. ฮาลาล) 
     (2) สนับสนุนแหล3งเงินทุน 
     (3) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ" 
     (4) วิจัยผลิตภัณฑ" 
   4) ข้ันตอนการขยายตลาด 
     (1) วางแผนการจําหน3ายผลิตภัณฑ"สู3ตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
     (2) วางแผนการขนส3ง และจัดจําหน3ายผลิตภัณฑ" 
     (3) ประชาสัมพันธ"เผยแพร3ในเชิงรุก 
     (4) จัดประกวดผลิตภัณฑ"และจัดงานแสดงมหกรรมสินค-า 
     (5) วิจัยด-านตลาด 
   5) ข้ันตอนการติดตามประเมินผล 
     (1) กําหนดเกณฑ" ตัวชี้วัด และมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ" 
     (2) ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดและอําเภอ 
     (3) เผยแพร3ประชาสัมพันธ"ผลการดําเนินการโครงการ 
   การดําเนินการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" ได- มีหลายองค"กรท่ีร3วม
ดําเนินการโครงการโดยใช-หลักการบูรณาการ เพ่ือลดการซํ้าซ-อนท้ังด-านงบประมาณ และวิธีการ
ดําเนินการต3างๆ เพ่ือให-ไปสู3เปQาหมาย คือ ความเปRนชาตินิยม โดยเริ่มจากความเปRนท-องถ่ินนิยมก3อน 
แล-วขยายผลเปRนชาตินิยมต3อไป เพ่ือนําผลิตภัณฑ"ไปสู3การส3งออกโดยการมีอินเตอร"เน็ต (Internet) 
และตําบลท่ีจะสามารถนําออกสู3พาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (E-Commerce) ต3อไปในอนาคต จึงได-
กําหนดการสร-างความสัมพันธ"ของระบบงานเพ่ือเชื่อมโยงการดําเนินงานระหว3างหน3วยงานต3างๆ ท่ี
ดําเนินโครงการดังกล3าว 
   กรมการพัฒนาชุมชน (2544) กล3าวว3า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของจังหวัด    
โออิตะ ซ่ึงเปRนเมืองอยู3ทางตอนใต-ของเกาะคิวซิว ประเทศญ่ีปุrน ท่ีมีแนวคิดและปรัชญาให-ชุมชนมี
ความรักท-องถ่ิน มีความเปRนน้ําหนึ่งในเดียวกัน ให-คําแนะนํา ให-กําลังใจ มีความเชื่อม่ัน มีทิศทาง
ร3วมกัน ในการฟ��นฟูท-องถ่ิน มีความคิดสร-างสรรค" และพัฒนาผลิตภัณฑ"บนรากฐานวัฒนธรรม มี
เอกลักษณ" มีคุณภาพ มีการจัดการด-านการตลาดอย3างเหมาะสม และเพ่ิมรายได-ให-กับชุมชน โดยให-
แต3ละชุมชน หมู3บ-านมีผลิตภัณฑ" (หลัก) 1 ชนิด เปRนผลิตภัณฑ"ท่ีใช-วัตถุดิบจากผลผลิตและทรัพยากร
ท-องถ่ิน เพ่ือลดป2ญหาการอพยพย-ายถ่ิน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลัก ดังต3อไปนี้ 
   1) ผลผลิตท่ีได-รับการยอมรับจากระดับสากลซ่ึงเปRนความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ท-องถ่ิน 
   2) พ่ึงตนเองได-และสร-างสรรค"ให-หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"เปRนจริงโดยใช-ศักยภาพ
ของท-องถ่ิน 
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   3) พัฒนาคน โดยเสริมสร-างความเข-มแข็งให-กับประชาชนด-วยจิตวิญญาณท่ีท-า
ทายและสร-างสรรค" 
   ฮิรามัทซึ โทริฮิโกะ (อ-างถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน, 2544) ได-กล3าวถึงวิธีการ
ดําเนินงานของประเทศญ่ีปุrนว3า การดําเนินงานได-เริ่มต-นท่ีการจัดเวทีชาวบ-านและชุมชนแต3ละท-องถ่ิน 
โดยท่ีมีผู-ว3าราชการจังหวัดโออิตะ (ฮิรามัทซึ โทริฮิโกะ) เข-าร3วมพูดคุยในทุกเวทีและทุกชุมชนในฐานะ
ท่ีเปRนผู-สอนหรือผู-จัดกระบวนการพูดคุย โดยมีการสร-างระบบการกระจายข-อมูลข3าวสารไปสู3ชาวบ-าน
ทุกคนเพ่ือการรับรู-และเรียนรู- แลกเปลี่ยนความรู-ระหว3างชุมชน ให-ข-อมูลข3าวสารเพ่ือกระตุ-น
ประชาชนในการเลือกกิจกรรม (ผลิตภัณฑ") ท่ีจะดําเนินการ ซ่ึงไม3ใช3หน3วยงานราชการอย3างเดียว
เท3านั้น ความสําเร็จของงานเกิดจากการมีส3วนร3วมระหว3างส3วนราชการ เอกชน ผู-นําชุมชน และสื่อ
องค"กรประชาชน เพ่ือการค-นหาศักยภาพ เลือกผลิตภัณฑ"ของหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ" (One 
Village One Product) และจัดต้ังกลุ3มเครือข3ายทุกระดับ มีโรงเรียนผู-นําเพ่ือสร-างผู-นําชุมชนและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด-านข-อมูลข3าวสาร สําหรับการลงทุนโดยระบบภาครัฐได-ปรับเปลี่ยนความ
คิดเห็นและระบบวิธีการดําเนินงาน โดยการนํางบประมาณของจังหวัดโออิตะจัดต้ังเปRนเงินกองทุน
หมุนเวียน เพ่ือใช-สําหรับการเรียนรู-และพัฒนาผลิตภัณฑ" รวมไปถึงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตและมาตรฐานของการผลิต การประชาสัมพันธ"เพ่ือเผยแพร3ผลิตภัณฑ"ท่ีมีหลากหลายรูปแบบและ
วิธีการต3างๆ 
   สําหรับวิธีการดําเนินการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" (One Tambon One 
Product) ของประเทศไทยท่ียึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปRนกระบวนการเรียนรู-เพ่ือ
ค-นหาศักยภาพและสร-างทิศทางร3วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ท่ีมีความพอเพียง
บนพ้ืนฐานและศักยภาพของคน ความรู- (ภูมิป2ญญา) และทรัพยากรของชุมชน โดยมุ3งเน-นให-
ประชาชนได-รู-จักช3วยตัวเอง รู-จักคิด ขณะเดียวกันทางราชการต-องเข-าไปให-ความร3วมมือสนับสนุนการ
ทํางานของประชาชน 
   สรุปได-ว3า “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"” เปRนแนวคิดของรัฐบาลท่ีต-องการจะให-แต3
ละหมู3บ-านมีผลิตภัณฑ" (หลัก) 1 ประเภทท่ีหมายถึง ผลิตภัณฑ" บริการ และกิจกรรมต3างๆ เช3น  
การรักษาสิ่งแวดล-อม การแสดงศิลปะ การนําเสนอประเพณี วัฒนธรรม และการท3องเท่ียวใน 
เชิงอนุรักษ" เปRนต-น ท้ังนี้เปRนผลิตภัณฑ"ท่ีมาจากวัตถุดิบและทรัพยากรภูมิป2ญญาของท-องถ่ิน มี
เอกลักษณ" มีคุณภาพ มีการจัดการตลาดท่ีเหมาะสม สร-างอาชีพ สร-างรายได- ลดป2ญหาการอพยพย-าย
ถ่ินฐานไปสู3เมืองใหญ3 ดังนั้น หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" ถือได-ว3าเปRนการสร-างเศรษฐกิจชุมชนให-เกิดข้ึน 
ซ่ึงเปRนแนวคิดท่ีสอดคล-องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ-าอยู3หัวภูมิพลอดุลยเดชอย3างแท-จริง 
 
2.11 บริบทเก่ียวกับอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ในอดีต อ.บางไทย รวมการปกครองอยู3กับ อ.เสนา ต3อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 ได-แบ3งการ
ปกครองออกเปRน เสนาใหญ3 (ด-านเหนือ) เสนาน-อย (ด-านใต-) แต3ใช-ชื่อแขวงราชคราม ตามตําบลท่ีต้ัง
บริเวณฝ2�งแม3น้ําเจ-าพระยา และในป� พ.ศ. 2437 ได-ต้ังท่ีทําการแขวงเสนาน-อยเปRนเรือนแพจอดอยู3ริม
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ฝ2�งแม3น้ําเจ-าพระยา เปRนศูนย"การคมนาคมของราษฎร ซ่ึงใช-การสัญจรทางน้ําเปRนหลัก ต3อมาในป�  
พ.ศ. 2439 จึงได-เปลี่ยนจากแขวงเปRนอําเภอในป� พ.ศ. 2441 ทางราชการได-ลื้อเรือนแพและขยับ
ขยายข้ึนมาอยู3บนบก โดยปลูกเปRนอาคารไม- ป� พ.ศ. 2466 ทางราชการได-เปลี่ยนชื่ออําเภอเปRน  
อ.ราชคราม ตามชื่อตําบลในป� พ.ศ. 2468 หลวงประสิทธินรกรรม (เจียม หงษ"ประภาษ) นายอําเภอ
สมัยนั้นเห็นว3าสถานท่ีคับแคบและไม3สะดวก จึงย-ายอําเภอมาต้ังท่ีใหม3ริมฝ2�งแม3น้ําน-อย ม.4 ต.บางไทร
และยังใช-ชื่อว3า อําเภอราชคราม ต3อมาเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2482 จึงเปลี่ยนชื่อเปRน อําเภอบางไทร 
จนกระท่ัง ในป� พ.ศ. 2538 สํานักงบประมาณได-อนุมัติงบประมาณเปRนค3าก3อสร-างอาคารท่ีว3าการ
อําเภอบางไทรหลังใหม3 จํานวนเงิน 6,595,000 บาท ตัวอาคาร เปRนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พ้ืนท่ี 
1,088 ตารางเมตร ขนาดกว-าง 8 เมตร ยาว 56 เมตร โดยได-ก้ันเปRนห-อง แบ3งส3วนราชการต3างๆ  
เปRนสัดส3วนและ ผู-ว3าราชการจังหวัด ได-ทําพิธีเป�ดเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2540 
 
