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สถาบันดํารงราชานุภาพ  
กระทรวงมหาดไทย 

 
เอกสารการศึกษากลุ่มปฏิบัติการท่ี ๖  อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตร

นักปกครองระดับสู ง  (นปส . )  รุ่ นที่  68 พุทธศักราช  2560 ของสถาบันดํารงราชานุภาพ  
กระทรวงมหาดไทย 

      

 

                                                         ลงชือ่........................................................................ 

             (นายพินัย  อนันตพงศ์ ) 
       อาจารย์ทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

  เอกสารทางวิชาการกลุ่มปฏิบัติการที่ ๖  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วย
ได้รับคําแนะนํา ให้คําปรึกษาในการค้นคว้าศึกษาและปรับปรุงเอกสาร จากท่านอาจารย์ พินัย อนันตพงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รวมทั้งความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ข้าราชการ   ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม เพ่ือ
ใช้ในการประมวลผลเพื่อจัดทําผลงานในครั้งน้ี 

  ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยากร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และ
ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรเครือข่ายชุมชน อําเภอนาดูน  ที่ให้การสนับสนุน
การจัดทํา เอกสารการศึกษาของกลุ่มปฎิบัติการที่ ๖ สําเร็จลงด้วยดี 
 
 
 
                                                                   กลุ่มปฏิบัติการที่ ๖ ผู้จัดทํารายงานการศึกษา 
                                                                              ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนของอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ของอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และ 3) เพื่อหาข้อเสนอแนะในการ
ในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ของอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีขอบเขตด้านพื้นที่                 
ในการศึกษา เป็นการศึกษาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ของอําเภอ              
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในด้านประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมในโครงการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนประกอบด้วย 1) ภาคประชาชน ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนผู้นําสัมมาชีพชุมชน และ
ประชาชนในครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน จํานวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม                
ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี และวิเคราะห์ข้อมูลจากการแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  จากผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง จํานวน 122 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 72.2  มีอายุมากกว่า 40 ปี จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 สถานภาพสมรสแล้ว 
จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จํานวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 มีรายได้       
1,001 – 3,000 บาท/เดือน จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 มีรายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพ
ชุมชน จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
สัมมาชีพชุมชนจากการประชุมหมู่บ้าน จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และเหตุผลส่วนใหญ่                    
ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน เนื่องจากต้องการมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมจํานวน 
156 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับนัยสําคัญมาก                     
โดยพบว่า โครงการสัมมาชีพชุมชนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่                
เพื่อนําไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 2) ด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ 
ภาพรวมอยู่ในระดับนัยสําคัญมาก โดยพบว่า คนในครอบครัวให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม
สัมมาชีพชุมชนเป็นอย่างดี 3) ด้านทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในระดับนัยสําคัญมาก โดยพบว่า บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนมีความน่าเชื่อถือและสามารถเป็นแบบอย่างในการดําเนิน
กิจกรรมได้ และ 4) ด้านประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน ภาพรวม               
อยู่ในระดับนัยสําคัญมาก โดยพบว่า โครงการสัมมาชีพชุมชนก่อให้เกิดการร่วมกลุ่มอาชีพ  
 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ของอําเภอนาดูนจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ของอําเภอนาดูนจังหวัด
มหาสารคาม พบปัญหาด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่มีจํากัด ระยะเวลาในการอบรม                     
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ที่น้อยเกินไป ปราชญ์ชุมชนบางส่วนขาดความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และขาดแคลนสื่อ
ที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพรับจ้างรายวันการสละเวลาเข้าร่วม
อบรมของผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะทําให้เสียของรายได้ในวันนั้นไป อีกทั้งลักษณะโครงการเป็นการ
สะสมรายได้ในรูปแบบสหกรณ์จึงส่งผลให้รายได้ที่ เกิดขึ้นไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละวัน                    
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลแต่ละสมัยอาจส่งผลให้โครงการไม่ได้รับการสนับสนุน                     
อย่างต่อเนื่อง การขาดตลาดรองรับสินค้าที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ และการต่อยอดโครงการ
อาจเป็นไปได้น้อยเนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ  
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา พบว่า  
 1. ภาครัฐควรสนับสนุนในด้านการประสานงานหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งให้
คําแนะนําต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านั้นแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. การศึกษาดูงานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ                   
ได้มากขึ้น ซึ่งหากมีความรู้ความเข้าใจที่ดีแล้วผู้เข้าร่วมโครงการก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรม
สัมมาชีพที่ครัวเรือนดําเนินการอยู่ได้ 
 3. ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้
มีการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 4. ภาครัฐที่ทําหน้าที่รับผิดชอบโครงการควรเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงาน               
สร้างเครือข่ายการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมภาคประชาชนอย่างบูรณาการ  
 5. ภาครัฐควรจัดหาตลาดเพื่อรองรับสินค้าและบริการจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
สัมมาชีพชุมชน  

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ประเด็นที่น่าสนใจหรือประเด็นที่มีความสําคัญ

ต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ซึ่งจะสามารถใช้ในการพัฒนา
กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนได้อย่างครอบคลุม 

2. ควรศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนอย่างครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อนําผลที่ได้
จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการในการการขับเคลื่อนโครงการ
สัมมาชีพชุมชนในภาพรวมระดับจังหวัด 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยชุมชนที่ไม่ประสบผลสําเร็จในการการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพ
ชุมชนเพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชนมากขึ้น
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีอัตราค่าครองชีพสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ส่งผลให้ภาครัฐ            
มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทุกสมัย ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีสาเหตุทั้ง
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัญหาทางด้านการเมือง ภัยธรรมชาติ การขาดแคลน
เงินทุน เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ํามัน วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ความตกตํ่าของ
เศรษฐกิจโลก เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจประเทศไทย รวมไปถึง
เศรษฐกิจของชุมชนด้วย โดยปัญหาเศรษฐกิจของไทยที่สําคัญ ได้แก่ ปัญหาความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน และปัญหา
เศรษฐกิจของชุมชนที่สําคัญ เช่น ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาการ
ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปัญหาการขาดผู้นําชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนา และ
ปัญหาการขาดการจัดการในเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข                
อย่างเร่งด่วน ด้วยปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงกําหนดแนวทางการสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ํา ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา และบริการสาธารณสุข การสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยการสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ การกระจายการจัดการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง และการสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นั่นคือ “รายได้” โดยการสร้างอาชีพ  จึงเป็นที่มาของ 
“สัมมาชีพชุมชน” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการ
พัฒนาอาชีพและมีรายได้ โดยให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านในสิ่งที่มีความถนัดและอยากทํา ฝึกปฏิบัติจริง
ให้สามารถนําไปเป็นอาชีพได้ คัดเลือกและจัดเวทีฝึกทักษะการสอนการนําเสนอให้กับคนเหล่านี้ 
ยกระดับเป็น “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” จากนั้นจึงกลับไปสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้านเพิ่มเติม และเปิดรับชาวบ้านที่มีความสนใจอยากฝึกอาชีพในแต่ละประเภทอาชีพหมู่บ้าน              
เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วขั้นพื้นฐานที่สุดก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยจะนําไปสู่การสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อต่อยอด
อาชีพสร้างผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเข้าสู่ระบบ OTOP เพื่อขยายตลาดในวงกว้าง ดังนั้น ภาครัฐ
จึงได้ดําเนินการจัดโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ภายใต้
การบูรณาการความร่วมมือของประชารัฐโดยใช้พ้ืนที่เป้าหมายตามพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน                     
ภาคการเกษตรและชนบท จํานวน 23,589 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้เกิดสัมมาชีพชุมชนเพื่อสร้าง
รายได้ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพ 
 ผู้ศึกษาจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาพื้นที่ชุมชนอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคราม ซึ่งเป็นพื้นที่
หนึ่งที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2559 ทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มีอาชีพเกษตรกร
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ไม่สามารถปลูกข้าวได้ ทําให้ขาดรายได้ และประสบกับปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและใช้ในการลงทุนทําการเกษตร อําเภอนาดูนจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่เข้าร่วมการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในระดับครัวเรือน โดยที่ผ่านมาได้มีการ
ดําเนินการฝึกอบรมปราชญ์ชาวบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
ร่วมไปถึงมีการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ด้านการขาดรายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น           
ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็น ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อหาข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของอําเภอนาดูน                     
จังหวัดมหาสารคาม 

2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของอําเภอนาดูน                     
จังหวัดมหาสารคาม 

3) เพื่อหาข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 
1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตัวแปรต้น 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล  
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 การศึกษา 
1.4 สถานภาพ 
1.5 อาชีพ 
1.6 รายได้ 

  
 

 

 
2. ปัจจัยด้านการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
- ลักษณะของโครงการ 
- การสนับสนุนและความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ  
- ความเพียงพอของทรัพยากรในพื้นที่ 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ตัวแปรตาม 
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน 
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1.4 ประโยชนท์ี่จะได้รับจากการศึกษา 
1) ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของอําเภอ            

นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
2) ทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของอําเภอนาดูน                     

จังหวัดมหาสารคาม 
3) เกิดข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา เป็นการศึกษาในพื้นที่ 17 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมในโครงการขับเคล่ือนสัมมาชีพชุมชน
ประกอบด้วย 1) ภาคประชาชน ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนผู้นําสัมมาชีพชุมชนและประชาชนใน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นความพยายามที่จะปรับจากการทํามาหากินเป็นทํามาค้าขาย                 
โดยไม่ได้เอากําไรสูงสุดเป็นตัวต้ัง หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม 
กล่าวคือ ความสุขของตนและคนทํางาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลัก 
 ปราชญ์ชุมชน หมายถึง ผู้ที่ประกอบสัมมาชีพในพื้นที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม                   
จนมีความรู้ความชํานาญในการประกอบอาชีพ หรือมีความเช่ียวชาญในอาชีพนั้น ๆ ประสบ
ความสําเร็จและมีความม่ันคงในอาชีพ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน พร้อมมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอด
และขยายผลไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชน  
 วิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนในพื้นที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม               
ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากรผู้นําสัมมาชีพ”จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมายถึง ทีมปราชญ์ชุมชนของหมู่บ้านอําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 
 ผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล หมายถึง วิทยากรสัมมาชีพชุมชนในอําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคามที่ผ่านการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)  
 ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนในอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามที่ผ่านการ
อบรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จํานวน 5 วัน  
 กลุ่มอาชีพ หมายถึง กลุ่มที่จัดต้ังขึ้นใหม่จากการรวมตัวของผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านใน
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ต้ังแต่ 5 ครัวเรือนขึ้นไป ซึ่งผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพ
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ชุมชนในระดับหมู่บ้าน จํานวน 5 วันที่มีการประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันมา
ร่วมกันดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ  
 



บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเน้นการศึกษากระบวนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน และมั่นคงของอาชีพในพื้นที่ ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้ทําการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎี               
ที่เกี่ยวข้อง โดยนําเสนอดังต่อไปนี้ 
  - แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพและสัมมาชีพชุมชน 
  - แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม การจดัต้ังกลุ่ม และการพัฒนากลุ่ม 
  - แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
  - แนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  - ข้อมลูทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคดิเกี่ยวกบัสัมมาชพีและสัมมาชพีชุมชน 
  มูลนิธิสัมมาชีพ (มปป.) ให้ความหมายว่า สัมมาชีพ คือ การประกอบอาชีพ ภายใต้
กรอบอริยมรรคที่มีสัมมาทิฐิเป็นตัวนํา หากกล่าวให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จะหมายความถึงการทํามา
หากินโดยไม่ได้เอากําไรสูงสุดเป็นตัวต้ัง หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องคํานึงถึงความเป็นธรรม
ทางสังคม กล่าวคือความสุขของตน และคนทํางาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการ 
เป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มุ่งไปกระตุ้นตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ 
  สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (มปป.)                   
ให้ความหมายว่า สัมมาชีพ คือ การทํามาหากินโดยไม่ได้เอากําไรสูงสุดเป็นตัวต้ัง หรือเป็นเป้าหมาย
สุดท้ายและต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมในสังคม กล่าวคือ ความสุขของตนและคนทํางาน รวมถึง
ประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการหลัก 
  กรมการพัฒนาชุมชน (2559) ให้ความหมายว่า สัมมาชีพ คือ อาชีพที่ไม่เบียดเบียน
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม  และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นความพยายาม
ที่จะปรับจากการทํามาหากินเป็นทํามาค้าขาย โดยไม่ได้เอากําไรสูงสุดเป็นตัวต้ัง หรือเป็นเป้าหมาย
สุดท้าย และต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตนและคนทํางาน รวมถึง
ประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลัก 
  สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (มปป.)                    
ให้ความหมายว่า ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยลดการ
เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนเพื่อความมุ่งหมาย             
ในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน 
  จากความหมายตามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สัมมาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพ
โดยสุจริตบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ไม่ได้คํานึงถึง
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กําไรสูงสุดแต่นึกถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก ดังนั้น สัมมาชีพชุมชน จึงหมายถึง ชุมชนที่มี
สมาชิกครัวเรือนประกอบอาชีพสุจริต มีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย เน้นเศรษฐกิจชุมชน โดยประยุกต์
วิถีชีวิตชุมชนกับทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งการประกอบอาชีพนั้นจะต้องไม่ทําลายชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
  
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม และการพัฒนากลุ่ม 
 2.2.1 ความหมายของกลุ่ม 
  พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (2524) ได้ให้ความหมายของ กลุ่ม ว่า ประกอบด้วย
บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ได้สร้างแบบอย่างของการกระทําระหว่างกันทางจิตขึ้น กลุ่มหรือหมู่คณะนี้
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นองค์ภาวะอย่างหนึ่ง ทําโดยสมาชิกของกลุ่มเอง และตามปกติโดยผู้อ่ืนด้วย ทั้งนี้ 
เพราะกลุ่มนี้ จะมีพฤติกรรมร่วมในแบบฉบับของตนเอง 
  ศลิษา พ่ึงแสงแก้ว (2537) ให้นิยามของกลุ่มว่า กลุ่มจะประกอบด้วยบุคคลต้ังแต่
สองคนขึ้นไปที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีกิจกรรมที่กระทําร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ี
คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538) ให้ความหมายของคําว่า 
กลุ่ม หมายถึง คน สัตว์ หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน เช่น กลุ่มคน เป็นต้น  
  จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2538) ได้ให้ความหายของคําว่า กลุ่ม คือ บุคคลรวมกัน
ต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป โดยมีกิจกรรมร่วมกันที่ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ มีการปฏิสัมพันธ์กัน มีความผูกพัน
ว่าเป็นพวกเดียวกัน ทั้งกลุ่มและบุคคลแยกกันไม่ได้ จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีความสนใจร่วมกัน 
และมีพฤติกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก 
 2.2.2 แนวทางการจัดต้ังกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม  
  โกวิทย์ พวงงาม (2527) ได้เสนอแนะความคิดโดยรวบรวมขั้นตอนการพัฒนากลุ่ม 
องค์กรประชาชนของส่วนราชการไว้ดังนี้ 
     1) การจัดต้ังกลุ่มต้องคํานึงถึงความเหนียวแน่นและประสิทธิภาพขององค์กรเป็น
หลัก เช่น  
   1.1 กลุ่มจะต้องเกิดจากความต้องการของชุมชนและสมัครใจ 
   1.2 กลุ่มจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนรว่มกันของสมาชิก 
   1.3 กลุ่มต้องมีความสัมพันธ์และบรรยากาศแห่งความร่วมมือของสมาชิก 

 1.4 กลุ่มจะต้องกําหนดหน้าที่ให้สมาชิกรู้บทบาทหน้าที่ของตน เห็นแก่
  
      ประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1.5 กลุ่มจะต้องกําหนดหน้าที่ของสมาชิกให้ชัดเจน นอกเหนือจากการ      
     ประชุม 
1.6 กลุ่มจะต้องมีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกันอย่างมีกฎเกณฑ์ 
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1.7 กลุ่มจะต้องสามารถดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ย่ัวยุให้สมาชิกได้ 
พบปะกันบ่อยครั้ง มีแผนงาน มีกิจกรรมสนองตอบความต้องการของ   
สมาชิกกลุ่ม จะต้องมีเป้าหมายการเพิ่มสมาชิก หรือประเมินผล             
กลุ่มเอง 

     2) ส่วนราชการจะต้องเข้าใจปรัชญาและหลักการทํางานเพื่อการพัฒนาองค์กร
ประชาชนมากกว่ามุ่งหวังเพื่อประโยชน์ของหน่วยราชการโดยการ 

2.1 วางรากฐานการทํางานพัฒนาชนบท จะต้องยึดความต้องการและ                 
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยผ่านขั้นตอนขององค์กรประชาชน           
เห็นความสําคัญของพลังกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสและฝึกหัดการทํางานของ 
กลุ่มเอง 

2.2 จะต้องมีเป้าหมายในการลดการที่จะประชาชนและองค์กรต้องพึ่งพา                     
ส่วนราชการออกไป เช่น ใช้องค์กรประชาชนในตําบลให้เป็นผู้คิดริเริ่ม
ปฏิบัติ  และการวัดผลด้วยตัวเอง ส่วนราชการเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ
แนะนําด้านวิชาการเท่านั้น 

