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บทที่ 1 
บทนํา 

 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน  เกิดขึ้นจากนโยบายและแนวคิดของอดีต

นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร โดยคําวา SML มาจากคําภาษาอังกฤษเต็มๆ วา Small 

Medium Large ซ่ึงตามแนวคิดหมายถึง หมูบานขนาดเล็ก หมูบานขนาดกลาง และหมูบานขนาดใหญ 

เพื่อตองการใหชาวบานไดเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน โดยอาศัยโครงการเปนเครื่องมือ เร่ิมจากการ

แกไขปญหาเล็กๆ ภายในหมูบานของตนเองกอน  

โครงการนํารองของรัฐบาลการจัดสรรงบประมาณใหกับหมูบานและชุมชนโดยกําหนด

หมูบานและชุมชนตนแบบจํานวน 1,002 หมูบานและชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาแกไขปญหา

ความยากจน  และยังมีสวนชวยสรางโอกาสใหแกประชาชนอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีความพรอมในกระบวนการสรางสรรคความคิด 

นําไปสูแนวทางปฏิบัติในดานการดํารงชีวิตมีอาชีพอยางมีคุณภาพมั่นคง และยั่งยืนเปนเครื่องมือซ่ึง

ทําใหเห็นทิศทางและความตองการที่แทจริงของประชาชน เปนรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในภาคประชาชน จากการมีสวนรวมในกระบวนการ เพื่อการดํารงชีพและการมีอาชีพของ

ประชาชนโดยสวนรวมเปนการเตรียมความพรอมของประชาชนในหมูบาน และชุมชน กอใหเกิด

การสรางผูนําในทองถ่ินที่มาจากภาคประชาชนโดยแทจริง เพื่อพัฒนาการปกครองสวนทองถ่ินและ

การกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพในอนาคต(สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  2547,  หนา 2-5)  

 จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาสังคมและชุมชนดวยงบประมาณตางๆ เพื่อ

พยายามพัฒนาศักยภาพของประชาชนในประเทศใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยผานทางพัฒนาชุมชน  

หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  เชน  งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด   งบประมาณองคการ

บริหารสวนตําบล งบประมาณการแกไขความยากจนตางๆ โดยบุคลากรของรัฐเปนผูดําเนินโครงการ 

จะมีความสําเร็จคอนขางนอย รัฐบาลตระหนักถึงการแกปญหาระดับชุมชน หมูบาน  ซ่ึงมีหลาย

กิจกรรมที่เชื่อมั่นวาชุมชนจะแกปญหาเอง  แตในหมูบานมีปญหาที่ไมมีเงินแกปญหาของสวนรวม 
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เพราะเรื่องสวนตัวก็มีคาใชจายสูงอยูแลว  และการที่รัฐบาลจัดงบประมาณ  หรืองบกลางที่กระทรวง

จังหวัดก็ยังไมทราบปญหาดีเทาชาวบาน  ซ่ึงหลักการแกปญหาจากเดิมรัฐบาลจะแกปญหาโดย

จัดสรรเงินใหชาวบานไปแกปญหา ซ่ึงเปนการใหอํานาจประชาชนและเปนการสอนประชาธิปไตย

ขั้นแรก เพื่อใหมองปญหารวมกันแลวนํางบประมาณที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   

การที่จะใหประชาชนสามารถแกปญหาเองได โดยที่หนวยงานของรัฐบาลไมตองเขาไป

กําหนด ซ่ึงเปนการนําใหประชาชนใชดุลพินิจในการชวยกันแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานหรือชุมชนของ

ตนโดยอยูภายใตการกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน แตหากมองในอีกประเด็น

จะพบวา วิธีการนี้เปนเครื่องมือของการเพิ่มอํานาจการคลังใหถึงกลุมเปาหมายในระบบเศรษฐกิจ   

รัฐบาลไดพบชองโหวหรือจุดออนของแนวทางการกระจายอํานาจการคลังสูทองถ่ินอยูแลว รัฐบาล

จึงนําเอาโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) มาใชแกไขปญหาแบบเรงรัดไปกอน  