2.12 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ (2545) การศึกษาผลการ
ดําเนินนโยบายกระตุ-นเศรษฐกิจรากหญ-า โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" ผลสรุปผลกระทบทาง
สังคมของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"ของภาคเหนือภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต- 
ภายหลังการดําเนินการโครงการไปแล-ว 1 ป� โครงการนี้มีส3วนช3วยให-ชุมชนเข-มแข็ง มีความสามารถ
พ่ึงพาตนเอง มีการเก้ือกูลประโยชน"ต3อผู-ด-อยโอกาสคนในหมู3บ-านกลับคืนสู3ท-องถ่ิน คนในหมู3บ-านยังคง
ไปหางานทําต3างถ่ิน และป2ญหายาเสพติด ดีข้ึน เฉลี่ยโดยรวมร-อยละ 72.5 64.4 57.9 และ 56.3 
ตามลําดับ ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค3าเฉลี่ยโดยรวมผลกระทบด-านสังคมโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" มีส3วนช3วยทําให-ชุมชนเข-มแข็ง ความสามารถพ่ึงตนเอง การเก้ือกูลประโยชน"ต3อ
ผู-ด-อยโอกาส ป2ญหายาเสพติด มีความรู- ทักษะในการประกอบอาชีพ และการมีส3วนร3วมของชุมชนดี
ข้ึน ร-อยละ 66.8 ซ่ึงผลกระทบด-านชุมชนเข-มแข็ง ภาคตะวันออกระบุว3าดีข้ึนสูงสุด ร-อยละ 96 
รองลงมา ได-แก3 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต- ตามลําดับ 
 ใจมานัส พลอยดี (2540) ศึกษาป2จจัยท่ีมีผลต3อความสําเร็จและความล-มเหลวของธุรกิจ
ชุมชนเปรียบเทียบภาพรวมและภาพย3อย กรณีศึกษาอําเภอคําเข่ือนแก-ว จังหวัดยโสธร และอําเภอ
สานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว3า มีป2จจัยท่ีมีผลต3อความสําเร็จและความล-มเหลวท่ีสําคัญ  
ได-แก3 1) ป2จจัยด-านการมีส3วนร3วม 2) ป2จจัยท่ีเก่ียวกับความเปRนผู-นํา 3) ป2จจัยท่ีเก่ียวกับตัวสมาชิก  
4) ป2จจัยด-านการเงิน 5) ป2จจัยเก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธ"กับภายนอก 6) ป2จจัยด-านการบริหารจัดการ 
7) ป2จจัยด-านการผลิต 8) ป2จจัยด-านการตลาด 9) ป2จจัยด-านแรงงาน 10) ป2จจัยท่ีเก่ียวกับข-อมูล
ข3าวสาร 11) ป2จจัยท่ีเก่ียวกับกฎข-อบังคับ  
 จากการศึกษาสรุปได-ว3าการดําเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีดี ควรมีการเริ่มต-นกิจกรรมการ
ออมทรัพย"มาก3อน ซ่ึงถ-าเริ่มต-นจากกิจกรรมออมทรัพย"แล-ว จะทําให-ชาวบ-านได-เรียนรู-ในการ
ดําเนินงานการออมทรัพย" ตลอดจนได-เรียนรู-แนวทางในการบริหารงานได-อย3างเปRนข้ันตอน และควรมี
การทํากิจกรรมร3วมกันในชุมชน ทําให-ชาวบ-านเกิดความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจชุมชนและม่ันใจต3อตัว
ผู-นําชุมชน ทําให-สามารถขยายกิจกรรมออกไปเพ่ือทําธุรกิจชุมชนในรูปแบบอ่ืนภายในชุมชนต3อไปได- 
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 ประหยัด  สายวิเชียร และคนอ่ืนๆ (2543) ได-ศึกษารูปแบบการจัดการท่ีทําให-กลุ3มแปรรูป
ผลผลิตเกษตรภาคเหนือประสบความสําเร็จ โดยใช-วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย3างมีส3วนร3วม (PAR = 
Participatory Action Research) โดยนักวิจัยและกลุ3มแม3บ-านเกษตรกรทุกกลุ3มมีส3วนในการทํางาน
ร3วมกัน โดยมีผลิตภัณฑ"หลักได-แก3 กลุ3มทําเต-าเจี้ยวจากถ่ัวเหลืองกลุ3มทํากระเทียมดอง การทํามะม3วง
ดอง และกลุ3มทําข-าวกล-อง ผลการศึกษาพบว3า กลุ3มทําเต-าเจี้ยวมีการทําน้ําพริกลาบ น้ําพริกเผา และ
ข-าวแตนหน-าต3างๆ กลุ3มทํากระเทียมดอง มีการทํามะขามแก-วรสต3างๆ น้ําพริกลาบ น้ํายาล-างจาน
ผสมมะกรูด และมะนาว กลุ3มทํามะม3วงดองมีการทํากระเทียมดอง ซ่ึงเปRนการทําร3วมกับโรงงานใหญ3ๆ 
มีรายได-ท่ีแน3นอน กลุ3มทําข-าวกล-องมีการทําไข3เค็มดอง ไข3เค็มพอก ส3วนกลุ3มท่ีจัดว3าไม3ประสบ
ความสําเร็จ บางกลุ3มจะมีกิจกรรมหลากหลาย แต3ลักษณะการทํายังไม3ต3อเนื่อง ขาดความรู-ความ
ชํานาญ บางกลุ3มไม3มีการประชุมชี้แจงเลย และมีการรวมตัวกันอย3างหลวมๆ 
 บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (2546) การวิจัยเรื่อง “การประเมิน
โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"” ในเขตภาคเหนือ” เปRนการวิจัยท่ีได-นําวิธีการวิจัยในเชิง
คุณภาพและปริมาณมาใช- โดยมีวัตถุประสงค"ในการศึกษาวิจัย เพ่ือต-องการศึกษาวิจัยทางด-านผู-ผลิต 
ผู-จําหน3าย ผู-บริโภค และสังคมโดยรวม ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได- ดังนี้ 1) โครงการ “หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"” สามารถพัฒนาศักยภาพให-แก3ท-องถ่ิน  ช3วยสร-างความเข-มแข็งให-แก3ชุมชน  
สร-างเงินสร-างรายได-ให-แก3ผู-ผลิตและผู-จําหน3าย 2) โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"” สามารถ
ช3วยสร-างงานให-แก3ชุมชนท-องถ่ิน  ช3วยทําให-แรงงานอพยพลดลง 3) โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ"” สามารถช3วยให-รายได-ส3วนบุคคลเพ่ิมข้ึน  
 ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาวิจัยพบว3า โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"” มีป2ญหาท่ี
ต-องการความช3วยเหลือจากทางภาครัฐบาล ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ"ไม3ได-มาตรฐาน ไม3มีหน3วยงานรับรอง
คุณภาพของผลิตภัณฑ"อย3างชัดเจน 2) ผลิตภัณฑ"ไม3มีความเปRนสากลท้ังรูปแบบผลิตภัณฑ" และบรรจุ
ภัณฑ" 3) ผลิตภัณฑ"ไม3มีความแตกต3างจากคู3แข3ง และขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิต อีกท้ังผู-ผลิต
ไม3มีความรู-ทางด-านเทคโนโลยี 4) ผลิตภัณฑ"ไม3ได-ติดสัญลักษณ"ของโครงการ ทําให-ผู-บริโภคไม3ทราบว3า
เปRนผลิตภัณฑ"ของโครงการ 5) ผู-ผลิตบางกลุ3มเริ่มตระหนักถึงลิขสิทธิ์ทางภูมิป2ญญาของผลิตภัณฑ"  
6) ช3องทางการจัดจําหน3ายน-อย 7) การจัดออกร-านท่ีทางรัฐบาลหรือทางเอกชนจัดข้ึนนั้นเปRนผสม
ระหว3างผู-ผลิตในโครงการและผู-ผลิตในท-องถ่ินรายอ่ืนๆ ซ่ึงผู-บริโภคเข-าใจผิดว3าผลิตภัณฑ"ท้ังหมดเปRน
ผลิตภัณฑ"ภายในโครงการ 8) การโฆษณาประชาสัมพันธ"ผ3านสื่อท่ีทางรัฐบาลได-จัดทําอยู3ยังไม3มี
ประสิทธิผลท่ีเพียงพอ เพราะน-อยเกินไป 9) ผู-ผลิตต-องการเงินทุนสนับสนุนช3วยเหลือในการ
ประกอบการ  
 จากผลการศึกษาในเรื่องนี้ผู-วิจัยมีเสนอข-อเสนอแนะเพ่ือโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ"” ได-แก3 1) ยุทธศาสตร"ทางด-านการปรับปรุงในการผลิต เพ่ือให-ได-มาตรฐาน รวดเร็ว 
ประหยัด คุ-มค3า และมีคุณภาพท่ีมีความเปRนสากล 2) ยุทธศาสตร"ทางด-านการบริหารการจัดการด-วย
การวางระบบท่ีมีคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอน 3) ยุทธศาสตร"ทางด-านการพัฒนา
บุคลากรของโครงการ ผู-ผลิต และผู-จําหน3ายให-เกิดการเรียนรู- เพ่ือสร-างความเปRนองค"กรแห3งการ
เรียนรู- 4) ยุทธศาสตร"ทางด-านการพัฒนาสร-างความพร-อมทางด-านระบบเทคโนโลยี 
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 นอกจากนั้นผู-วิจัยยังได-เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให-บรรลุตามยุทธศาสตร"ท่ีได-
กําหนดไว- คือ 1) การสร-างศักยภาพให-แก3โครงการ เพ่ือลดป2ญหาในเชิงการผลิตและการตลาดท่ีผู-ผลิต
และผู-จําหน3ายต-องเผชิญอย3างต3อเนื่อง 2) รัฐบาลควรมอบหมายหน3วยงานท่ีเก่ียวข-องรับผิดชอบใน
การวางแผนการตลาดในประเทศและต3างประเทศ 3) ควรมีการนําการสื่อสารทางด-านการตลาด อีก
ท้ังการตลาดเพ่ือการบริหารการจัดการลูกค-า (Customer Relationship Management) มาใช-       
4) ควรสร-างศักยภาพให-แก3บุคลากรของโครงการ โดยการสร-างสังคมแห3งการเรียนรู- (Knowledge 
Society) 5) การส3งเสริมนําระบบเทคโนโลยีก-าวหน-ามาใช-เพ่ือการผลิตในโครงการ 6) ควรมีการวิจัย
เพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข-อง 
 อ-อยทิพย" เกตุเอม (2547) ได-ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส3วนร3วมเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ"ระดับชุมชนในผ-าทอพ้ืนบ-านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ" 
“ผ-าหางกระรอก” ซ่ึงดําเนินการวิจัยกับกลุ3มสตรีสหกรณ"ทอผ-าไหมบ-านพะงาดเหนือพัฒนา หมู3 12 
ตําบลขามสมบูรณ" อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา แม3ข3าย และกลุ3มทอผ-าไหมบ-านหลุ3งประดู3 หมู3 1 
ตําบลหลุ3งประดู3 อําเภอห-วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ลูกข3าย ในระหว3างเดือนพฤษภาคม 2546  
ถึงเดือนมีนาคม 2547 ผลของการดําเนินงานคือ สมาชิกกลุ3มทอผ-าท้ังสองกลุ3มได-รับการเรียนรู-              
ผ3านกิจกรรมการศึกษาดูงาน การจัดเวทีประชาคม การจัดเวทีวิพากษ"ผ-าทอตัวอย3าง ตลอดจนการรับ
ฟ2งคําแนะนําทางวิชาการจากผู-เชี่ยวชาญสิ่งทอหลายท3าน ฯลฯ กระบวนการเรียนรู-ในชุมชนท้ังหมดนี้
เปRนไปตามแนวคิดหลักการมีส3วนร3วมของประชาชนท่ีสมาชิกกลุ3ม ทุกคนร3วมคิด ร3วมวางแผน ร3วม
ปฏิบัติ และร3วมรับผิดชอบ รวมท้ังได-มีการสรุปบทเรียนร3วมกันทุกครั้งเพ่ือนําไปสู3การจัดการท่ีดีกว3า
ในครั้งต3อไป ท้ังหมดนี้นอกจากสมาชิกกลุ3มฯ จะมีความรู-ในการพัฒนาผลิตภัณฑ"ผ-าหางกระรอกแล-ว  
ยังเปRนการพัฒนาความคิด จิตใจ บุคลิกภาพและความสัมพันธ"ภายในกลุ3มและเครือข3ายให-ดีข้ึนด-วย  
จากการทดลองทอผ-าตัวอย3างตามภูมิป2ญญาชาวบ-านและผ-าตัวอย3าง 8 เครือ เปRนผ-าหางกระรอกและ
ผ-ามัดหม่ีหางกระรอก เปRนการเรียนรู-ด-วยการปฏิบัติจริง สมาชิกกลุ3มฯ ได-ทราบว3าภูมิป2ญญาพ้ืนบ-าน
การทอผ-าหางกระรอกเริ่มสูญหายไปจากหมู3บ-าน มีเพียงช3างทออาวุโสเท3านั้นท่ีตีเกลียว เส-นไหมหาง
กระรอกได-งดงาม นอกจากนี้เส-นไหมบ-านเม่ือนํามาทําเปRนเส-นหางกระรอก จะทอผ-าได-ไม3เนียน ไม3
เรียบ ไม3งามเท3าเส-นไหมจากโรงงาน ยกเว-นจะผ3านกระบวนการคัดเส-นไหมอย3างประณีตมาต้ังแต3ต-น  
เปRนข-อสังเกตท่ีควรมีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาต3อไป สําหรับการทําผ-ามัดหม่ีหางกระรอกนั้นเปRน
ความคิดสร-างสรรค"ท่ีสมาชิกกลุ3มคิดข้ึนเปRนการผสมผสานภูมิป2ญญาการทอผ-าสองประเภทเข-าด-วยกัน
อย3างลงตัว สมาชิกกลุ3มยังขาดความรู-และทักษะในการย-อมสีธรรมชาติ การผสมสี การกําหนดสีลงใน
ลวดลายผ-า การออกแบบผลิตภัณฑ" การแปรรูปผลิตภัณฑ" หากได-รับการพัฒนาสนับสนุนส3งเสริมการ
เรียนรู-ในเรื่องนี้อย3างเปRนกระบวนการและมีความต3อเนื่องจะช3วยพัฒนาผลิตภัณฑ"ผ-าหางกระรอกได-ดี
ข้ึน การสร-างเครือข3ายการเรียนรู-การทอผ-าของกลุ3มผลิตภัณฑ"หางกระรอกยังเปRนเพียงจุดเริ่มต-นโดย
ใช-ความสัมพันธ"เครือญาติเปRนฐาน จะต-องส3งเสริมกิจกรรมการเรียนรู-ร3วมกัน  การทํากิจกรรมร3วมกัน  
การสื่อสารกันอย3างสมํ่าเสมอและต3อเนื่องจึงจะปรับจากเครือข3ายท่ีไม3เปRนทางการให-เปRนเครือข3ายท่ี
เปRนทางการได- 
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 อัษฎางค"   พลนอก และอรรถวิทย" สมศิริ  (2548) ได-ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา
เครื่องสําอางทําความสะอาดผสมสมุนไพรเพ่ือสินค-าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" โดยมีวัตถุประสงค"ของ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส3วนร3วมนี้คือ การพัฒนาสูตรตํารับเครื่องสําอางทําความสะอาดผสม
สมุนไพรท่ีเหมาะสมจะผลิตเปRนสินค-าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" สูตรเครื่องสําอางทําความสะอาดสูตร
หลัก ได-แก3 แชมพู ครีมนวดผม และสบู3เหลว ถูกคิดค-นข้ึน 3 สูตร ชุมชนได-ผสมสารสกัดสมุนไพรเข-า
ไปเพ่ือเปRนสารเสริมคุณภาพ รวมแล-วเปRนการผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนท้ังหมด 9 สูตรด-วยกัน จํานวน
หุ-นท้ังหมดท่ีกลุ3มอาชีพสามารถระดมได-คือ 10,810 หุ-น มูลค3าหุ-นละ 10 บาท เม่ือดําเนินการครบ
หนึ่งป� หุ-นท้ังหมดได-รับเงินป2นผลร-อยละ 37.6 
 ภาสกร นันทพานิช, กรรณิการ" บังเกตุ และศาครินทร" ดวงตะวัน (2549) ได-ทําวิจัยเรื่อง
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ3มผู-ผลิตสินค-าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"ในจังหวัดศรีสะเกษ  
เปRนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส3วนร3วม โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือเสริมสร-างพลังอํานาจให-กับกลุ3ม
ผู-ผลิตสินค-าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" ศึกษาวิเคราะห"ข-อมูลของกลุ3ม และจัดทําแผนพัฒนาตามความ
ต-องการของกลุ3มผู-ผลิตสินค-าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"ท่ีเข-าร3วมโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ  
โดยมีกลุ3มท่ีเข-าร3วม 6 กลุ3ม ในกระบวนการวิจัยได-ส3งเสริมการมีส3วนร3วมและกระบวนการเรียนรู-ให-กับ
สมาชิกกลุ3มเพ่ือร3วมกันวิเคราะห"บริบทของกลุ3มและจัดทําแผนพัฒนากลุ3ม ผลการวิจัยพบว3า กลุ3มท่ี
เข-าร3วมโครงการทุกกลุ3มเกิดการเรียนรู-และสามารถท่ีจะวิเคราะห"สถานการณ"ของกลุ3ม กําหนด
เปQาหมาย และจัดทําแผนพัฒนากลุ3มของตนเองได- โดยแผนพัฒนาท่ีกลุ3มจัดทําข้ึนเปRนแผนท่ีอยู3บน
พ้ืนฐานของความต-องการของกลุ3ม ซ่ึงจะส3งผลต3อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ3ม  
อันจะนําไปสู3ความยั่งยืนต3อไป 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ$ อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู,วิจัยได,กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังต-อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ-มตัวอย-าง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย 
 3.3 การเก็บรวบรวมข,อมูล 
 3.4 การวิเคราะห$ข,อมูลและสถิติท่ีใช,ในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.1.1 ประชากร ประชากรท่ีใช,ในการวิจัยครั้งนี้ ได,แก- ประชาชนท่ีอาศัยอยู-ในเขตพ้ืนท่ี
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30,814 คน 
 3.1.2 กลุ-มตัวอย-าง กลุ-มตัวอย-างท่ีใช,ในการวิจัยครั้งนี้ ได,แก- ประชาชนท่ีอาศัยอยู-ในพ้ืนท่ี
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป<นประชากรชายท้ังสิ้น 30,814 คน โดยกําหนด
ขนาดตัวอย-างโดยใช,สูตรการคํานวณขนาดกลุ-มตัวอย-างของยามาเน- (Yamane, 1973, อ,างถึงใน 
บุญธรรมกิจ  ปรีดาบริสุทธิ์, 2540) ได,กลุ-มตัวอย-างจํานวน 399 ราย เพ่ือให,ได,ขนาดตัวอย-างท่ี
เหมาะสม ผู,วิจัยจึงใช,ขนาดตัวอย-างจํานวน 400 ราย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และดําเนินการเก็บ
รวบรวมข,อมูล โดยวิธีการการกําหนดกลุ-มตัวอย-างและดําเนินการตามโดยวิธีการสุ-มตัวอย-างง-าย ได,ใช,
ในการคํานวณหาขนาดของกลุ-มตัวอย-าง ดังนี้ 

  n    =              N 
   1 + N (e)2 

 โดยท่ี  e  คือ    ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย-าง   
  N   คือ    ขนาดของประชากร 
  n   คือ    ขนาดของกลุ-มตัวอย-าง 
   =           30,814 
    1 + 30,814(0.05)2 
   = 30,814 
    77.0375 
   = 399   คน 
 เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข,อมูลผู,วิจัยจึงใช,กลุ-มตัวอย-าง 400 คน จาก
การคํานวณดังกล-าว     
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3.2 เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย 
 3.2.1 เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด,วย 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เป<นแบบสอบถามข,อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู,ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2 เป<นแบบสอบถามข,อมูลเก่ียวกับปLจจัยด,านนโยบายและองค$การ ลักษณะ
เป<นคําถามปลายปMด แบบมาตรประมาณค-า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร$ท (Likert Scale)    
5 ระดับ คือ 
  5  หมายถึง  ระดับสูงท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ระดับสูง 
  3  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ระดับตํ่า 
  1  หมายถึง  ระดับตํ่าท่ีสุด 
  ตอนท่ี 3 เป<นแบบสอบถามข,อมูลเก่ียวกับระดับประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ$ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะเป<นคําถามปลายปMด  
แบบมาตรประมาณค-า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร$ท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ 
  5  หมายถึง  ระดับสูงท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ระดับสูง 
  3  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ระดับตํ่า 
  1  หมายถึง  ระดับตํ่าท่ีสุด 
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามข,อมูลเก่ียวกับข,อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืนๆ ของผู,ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะเป<นคําถามปลายเปMด เขียนบรรยาย 
 3.2.2 การสร,างเครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย 
  ผู,วิจัยดําเนินการสร,างเครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย มีข้ันตอนการสร,าง ดังนี้ 
  3.2.2.1 ทําการศึกษาค,นคว,างานวิจัย หนังสือ วารสาร และเอกสารต-างๆ เพ่ือให,
ทราบเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และความหมาย  เพ่ือกําหนดแนวคิดในการวิจัยและนิยามตัวแปร 
  3.2.2.2 นําข,อมูล ท่ีรวบรวมได,  มาจัดลํา ดับความสํ า คัญ และสรุปลักษณะ
ความสําคัญสร,างแบบสอบถามให,ครอบคลุมกับตัวแปร 
  3.2.2.3 นําแบบสอบถามท่ีสร,างข้ึนเสนออาจารย$ท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงความ
เหมาะสมครอบคลุมเนื้อหาและการใช,ภาษา 
  3.2.2.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบร,อยแล,ว ไปใช,ในการเก็บรวบรวมข,อมูลต-อไป   
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3.3 การเก็บรวบรวมข,อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู,วิจัยได,ดําเนินการเก็บรวบรวมข,อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.3.1 ผู,วิจัยติดต-อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ เพ่ือขอ
หนังสือแจ,งหน-วยงาน ท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือขอความอนุเคราะห$ในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมข,อมูล 
 3.3.2 ผู,วิจัยแจกแบบสอบถามให,กลุ-มตัวอย-างทุกคนด,วยตนเองจํานวน 400 คน และนัด
หมายการเก็บแบบสอบถามคืน 
 3.3.3 ผู,วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืนจากกลุ-มตัวอย-างและได,แบบสอบถามคืนมา
จํานวน 400 คน คิดเป<นร,อยละ 
 3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได,มาจัดกระทํา ตรวจสอบความถูกต,อง ครบถ,วนของ
การตอบแบบสอบถามแล,วจึงนําไปทําการวิเคราะห$ทางสถิติ 
 