     3) ส่วนราชการต้องผสมผสานแผนการดําเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กลุ่ม 
หรือองค์กรประชาชนอย่างเป็นระยะ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้มีความชํานาญในเรื่อง
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
  นอกจากนี้การที่กลุ่มจะดําเนินงานได้ประสบผลสําเร็จซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการจัดต้ังกลุ่ม
อย่างถูกหลักเกณฑ์ตามแบบแผนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2526) ยังได้กล่าวถึงการ
จัดต้ังองค์กรประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้นั้น ควรจะมีปัจจัยใด ซึ่งเสนอเป็นสมมุติฐานโดยสรุป
ดังนี้ 

3.1) ความสําเร็จขององค์กรประชาชนต้องขึ้นอยู่กับการมีจํานวนผู้นํา
พอสมควรในชุมชนที่มีความเข้าใจเรื่องความสําคัญขององค์กร  
ประชาชน และผู้นําเหล่านี้จะต้องมีความบริสุทธ์ิใจ ความซื่อสัตย์ และ
ความจริงใจต่อประชาชน 

3.2) ความจําเป็นของการมีองค์กรประชาชน และสามารถดําเนินกิจกรรม
ได้ดีก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์กรประชาชนแน่ชัดว่าต้ังขึ้น
มาเพื่อต่อสู้กับใคร และจะต้องรวบรวมกันต่อสู้เพื่อสมาชิกในเรื่องใด 

3.3) ในระยะเริ่มต้นของการจัดต้ังองค์กรประชาชนต้องอาศัยบุคคล ผู้รู้
อาจเป็นประชาชนทั่วไป ผู้นําหรือบุคคลภายนอกที่เก่งกว่าเป็นผู้
แนะนํา และต้องการได้รับการสนับสนุนเรื่องการทําความเข้าใจกับ
สมาชิก                  ผู้ก่อต้ังอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่ง การ
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ              มีความจําเป็นน้อยกว่าเรื่องการเข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดต้ัง 
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3.4) หากจะให้การจัดต้ังองค์กรประชาชนในระดับหมู่บ้าน สามารถ
พ่ึงตนเองได้จะต้องจัดต้ังองค์กรระดับจังหวัด หรือมีหน่วยงานระดับ
จังหวัดทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในด้านการประสานงานและดําเนินกิจกรรม
ที่เกินความสามารถ 

  พัฒน์ บุณยรัตพันธ์ (2517) ได้กล่าวถึง หลักการรวมกลุ่มของประชาชนในงาน
พัฒนาชุมชนว่า ควรจะเป็นการรวมกลุ่มแบบ 3 ขั้น 8 ตอน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ว่าด้วยการจัดต้ังกลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ฯลฯ                     
มีหลักเกณฑ์ที่ควรยึดถือ 8 ประการ คือ 
    - การหาผู้นําที่ถนัดเฉพาะเรื่อง 
    - มีความต้องการร่วมกันหรือมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 
    - มีความสมัครใจจริง 
    - มีวัยใกล้เคียงกัน 
    - เป็นเพศเดียวกัน 
    - มีความสัมพันธ์ต่อกันไม่ขัดแย้ง 
    - สถานการณ์บีบตัวคล้ายกัน 
   ขั้นที่ 2 ว่าด้วยการเคลื่อนไหวกลุ่ม ซึ่งช่วยให้เกิดพลังการต่อสู้ และพลัง
ต่อรองในโอกาสต่อไป มีหลักเกณฑ์ควรยึดถือ 8 ประการ คือ 
    - ส่งเสริมการประชุมพบปะกัน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
    - ส่งเสริมแนวคิดความคิด ยกระดับจิตใจ 
    - ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย 
    - ส่งเสริมสัมพันธภาพบุคคล 
    - ส่งเสริมกิจกรรมให้ต่อเนื่อง 
    - ส่งเสริมวิชาการ 
    - ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วม 
    - ส่งเสริมและดํารงไว้ซึ่งสถานภาพผูกพัน และรับผิดชอบร่วมกัน 
   ขั้นที่ 3 ว่าด้วยความเจริญเติบโตของกลุ่ม หมายถึง สมาชิกของกลุ่มเพิ่ม
จํานวนขึ้นและเกิดกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับกลุ่มที่มีอยู่เดิมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตของกลุ่มนี้ มีหลักเกณฑ์ที่ควรยึดถือ 8 ประการ คือ 
    - สร้างหน่วยนําขึ้น 
    - สร้างผลประโยชน์ร่วม 
    - สร้างกิจกรรมพึ่งพากัน 
    - เสริมสร้างความสามารถและประสิทธิภาพกลุ่มด้านวิชาการ 
    - สร้างพลังร่วมและดําเนินงานร่วม 
    - ลดความสิ้นเปลืองร่วม 
    - สร้างพลังต่อรอง 
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จากความหมายตามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม หมายถึง บุคคลที่มีการรวมกัน
ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นสมาชิกที่ทํากิจกรรมร่วมกัน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และมีบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกแต่ละส่วน โดยมีวัตถุประสงค์การดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน สําหรับแนวทางการจัดต้ังกลุ่ม
และการพัฒนากลุ่มนั้น จะต้องคํานึงถึงความเหนียวแน่นและประสิทธิภาพขององค์กรเป็นหลัก                     
ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจในหลักการทํางาน หรือแผนงานโครงการ มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดําเนินการโดยการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กลุ่ม/ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้มีความชํานาญในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจนประสบผลสําเร็จ 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

ชีรวัฒน์ นิจเนตร (2528) ได้อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับของการตัดสินใจ
ทั้งในด้านการเมืองการบริหารเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ต้ังแต่การลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังการร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนการมีบทบาทหรือหน้าที่ในองค์การหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทางสังคม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมบริษัทห้างร้านระบบราชการและสหกรณ์ในชนบทรวมทั้ง
การร่วมมือของประชาชนในองค์การทางศาสนาสมาคมตลอดจนกระบวนการอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
ทางสังคมของบุคคล 