ฉะน้ันจึงเกิดงบพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน  ใหมีการจัดงบประมาณโดยตรงกับประชาชน  

ในหลักการทีว่าประชาชนในชุมชนรวมกนัแกไขปญหาและความตองการของสวนรวมและถือเปน

อีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตย   โดยวิธีดําเนินการในการจัดตั้งโครงการ และเนื่องจาก 

เปนโครงการใหม   ซ่ึงมีวิธีการแตกตางไปจากระบบงบประมาณแบบเดิม ดงันี ้

1.1.1  ชาวบานมีจิตสํานึกรวมเปนเจาของกองทุน 

1.1.2  ชาวบานมีสวนรวมในการกําหนดกติกาดวยคุณคา และภูมิปญญาของตนเอง 

รวมทั้งเคารพในกตกิาที่กําหนดรวมกัน 

1.1.3  มีคณะกรรมการกองทุนที่เปนคนดี มีความรู ประสบการณ เสียสละ และรับผิดชอบ 

1.1.4 มีการสรางระบบการมีสวนรวมทั้งในดานการเรียนรูรวมกัน คิดรวมกัน  ทํา

รวมกันติดตามตรวจสอบรวมกัน  และรับผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม 

1.1.5  มีความสามัคคี  ความเอื้ออาทร  เกื้อกูลผูดอยโอกาส 

1.1.6  มีการประสานงานรวมกันทั้งดานการเรียนรูและกจิกรรมรวมกนั  ในลักษณะ 

เครือขายกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมือง 

 แมวากองทุนหมูบานจะเปนนโยบายที่ดี และรัฐบาลไดตั้งเปาไววาจะมีผลตอการกระตุน

เศรษฐกิจไดมาก แตนโยบายนี้ยังเปนเหมือนดาบสองคมที่เปนทั้งโอกาสและเปนทั้งความเสี่ยง   

ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในระดับหมูบาน ดวยการ

กระจายงบประมาณที่อยูในอํานาจจากการสั่งการของอดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซ่ึงไดรับการ

อนุมัติจากรัฐสภาไปยังประชาชนในหมูบานและชุมชนตางๆ  ทั่วประเทศ เพื่อใหแตละหมูบานแตละ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

3 

ชุมชนไดมีงบประมาณในการแกไขปญหา พัฒนาหมูบาน และสรางความสามัคคีภายในหมูบาน

และชุมชน  กระตุนใหชุมชนมีความเข็มแข็งสอดคลองกับแนวทางการจัดตั้งกองทุนหมูบาน จึงมี

การจัดตั้งโครงการในแนวความคิดนี้ภายใตชื่อโครงการวา  “โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบานและ

ชุมชน” ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในโครงการพัฒนา

ศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงวิธีการดําเนินการโครงการในทองที่ที่ศึกษาให

มีการพัฒนาไดดียิ่งขึ้น 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.2.1  เพื่อศึกษาปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน ตอโครงการพัฒนา

ศักยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML)  

1.2.2  เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) 

1.2.3  เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานของโครงการ

พัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) 

  

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 

 

 1.3.1  ไดทราบขอมูลเร่ืองสภาพทัว่ไป  ปจจยั และปญหาของประชาชนที่เขารวมโครงการ

พัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) 

 1.3.2   เพื่อไดองคความรูในเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) 

 1.3.3   ไดทราบวิธีการในการบริหารจัดการองคการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพของ 

หมูบาน/ชุมชน  (SML) 

 1.3.4   นําองคความรูที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปปรับปรุง หรือเปนแบบอยางในการ 

ดําเนินโครงการใหกับหมูบานและชุมชนอื่นที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน

(SML) ตอไป 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

4 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน(SML) 
ในอําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอบเขตดานพืน้ที่ทําการศึกษา กําหนดอําเภอแปลงยาว  ซ่ึง
มี 4 ตําบล ไดแก ตําบลแปลงยาว ตําบลหวัสําโรง ตําบลวังเย็น และตําบลหนองไมแกน  รวมทั้งสิ้น 
48 หมูบาน  9,417 ครัวเรือน (สํานักบริการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอแปลงยาว 2549 หนา 2) 