3.4 การวิเคราะห2ข,อมูลและสถิติท่ีใช,ในการวิจัย 
 ในการวิเคราะห$ข,อมูลครั้งนี้ ผู,วิจัยได,เก็บรวบรวมข,อมูลและวิเคราะห$ข,อมูล โดยการนํา
คะแนนท่ีได,จากการทดสอบมาวิเคราะห$ทางสถิติ ดังนี้ 
 3.4.1 วิเคราะห$ข,อมูลท่ัวไปของผู,ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค-าความถ่ีและร,อยละ 
 3.4.2 วิเคราะห$ข,อมูลปLจจัยด,านนโยบายและองค$กร โดยการหาค-าเฉลี่ย ( X ) และส-วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป<นรายด,าน และรายข,อ  
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 1.50 - 2.49 หมายถึง น,อย 
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 1.00 - 1.49 หมายถึง น,อยท่ีสุด  
 3.4.3 วิเคราะห$ข,อมูลระดับประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ$ 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค-าเฉลี่ย ( X ) และส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เป<นรายด,านและรายข,อ  
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 1.50 - 2.49 หมายถึง น,อย 
  ค-าเฉลี่ยระหว-าง 1.00 - 1.49 หมายถึง น,อยท่ีสุด 
 3.4.4 วิ เคราะห$ความสัมพันธ$ระหว-างปLจจัยด,านนโยบายและองค$การ ท่ี มีผลต-อ
ความสัมพันธ$กับประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ$ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช,ค-าสหสัมพันธ$แบบเพียร$สัน (r) ใช,เกณฑ$การแปลความหมาย ดังนี้ 
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  0.90 ข้ึนไป หมายถึง  มีความสัมพันธ$กันสูงมาก 
  0.70 - 0.89 หมายถึง  มีความสัมพันธ$กันสูง 
  0.50 - 0.69 หมายถึง  มีความสัมพันธ$กันปานกลาง 
  0.30 - 0.49 หมายถึง  มีความสัมพันธ$กันตํ่า 
  ตํ่ากว-า 0.30 หมายถึง  มีความสัมพันธ$กันตํ่ามาก 
 3.4.5 การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ใช,สถิติดังนี้ 
  3.4.5.1 การวิเคราะห$ค-าความสอดคล,องของแบบสอบถามใช,สถิติค-าเฉลี่ยจาก
คะแนนท่ีได,จากผู,เชี่ยวชาญ 
  3.4.5.2 การวิเคราะห$ค-าความเชื่อม่ันท้ังฉบับของแบบสอบถามแบบมาตรวัด         
3 ระดับ ใช,การหาค-าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การศึกษาเรื่องประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู-ศึกษาสามารถผลการศึกษาได-ดังต0อไปนี้ 
 4.1 ข-อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู-ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ป6จจัยด-านนโยบายและองค"การ 
 4.3 ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 4.4 ความสัมพันธ"ระหว0างป6จจัยด-านนโยบายและองค"กรกับประสิทธิผลการบริหาร
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.5 ผลการการศึกษาตามสมมติฐาน 
 
4.1 ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค0าความถ่ี ร-อยละของประชาชนจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร�อยละ 

ชาย  167 41.8 
หญิง 233 58.3 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว0า ประชาชนส0วนใหญ0เป@นหญิง จํานวน 233 คน คิดเป@นร-อยละ 58.3    
และเพศชาย จํานวน 167 คน คิดเป@นร-อยละ41.8 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค0าความถ่ี ร-อยละของประชาชนจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร�อยละ 

น-อยกว0า 30 ปB 68 17.0 
ระหว0าง  30 – 40 ปB 191 47.8 
ระหว0าง 41 – 50 ปB 107 26.8 
มากกว0า  50 ปB ข้ึนไป 34 8.5 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว0า ประชาชนส0วนใหญ0มีอายุระหว0าง 30 – 40 ปB จํานวน 191 คน  
คิดเป@นร-อยละ 47.8 รองลงมาได-แก0 ระหว0าง 41 – 50 ปB จํานวน 107 คน คิดเป@นร-อยละ 26.8  
น-อยกว0า 30 ปB จํานวน 68 คน คิดเป@นร-อยละ 17.0 และสุดท-าย มากกว0า  50 ปB ข้ึนไป จํานวน 34 คน 
คิดเป@นร-อยละ 8.5 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค0าความถ่ี ร-อยละของประชาชนจําแนกตามสถานภาพ 

 
สถานภาพ จํานวน ร�อยละ 

โสด 151 37.8 
สมรส 187 46.8 
หย0าร-าง/หม-าย/แยกกันอยู0 62 15.5 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว0า ประชาชนส0วนใหญ0สมรสแล-ว จํานวน 187 คน คิดเป@นร-อยละ 46.8 
รองลงมาโสด จํานวน 151 คน คิดเป@นร-อยละ 37.8 และหย0าร-าง/หม-าย/แยกกันอยู0 จํานวน 62 คน     
คิดเป@นร-อยละ 15.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค0าความถ่ี ร-อยละของประชาชนจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร�อยละ 

ตํ่ากว0าปริญญาตรี 254 63.5 
ปริญญาตรี 131 32.8 
สูงกว0าปริญญาตรี 15 3.8 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว0า ประชาชนส0วนใหญ0มีการศึกษาระดับตํ่ากว0าปริญญาตรี จํานวน 
254 คน คิดเป@นร-อยละ 63.5 และปริญญาตรีจํานวน 131 คน คิดเป@นร-อยละ 32.8 และสูงกว0า
ปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเป@นร-อยละ 3.8 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค0าความถ่ี ร-อยละของประชาชน จําแนกตามรายได-ต0อเดือน 

 
รายได�/เดือน จํานวน ร�อยละ 

น-อยกว0า 10,000 บาท 88 22.0 
10,001 – 20,000 บาท 192 48.0 
20,001 – 30,000 บาท 110 27.5 
มากกว0า 30,000 บาท ข้ึนไป 10 2.5 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว0า ประชาชนส0วนใหญ0มีรายได-ต้ังแต0 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 
192 คน คิดเป@นร-อยละ 48.0 รองลงมามีรายได-ต้ังแต0 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 110 คน  
คิดเป@นร-อยละ 27.5 ถัดมามีรายได-น-อยกว0า 10,000 บาท จํานวน 88 คน คิดเป@นร-อยละ 22.0 และมี
รายได-มากกว0า 30,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 10 คน คิดเป@นร-อยละ 2.5 ตามลําดับ 
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4.2 ป3จจัยด�านนโยบายและองค�การ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-าน
 นโยบายและองค"กร โดยภาพรวม 
 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว0า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-านนโยบายและองค"การ  

โดยภาพรวม ( X  = 3.77, S.D. = 0.60) คือด-านทรัพยากรในการบริหารงานมีผลต0อป6จจัยด-าน

นโยบายและองค"การมากท่ีสุด ( X  = 3.85, S.D. = 0.64) รองลงมาด-านภาวะผู-นํา ( X  = 3.82, S.D. 

= 0.70) ถัดมาด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย ( X  = 3.74, S.D. = 0.67) และด-านการแปลง

นโยบายสู0การปฏิบัติ ( X  = 3.68, S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป3จจัยด�านนโยบายและองค�การ 

ระดับท่ีมีผลต6อการ
ปฏิบัติงาน 

X  S.D. 

ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ 3.68 0.72 
ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย 3.74 0.67 
ด-านภาวะผู-นํา 3.82 0.70 
ด-านทรัพยากรในการบริหารงาน   3.85 0.64 

รวม 3.77 0.60 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-าน
 นโยบายและองค"การ ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ 
 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว0า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-านนโยบายและองค"การ  

รายด-าน ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติในภาพรวม ( X  = 3.68, S.D. = 0.72) ถ-าหากพิจารณา
เป@นรายข-อจะพบว0า มาตรฐานของนโยบายมีความสําคัญต0อการนําไปกําหนดแนวทางปฏิบัติ  

( X  = 3.89, S.D. = 0.83) มากท่ีสุด รองลงมาความเพียงพอของทรัพยากรมีความสําคัญต0อ

ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( X  = 3.69, S.D. = 0.81) ถัดมาศักยภาพของหน0วยงานท่ีนํา

นโยบายไปปฏิบัติเป@นป6จจัยสําคัญป6จจัยหนึ่งท่ีมีผลต0อความสําเร็จ ( X  = 3.66, S.D. = 0.89) 

งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกต0างๆ มีผลต0อการนํานโยบายไปสู0การปฏิบัติงาน ( X  = 3.64, 
S.D. = 0.95) และเจ-าหน-าท่ีระดับรัฐบาลกลางและระดับท-องถ่ินปฏิบัติให-สอดคล-องกับมาตรฐาน

นโยบาย ( X  = 3.54, S.D. = 0.96) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ     
 
 

ป3จจัยด�านนโยบายและองค�การ 

ระดับท่ีมีผลต6อการ
ปฏิบัติงาน 

X  S.D. แปลผล 

ด�านการแปลงนโยบายสู6การปฏิบัติ    
1. มาตรฐานของนโยบายมีความสําคัญต0อการนําไปกําหนด
แนวทางปฏิบัติ 

3.89 0.83 มาก 

2. ความเพียงพอของทรัพยากรมีความสําคัญต0อความสําเร็จในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ 

3.69 0.81 มาก 

3. เจ-าหน-าท่ีระดับรัฐบาลกลางและระดับท-องถ่ินปฏิบัติให-
สอดคล-องกับมาตรฐานนโยบาย 

3.54 0.96 มาก 

4. ศักยภาพของหน0วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติเป@นป6จจัยสําคัญ
ป6จจัยหนึ่งท่ีมีผลต0อความสําเร็จ 

3.66 0.89 มาก 

5. งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกต0างๆ มีผลต0อการนํา
นโยบายไปสู0การปฏิบัติงาน 

3.64 0.95 มาก 

รวม 3.68 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-าน
 นโยบายและองค"การ ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย 
 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว0า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-านนโยบายและองค"การ  

รายด-าน ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบายในภาพรวม ( X  = 3.74, S.D. = 0.67) ถ-าพิจารณาเป@น
รายข-อจะพบว0า มีความพอเพียง เลี้ยงตนเองได- บนพ้ืนฐานของความประหยัด และขจัดการใช-จ0าย 

( X  = 3.79, S.D. = 0.97) มากท่ีสุด รองลงมาทัศนคติของผู-ปฏิบัติท่ีมีต0อนโยบายมีผลต0อการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ ( X  = 3.75, S.D. = 0.95) ถัดมาส0งเสริมกระบวนการเรียนรู-แก0ประชาชนทุก

รูปแบบ รวมท้ังเป@นศูนย"กลางในการเชื่อมประสานและแสวงหาทรัพยากร ( X  = 3.75, S.D. = 0.90) 

การสร-างเครือข0าย กลุ0มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย ( X  = 3.73, S.D. = 
0.81) และรวมพลังกันในรูปกลุ0มเพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมท้ังด-านสวัสดิการการศึกษา 

และการพัฒนาสังคม ( X  = 3.70, S.D. = 0.86) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ     
 
 

ป3จจัยด�านนโยบายและองค�การ 

ระดับท่ีมีผลต6อการ
ปฏิบัติงาน 

X  S.D. แปลผล 

ด�านความสอดคล�องระหว6างนโยบาย    
6. ทัศนคติของผู-ปฏิบัติท่ีมีต0อนโยบายมีผลต0อการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 

3.75 0.95 มาก 

7. รวมพลังกันในรูปกลุ0มเพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ 
รวมท้ังด-านสวัสดิการการศึกษา และการพัฒนาสังคม   

3.70 0.86 มาก 

8. การสร-างเครือข0าย กลุ0มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีหลากหลาย 

3.73 0.81 มาก 

9.  ส0งเสริมกระบวนการเรียนรู-แก0ประชาชนทุกรูปแบบ รวมท้ังเป@น
ศูนย"กลางในการเชื่อมประสานและแสวงหาทรัพยากร 

3.75 0.90 มาก 

10. มีความพอเพียง เลี้ยงตนเองได- บนพ้ืนฐานของความประหยัด 
และขจัดการใช-จ0าย 

3.79 0.97 มาก 

รวม 3.74 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-าน
 นโยบายและองค"การ ด-านภาวะผู-นํา 
 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว0า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-านนโยบายและองค"การ  

รายด-าน ด-านภาวะผู-นําในภาพรวม ( X  = 3.82, S.D. = 0.70) ถ-าพิจารณาเป@นรายข-อจะพบว0า 

สมาชิกในกลุ0มมีความสัมพันธ"ท่ีดีต0อกัน ( X  = 3.87, S.D. = 0.80) มากท่ีสุด รองลงมาผู-บริหารเปQด

โอกาสให-แสดงความคิดเห็นและได-รับการสนับสนุนด-วยดี ( X  = 3.85, S.D. = 0.87) ถัดมา

ความสัมพันธ"ระหว0างผู-บริหารและผู-ผลิตทําให-เกิดความไว-วางใจในการทํางานเป@นอย0างดี ( X  = 3.82, 

S.D. = 0.87) สมาชิกในกลุ0มร0วมมือในการประสานงานและทํางานร0วมกันเป@นอย0างดี ( X  = 3.81, 

S.D. = 0.89) และสมาชิกได-รับการยอมรับจากเพ่ือนๆ สมาชิกและเพ่ือนร0วมงาน ( X  = 3.78, S.D. = 
0.92) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ     
 
 
 
 
 

ป3จจัยด�านนโยบายและองค�การ 

ระดับท่ีมีผลต6อการ
ปฏิบัติงาน 

X  S.D. แปลผล 

ด�านภาวะผู�นํา    
11. สมาชิกในกลุ0มมีความสัมพันธ"ท่ีดีต0อกัน 3.87 0.80 มาก 

12. สมาชิกในกลุ0มร0วมมือในการประสานงานและทํางานร0วมกัน
เป@นอย0างดี 

3.81 0.89 มาก 

13. สมาชิกได-รับการยอมรับจากเพ่ือนๆ สมาชิกและเพ่ือนร0วมงาน 3.78 0.92 มาก 

14. ความสัมพันธ"ระหว0างผู-บริหารและผู-ผลิตทําให-เกิดความ
ไว-วางใจในการทํางานเป@นอย0างดี   

3.82 0.87 มาก 

15. ผู-บริหารเปQดโอกาสให-แสดงความคิดเห็นและได-รับการ
สนับสนุนด-วยดี 

3.85 0.87 มาก 

รวม 3.82 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-าน
 นโยบายและองค"การ ด-านทรัพยากรในการบริหารงาน   
 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว0า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต0อป6จจัยด-านนโยบายและองค"การ  

รายด-าน ด-านทรัพยากรในการบริหารงานในภาพรวม ( X  = 3.85, S.D. = 0.64) ถ-าพิจารณาเป@นราย

ข-อจะพบว0า การสร-างท่ีแสดงสินค-าไทยในเมืองใหญ0ๆ ( X  = 3.91, S.D. = 0.88) มากท่ีสุด รองลงมา

การจัดต้ังศูนย"ออกแบบวิเคราะห"ผลิตภัณฑ" ( X  = 3.90, S.D. = 0.79) ถัดมาการนําเทคโนโลยีมาใช-