เจิมศักด์ิ ป่ินทอง (2526) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเข้าร่วม
กิจกรรมของชาวบ้านตามที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้นและชาวบ้านเป็นผู้เสนอโดยมีการ               
เข้าร่วมในหลายระดับ เช่น การเข้าร่วมในการฟังเฉย ๆ ฟังและออกความคิดเห็นตลอดจนร่วมในการ
วางแผนและมีผู้เข้าร่วมต้ังแต่ผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทั่วไป 

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ 
“การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้และ
กระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่อยู่ในสังคมตามความจําเป็นอย่างสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกใน
สังคมในการมีส่วนร่วมประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปแบบการตัดสินใจ
ในการกําหนดชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง” 

ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2542) ได้อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมในลักษณะการ
มีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมแบบกว้าง ๆ เป็นไปด้วยความสมัครใจ               
โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดําเนินงานการตรวจสอบและการร่วมรับผลประโยชน์                 
ลักษณะที่สอง เป็นลักษณะที่เจาะจงโดยมุ่งไปที่ความริเริ่มความพยายามและความเป็นตัวของตัวเอง
ในการดําเนินการควบคุมการใช้ทรัพยากรในด้านการแข่งขัน 

ศรีสมภพ กองสุข (2559) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
หมายถึง การท่ีประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปทํากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ                  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการมีส่วนร่วมนั้นประชาชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์และ
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาหรือจัดสรรทรัพยากร
ภายในชุมชนของตนเองนําไปสู่การสร้างประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 
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ทวีวงค์  ศรีบุรี (2541) กล่าวว่า การพัฒนากลุ่มที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้นถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิที่
จะได้รับรู้ข่าวสาร การสนับสนุนหรือคัดค้านการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และที่สําคัญคือ
ประชาชนในท้องถิ่นจะทราบถึงรายละเอียดของสภาวะแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวหน่วยงานท่ีเข้าไป
จัดการพัฒนาหรือกิจกรรม ดังนั้น การให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วม
โครงการพัฒนานั้น ๆ จะทําให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วม
รับผิดชอบ            ในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อประชาชนเอง และต้องยอมรับปรัชญาการ
พัฒนาชุมชนว่ามนุษย์               ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้ อ่ืน พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน 
ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่า มนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้หากมีโอกาสและได้รับการชี้แนะที่ถูกต้อง 
  จรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ (2542) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ปัจเจกบุคคล                 
กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนในการคิด แก้ไขปัญหา การดําเนินการและกิจกรรมในชุมชน 
โดยร่วมกันวางแผนโครงการร่วมปฏิบัติงานในลักษณะของการเสียสละแรงงาน บริจาคเงิน วัสดุสิ่งของ 
ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ร่วมกันบํารุงรักษาสาธารณประโยชน์ และร่วมติดตามผลงานด้วยความ                 
สมัครใจ เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
  อศิน รพีพัฒน์ (2527) กล่าวถึง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก 
ร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนที่สอง ร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางแลการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา ขั้นตอนที่สาม 
ร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน ขั้นตอนที่สี่ ร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรม
การพัฒนา 
  สุเมธ ทราบแก้ว (2536) กล่าวถึง ปัจจัยที่ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมว่า ประกอบด้วย 
ปัจจัยแรก ปัจจัยทางด้านแบบแผนการดําเนินชีวิต ปัจจัยที่สอง ปัจจัยทางด้านความรู้และทัศนคติของ
ประชาชน ปัจจัยที่สาม ปัจจัยด้านการได้รับสนับสนุนจากภายนอก ปัจจัยที่สี่ ปัจจัยทางด้าน
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม 
  บัณฑร  อ่อนคํา (2541) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งเป็นการ                     
วัดเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การมีส่วนร่วมในชั้นการริเริ่มการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กําหนดความต้องการของชุมชน และจัดลําดับความสําคัญของความต้องการชุมชน 
   2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนาซึ่งเป็นขั้นตอนของ              
การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการตลอดจนแนวทางการดําเนินงานและทรัพยากร
ที่จะใช้ 
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   3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา เป็นส่วนที่ประชาชน               
มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเทคโนโลยี ฯลฯ 
จากองค์กรภาคีพัฒนา 
   4. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งการ
ได้รับผลประโยชน์ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ 
   5. การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นการประเมินว่าการที่
ประชาชนเข้าร่วมพัฒนา เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หรืออาจประเมินผลรวม           
ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอดลักษณะของการมีส่วนร่วม 
  ฉลาดชาย  รมิตานนท์ (2527) พบว่า อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของกลุ่ม มี 3 ด้าน 
คือ 
   1. อุปสรรคด้านการเมืองเกิดจากการไม่ได้กระจายอํานาจหน้าที ่                    
ความรับผิดชอบให้แก่ประชาชน โครงสร้างอํานาจทางการเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ 
ตกอยู่ในกํามือของทหาร นายทุน และข้าราชการ 
   2. อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการขาดความสามารถในการพึ่งตนเอง 
อํานาจการต่อรองมีน้อย กระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิตอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ 
   3. อุปสรรค์ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่ทําให้
ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เนื่องจากขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน/เผ่า 
  อคิน  รพีพัฒน์ (2547) ได้กล่าวถึง รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาว่าประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 
   1. รูปแบบการมีส่วนร่วม อาทิเช่น เป็นการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเกรงใจ
หรือถูกใครบังคับเข้ามาทํางาน เพราะมีสิ่งจูงใจเฉพาะหน้า เช่น ถ้ามาช่วยขนดินสร้างเขื่อนจะได้รับ
แจกของ เช่น ปลาซาดีนคนละกระป๋อง หรือเข้ามามีส่วนร่วม โดยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นั้น และอยากเข้าร่วมทําเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะก่อประโยชน์ระยะยาวให้กับตนเอง 
   2. ช่วงในจังหวะใดที่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในงานรัฐบาลจัดขึ้น เช่น 
โครงการสร้างงานในชนบทที่เคยทําด้วยกัน สามารถแบ่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นการค้นหา
ปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข การตัดสินใจเลือกแนวทาง การวางแผนพัฒนา              
เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒนาตามแผนการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาการ
ลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติตนตาม
นโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล และ                  
ร่วมบํารุงรักษาโครงการที่ได้ทําไว้ ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลได้ให้ใช้ประโยชนได้ตลอดปี 

จากความหมายตามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่
ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันด้วยความสมัครใจ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน เมือง 
เป็นต้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์หลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

สําหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จะเริ่มด้วยการที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหา และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ของชุมชน 
จากนั้นจึงกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาปฏิบัติ ร่วมกันศึกษาวิธีการ
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ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานและจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งอาจมีการขอรับ 
หรือได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาความรู้ เทคโนโลยีจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนนั้น จะต้องเน้นประโยชน์ให้กับชุมชนและประชาชนเป็นหลักทั้งด้านทางด้านวัตถุและทางด้าน
จิตใจ 

 
2.4 การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

Van Meter and Van Horn (1975) กล่าวว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 
การดําเนินการโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในภาครัฐและเอกชน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมุ่งที่จะ
ก่อให้เกิดความสําเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจดําเนินนโยบายที่ได้กําหนดไว้ก่อนหน้า
นั้นแล้ว 

วรเดช จันทรศร (2530) กล่าวว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องของการศึกษา
ว่าองค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนําและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล 
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด 
  จุมพล หนิมพานิช (2547) กล่าวว่า สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเมื่อแปลงนโยบายไปเป็นแผน 
แผนงาน โครงการ ประกอบด้วย  

1. การจัดองค์การและบุคลากรสําหรับนํานโยบายไปปฏิบัติ  
2. ดําเนินการแปลงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

และกําหนดแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติตัวอย่างนโยบายการกระจายอํานาจ 
มีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ 

(1) ประสิทธิภาพของหน่วยราชการ 
(2) ประสิทธิผลของการทํางาน 
(3) ช่วยพัฒนาบรรยากาศการทํางานของข้าราชการ จาก

วัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถกําหนดแนวทางสําหรับปฏิบัติ
ได้ดังนี้ 

 1) ควรให้มีการกระจายอํานาจการวินิจฉัยสั่งการไปสู่
ประชาชน 

2) ผู้รับมอบอํานาจควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมอบ
อํานาจหน้าที่ 

3) ควรมีการสร้างดุลยภาพระหว่างหน้าที่ความรับผิดชอบ
และอํานาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น 

4) การกระจายอํานาจต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของการสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรยากาศ
การทํางาน และบริการประชาชน 

3. ประสานหน่วยงานที่เป็นทรัพยากรและค่าใช้จ่ายเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
4. จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุผลของนโยบาย 
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ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2531) กล่าวถึง แนวทางในการแปลงนโยบายให้เป็นแผน 
และโครงการดังนี้ 

1. ศึกษาเนื้อหาสาระ เป้าหมาย (goal) วัตถุประสงค์ (objectives) ของ
นโยบายให้ เข้าใจ 

2. วิเคราะห์ว่า เพื่อจะให้เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในข้อ 1 บรรลุ 
หน่วยงานจะต้องมีแผน หรือโครงการที่สําคัญอะไรบ้าง 

3. กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และเครื่องชี้วัด (indicators)  ผลสําเร็จ
ของแผนและโครงการ 

4. เปรียบเทียบผลดี – ผลเสียของแผนและโครงการ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ต้นทุน – ผลประโยชน์ (Cost – benefit analysis) หรือต้นทุน 
– ประสิทธิผล  (Cost – effectiveness analysis) แล้วแต่กรณี 

5. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเมือง ( Political feasibility)  การเงิน
(Financial feasibility) และการบริหาร (Administrative feasibility) 
ของแผนและโครงการทั้งหมด 

6. สรุปผลการวิเคราะห์ ทางเลือกที่ดีที่สุด รายละเอียดของการวิเคราะห์ 
เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

Van Meter and Van Horn (1975) กล่าวถึง ปัจจัย 6 ประการที่มีความสําคัญ
ต่อผลลัพธ์ของนโยบาย ประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
2. ทรัพยากรของนโยบาย 
3. การสื่อสารและการทําให้ปฏิบัติตามนโยบายในระหว่างองค์การต่าง ๆ 
4.คุณสมบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
6. คุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ 

  ลิขิต  ธีรเวคิน (2535) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. เป็นการตัดสินใจนโยบายที่ดี นโยบายที่ตัดสินออกมาเป็นนโยบายที่มี
ความน่าเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติให้เป็นผลได้มากน้อยเพียงใด 

1.1 โครงสร้างและการจัดองค์กรเอื้ออํานวยหรือไม่ต่อ
กระบวนการปฏิบัตินโยบาย 

1.2 บุคลากร 
1.3 งบประมาณ 
1.4 บรรยากาศ 

2. กระบวนการควบคุมและติดตามผล 
3. การประเมินผลหลังจากงานโครงการสิ้นสุดลงแล้ว 
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4. การเอาผลจากการประเมินงาน หรือโครงการมาเป็นส่วนสําคัญในการ
จัดสรรงบประมาณในโครงการเดิม 

5. การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กรเดียวกัน 
6. การประสานงานในการปฏิบัตินโยบายกับองค์กรอื่น ขึ้นอยู่กับตัวแปร