 1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

 ไดแกประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงแบงเปน 

2 สวน ไดแก  

 1) ประชาชนที่เปนตัวแทนครัวเรือน ไดแก หัวหนาครวัเรือน หรือสมาชิกที่มีอายุ

เกิน 15 ปขึ้นไป และอยูในอาํเภอแปลงยาวไมนอยกวา 5 ป 

 2)  ผูนําชุมชนหรือคณะทํางานโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบานทีใ่หขอมูลได 

1.4.2  กลุมตัวอยาง   

 ประชาชนที่เปนตัวแทนครวัเรือน และอยูในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 1.4.3 ขนาดของกลุมตัวอยาง  

 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยจากตารางสําเร็จรูปของเครจซีและ 

มอรแกน(R.V.Krejcie & D.W.Morgan,1970, p. 608-609) ไดจํานวน  377 ครัวเรือน  

1.4.4  วิธีการสุมตัวอยาง 

 1)  จากขอมูลประชากรที่มหีนวยเปนครัวเรือน  กําหนดใหทุกตําบลในอําเภอ 

แปลงยาวเปนพื้นที่ในการศกึษาซึ่งแบงออกเปน 4 ตําบล 48 หมูบาน 9,417 ครัวเรือน  

 2) ทําการจําแนกเปนอัตราสวนระหวางจํานวนหมูบานตอตําบล โดยเทียบคิดเปน

รอยละ ของขนาดกลุมตวัอยางจํานวน 377 ครัวเรือน จะไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เกบ็ขอมูลตอตําบล

         3) สุมเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง ตามจํานวนครวัเรือนตอหมูบานโดยวิธีการสุมโดย

บังเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงตองไมซํ้ากับครัวเรือนที่เก็บขอมูลแลว ตามจํานวนที่ไดจากการ

จําแนกตามตารางที่ 1 แสดงขนาดกลุมตัวอยางใน อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา    
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4) การสุมตัวอยางในการทาํสัมภาษณจะเลือกจากตัวแทนที่อยูในอําเภอแปลงยาว 

ไดแกผูนําชุมชน หรือคณะทํางานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ที่สามารถให

ขอมูลได จํานวน 35 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    

1.4.5  การเก็บขอมูล   

1) เก็บขอมูลจากประชาชนซึง่เปนตัวแทนครัวเรือนใน 4 ตําบลของอําเภอแปลง

ยาว ตามอัตราสวนของครัวเรือนตอตําบล โดยใหตอบแบบสอบถาม และเก็บกลับดวยตนเอง 

2) เกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณกลุม ผูนําชมุชน หรือคณะทํางานโครงการพัฒนา

ศักยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML) ที่อยูใน 4 ตําบลของอําเภอแปลงยาวที่เปนตัวแทนเขารวมประชุม

คณะทํางานระดับอําเภอ ในวนัที่ 10 สิงหาคม 2549 

1.4.6   ตัวแปรในการวิจัย 

  1)  ตัวแปรตน  

 (1) ปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส  อาชีพ 

รายได ฐานะทางเศรษฐกิจ 

 (2) การรับรูเกีย่วกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) 

  (3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพของ

หมูบาน/ชุมชน (SML)  

 2)  ตัวแปรตาม  

 การมีสวนรวมในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยัศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจยัที่เกีย่วของ

กับองคประกอบที่นํามาศึกษา สรุปไดดังตอไปนี ้
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ                      5.  อาชีพ 
2. อายุ                      6.  รายได 
3. การศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 

การรับรูเก่ียวกับโครงการพฒันาศักยภาพ 

หมูบาน/ชุมชน  (SML) 

1. ความรูและความเขาใจในโครงการ 

2. นโยบายของโครงการพัฒนาศักยภาพ 

    ของหมูบาน/ชุมชน (SML)  

3. การจัดตั้งและคัดเลือก คณะทํางาน 

4. ขั้นตอนการเสนอปญหา และความตองการ 

5. การมีสวนรวมในโครงการ 

ปญหา อุปสรรคในการดําเนนิโครงการพฒันา

ศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML)  