ช0วยในข้ันตอนการผลิตและการดําเนินงาน ( X  = 3.83, S.D. = 0.95) การนําต-นทุนในชุมชน เช0น 
สินทรัพย" เ งินแรงงาน ทรัพยากร และภูมิป6ญญา ฯลฯ มาบริหารจัดการประกอบการผลิต  

( X  = 3.83, S.D. = 0.72) และการหาช0องทางการตลาดท้ังในและนอกประเทศ ( X  = 3.79,  
S.D. = 0.98) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ   
 
 
 
 
 
 

ป3จจัยด�านนโยบายและองค�การ 

ระดับท่ีมีผลต6อการ
ปฏิบัติงาน 

X  S.D. แปลผล 

ด�านทรัพยากรในการบริหารงาน      
16. การนําต-นทุนในชุมชน เช0น สินทรัพย" เงินแรงงาน ทรัพยากร 
และภูมิป6ญญา ฯลฯ มาบริหารจัดการประกอบการผลิต 

3.83 0.72 มาก 

17. การจัดต้ังศูนย"ออกแบบวิเคราะห"ผลิตภัณฑ" 3.90 0.79 มาก 

18. การหาช0องทางการตลาดท้ังในและนอกประเทศ 3.79 0.98 มาก 

19. การนําเทคโนโลยีมาใช-ช0วยในข้ันตอนการผลิตและการ
ดําเนินงาน 

3.83 0.95 มาก 

20. การสร-างท่ีแสดงสินค-าไทยในเมืองใหญ0ๆ 3.91 0.88 มาก 

รวม 3.85 0.64 มาก 
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4.3 ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ� ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล 
 หนึ่งผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 
 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว0า ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"  

ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ( X  = 3.90, S.D. = 0.51) ถ-าพิจารณา

เป@นรายด-านจะพบว0า ด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" ( X  = 4.09, S.D. = 0.67) มาก

ท่ีสุด รองลงมาด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืน ( X  = 4.02, S.D. = 0.66) ถัดมาด-านผลิตภัณฑ"

เป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย ( X  = 4.00, S.D. = 0.62) ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน ( X  = 3.91,  

S.D. = 0.77) ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" ( X  = 3.79, S.D. = 0.68) ด-านการ

ใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน ( X  = 3.78, S.D. = 0.68) และด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของ

ชาวบ-าน ( X  = 3.71, S.D. = 0.71) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ   
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" 3.79 0.68 มาก 

ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน 3.78 0.68 มาก 

ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-าน 3.71 0.71 มาก 

ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน 3.91 0.77 มาก 

ด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืน 4.02 0.66 มาก 

ด-านผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย 4.00 0.62 มาก 

ด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" 4.09 0.67 มาก 

รวม 3.90 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล 
 หนึ่งผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านชาวบ-านรวมกลุ0ม
 กันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" 
 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว0า ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ของ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ"ใน

ภาพรวม ( X  = 3.79, S.D. = 0.68) ถ-าพิจารณาเป@นรายข-อจะพบว0า ชาวบ-านสามารถผลิตสินค-าหลัก 

1 ผลิตภัณฑ" ตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ( X  = 3.85, S.D. = 0.77) มากท่ีสุด รองลงมา

รัฐบาลให-ประชาชนมีรายได- เ พ่ิม ข้ึนเ พ่ือท่ีจะแก- ไขป6ญหาความยากจน ( X  = 3.81,  
S.D. = 0.84) และทางราชการโดยหน0วยงานของรัฐบาลให-ความช0วยเหลือ และให-ข้ึนตรงกับกรม

พัฒนาชุมชน ( X  = 3.72, S.D. = 0.84) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

ด�านชาวบ�านรวมกลุ6มกันผลิตสินค�า 1 ผลิตภัณฑ�    
1. ชาวบ-านสามารถผลิตสินค-าหลัก 1 ผลิตภัณฑ" ตามโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" 

3.85 0.77 มาก 

2. รัฐบาลให-ประชาชนมีรายได-เพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะแก-ไขป6ญหาความ
ยากจน 

3.81 0.84 มาก 

3. ทางราชการโดยหน0วยงานของรัฐบาลให-ความช0วยเหลือ และให-
ข้ึนตรงกับกรมพัฒนาชุมชน 

3.72 0.84 มาก 

รวม 3.79 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล 
 หนึ่งผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านการใช-วัตถุดิบและ
 ทรัพยากรในหมู0บ-าน 
 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว0า ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ของ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-านในภาพรวม  

( X  = 3.78, S.D. = 0.68) ถ-าพิจารณาเป@นรายข-อพบว0าการใช-วัตถุดิบนั้นๆ ทําให-ช0วยลดต-นทุนการ

ผลิตสินค-า ( X  = 3.89, S.D. = 0.82) มากท่ีสุด รองลงมาการใช-วัตถุดิบถาวร และไม0มีราคาแพง

สามารถหาได-จากภายในชุมชนอย0างไม0มีวันหมด ( X  = 3.72, S.D. = 0.81) และใช-วัตถุดิบท่ีหาได-

จากภายในชุมชนโดยให-ชุมชนนั้นพ่ึงตนเองได- ( X  = 3.72, S.D. = 0.81) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

ด�านการใช�วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู6บ�าน    
4. ใช-วัตถุดิบท่ีหาได-จากภายในชุมชนโดยให-ชุมชนนั้นพ่ึงตนเองได- 3.72 0.81 มาก 
5. การใช-วัตถุดิบถาวร และไม0มีราคาแพงสามารถหาได-จากภายใน
ชุมชนอย0างไม0มีวันหมด 

3.72 0.81 มาก 

6. การใช-วัตถุดิบนั้นๆ ทําให-ช0วยลดต-นทุนการผลิตสินค-า  3.89 0.82 มาก 
รวม 3.78 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านผลิตภัณฑ"เป@น    
ภูมิป6ญญาของชาวบ-าน 

 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว0า ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ของ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-านในภาพรวม  

( X  = 3.71, S.D. = 0.71) ถ-าพิจารณาเป@นรายข-อจะพบว0า สินค-าหรือผลิตภัณฑ"เป@นความคิดของ

ชาวบ-านท่ีมีอยู0ในชุมชน ( X  = 3.73, S.D. = 0.73) มากท่ีสุด รองลงมาการอาศัยองค"ความรู-พ้ืนฐาน

มาจากความรู-ของชาวบ-านท่ีมีอยู0เดิมมาช0วยในการเสริมสร-างผลิตภัณฑ"ใหม0ๆ ( X  = 3.71, S.D. = 

0.86) และผลิตภัณฑ"นั้นต-องไม0เลียนแบบจากท่ีอ่ืนๆ เป@นผลิตภัณฑ"ท่ีชาวบ-านคิดข้ึนด-วยตนเอง ( X  = 
3.70, S.D. = 0.88) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

ด�านผลิตภัณฑ�เปCนภูมิป3ญญาของชาวบ�าน    
7. สินค-าหรือผลิตภัณฑ"เป@นความคิดของชาวบ-านท่ีมีอยู0ในชุมชน 3.73 0.73 มาก 
8. การอาศัยองค"ความรู-พ้ืนฐานมาจากความรู-ของชาวบ-านท่ีมีอยู0เดิม
มาช0วยในการเสริมสร-างผลิตภัณฑ"ใหม0ๆ 

3.71 0.86 มาก 

9. ผลิตภัณฑ"นั้นต-องไม0เลียนแบบจากท่ีอ่ืนๆ เป@นผลิตภัณฑ"ท่ี
ชาวบ-านคิดข้ึนด-วยตนเอง 

3.70 0.88 มาก 

รวม 3.71 0.71 มาก 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
 ผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน 
 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว0า ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ของ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-านในภาพรวม  

( X  = 3.91, S.D. = 0.77) ถ-าพิจารณาเป@นรายข-อจะพบว0า ทําให-เกิดอาชีพหลักของคนในชุมชน  

และเป@นการเพ่ิมรายได-ให-กับครอบครัว ( X  = 4.02, S.D. = 0.88) มากท่ีสุด รองลงมาทําให-มีการ

กระจายรายได-สู0ชุมชนเป@นอาชีพเสริม ( X  = 3.87, S.D. = 0.96) และทําให-คนในชุมชนท่ีว0างงานหรือ

ตกงาน มีรายได-มีอาชีพ ( X  = 3.85, S.D. = 0.84) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืน 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

ด�านก6อให�เกิดการจ�างงานในหมู6บ�าน    
10. ทําให-คนในชุมชนท่ีว0างงานหรือตกงาน มีรายได-มีอาชีพ  3.85 0.84 มาก 
11. ทําให-มีการกระจายรายได-สู0ชุมชนเป@นอาชีพเสริม 3.87 0.96 มาก 
12. ทําให-เกิดอาชีพหลักของคนในชุมชน และเป@นการเพ่ิมรายได-
ให-กับครอบครัว 

4.02 0.88 มาก 

รวม 3.91 0.77 มาก 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

ด�านทําให�เห็นว6าเปCนโครงการท่ีย่ังยืน    
13. สามารถสร-างเป@นอาชีพท่ีถาวร และม่ันคงให-กับคนในชุมชน  3.99 0.72 มาก 
14. ทําให-คนในชุมชนสามารถเพ่ิงพาหารายได-ในยามท่ีตกงานหรือว0างงาน 4.06 0.78 มาก 
15. โครงการต-องมีผลกําไรเลี้ยงตนเองได- และมีแนวโน-มท่ีโครงการ
จะอยู0ได-ในระยะยาว 

4.00 0.81 มาก 

รวม 4.02 0.66 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.16 พบว0า ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ของ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืนในภาพรวม  

( X  = 4.02, S.D. = 0.66) ถ-าพิจารณาเป@นรายข-อจะพบว0า ทําให-คนในชุมชนสามารถเพ่ิงพาหารายได-

ในยามท่ีตกงานหรือว0างงาน ( X  = 4.06, S.D. = 0.78) มากท่ีสุด รองลงมาโครงการต-องมีผลกําไร

เลี้ยงตนเองได- และมีแนวโน-มท่ีโครงการจะอยู0ได-ในระยะยาว ( X  = 4.00, S.D. = 0.81) และสามารถ

สร-างเป@นอาชีพท่ีถาวร และม่ันคงให-กับคนในชุมชน ( X  = 3.99, S.D. = 0.72) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการดําเนินงานตาม โครงการหนึ่ง
 ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านผลิตภัณฑ"
 เป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย 
 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว0า ประสิทธิผลการดําเนินงานตาม โครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักแพร0หลายใน

ภาพรวม ( X  = 4.00, S.D. = 0.62) ถ-าพิจารณาเป@นรายข-อจะพบว0า ขยายชื่อเสียงผลิตภัณฑ"สินค-า

มานอกพ้ืนท่ีเพ่ือเป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย ทําให-ชาวบ-านได-เรียนรู-นําการขยายตลาด ( X  = 4.04, S.D. = 

0.79) มากท่ีสุด รองลงมาสินค-าหรือผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักภายในชุมชนและนอกชุมชน ( X  = 4.03,  

S.D. = 0.73) และคนในชุมชนต-องคุ-นเคยกับผลิตภัณฑ"เป@นอย0างดีในพ้ืนท่ีก0อน ( X  = 3.94,  
S.D. = 0.71) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ 
 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

ด�านผลิตภัณฑ�เปCนท่ีรู�จักแพร6หลาย    
16. สินค-าหรือผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักภายในชุมชนและนอกชุมชน  4.03 0.73 มาก 
17. คนในชุมชนต-องคุ-นเคยกับผลิตภัณฑ"เป@นอย0างดีในพ้ืนท่ีก0อน 3.94 0.71 มาก 
18. ขยายชื่อเสียงผลิตภัณฑ"สินค-ามานอกพ้ืนท่ีเพ่ือเป@นท่ีรู-จัก
แพร0หลาย ทําให-ชาวบ-านได-เรียนรู-นําการขยายตลาด 

4.04 0.79 มาก 

รวม 4.00 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล
 หนึ่งผลิตภัณฑ" ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านการส0งเสริมการ
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย" 
 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว0า ประสิทธิผลการดําเนินงานตาม โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" 
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ในภาพรวม   

(X  = 4.09, S.D. = 0.67) ถ-าพิจารณาเป@นรายข-อจะพบว0า ทําให-ชาวบ-านได-เรียนรู-เก่ียวกับการลดต-นทุน

และผลกําไร (X  = 4.16, S.D. = 0.74) มากท่ีสุด รองลงมาทําให-ชาวบ-านได-เรียนรู-ท่ีจะผลิตภัณฑ"และ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ"โดยใช-ความคิดสร-างสรรค" (X  = 4.07, S.D. = 0.74) และการพัฒนาความคิด และฝBมือ

แรงงานชาวบ-านในชุมชน (X  = 4.05, S.D. = 0.77) น-อยท่ีสุด ตามลําดับ 
 
4.4 ผลการการศึกษาตามสมมติฐาน 
 การตรวจสอบสมมติฐานการศึกษาในประเด็นประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได-กําหนดสัญลักษณ"ทางสถิติท่ีนํามาใช-
ในประกอบการเสนอผลการวิเคราะห"และแปลความหมายข-อมูล ดังนี้ 
 สัญลักษณ"ท่ีใช-ในการวิเคราะห"ข-อมูล 
 t แทนค0า ค0าสถิติทดสอบการแจกแจงของค0าเฉลี่ยประชากร 
 F แทนค0า ตัวสถิติทดสอบการแจกแจงของความแปรปรวนประชากร 
 sig. แทนค0า ความน0าจะเป@นในการยอมรับสมมติฐาน 
 * แทนค0า การมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ** แทนค0า การมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

ด�านการส6งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    
19. การพัฒนาความคิด และฝBมือแรงงานชาวบ-านในชุมชน  4.05 0.77 มาก 
20. ทําให-ชาวบ-านได-เรียนรู-ท่ีจะผลิตภัณฑ"และปรับปรุงผลิตภัณฑ"
โดยใช-ความคิดสร-างสรรค" 

4.07 0.74 มาก 

21. ทําให-ชาวบ-านได-เรียนรู-เก่ียวกับการลดต-นทุนและผลกําไร 4.16 0.74 มาก 
รวม 4.09 0.67 มาก 
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 สมมติฐาน ป6จจัยส0วนบุคคลของ อันได-แก0 เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได- แตกต0างกัน 
มีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค0าทดสอบค0าความแปรปรวนทางเดียวของ

ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"
ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านเพศ   

 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว0า ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมของด-านเพศไม0มีแตกต0าง
กัน (t = 2.85, Sig. = 0.09) ถ-าหากพิจารณาเป@นรายข-อจะพบว0า มีค0าความแตกต0างกันอย0างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือ ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" (t = 5.19,  
Sig. = 0.02) และด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน (t = 3.86, Sig. = 0.05) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

t Sig. 
X  S.D. 

ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" 3.79 0.68 5.19 0.02* 
ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน 3.78 0.68 3.86 0.05* 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-าน 3.71 0.71 0.27 0.60 
ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน 3.91 0.77 1.06 0.30 
ด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืน 4.02 0.66 3.05 0.08 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย 4.00 0.62 1.33 0.25 
ด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" 4.09 0.67 0.01 0.91 

รวม 3.90 0.51 2.85 0.09 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค0าทดสอบค0าความแปรปรวนทางเดียวของ
 ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"
 ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านอายุ   
 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว0า ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมของด-านอายุมีความ
แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (F = 3.47, Sig. = 0.02) คือ ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกัน
ผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" (F = 10.962, Sig. = 0.00) ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน  
(F = 7.06, Sig. = 0.00) ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-าน (F = 1.67, Sig. = 0.17)  
ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน (F = 6.57, Sig. = 0.00) ด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืน 
(F = 3.88, Sig. = 0.01) ด-านผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย (F = 12.58, Sig. = 0.00)  
และด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" (F = 4.13, Sig. = 0.01) ตามลําดับ 

 
  
 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

F Sig. 
X  S.D. 

ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" 3.79 0.68 10.96 0.00** 
ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน 3.78 0.68 7.06 0.00** 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-าน 3.71 0.71 1.67 0.17 
ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน 3.91 0.77 6.57 0.00** 
ด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืน 4.02 0.66 3.88 0.01** 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย 4.00 0.62 12.58 0.00** 
ด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" 4.09 0.67 4.13 0.01** 

รวม 3.90 0.51 3.47 0.02** 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค0าทดสอบค0าความแปรปรวนทางเดียวของ
 ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"
 ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านสถานภาพ   
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว0า ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมของด-านสถานภาพมี
ความแตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (F = 3.40, Sig. = 0.03) ถ-าพิจารณาเป@นรายข-อจะ
พบว0า มีค0าความแตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 คือ ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 
1 ผลิตภัณฑ" (F = 5.14, Sig. = 0.01) ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน (F = 13.12,  
Sig. = 0.00) และด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" (F = 4.46, Sig. = 0.01) ตามลําดับ 
 
  
  
  
 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

F Sig. 
X  S.D. 

ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" 3.79 0.68 0.43 0.65 
ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน 3.78 0.68 5.14 0.01** 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-าน 3.71 0.71 2.31 0.10 
ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน 3.91 0.77 13.12 0.00** 
ด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืน 4.02 0.66 0.50 0.61 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย 4.00 0.62 0.74 0.48 
ด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" 4.09 0.67 4.46 0.01** 

รวม 3.90 0.51 3.40 0.03* 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค0าทดสอบค0าความแปรปรวนทางเดียวของ
 ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"
 ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านการศึกษา   
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว0า ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมของด-านการศึกษามีความ
แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (F = 8.84, Sig. = 0.00) คือ ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกัน
ผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" (F = 21.20, Sig. = 0.00) ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน  
(F = 10.44, Sig. = 0.00) ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-าน (F = 17.01, Sig. = 0.00) และ
ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน (F = 9.23, Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

F Sig. 
X  S.D. 

ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" 3.79 0.68 21.20 0.00** 
ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน 3.78 0.68 10.44 0.00** 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-าน 3.71 0.71 17.01 0.00** 
ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน 3.91 0.77 9.23 0.00** 
ด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืน 4.02 0.66 0.95 0.39 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย 4.00 0.62 0.28 0.75 
ด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" 4.09 0.67 0.66 0.51 

รวม 3.90 0.51 8.84 0.00** 



110 
 

ตารางท่ี 4.23 แสดงค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค0าทดสอบค0าความแปรปรวนทางเดียวของ
 ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"
 ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด-านรายได-ต0อเดือน   
 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว0า ป6จจัยส0วนบุคคลท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมของด-านรายได-ต0อเดือนมี
ความแตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (F = 13.66, Sig. = 0.00) คือ ด-านชาวบ-าน
รวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" (F = 17.04, Sig. = 0.00) ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรใน
หมู0บ-าน (F = 5.97, Sig. = 0.00) ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-าน (F = 30.09,  
Sig. = 0.00) ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน (F = 7.25, Sig. = 0.00) ด-านทําให-เห็นว0าเป@น
โครงการท่ียั่งยืน (F = 8.39, Sig. = 0.00) และด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"  
(F = 10.75, Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
 สมมติฐาน ป6จจัยด-านนโยบายและองค"กรมีความสัมพันธ"กับประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

F Sig. 
X  S.D. 

ด-านชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ" 3.79 0.68 17.04 0.00** 
ด-านการใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-าน 3.78 0.68 5.97 0.00** 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-าน 3.71 0.71 30.09 0.00** 
ด-านก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-าน 3.91 0.77 7.25 0.00** 
ด-านทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืน 4.02 0.66 8.39 0.00** 
ด-านผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักแพร0หลาย 4.00 0.62 2.55 0.05 
ด-านการส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" 4.09 0.67 10.75 0.00** 

รวม 3.90 0.51 13.66 0.00** 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ" (r) ความสัมพันธ"ระหว0างป6จจัยด-านนโยบายและองค"กรมีความสัมพันธ"กับประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง
 ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ป3จจัยด�านนโยบาย
และองค�การ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ� 

การรวมกลุ6ม
กันผลิตสินค�า 

การใช�วัตถุดิบ
และทรัพยากร 

ผลิตภัณฑ�เปCน
ภูมิป3ญญา 

ก6อให�เกิดการ
จ�างงาน 

โครงการที่
ยั่งยืน 

ผลิตภัณฑ�เปCน
ที่รู�จัก 

พัฒนาคน รวม 

(r) Sig. (r) Sig. (r) Sig. (r) Sig. (r) Sig. (r) Sig. (r) Sig. (r) Sig. 

ด-านการแปลง
นโยบายสู0การปฏิบัติ 

0.57(**) 0.00 0.64(**) 0.00 0.62(**) 0.00 0.63(**) 0.00 0.30(**) 0.00 0.25(**) 0.00 0.18(**) 0.00 0.63(**) 0.00 

ด-านความสอดคล-อง
ระหว0างนโยบาย 

0.53(**) 0.00 0.70(**) 0.00 0.66(**) 0.00 0.73(**) 0.00 0.40(**) 0.00 0.30(**) 0.00 0.09 0.00 0.67(**) 0.00 

ด-านภาวะผู-นํา 0.45(**) 0.00 0.71(**) 0.00 0.63(**) 0.00 0.74(**) 0.00 0.30(**) 0.00 0.36(**) 0.00 0.14(**) 0.00 0.65(**) 0.00 

ด-านทรัพยากรในการ
บริหารงาน   

0.50(**) 0.00 0.71(**) 0.00 0.75(**) 0.00 0.67(**) 0.00 0.52(**) 0.00 0.48(**) 0.00 0.36(**) 0.00 0.78(**) 0.00 

รวม 0.72(**) 0.00 0.79(**) 0.00 0.79(**) 0.00 0.75(**) 0.00 0.75(**) 0.00 0.75(**) 0.00 0.63(**) 0.00 1 0.00 
 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.37 พบว0า ป6จจัยด-านนโยบายและองค"การ ท้ัง 4 ด-าน มีความสัมพันธ"กับ
ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ ง ตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ"ของอํา เภอบางไทร จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา คือ ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย  
ด-านภาวะผู-นํา และด-านทรัพยากรในการบริหารงาน อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนี้ 
 ชาวบ-านรวมกลุ0มกันผลิตสินค-า 1 ผลิตภัณฑ"มีความสัมพันธ"ทางบวกกับป6จจัยด-านนโยบาย
และองค"กรท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.72(**), Sig. = 0.00) ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ  
(r = 0.57(**), Sig. = 0.00) ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย (r = 0.53(**), Sig. = 0.00) ด-าน
ภาวะผู-นํา (r = 0.45(**), Sig. = 0.00) และด-านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.50(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
 การใช-วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู0บ-านมีความสัมพันธ"ทางบวกกับป6จจัยด-านนโยบายและ
องค"กรท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.79(**), Sig. = 0.00) ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ  
(r = 0.64(**), Sig. = 0.00) ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย (r = 0.70(**), Sig. = 0.00) ด-าน
ภาวะผู-นํา (r = 0.71(**), Sig. = 0.00) และด-านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.71(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
 ผลิตภัณฑ"เป@นภูมิป6ญญาของชาวบ-านมีความสัมพันธ"ทางบวกกับป6จจัยด-านนโยบายและ
องค"กรท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.79(**), Sig. = 0.00) ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ  
(r = 0.62(**), Sig. = 0.00) ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย (r = 0.66(**), Sig. = 0.00)  
ด-านภาวะผู-นํา (r = 0.63(**), Sig. = 0.00) และด-านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.75(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
 ก0อให-เกิดการจ-างงานในหมู0บ-านมีความสัมพันธ"ทางบวกกับป6จจัยด-านนโยบายและองค"กรท่ี
มีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.75(**), Sig. = 0.00) ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ  
(r = 0.63(**), Sig. = 0.00) ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย (r = 0.73(**), Sig. = 0.00)  
ด-านภาวะผู-นํา (r = 0.74(**), Sig. = 0.00) และด-านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.67(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
 ทําให-เห็นว0าเป@นโครงการท่ียั่งยืนมีความสัมพันธ"ทางบวกกับป6จจัยด-านนโยบายและองค"กร
ท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.75(**), Sig. = 0.00) ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ  
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(r = 0.30(**), Sig. = 0.00) ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย (r = 0.40(**), Sig. = 0.00)  
ด-านภาวะผู-นํา (r = 0.30(**), Sig. = 0.00) และด-านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.52(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
 ผลิตภัณฑ"เป@นท่ีรู-จักแพร0หลายมีความสัมพันธ"ทางบวกกับป6จจัยด-านนโยบายและองค"กรท่ี
มีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.75(**), Sig. = 0.00) ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ  
(r = 0.25(**), Sig. = 0.00) ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย (r = 0.30(**), Sig. = 0.00)  
ด-านภาวะผู-นํา (r = 0.36(**), Sig. = 0.00) และด-านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.48(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
 ส0งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"มีความสัมพันธ"ทางบวกกับป6จจัยด-านนโยบายและ
องค"กรท่ีมีผลต0อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ"ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.63(**), Sig. = 0.00) ด-านการแปลงนโยบายสู0การปฏิบัติ  
(r = 0.18(**), Sig. = 0.00) ด-านความสอดคล-องระหว0างนโยบาย (r = 0.09, Sig. = 0.00) ด-านภาวะ
ผู-นํา (r = 0.14(**), Sig. = 0.00) และด-านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.36(**), Sig. = 0.00) 
ตามลําดับ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข�อเสนอแนะ 