ต่าง ๆ ดังนี้ 
6.1 บรรยากาศของความร่วมมือและประสานงานขององค์การ            

ต่าง ๆ 
6.2 โครงสร้าง 
6.3 ความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติงาน 

  จากความหมายตามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 
การที่กลุ่มบุคคลนํานโยบายลงไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางที่วางแผนไว้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของ
นโยบายนั้น ๆ โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้การนํานโยบายไปสู่ความสําเร็จได้ คือ การวาง
นโยบายที่ดี สามารถปฏิบัติได้จริง การมีบุคคลากรที่มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการนํานโยบาย
ลงไปสู่การปฏิบัติ มีงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการควบคุมและ
ติดตามผล รวมไปถึงการประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินนโยบายในครั้งต่อไป 
 
2.5 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 2.5.1 ความเป็นมาและบรบิทของอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

อําเภอนาดูนเดิมเป็นหมู่บ้านที่ได้ยกฐานะให้เป็นตําบล มีช่ือว่า ตําบลนาดูน อยู่ใน
ความปกครองของอําเภอวาปีปทุม ต้ังอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามไปทางทิศใต้ประมาณ 65 
กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอําเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 26 กิโลเมตร การเดินทางไปติดต่อราชการ
ของประชาชนไปมายากลําบากมาก เนื่องจากระยะทางไกล การคมนาคมไม่สะดวก ต้องเดินทางด้วย
เท้า ใช้สัตว์ หรือใช้ล้อเกวียนเป็นพาหนะ ประกอบกับมีป่าไม้เกิดขึ้นหนาแน่น เป็นที่หลบซ่อนของโจร
ผู้ร้ายโดยเฉพาะโจรปล้นทรัพย์สิน มีชุกชุมมาก ด้วยเหตุดังกล่าว ประชาชนชาวตําบลนาดูนจึงได้
ปรึกษาหารือกันทําเรื่องขอยกฐานะตําบลนาดูนขึ้นเป็นกิ่งอําเภอนาดูน ในปี พ.ศ. 2508 ราษฎร
ตําบลนาดูนได้เสนอเรื่องขอยกฐานะตําบลนาดูนขึ้นเป็นกิ่งอําเภอ และได้จัดหาที่ดินสําหรับปลูกสร้าง
สถานที่ราชการ 502 ไร่ โดยขอรับบริจาคจากประชาชนและใช้ที่สาธารณะทําเลเลี้ยงสัตว์ ในวันที่             
30 กันยายน พ.ศ. 2512 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง ก่ิงอําเภอนาดูน ต่อมากิ่งอําเภอนาดูน             
ได้ยกฐานะเป็น อําเภอนาดูน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 
 2.5.2 สภาพทั่วไปของอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

ด้านอาณาเขตอําเภอนาดูนมีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
1. ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอนาเชือก และอําเภอยางสีสุราช จังหวัด

มหาสารคาม 
3. ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
4. ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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ด้านลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอําเภอนาดูนเป็นที่ราบ                
ลูกคลื่นสลับกันไม่มีภูเขา ไม่มีแม่น้ําไหลผ่าน มีป่าไม้เบญจพรรณเหลือบางเล็กน้อยทางทิศเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ในฤดูแห้งเก็บน้ําไม่อยู่ บางแห่งจะมีดิน
เกลือปะปนซึ่งมีมากทางทิศตะวันออกและทิศใต้ 

ด้านลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม 
ฤดูฝนมีน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีน้อย ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด 

ด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรม
เป็นหลัก ได้แก่ การทํานาซึ่งอาศัยน้ําฝน ไม่มีชลประทาน หรือแหล่งน้ําใหญ่ในการเพาะปลูกการทําไร่
มันสําปะหลัง การทําไร่อ้อย การเลี้ยงสัตว์ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการ
ประกอบอาชีพค้าขาย การอุตสาหกรรม ภายในครัวเรือน ได้แก่ การเจียระไนพลอย การเย็บผ้า                 
การท่อผ้า และอื่น ๆ 

ด้านการคมนาคม สามารถเดินทางไปติดต่อกับหมู่บ้าน อําเภอและจังหวัดใกล้เคียง
ได้สะดวกโดยทางรถยนต์ จักรยานยนต์ ซึ่งมีถนนลาดยางตัดผ่านหลายสาย นอกจากนั้นจังมีถนนลูกรัง
เชื่อมต่อหมู่บ้านและต่างอําเภอไปมาได้สะดวกตลอดปี 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ชาวนาดูน  มีลักษณะนิสัยจิตใจเอื้อ เฟื้อ เผื่อแผ่                     
ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง รักความสงบ ชอบทําบุญทํากุสล ยังยึด มั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีด้ังเดิม เป็นผู้ที่ร่ํารวยด้วยวัฒนธรรม หมั่นทําบุญตามประเพณี 12 เดือน ซึ่งชาว อีสาน 
เรียกว่า “ฮีตสิบสอง” โดยเฉพาะความเชื่อความความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และนิยม
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมือง ได้แก่ หมอลําหมู่ หมอลํากลอน หมอลําเพลิน ฯลฯ เช่นเดียวกับ
ชาวอีสานทั่วไป 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 แผนที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
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2.6 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 นางสาวนิภา ทองก้อน (2548) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี พบว่า ความสําเร็จของ
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับสูง
ทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน คือ ด้านการสร้างรายได้พ้นเส้นความยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุดตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว คือ 
ประสบการณ์ในการผลิตสินค้า สื่อที่ใช้ใน การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย 
แหล่งจําหน่ายสินค้าประจํา การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ การได้รับการฝึกอบรม และ
มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จตามเป้าหมายของโครงการหนึ่งตําบล                   
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับค่อนข้างตํ่า ตัวแปรที่สามารถทํานายตัวแปรความสําเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ดีที่สุดคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย สามารถ
ทํานายความสําเร็จตามเป้าหมายโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ร้อยละ 6.00 ปัญหา                     
และอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คือ ตลาดเพ่ือจําหน่าย               
การประชาสัมพันธ์ และเงินทุน 