1. คณะทํางานหมูบาน 

2. การดําเนินโครงการ 

3. การมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมในโครงการ

พัฒนาศักยภาพของ

หมูบาน/ชุมชน (SML) 
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1.6  สมมุติฐานการวิจัย 

 

 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกนัมีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/

ชุมชน (SML) แตกตางกัน 

  

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ปจจัยสวนบคุคล  หมายถึง ขอมูลพื้นฐานดานตวับุคคลทีม่ีภูมิลําเนาอยูในอําเภอแปลงยาว 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง ขอมูลทางดานรายรับ-จาย สินทรัพย-หนี้สิน ของตัวบุคคล

ที่มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอแปลงยาว  

การมีสวนรวม หมายถึง ประชาชนและคณะทํางานมีสวนรวมในการพฒันาบริหาร และ

จัดทําแผนโครงการในการพฒันาศักยภาพของหมูบาน/ชมุชน (SML) 

ประชาชน  หมายถึง ประชาชนที่อาศยัอยูใน อําเภอแปลงยาว  จังหวดัฉะเชงิเทรา   

อําเภอแปลงยาว หมายถึงขอบเขตของพื้นทีห่นึ่งตั้งอยูในจงัหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงมี 4 ตําบล 

ไดแก ตําบลแปลงยาว ตาํบลหัวสําโรง ตาํบลวังเยน็ และตาํบลหนองไมแกน  

คณะทํางาน หมายถึง  ประชาชนในหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกจากประชาชนใน 

หมูบานเดยีวกนั  โดยมีจํานวน 9 - 15 คน แลวแตขนาดหมูบานทําหนาที่ดําเนินการโครงการพัฒนา

ศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ใหเปนไปตามวตัถุประสงคของโครงการ  

โครงการพฒันาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) (Small  Medium  Large : SML) 

หมายถึง โครงการที่รัฐบาลจัดสรรใหงบประมาณตามขนาดของหมูบาน และชุมชนโดยมอบอํานาจ

ใหหมูบาน และชุมชน (SML) บริหารจัดการกับปญหาและความตองการในชุมชนของตนเอง   

กระบวนการมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนไดมหีนาที่เปนสวนหนึ่งในโครงการ

พัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) มีความรูความเขาใจในโครงการ นโยบายของโครงการ  

การจัดตั้งและคัดเลือกคณะทํางาน ขั้นตอนการเสนอปญหาและความตองการ 
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     นโยบายของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) หมายถึง หลัก และวิธีปฏิบัติ 

ซ่ึงถือเปนการดําเนินงาน โดยใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

   การจัดตั้งและคัดเลือก คณะทํางาน หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกผูที่จะเขามา

เปนคณะทํางานของหมูบาน โดยไดรับการยอมรับจากประชาชนในหมูบาน 

ขั้นตอนการเสนอปญหาและความตองการ หมายถึง การจัดลําดับของความรุนแรงของ

ปญหา และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหมูบาน โดยผานการเห็นชอบจากประชาชนในหมูบาน ซ่ึง

คณะทํางานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML)  จะเปนผูรวบรวมขอมูลส่ิงที่

เกิดขึ้นนํามากําหนดเปนประเด็นตางๆ สอดคลองกับปญหาและความตองการที่เกิดขึ้นในหมูบาน 

การประชาสัมพันธโครงการ หมายถึง การใหขอมูลขาวสารในการดําเนินงานในดาน

ตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง 

การรับรูถึงปญหาและความตองการ หมายถึง การที่ประชาชนในอําเภอแปลงยาวทราบ

ถึงปญหา และมีความตองการที่จะเสนอทางออกในการแกไขปญหาใหลุลวงลงได 

ปญหาในการดําเนินโครงการ หมายถึง ส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของ

หมูบาน/ชุมชน (SML) ในดานตางๆ รวมถึงการทํางานของคณะทํางานดวย 

ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) 

หมายถึง ส่ิงตางๆที่มีสวนเกี่ยวของตอการที่ประชาชนในอําเภอแปลงยาว เขามามีสวนรวมใน

กระบวนการดําเนินงานในดานตางๆ ของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML)  

  