 
 สรุปผลการวิเคราะห�ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู+ศึกษาเพ่ือต+องการทราบป.จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับประสิทธิผล
การบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
400 คน โดยใช+วิธีการสุ3มตัวอย3างแบบง3าย เครื่องมือท่ีใช+ได+แก3 แบบสอบถาม 5 ระดับ สถิติท่ีใช+ในการ
วิเคราะห�ได+แก3 ค3าความถ่ี ค3าร+อยละค3าเฉลี่ย ค3าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผู+วิจัยสามารถสรุปได+ดังต3อไปนี้ 
 5.1 สรุปผล 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข+อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผล 
 การศึกษาประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปผลการวิจัยมีดังนี้ 
 5.1.1 ข+อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู+ตอบแบบสอบถาม 
  ประชาชนส3วนใหญ3เป?นหญิง จํานวน 233 คน คิดเป?นร+อยละ 58.3 และเพศชาย 
จํานวน 167 คน คิดเป?นร+อยละ41.8 ตามลําดับ  
  มีอายุระหว3าง 30 – 40 ปDมากท่ีสุด จํานวน 191 คน คิดเป?นร+อยละ 47.8 รองลงมา
ได+แก3 ระหว3าง 41 – 50 ปD จํานวน 107 คน คิดเป?นร+อยละ 26.8 น+อยกว3า 30 ปD จํานวน 68 คน  
คิดเป?นร+อยละ 17.0 และสุดท+าย มากกว3า 50 ปD ข้ึนไป จํานวน 34 คน คิดเป?นร+อยละ 8.5 ตามลําดับ 
  มีสถานภาพส3วนใหญ3สมรสแล+ว จํานวน 187 คน คิดเป?นร+อยละ 46.8 รองลงมาโสด 
จํานวน 151 คน คิดเป?นร+อยละ 37.8 และหย3าร+าง/หม+าย/แยกกันอยู3 จํานวน 62 คน คิดเป?นร+อยละ 
15.5 ตามลําดับ 
  ระดับการศึกษาส3วนใหญ3มีการศึกษาระดับตํ่ากว3าปริญญาตรี จํานวน 254 คน คิดเป?น
ร+อยละ 63.5 และปริญญาตรีจํานวน 131 คน คิดเป?นร+อยละ 32.8 และสูงกว3าปริญญาตรี จํานวน 15 คน 
คิดเป?นร+อยละ 3.8 ตามลําดับ 
  รายได+ต3อเดือน ส3วนใหญ3มีรายได+ต้ังแต3 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 192 คน  
คิดเป?นร+อยละ 48.0 รองลงมามีรายได+ตั้งแต3 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเป?นร+อยละ 
27.5 ถัดมามีรายได+น+อยกว3า 10,000 บาท จํานวน 88 คน คิดเป?นร+อยละ 22.0 และมีรายได+มากกว3า 
30,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 10 คน คิดเป?นร+อยละ 2.5 ตามลําดับ 
 5.1.2 ป.จจัยด+านนโยบายและองค�การ 
  ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต3อป.จจัยด+านนโยบายและองค�กร รายด+าน โดยรวม  
( X  = 3.77, S.D. = 0.60) คือด+านทรัพยากรในการบริหารงานมีผลต3อป.จจัยด+านนโยบายและ
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องค�การมากท่ีสุด ( X  = 3.85, S.D. = 0.64) รองลงมาด+านภาวะผู+นํา ( X  = 3.82, S.D. = 0.70) ถัด
มาด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบาย ( X  = 3.74, S.D. = 0.67) และด+านการแปลงนโยบายสู3การ
ปฏิบัติ ( X  = 3.68, S.D. = 0.72) ตามลําดับ โดยพิจารณาเป?นรายด+าน ดังนี้  
  ด+านการแปลงนโยบายสู3การปฏิบัติในภาพรวม ( X  = 3.68, S.D. = 0.72) ถ+าหาก
พิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า มาตรฐานของนโยบายมีความสําคัญต3อการนําไปกําหนดแนวทางปฏิบัติ  
( X  = 3.89, S.D. = 0.83) มากท่ีสุด รองลงมาความเพียงพอของทรัพยากรมีความสําคัญต3อ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( X  = 3.69, S.D. = 0.81) ถัดมาศักยภาพของหน3วยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติเป?นป.จจัยสําคัญป.จจัยหนึ่งท่ีมีผลต3อความสําเร็จ ( X  = 3.66, S.D. = 0.89) 
งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกต3างๆ มีผลต3อการนํานโยบายไปสู3การปฏิบัติงาน ( X  = 3.64, 
S.D. = 0.95) และเจ+าหน+าท่ีระดับรัฐบาลกลางและระดับท+องถ่ินปฏิบัติให+สอดคล+องกับมาตรฐาน
นโยบาย ( X  = 3.54, S.D. = 0.96) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ     
  ด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบายในภาพรวม ( X  = 3.74, S.D. = 0.67) ถ+า
พิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า มีความพอเพียง เลี้ยงตนเองได+ บนพ้ืนฐานของความประหยัด และขจัด
การใช+จ3าย ( X  = 3.79, S.D. = 0.97) มากท่ีสุด รองลงมาทัศนคติของผู+ปฏิบัติท่ีมีต3อนโยบายมีผลต3อ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ( X  = 3.75, S.D. = 0.95) ถัดมาส3งเสริมกระบวนการเรียนรู+แก3ประชาชน
ทุกรูปแบบ รวมท้ังเป?นศูนย�กลางในการเชื่อมประสานและแสวงหาทรัพยากร ( X  = 3.75,  
S.D. = 0.90) การสร+างเครือข3าย กลุ3มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย ( X  = 
3.73, S.D. = 0.81) และรวมพลังกันในรูปกลุ3มเพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมท้ังด+าน
สวัสดิการการศึกษา และการพัฒนาสังคม ( X  = 3.70, S.D. = 0.86) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ    
  ด+านภาวะผู+นําในภาพรวม ( X  = 3.82, S.D. = 0.70) ถ+าพิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า 
สมาชิกในกลุ3มมีความสัมพันธ�ท่ีดีต3อกัน ( X  = 3.87, S.D. = 0.80) มากท่ีสุด รองลงมาผู+บริหารเปRด
โอกาสให+แสดงความคิดเห็นและได+รับการสนับสนุนด+วยดี ( X  = 3.85, S.D. = 0.87) ถัดมา
ความสัมพันธ�ระหว3างผู+บริหารและผู+ผลิตทําให+เกิดความไว+วางใจในการทํางานเป?นอย3างดี ( X  = 3.82, 
S.D. = 0.87) สมาชิกในกลุ3มร3วมมือในการประสานงานและทํางานร3วมกันเป?นอย3างดี ( X  = 3.81, 
S.D. = 0.89) และสมาชิกได+รับการยอมรับจากเพ่ือนๆ สมาชิกและเพ่ือนร3วมงาน ( X  = 3.78,  
S.D. = 0.92) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ     
  ด+านทรัพยากรในการบริหารงานในภาพรวม ( X  = 3.85, S.D. = 0.64) ถ+าพิจารณา
เป?นรายข+อจะพบว3า การสร+างท่ีแสดงสินค+าไทยในเมืองใหญ3ๆ ( X  = 3.91, S.D. = 0.88) มากท่ีสุด 
รองลงมาการจัดต้ังศูนย�ออกแบบวิเคราะห�ผลิตภัณฑ� ( X  = 3.90, S.D. = 0.79) ถัดมาการนํา
เทคโนโลยีมาใช+ช3วยในข้ันตอนการผลิตและการดําเนินงาน ( X  = 3.83, S.D. = 0.95) การนําต+นทุน
ในชุมชน เช3น สินทรัพย� เงินแรงงาน ทรัพยากร และภูมิป.ญญา ฯลฯ มาบริหารจัดการประกอบ    
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การผลิต ( X  = 3.83, S.D. = 0.72) และการหาช3องทางการตลาดท้ังในและนอกประเทศ ( X  = 
3.79, S.D. = 0.98) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ   
 5.1.3 ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ� ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ� ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ( X  = 3.90, S.D. = 0.51) ถ+าพิจารณาเป?นรายด+านจะพบว3า 
ด+านการส3งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ( X  = 4.09, S.D. = 0.67) มากท่ีสุด รองลงมาด+านทําให+
เห็นว3าเป?นโครงการท่ียั่งยืน ( X  = 4.02, S.D. = 0.66) ถัดมาด+านผลิตภัณฑ�เป?นท่ีรู+จักแพร3หลาย ( X  
= 4.00, S.D. = 0.62) ด+านก3อให+เกิดการจ+างงานในหมู3บ+าน ( X  = 3.91, S.D. = 0.77) ด+านชาวบ+าน
รวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ� ( X  = 3.79, S.D. = 0.68) ด+านการใช+วัตถุดิบและทรัพยากรใน
หมู3บ+าน ( X  = 3.78, S.D. = 0.68) และด+านผลิตภัณฑ�เป?นภูมิป.ญญาของชาวบ+าน ( X  = 3.71, S.D. 
= 0.71) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ และถ+าพิจารณาเป?นรายข+อ ดังนี้  
   ด+านชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ�ในภาพรวมรวม ( X  = 3.79,  
S.D. = 0.68) ถ+าพิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า ชาวบ+านสามารถผลิตสินค+าหลัก 1 ผลิตภัณฑ� ตาม
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ� ( X  = 3.85, S.D. = 0.77) มากท่ีสุด รองลงมารัฐบาลให+ประชาชน
มีรายได+เพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะแก+ไขป.ญหาความยากจน ( X  = 3.81, S.D. = 0.84) และทางราชการโดย
หน3วยงานของรัฐบาลให+ความช3วยเหลือ และให+ข้ึนตรงกับกรมพัฒนาชุมชน ( X  = 3.72, S.D. = 
0.84) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ   
   ด+านการใช+วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู3บ+านในภาพรวม ( X  = 3.78, S.D. = 0.68)  
ถ+าพิจารณาเป?นรายข+อพบว3าการใช+วัตถุดิบนั้นๆ ทําให+ช3วยลดต+นทุนการผลิตสินค+า ( X  = 3.89,  
S.D. = 0.82) มากท่ีสุด รองลงมาการใช+วัตถุดิบถาวร และไม3มีราคาแพงสามารถหาได+จากภายใน
ชุมชนอย3างไม3มีวันหมด ( X  = 3.72, S.D. = 0.81) และใช+วัตถุดิบท่ีหาได+จากภายในชุมชนโดยให+
ชุมชนนั้นพ่ึงตนเองได+ ( X  = 3.72, S.D. = 0.81) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ   
   ด+านผลิตภัณฑ�เป?นภูมิป.ญญาของชาวบ+านในภาพรวมรวม ( X  = 3.71, S.D. = 
0.71) ถ+าพิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า สินค+าหรือผลิตภัณฑ�เป?นความคิดของชาวบ+านท่ีมีอยู3ในชุมชน  
( X  = 3.73, S.D. = 0.73) มากท่ีสุด รองลงมาการอาศัยองค�ความรู+พ้ืนฐานมาจากความรู+ของ
ชาวบ+านท่ีมีอยู3เดิมมาช3วยในการเสริมสร+างผลิตภัณฑ�ใหม3ๆ ( X  = 3.71, S.D. = 0.86) และผลิตภัณฑ�
นั้นต+องไม3เลียนแบบจากท่ีอ่ืนๆ เป?นผลิตภัณฑ�ท่ีชาวบ+านคิดข้ึนด+วยตนเอง ( X  = 3.70, S.D. = 0.88) 
น+อยท่ีสุด ตามลําดับ   
   ด+านก3อให+เกิดการจ+างงานในหมู3บ+านในภาพรวม ( X = 3.91, S.D. = 0.77) ถ+า
พิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า ทําให+เกิดอาชีพหลักของคนในชุมชน และเป?นการเพ่ิมรายได+ให+กับ
ครอบครัว ( X  = 4.02, S.D. = 0.89) มากท่ีสุด รองลงมาทําให+มีการกระจายรายได+สู3ชุมชนเป?นอาชีพ
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เสริม ( X  = 3.87, S.D. = 0.96) และทําให+คนในชุมชนท่ีว3างงานหรือตกงาน มีรายได+มีอาชีพ ( X  = 
3.85, S.D. = 0.84) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ 
   ด+านทําให+เห็นว3าเป?นโครงการท่ียั่งยืนในภาพรวม ( X  = 4.02, S.D. = 0.66)  
ถ+าพิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า ทําให+คนในชุมชนสามารถเพ่ิงพาหารายได+ในยามท่ีตกงานหรือ
ว3างงาน ( X  = 4.06, S.D. = 0.78) มากท่ีสุด รองลงมาโครงการต+องมีผลกําไรเลี้ยงตนเองได+ และมี
แนวโน+มท่ีโครงการจะอยู3ได+ในระยะยาว ( X  = 4.00, S.D. = 0.81) และสามารถสร+างเป?นอาชีพท่ี
ถาวร และม่ันคงให+กับคนในชุมชน ( X  = 3.99, S.D. = 0.72) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ 
   ด+านผลิตภัณฑ�เป?นท่ีรู+จักแพร3หลายในภาพรวม ( X  = 4.00, S.D. = 0.62)  
ถ+าพิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า ขยายชื่อเสียงผลิตภัณฑ�สินค+ามานอกพ้ืนท่ีเพ่ือเป?นท่ีรู+จักแพร3หลาย 
ทําให+ชาวบ+านได+เรียนรู+นําการขยายตลาด ( X  = 4.04, S.D. = 0.79) มากท่ีสุด รองลงมาสินค+าหรือ
ผลิตภัณฑ�เป?นท่ีรู+จักภายในชุมชนและนอกชุมชน ( X  = 4.03, S.D. = 0.73) และคนในชุมชนต+อง
คุ+นเคยกับผลิตภัณฑ�เป?นอย3างดีในพ้ืนท่ีก3อน ( X  = 3.94, S.D. = 0.70) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ 
   ด+านการส3งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในภาพรวม ( X  = 4.09, S.D. = 0.67)  
ถ+าพิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า ทําให+ชาวบ+านได+เรียนรู+ เ ก่ียวกับการลดต+นทุนและผลกําไร  
( X  = 4.16, S.D. = 0.74) มากท่ีสุด รองลงมาทําให+ชาวบ+านได+เรียนรู+ท่ีจะผลิตภัณฑ�และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ�โดยใช+ความคิดสร+างสรรค� ( X  = 4.07, S.D. = 0.74) และการพัฒนาความคิด และฝDมือ
แรงงานชาวบ+านในชุมชน ( X  = 4.05, S.D. = 0.77) น+อยท่ีสุด ตามลําดับ 
 5.1.4 ผลการการศึกษาตามสมมติฐาน 
   การตรวจสอบสมมติฐานการศึกษาในประเด็นประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช+การทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี
ใช+การทดสอบค3า t-test ท่ีหาค3าความแตกต3างระหว3างตัวแปรต+นและตัวแปรตาม และการทดสอบค3า
ความแปรปรวนทางเดียว F-test ผู+ศึกษาจึงใช+การวิเคราะห�ข+อมูลค3าความแปรปรวนทางเดียวใน
การศึกษาเท3านั้น ดังต3อไปนี้ 
   สมมติฐานท่ี ป.จจัยส3วนบุคคลของ อันได+แก3 เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได+ 
แตกต3างกัน มีผลต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ด+านเพศไม3มีแตกต3างกัน (t = 2.85, Sig. = 0.09) ถ+าหากพิจารณาเป?นรายข+อจะ
พบว3า มีค3าความแตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือ ด+านชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 
1 ผลิตภัณฑ� (t = 5.19, Sig. = 0.02) และด+านการใช+วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู3บ+าน (t = 3.86, 
Sig. = 0.05) ตามลําดับ  
   ด+านอายุมีความแตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (F = 3.47, Sig. = 
0.02) คือ ด+านชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ� (F = 10.96, Sig. = 0.00) ด+านการใช+
วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู3บ+าน (F = 7.06, Sig. = 0.00) ด+านผลิตภัณฑ�เป?นภูมิป.ญญาของชาวบ+าน  
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(F = 1.67, Sig. = 0.17) ด+านก3อให+เกิดการจ+างงานในหมู3บ+าน (F = 6.57, Sig. = 0.00) ด+านทําให+
เห็นว3าเป?นโครงการท่ียั่งยืน (F = 3.88, Sig. = 0.00) ด+านผลิตภัณฑ�เป?นท่ีรู+จักแพร3หลาย  
(F = 12.58, Sig. = 0.00) และด+านการส3งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (F = 4.13,  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
   ด+านสถานภาพมีความแตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (F = 3.40,  
Sig. = 0.03) ถ+าพิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า มีค3าความแตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
คือ ด+านชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ� (F = 5.14, Sig. = 0.00) ด+านก3อให+เกิดการจ+าง
งานในหมู3บ+าน (F = 13.12, Sig. = 0.00) และด+านการส3งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  
(F = 4.46, Sig. = 0.01) ตามลําดับ 
   ด+านการศึกษามีความแตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (F = 8.84,  
Sig. = 0.00) คือ ด+านชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ� (F = 21.20, Sig. = 0.00)  
ด+านการใช+วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู3บ+าน (F = 10.44, Sig. = 0.00) ด+านผลิตภัณฑ�เป?นภูมิป.ญญา
ของชาวบ+าน (F = 17.01, Sig. = 0.00) และด+านก3อให+เกิดการจ+างงานในหมู3บ+าน (F = 9.23,  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
   ด+านรายได+ต3อเดือนมีความแตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (F = 13.6, 
Sig. = 0.00) คือ ด+านชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ� (F = 17.04, Sig. = 0.00)  
ด+านการใช+วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู3บ+าน (F = 5.97, Sig. = 0.00) ด+านผลิตภัณฑ�เป?นภูมิป.ญญา
ของชาวบ+าน (F = 30.09, Sig. = 0.00) ด+านก3อให+เกิดการจ+างงานในหมู3บ+าน (F = 7.25,  
Sig. = 0.00) ด+านทําให+เห็นว3าเป?นโครงการท่ียั่งยืน (F = 8.393, Sig. = 0.00) และด+านการส3งเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (F = 10.75, Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
   สมมติฐานท่ี ป.จจัยด+านนโยบายและองค�การมีความสัมพันธ�กับประสิทธิผลการ
บริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   พบว3า ป.จจัยด+านนโยบายและองค�กร ท้ัง 4 ด+าน มีความสัมพันธ�กับประสิทธิผลการ
บริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ด+านการ
แปลงนโยบายสู3การปฏิบัติ ด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบาย ด+านภาวะผู+นํา และด+านทรัพยากรใน
การบริหารงาน อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนี้ 
   ชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ�มีความสัมพันธ�ทางบวกกับป.จจัยด+าน
นโยบายและองค�กรท่ีมีผลต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอ 
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.72(**), Sig. = 0.00) ด+านการแปลงนโยบายสู3การ
ปฏิบัติ (r = 0.57(**), Sig. = 0.00) ด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบาย (r = 0.53(**), Sig. = 0.00) 
ด+านภาวะผู+นํา (r = 0.45(**), Sig. = 0.00) และด+านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.50(**), Sig. 
= 0.00) ตามลําดับ 
   การใช+วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู3บ+านมีความสัมพันธ�ทางบวกกับป.จจัยด+าน
นโยบายและองค�กรท่ีมีผลต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.79(**), Sig. = 0.00) ด+านการแปลงนโยบายสู3การ
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ปฏิบัติ (r = 0.64(**), Sig. = 0.00) ด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบาย (r = 0.70(**), Sig. = 0.00)  
ด+านภาวะผู+นํา (r = 0.71(**), Sig. = 0.00) และด+านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.71(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
   ผลิตภัณฑ�เป?นภูมิป.ญญาของชาวบ+านมีความสัมพันธ�ทางบวกกับป.จจัยด+านนโยบาย
และองค�กรท่ีมีผลต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.79(**), Sig. = 0.00) ด+านการแปลงนโยบายสู3การปฏิบัติ  
(r = 0.62(**), Sig. = 0.00) ด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบาย (r = 0.66(**), Sig. = 0.00)  
ด+านภาวะผู+นํา (r = 0.63(**), Sig. = 0.00) และด+านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.75(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
   ก3อให+เกิดการจ+างงานในหมู3บ+านมีความสัมพันธ�ทางบวกกับป.จจัยด+านนโยบายและ
องค�กรท่ีมีผลต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.75(**), Sig. = 0.00) ด+านการแปลงนโยบายสู3การปฏิบัติ  
(r = 0.63(**), Sig. = 0.00) ด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบาย (r = 0.73(**), Sig. = 0.00)  
ด+านภาวะผู+นํา (r = 0.74(**), Sig. = 0.00) และด+านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.67(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
   ทําให+เห็นว3าเป?นโครงการท่ียั่งยืนมีความสัมพันธ�ทางบวกกับป.จจัยด+านนโยบายและ
องค�กรท่ีมีผลต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.75(**), Sig. = 0.00) ด+านการแปลงนโยบายสู3การปฏิบัติ  
(r = 0.30(**), Sig. = 0.00) ด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบาย (r = 0.40(**), Sig. = 0.00)  
ด+านภาวะผู+นํา (r = 0.30(**), Sig. = 0.00) และด+านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.52(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
   ผลิตภัณฑ�เป?นท่ีรู+จักแพร3หลายมีความสัมพันธ�ทางบวกกับป.จจัยด+านนโยบายและ
องค�กรท่ีมีผลต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.75(**), Sig. = 0.00) ด+านการแปลงนโยบายสู3การปฏิบัติ  
(r = 0.25(**), Sig. = 0.00) ด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบาย (r = 0.30(**), Sig. = 0.00)  
ด+านภาวะผู+นํา (r = 0.36(**), Sig. = 0.00) และด+านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.48(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
   ส3งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มีความสัมพันธ�ทางบวกกับป.จจัยด+านนโยบาย
และองค�กรท่ีมีผลต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม (r = 0.63(**), Sig. = 0.00) ด+านการแปลงนโยบายสู3การปฏิบัติ  
(r = 0.18(**), Sig. = 0.00) ด+านความสอดคล+องระหว3างนโยบาย (r = 0.09, Sig. = 0.00) ด+านภาวะ
ผู+นํา (r = 0.14(**), Sig. = 0.00) และด+านทรัพยากรในการบริหารงาน (r = 0.36(**),  
Sig. = 0.00) ตามลําดับ 
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5.2 อภิปรายผล 
 ป.จจัยด+านนโยบายและองค�กรกับประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว3า ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมมีความแตกต3างกัน
อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 คือ ด+านชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ� ด+านการใช+
วัตถุดิบและทรัพยากรใน ด+านผลิตภัณฑ�เป?นภูมิป.ญญาของชาวบ+าน ด+านก3อให+เกิดการจ+างงานใน
หมู3บ+าน ด+านทําให+เห็นว3าเป?นโครงการท่ียั่งยืน ด+านผลิตภัณฑ�เป?นท่ีรู+จักแพร3หลาย และด+านการ
ส3งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร+างความยั่งยืนให+เกิดแก3ชุมชน ซ่ึงสอดคล+องกับงานวิจัยของ
ภาสกร นันทพานิช, กรรณิการ� บังเกตุ และศาครินทร� ดวงตะวัน (2549) ได+ทําวิจัยเรื่องการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ3มผู+ผลิตสินค+าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ในจังหวัดศรีสะเกษ พบว3า 
กลุ3มท่ีเข+าร3วมโครงการทุกกลุ3มเกิดการเรียนรู+และสามารถท่ีจะวิเคราะห�สถานการณ�ของกลุ3ม กําหนด
เป^าหมาย และจัดทําแผนพัฒนากลุ3มของตนเองได+ โดยแผนพัฒนาท่ีกลุ3มจัดทําข้ึนเป?นแผนท่ีอยู3บน
พ้ืนฐานของความต+องการของกลุ3ม ซ่ึงจะส3งผลต3อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ3ม 
อันจะนําไปสู3ความยั่งยืนต3อไป 
 ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต3อป.จจัยด+านนโยบายและองค�การ พบว3า ประชาชนท่ีมีความ
คิดเห็นต3อป.จจัยด+านนโยบายและองค�กรรายด+านโดยรวมอยู3ในระดับมาก คือ ด+านทรัพยากรในการ
บริหารงานมีผลต3อป.จจัยด+านนโยบายและองค�กรมากท่ีสุด รองลงมาด+านภาวะผู+นํา ถัดมาด+านความ
สอดคล+องระหว3างนโยบาย และด+านการแปลงนโยบายสู3การปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล+องกับแนวคิดของ
อัจฉราวรรณ มณีขัติย� (2544) ท่ีกล3าวถึง หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ว3าเป?นแนวคิดท่ีต+องการให+แต3ละ
หมู3บ+านมีผลิตภัณฑ� (หลัก) 1 ประเภท เป?นผลิตภัณฑ�ท่ีใช+วัตถุดิบทรัพยากรของท+องถ่ินให+เกิด
ประโยชน� โดยยึดหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1) ภูมิป.ญญาท+องถ่ินสู3สากล (Local yet Global) 
ในการท่ีประชาชนในชุมชนท+องถ่ินได+สร+างผลิตภัณฑ�ข้ึนมานั้น ต+องมีคุณภาพ ได+มาตรฐาน และมีการ
พัฒนาอย3างต3อเนื่องมีความสอดคล+องกับประเพณี วัฒนธรรมความเป?นอยู3ของชุมชน มีจุดเด3นเฉพาะ 
รวมท้ังเป?นท่ียอมรับของตลาดภายในและต3างประเทศ 2) พ่ึงพาตนเองได+ มีความคิดอย3างสร+างสรรค� 
(Self-Reliance-Creativity) ประชาชนต+องมีการระดมความคิดในการคิดค+นและการพัฒนาผลิตภัณฑ� 
เพ่ือให+ได+สิ่งท่ีดีท่ีสุดเท3าท่ีจะช3วยกันทําได+ โดยคํานึงถึงการรื้อฟmnนวัฒนธรรมประเพณีในแต3ละท+องถ่ิน
ให+สอดคล+องเหมาะสม ไม3ซ้ําแบบกัน และเป?นเอกลักษณ�เฉพาะของหมู3บ+านหรือตําบลให+เป?นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป 3) การสร+างทรัพยากรมนุษย� (Human Resource Development) เพ่ือต+องการสร+าง
บุคคลให+มีความคิดกว+างไกล มีความรู+ ความสามารถให+เกิดข้ึนในสังคม มีการวางแผนด+านการตลาด 
มุ3งเน+นเพ่ือการผลิตและบริการโดยคํานึงถึงผู+บริโภคเป?นหลัก 
 ป.จจัยส3วนบุคคลของ อันได+แก3 เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได+ แตกต3างกัน มีผล
ต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่ ง ตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว3า ด+านเพศไม3มีแตกต3างกัน ถ+าหากพิจารณาเป?นรายข+อจะพบว3า มีค3าความ
แตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือ ด+านชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ� 
และด+านการใช+วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู3บ+าน ส3วนด+านอายุ การศึกษา สถานภาพ รายได+ มีความ
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แตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 คือ ด+านชาวบ+านรวมกลุ3มกันผลิตสินค+า 1 ผลิตภัณฑ� 
ด+านการใช+วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู3บ+าน ด+านผลิตภัณฑ�เป?นภูมิป.ญญาของชาวบ+าน ด+านก3อให+เกิด
การจ+างงานในหมู3บ+าน ด+านทําให+เห็นว3าเป?นโครงการท่ียั่งยืน ด+านผลิตภัณฑ�เป?นท่ีรู+จักแพร3หลาย และ
ด+านการส3งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ซ้ึงสอดคล+องกับแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชน (2544) 
กล3าวว3า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของจังหวัดโออิตะ ซ่ึงเป?นเมืองอยู3ทางตอนใต+ของเกาะคิวซิว 
ประเทศญ่ีปุsน ท่ีมีแนวคิดและปรัชญาให+ชุมชนมีความรักท+องถ่ิน มีความเป?นน้ําหนึ่งในเดียวกัน ให+
คําแนะนํา ให+กําลังใจ มีความเชื่อม่ัน มีทิศทางร3วมกัน ในการฟmnนฟูท+องถ่ิน มีความคิดสร+างสรรค� และ
พัฒนาผลิตภัณฑ�บนรากฐานวัฒนธรรม มีเอกลักษณ� มีคุณภาพ มีการจัดการด+านการตลาดอย3าง
เหมาะสม และเพ่ิมรายได+ให+กับชุมชน โดยให+แต3ละชุมชน หมู3บ+านมีผลิตภัณฑ� (หลัก) 1 ชนิด เป?น
ผลิตภัณฑ�ท่ีใช+วัตถุดิบจากผลผลิตและทรัพยากรท+องถ่ิน เพ่ือลดป.ญหาการอพยพย+ายถ่ิน 
 ป.จจัยด+านนโยบายและองค�กรมีความสัมพันธ�กับประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว3า ป.จจัยด+านนโยบายและองค�การ 
ท้ัง 4 ด+าน มีความสัมพันธ�กับประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ด+านการแปลงนโยบายสู3การปฏิบัติ ด+านความ
สอดคล+องระหว3างนโยบาย ด+านภาวะผู+นํา และด+านทรัพยากรในการบริหารงาน อย3างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ซ้ึงสอดคล+องกับแนวคิดของ วรเดช  จันทรศร (2549) ท่ีได+กล3าวว3า การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติเป?นเรื่องของการศึกษาว3า องค�กรท่ีรับผิดชอบสามารถนําและกระตุ+นให+ทรัพยากรทางการ
บริหาร ตลอดจนกลไกท่ีสําคัญท้ังมวลปฏิบัติงานให+บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว+หรือไม3เพียงใด 
การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีผ3านมามุ3งสนใจนโยบายเฉพาะเรื่อง (Issues) มากกว3าการสร+าง
ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ  
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู+ศึกษามีข+อแสนอแนะในการศึกษาดังต3อไปนี้ 
 5.3.1 ข+อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  5.3.1.1 ด+านการผลิต ควรจะต+องคํานึงถึงวัตถุดิบมีราคาแพง ทําให+ต+นทุนสูงกว3า
คู3แข3ง การขาดแคลนแรงงานในบางช3วง และมีการผลิตท้ังส3วนกลางและส3วนตน อาจจะทําให+ควบคุม
คุณภาพสินค+าไม3ได+ 
  5.3.1.2 ด+านการตลาด ควรคํานึงถึงสื่อท่ีใช+ในการโฆษณาถึงผลิตภัณฑ�ต3างๆ ท่ีผลิต
ข้ึนมามากกว3านี้ และสิ่งสําคัญสินค+าไม3ควรความคล+ายคลึงกันมากนัก เพราะอาจทําให+เกิดการแข3งขันสูง 
และขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญการตลาด 
  5.3.1.3 ด+านการเงิน การผลิตสินค+าในสมาชิกบางคนหวังผลส3วนตนมากกว3า
ส3วนรวม 
  5.3.1.4 ด+านทําเลท่ีต้ัง ควรจะต+องมีการจัดหาทําเลท่ีต้ังของกลุ3มต3างๆ ขาดการ
สนับสนุนและส3งเสริมท่ีดีจากภาครัฐ และอาจจะถึงได+ยากเนื่องจากการจัดการด+านค3าขนส3งสูง 
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 5.3.2 ข+อเสนอแนะเชิงการบริหาร 
  5.3.2.1 ควรศึกษาวิจัยการพัฒนากลุ3มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�เป?นลักษณะคลัสเตอร�
ผลิตภัณฑ� เพ่ือสร+างขีดความสามารถในการแข3งขัน โดยคงความเป?นพันธมิตรของกลุ3มของชุมชนไว+ 
  5.3.2.2 การดําเนินงานเป?นชุมชน กลุ3มหรือโครงการควรได+รับความร3วมมือจาก
สมาชิกทุกคนและเล็งเห็นผลประโยชน�ของกลุ3มเป?นสําคัญ ท้ังนี้ต+องเสียสละเวลาของตนเองเพ่ือการ
พัฒนาของชุมชนจะเป?นไปได+ด+วยดี 
  5.3.2.3 ควรมีเจ+าหน+าท่ีและหน3วยงานรัฐบาลมาให+การแนะนํา และฝxกอบรมให+
ความรู+ต3างๆ จากหน3วยงานหลายฝsายท่ีเก่ียวข+อง 
  5.3.2.4 เม่ือมีเจ+าหน+าท่ีและหน3วยงานรัฐบาลให+ความช3วยเหลือแล+ว ทางชุมชน กลุ3ม
หรือโครงการควรนําไปปฏิบัติและมีการพัฒนาตนเอง ไม3ควรรอคอยความช3วยเหลือเพียงอย3างเดียว 
  5.3.2.5 ควรจะแบ3งงานรับผิดชอบให+เป?นระบบ ไม3ให+อํานาจผูกขาดอยู3ท่ีคนเพียงคน
เดียว เพ่ือง3ายต3อการปฏิบัติงานจะได+ไม3ล3าช+า 
 5.3.2.  ควรมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�และขยายตลาดอย3างสมํ่าเสมอ โดยอาจหาบุคคล
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเข+ามาดูแล 
  5.3.2.1  หากทางชุมชน กลุ3มหรือโครงการถ+าต้ังราคาสินค+าของตนไว+สูงเกินไป
อาจจะทําให+สูญเสียลูกค+าได+ 
  5.3.2.2 ทางหน3วยงานภาครัฐหรือองค�กรปกครองส3วนท+องถ่ินควรมีการส3งเสริม
ผลิตภัณฑ�ของท+องถ่ิน 
 5.3.3 ข+อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต3อไป 
  5.3.3.1 ควรศึกษาป.จจัยท่ีมีผลต3อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  5.3.3.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  5.3.3.3 ควรศึกษาเกณฑ�การประเมินประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ�ของอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

บรรณานุกรม 
 
กรมการพัฒนาชุมชน สํานักส�งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2547). คู�มือการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน. 

กรุงเทพฯ: บริษัท เอ ที เอ็น โปรดักชั่น จํากัด. 
กล+า  ทองขาว. (2551). การนํานโยบายไปปฏิบัติ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
กิตติ ลิ่มสกุล. (มปป.). แนวทางการพัฒนาท"องถ่ินโดยประชาชนมีส�วนร�วม หนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ- (One Tambon One Product). กรุงเทพฯ: บริษัท เอ ที เอ็น โปรดักชั่น 
จํากัด. 

กิติศักด์ิ  ศิริมังคละ. (2546). การมีส�วนร�วมของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านตามนโยบายกองทุน
หมู�บ"านและชุมชนเมืองศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอ�างทอง. วิทยานิพนธ5ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5. 

จินดาลักษณ5 วัฒนสินธุ5. (2551). นโยบายสาธารณะและการวางแผน. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จินตนา สุจจานันท5. (2549). การศึกษาและการพัฒนาชุมชน. เชียงใหม�: มหาวิทยาลัยเชียงใหม�. 
จิราภรณ5  ศรีคํา. (2547). การมีส�วนร�วมของผู"ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

วชิรวิทย- ระดับประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม�. เชียงใหม�: มหาวิทยาลัยเชียงใหม�.   
เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืนๆ. (2545). ชุดวิชาการวิจัยชุมชน ชุดการเรียนรู"ด"วยตนเอง.  

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและประเมินโครงการ. นนทบุรี:  
เอส. อาร5. พริ้นต้ิง แมสโปรดักส5. 

ชรัส ปุณณัสสะ. (2553). ความสําเร็จในการนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาล 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ5รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5. 

ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ. (2543). การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน. วิทยานิพนธ5ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย. 

ตะวัน  สาดแสง. (2548). สร"างคน สร"างองค-กร. กรุงเทพฯ: ส. เอเซียเพรส. 
ถวิลวดี บุรีกุล. (2543). แนวคิดของการมีส�วนร�วมในระบอบประชาธิปไตย. จดหมายข�าว  

สถาบันพระปกเกล"า. 2(8): 4-6. 
ถวิลวดี บุรีกุล. (2550). ประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล+า. 



125 

ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลปL. (2550). การมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีบริการของ
โรงเรียนล"อมแรดวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง. วิทยานิพนธ5การบริหารการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�.   

ทวีทอง  หงส5วิวัฒน5. (2527). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ:  
ศูนย5ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ทศพร ศิริสัมพันธ5. (2547). เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณและการวางแผน หน�วยท่ี 8 
การบริหารเชิงกลยุทธ-. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทิพาวดี เมฆสวรรค5. (2543). การบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์. วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง.  
15(5): 8-13. 

ธงชัย สันติวงษ5. (2535). องค-การและการบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
นรินทร5ชัย พัฒนพงศา. (2546). การมีส�วนร�วม: หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย�าง. 

พิมพ5ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สิริลักษณ5การพิมพ5. 
นิคม ผัดแสน. (2540). การมีส�วนร�วมของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาต�อการพัฒนา

การศึกษาของกลุ�มโรงเรียนอุดรศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเชียงดาว   
จังหวัดเชียงใหม�. วิทยานิพนธ5ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง  
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�. 

นิรันดร5 จงวุฒิเวศย5. (2550). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ:  
ศักด์ิโสภา. 

นิรันดร5 จงวุฒิเวศย5. (2550). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภา. 
บุญทัน  ดอกไธสง. (2541).  การจัดการองค-การ. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ5ราชวิทยาลัย. 
บุญทัน  ดอกไธสง. (2548). ผู"นําการแข�งขัน. กรุงเทพฯ: เสมาธรรมการพิมพ5. 
ประพันธ5 สร+อยเพ็ชร. (2547). การมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ศูนย-โรงเรียนตําบลแช�ช"าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม�.  
วิทยานิพนธ5การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�. 

พจนา เอ้ืองไพบูลย5. (2546). การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู"ในชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน: การศึกษาแบบพหุกรณี. วิทยานิพนธ5ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย. 

พัฒน5  บุญรัตนพันธ5. (2517). การสร"างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช. 



126 

พีระ พรนวม. (2544). ศรัทธาต�อหลักการการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของผู"บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแม�ทา จังหวัดลําพูน. วิทยานิพนธ5การบรหิาร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�. 

เพียงเดือน ขําสีเมฆ. (2542). การมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการอ�างเก็บน้ําแม�เมาะ  
อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง. เชียงใหม�: มหาวิทยาลัยเชียงใหม�. 

ไพบูลย5 วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย5 เพชรมาก. (2551). การบริหารสังคม ศาสตร-แห�งศตวรรษ
เพ่ือสังคมไทยและสังคมโลก. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาองค5กรชุมชน. 

ไพศาล เนาวะวาทอง. (2551). การวิจัยเรื่อง การจัดการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา 
หมู�บ"านคําปลาหลาย ตําบลบ"านดงอําเภออุบลรัตน-จังหวัดขอนแก�น. วิทยานิพนธ5   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล+อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5. 

เมตต5 เมตต5การุณ5จิต. (2553). การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส�วนร�วม: ประชาชน องค-กรปกครอง 
ส�วนท"องถ่ิน และราชการ. พิมพ5ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: บุQคพอยท5. 

วรเดช  จันทร5ศร. (2540). การนํานโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: กราฟSคฟอร5แมท (ไทยแลนด5). 
วันชัย วัฒนศัพท5. (2553). คนไทยไม�ทอดท้ิงกัน: คู�มือการจัดการสร"างความปรองดองในระบบ

บริการสาธารณสุข. ขอนแก�น: ศิริภัณฑ5 ออฟเซ็ท. 
วารุณี  ชินวินิจกุล. (2549). การวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู"ของชุนชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษาชุมชนไม"เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
วิทยานิพนธ5ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2545). นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย. 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ5. (2549). นโยบายสาธารณะ: แนวความคิดการวิเคราะห-และกระบวนการ.  

พิมพ5ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5. 
สมยศ นาวีการ. (2545). การบริหาร. กรุงเทพฯ: ชาญวิทย5เซ็นเตอร5. 
สมศรี  จินะวงษ5. (2544). การวิจัยเรื่องการวิเคราะห-กระบวนการเรียนรู"กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

การกระจายรายได"ในชุมชนท่ีใช"แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง.  
วิทยานิพนธ5ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย. 

สอางค5  วงศ5วรรธนะโชติ. (2550). บทบาทของนักพัฒนาชุมชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช"ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ�างทอง. วิทยานิพนธ5
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5. 

สัญญา เคณาภูมิ. (2551). ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนลุ�มน้ําโขง. 
วิทยานิพนธ5รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5. 



127 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ. (2545). โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ- ผลการดําเนินนโยบายกระตุ"นเศรษฐกิจระดับรากหญ"า. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ. 

สุทิติ ขัตติยะ. (2547). การยอมรับของประชาชนต�อนโยบายการเสริมสร"างความเข"มแข็งและ
ย่ังยืน. กรุงเทพฯ: ไวท5เฮาท5. 

สุรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร. (2538). บทบาทของผู"บริหารในการดาเนินงานเรื่องร"องทุกข-: ศึกษาเฉพาะ 
กรณีจังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5. 

เสรี  พงศ5พิศ. (2548). ชุมชนเรียนรู" อยู�เย็นเปMนสุข. กรุงเทพฯ: พลังปUญญา. 
อคิน  ระพีพัฒน5 และจารุภรณ5  เภาธะทัด. (2531). ปNญหาการพัฒนาชนบท บทเรียนกรณี

ยกกระบัตร: โครงการพัฒนาชนบทลุ�มน้ําแม�กลอง. ขอนแก�น: สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก�น. 

อภิญญา  กังสนารักษ5. (2544). รูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมในองค-กรท่ีมีประสิทธิผลระดับ
คณะของสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย. 

อินทราณี  การัตน5. (2546). การวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว�างชุมชนบริเวณลุ�ม
น้ําปุO อําเภอสอง จังหวัดแพร�. วิทยานิพนธ5ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวางแผน
และพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยแม�โจ+. 

อุทัย บุญประเสริฐ. (2542). รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช"โรงเรียนเปMนฐาน. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัย
ภายใต+การสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

เอกชัย ก่ีสุขพันธ5. (2538). การบริหารทักษะและการปฏิบัติ. พิมพ5ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
Alexander, E. R. (1985). From Idea to Action, Note for a Contingency Theory of the 

Policy Implementation Process Administration Process. Administration and 
Society. 16(4), 403-426. 

Arnstien, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American 
Institue of Planners. 35(4), 216-224. 

Cheema, D. & Rondinelli, A. (1980). Reinventing Government for the Twenty-First 
Century: State Capacity in a Globalizing Society. New York: McGraw-Hill. 

Cohen, J. M., & Uphoff,  N. T. (1981). Rural Development Participation: Concept 
and Measure For Project Design Implementation and Evaluation: Rural 
Development Committee Center for international Studies. New York: 
Cornell University Press. 



128 

Donal, S. V. & Carl, E V. (1975). The Policy Implementation Process:  A Conceptual 
Framework. Administration and Society. 6(4), 462-74. 

Emest, R.A (1985). Interorganizational Coordination: Theory and Practice. Journal of 
Planning Literature.  19(9), 23-28. 

Gorge, C. E. (1980). Implementing public policy. Politics and public policy series. 
Congressional Quarterly Press. New York: Alfred A. Knopf. 

Gulick , L. & Lyndall, U. (1937). Paper on Science of Administration. New York: 
Institule of Public Administration Columbia University. 

Hodgetts, R. M. (1991). Organizational Behavior: Theory and Practice. New York: 
Macmillan Publishing Company. 

Huntington, S. & Nelson, S. (1975). No easy choice: political participation in 
developing countries. New York:   Harvard University Press.  

Katz, D., & Kahn, R.L. (1973). The social psychology of organization. New York: John 
Wiley & Sons Inc. 

Koufman, F. (1949). H.F. Participation Organized Activities in Selected Kentucky 
Localities. Agricultural Experiment Station Bulletins. 4(2), 5-50. 

Pettinger, R. (2000). Mastering Organizational Behaviour. London: Macmillan Press. 
Plato. (2008). Plato on Utopia. Retrieved from http://plato.standford. 

edu/entries/plato-ethics-politics. 
Pressman, W. (1973). United States Economic Development Administration 

Manpower policy. New York: John Wiley & Sons. 
Putt, T. & Springer, K. (1989). Policy research: Concepts, methods, and 

applications. New York: Prentice- Hall.   
Putti. (1987). Work values and organizational commitment: A study in the Asian 

context. Human Relations. 4(2), 275-288. 
Quade, R. (1982). Analysis for public decisions. New York: North-Holland, Inc. 
Sabatier, P.A. (1980). Successful Policy Implementation. New York: Sage Publication, Inc. 
United  Nations (1981). Yearbook of International Trade Statistics. United Nations:  

UN Press. 
Van  Meter, & Van Horn. (1975). The policy implementation process: A conceptual 

framework. Administration and society. 6(5), 445 – 486. 



129 

Weber, M. (1905). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism: and other 
Writings. New York: Penguim Group. 

Webster, N. (1973). The Webster’s dictionary. 6th ed. New York: The new world 
publishing company. 

William, E. (1976). Electoral Participation in a Low Stimulus Election. Rural 
Development. 4(1), 111–124. 

 



130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ%  
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

.................................................. 
ตอนท่ี 1   ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง:   โปรดเติมคําในช)องว)างหรือทําเครื่องหมาย  √  ลงในช)อง (  ) หน�าข�อความท่ีตรงกับความ  
              คิดเห็นของท)าน  ครบถ�วนทุกข�อ 

1. เพศ 
(       )  1. ชาย    (       )  2. หญิง 

2. อายุ (เกิน 6 เดือนนับเป4น 1 ป5) 
(       )  1. น�อยกว)า 30 ป5   (       )  2. ระหว)าง  30 – 40 ป5 
(       )  3. ระหว)าง 41 – 50 ป5  (       )  4. มากกว)า  50 ป5 ข้ึนไป 

3. สถานภาพ 
(       )  1. โสด    (       )  2. สมรส 
(       )  3. หย)าร�าง/หม�าย/แยกกันอยู)   

4. ระดับการศึกษา 
(       )  1. ตํ่ากว)าปริญญาตรี   (       )  2. ปริญญาตรี 
(       )  3. สูงกว)าปริญญาตรี   

5. รายได�/เดือน 
(       )  1. น�อยกว)า 10,000 บาท  (       )  2. 10,001 – 20,000 บาท 
(       )  3. 20,001 – 30,000 บาท  (       )  4. มากกว)า 30,000 บาท ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับป@จจัยด�านนโยบายและองคAการ 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช)องคําตอบท่ีท)านเห็นว)าตรงกับป@จจัยด�านนโยบายและ
 องคAกรท่ีมีผลต)อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑA อําเภอบางไทร 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด ให�ครบถ�วน สมบูรณA ทุกข�อ 
 

 
 

ป1จจัย 
ระดับท่ีมีผลต2อการปฏิบัติงาน 
5 4 3 2 1 

ด7านการแปลงนโยบายสู2การปฏิบัติ      
1. มาตรฐานของนโยบายมีความสําคัญต)อการนําไปกําหนด
แนวทางปฏิบัติ 

     

2. ความเพียงพอของทรัพยากรมีความสําคัญต)อความสําเร็จใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

     

3. เจ�าหน�าท่ีระดับรัฐบาลกลางและระดับท�องถ่ินปฏิบัติให�
สอดคล�องกับมาตรฐานนโยบาย 

     

4. ศักยภาพของหน)วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติเป4นป@จจัย
สําคัญป@จจัยหนึ่งท่ีมีผลต)อความสําเร็จ 

     

5. งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกต)างๆ มีผลต)อการนํา
นโยบายไปสู)การปฏิบัติงาน 

     

ด7านความสอดคล7องระหว2างนโยบาย      
6. ทัศนคติของผู�ปฏิบัติท่ีมีต)อนโยบายมีผลต)อการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 

     

7. รวมพลังกันในรูปกลุ)มเพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ 
รวมท้ังด�านสวัสดิการการศึกษา และการพัฒนาสังคม   

     

8. การสร�างเครือข)าย กลุ)มอาชีพและขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีหลากหลาย 

     

9.  ส)งเสริมกระบวนการเรียนรู�แก)ประชาชนทุกรูปแบบ รวมท้ัง
เป4นศูนยAกลางในการเชื่อมประสานและแสวงหาทรัพยากร 

     

10. มีความพอเพียง เลี้ยงตนเองได� บนพ้ืนฐานของความ  
ประหยัด และขจัดการใช�จ)าย 
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ตอนท่ี 2 (ต2อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป1จจัย 
ระดับท่ีมีผลต2อการปฏิบัติงาน 
5 4 3 2 1 

ด7านภาวะผู7นํา      
11. สมาชิกในกลุ)มมีความสัมพันธAท่ีดีต)อกัน      
12. สมาชิกในกลุ)มร)วมมือในการประสานงานและทํางานร)วมกัน
เป4นอย)างดี 

     

13. สมาชิกได�รับการยอมรับจากเพ่ือนๆ สมาชิกและเพ่ือน
ร)วมงาน 

     

14. ความสัมพันธAระหว)างผู�บริหารและผู�ผลิตทําให�เกิดความ
ไว�วางใจในการทํางานเป4นอย)างดี   

     

15. ผู�บริหารเปLดโอกาสให�แสดงความคิดเห็นและได�รับการ
สนับสนุนด�วยดี 

     

ด7านทรัพยากรในการบริหารงาน        
16. การนําต�นทุนในชุมชน เช)น สินทรัพยA เงินแรงงาน ทรัพยากร 
และภูมิป@ญญา ฯลฯ มาบริหารจัดการประกอบการผลิต 

     

17. การจัดต้ังศูนยAออกแบบวิเคราะหAผลิตภัณฑA      
18. การหาช)องทางการตลาดท้ังในและนอกประเทศ      
19. การนําเทคโนโลยีมาใช�ช)วยในข้ันตอนการผลิตและการ
ดําเนินงาน 

     

20. การสร�างท่ีแสดงสินค�าไทยในเมืองใหญ)ๆ      
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ตอนท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑA อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช)องคําตอบท่ีท)านเห็นว)าตรงกับประสิทธิผลการบริหาร
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑA อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�ครบถ�วนสมบูรณAทุกข�อ 
 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด7านชาวบ7านรวมกลุ2มกันผลิตสินค7า 1 ผลิตภัณฑ%      
1. ชาวบ�านสามารถผลิตสินค�าหลัก 1 ผลิตภัณฑA ตามโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑA 

     

2. รัฐบาลให�ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะแก�ไขป@ญหาความ
ยากจน 

     

3. ทางราชการโดยหน)วยงานของรัฐบาลให�ความช)วยเหลือ และ
ให�ข้ึนตรงกับกรมพัฒนาชุมชน 

     

ด7านการใช7วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู2บ7าน      
4. ใช�วัตถุดิบท่ีหาได�จากภายในชุมชนโดยให�ชุมชนนั้นพ่ึงตนเองได�      
5. การใช�วัตถุดิบถาวร และไม)มีราคาแพงสามารถหาได�จาก
ภายในชุมชนอย)างไม)มีวันหมด 

     

6. การใช�วัตถุดิบนั้นๆ ทําให�ช)วยลดต�นทุนการผลิตสินค�า       
ด7านผลิตภัณฑ%เป<นภูมิป1ญญาของชาวบ7าน      
7. สินค�าหรือผลิตภัณฑAเป4นความคิดของชาวบ�านท่ีมีอยู)ในชุมชน      
8. การอาศัยองคAความรู�พ้ืนฐานมาจากความรู�ของชาวบ�านท่ีมีอยู)
เดิมมาช)วยในการเสริมสร�างผลิตภัณฑAใหม)ๆ 

     

9. ผลิตภัณฑAนั้นต�องไม)เลียนแบบจากท่ีอ่ืนๆ เป4นผลิตภัณฑAท่ี
ชาวบ�านคิดข้ึนด�วยตนเอง 

     

ด7านก2อให7เกิดการจ7างงานในหมู2บ7าน      
10. ทําให�คนในชุมชนท่ีว)างงานหรือตกงาน มีรายได�มีอาชีพ       
11. ทําให�มีการกระจายรายได�สู)ชุมชนเป4นอาชีพเสริม      
12. ทําให�เกิดอาชีพหลักของคนในชุมชน และเป4นการเพ่ิมรายได�
ให�กับครอบครัว 
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ตอนท่ี 3 (ต2อ) 
 

 
ตอนท่ี 4 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณทุกท)านท่ีให�ความอนุเคราะหAในเก็บการรวบรวมข�อมูล 

นายอนุวัฒนA  สิงทิศ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณA ในพระบรมราชูปถัมภA 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด7านทําให7เห็นว2าเป<นโครงการท่ีย่ังยืน      
13. สามารถสร�างเป4นอาชีพท่ีถาวร และม่ันคงให�กับคนในชุมชน       
14. ทําให�คนในชุมชนสามารถเพ่ิงพาหารายได�ในยามท่ีตกงานหรือ
ว)างงาน 

     

15. โครงการต�องมีผลกําไรเลี้ยงตนเองได� และมีแนวโน�มท่ี
โครงการจะอยู)ได�ในระยะยาว 

     

ด7านผลิตภัณฑ%เป<นท่ีรู7จักแพร2หลาย      
16. สินค�าหรือผลิตภัณฑAเป4นท่ีรู�จักภายในชุมชนและนอกชุมชน       
17. คนในชุมชนต�องคุ�นเคยกับผลิตภัณฑAเป4นอย)างดีในพ้ืนท่ีก)อน      
18. ขยายชื่อเสียงผลิตภัณฑAสินค�ามานอกพ้ืนท่ีเพ่ือเป4นท่ีรู�จัก
แพร)หลาย ทําให�ชาวบ�านได�เรียนรู�นําการขยายตลาด 

     

ด7านการส2งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย%      
19. การพัฒนาความคิด และฝ5มือแรงงานชาวบ�านในชุมชน       
20.  ทําให�ชาวบ�านได� เรียนรู� ท่ีจะผลิตภัณฑAและปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑAโดยใช�ความคิดสร�างสรรคA 

     

21. ทําให�ชาวบ�านได�เรียนรู�เก่ียวกับการลดต�นทุนและผลกําไร      



 

ประวัติผู
วิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล อนุวัฒน�  สิงทิศ 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 9 พฤษภาคม 2531 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดนครนายก 
ท่ีอยู+ป,จจุบัน 51/687 หมู+ 3 ตําบลลําไทร อําเภอวังน5อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13170 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2555-ป,จจุบัน 

 
บริษัท Vcargo จํากัด  

ตําแหน+งหน5าท่ีการงานป,จจุบัน Admin 
ท่ีทํางานป,จจุบัน ศูนย�กระจายสินค5าโฮมโปร วังน5อย เลขท่ี 2037 ตําบลลําไทร 

อําเภอวังน5อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
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