ปนัดดา สุขเกษม (2548) ได้วิจัยเรื่อง ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ คือ ส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพจากภายในและภายนอกแก่สมาชิกเพื่อนําไปประกอบอาชีพ มีการพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพทําให้สมาชิก                   
มีรายได้เพิ่มขึ้น มีงานทํา ลดปัญหาการว่างงานได้ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มอาชีพทําให้สมาชิกส่วนใหญ่                  
มีอาชีพที่มั่นคง และพัฒนาให้กลายเป็นอาชีพหลักได้ ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ                 
มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ ส่วนสถานที่ต้ังทําการกลุ่ม และการขอรับเงินทุน
ประกอบอาชีพจากหน่วยงานอื่น ไม่มี ความสัมพันธ์กับความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ความรู้ ความเข้าใจใน วัตถุประสงค์การจัดต้ังและหลักการดําเนินงานกลุ่ม ลักษณะผู้นํากลุ่ม                    
การบริหารงานกลุ่ม และการมีส่วนร่วม ของสมาชิกในกิจกรรมกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จ
ของกลุ่มอาชีพ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ และภาคเอกชน                  
การได้รับ การสนับสนุนจากผู้นําชุมชน มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ 
 สุพจน์ แสงเงิน (2546) ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน: ศึกษากรณี ชุมชนแผนดินทองคอยรุตต๊ักวา พบว่า ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตต๊ักวา
เป็นชุมชนที่มีเป้าหมายหลักในการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสมาชิกในชุมชนในเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ                  
ทั้งร่างกาย สติปัญญาและจิตใจโดยการเรียนรู้ดังกล่าวเกิดจากการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน                     
นอกระบบโรงเรียน และในวิถีชีวิต (การเรียนรู้ตามอัธยาศัย) ทั้งนี้ มีปัจจัยพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 5 ประการ คือ จิตสํานึกร่วมภายในชุมชน ความต้องการปัจจัยพ้ืนฐาน    
ในการดํารงชีวิต แรงผลักดันจากผู้นําชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชน และการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของการศึกษาองค์ประกอบหลักของกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบหลัก คือ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ วิธีการเรียนรู้ โดยแหล่งการเรียนรู้นั้นสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 แหล่งใหญ่ คือ ครอบครัว มัสยิดคอยรุตต๊ักวา ผู้นําในชุมชน และสถาบันการศึกษา 



17 

 

ในส่วนขององค์ความรู้และวิธีการเรียนรู้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ                
องค์ความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน และองค์ความรู้และวิธีการเรียนรู้               
ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิต สําหรับการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
แผ่นดินทองคอยรุตต๊ักวา พบว่า มี 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้และตระหนักในปัญหา การคิดวิเคราะห์
ปัญหา การกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา การดําเนินการแก้ไขปัญหา และการประเมินผลการแก้ไข
ปัญหา โดยข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ เกิดจาการเรียนรู้โดยผ่านการ
ปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทําขึ้นมาภายใต้กรอบแนวคิด “รู้อดีต คิดปัจจุบัน                     
ทันอนาคต” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ที่นํามาผนวกกับความรู้ใหม่
ที่มาจากภายนอกชุมชน จนก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนแผ่นดิน
ทองคอยรุตต๊ักวาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ (2552) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของธุรกิจชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของธุรกิจชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มรนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
จํานวน 4 ปัจจัย คือ ผู้นํา การสร้างเครือข่าย การบริหารและจัดการ และคณะกรรมการกลุ่ม โดยค่า 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.560 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของ              
ตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 31.30  
 ณิชา  เกษจํารัส (2549) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน               
ตําบลท่าแลง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง            
มีอายุ 31 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้รวมต่อเดือน 3,001 – 6,000 บาท                   
เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 15 ปีขึ้นไป และมีระดับความรู้เกี่ยวกับการมี                   
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับสูง สําหรับข้อที่มีความรู้สูงมากที่สุดในข้อที่ว่า การวาง
แนวทางเพื่อพัฒนาชุมชน และน้อยที่สุดในข้อที่ว่า การสร้างความเจริญของชุมชนและเรื่องของผู้นํา
เท่านั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมี                 
ส่วนร่วมในด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลางในด้านการปฏิบัติการ 
ด้านการตัดสินใจและด้านการประเมินผล ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน เมื่อแยกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า มีความแตกต่างกันตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา การเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และระดับความรู้ในการพัฒนาชุมชน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มีความไม่แตกต่างกันในการพัฒนาชุมชนเมื่อพิจารณาตาม
รายได้ และระยะเวลาในการอยู่ในชุมชน 
 แสงดาว น้ําฟ้า (2551) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของโครงการกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองเทศบาลตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัย 6 ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน ได้แก่  

1) ด้านความเข้าใจที่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า                   
ช่องทางการทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการกองทุน
หมู่บ้าน และชุมชนเมืองมากที่สุด คือ จากช่องทางการประชุม ร้อยละ 56.2 ช่องทางการทราบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนจากผู้นําชุมชน ร้อยละ 48.11 ช่องทางการทราบขั้นตอน                
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การกู้เงินฯ จากผู้นําชุมชน ร้อยละ 58.19 ช่องทางการทราบคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกฯ จาก
ผู้นําชุมชน ร้อยละ 52.39 ช่องทางการทราบผลการไม่ชําระเงินตามกําหนดฯ จากผู้นําชุมชน ร้อยละ 
51.39  

2) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า มีส่วนร่วมในการประชุมเวทีประชาคม
เดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 46.85 มีการกู้เงินปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 37.03 จํานวนเงินที่กู้ครั้งละ 
20,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 37.03 ศึกษาระเบียบการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน เดือนละ 1 
ครั้ง ร้อยละ 41.56 ได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการ เดือนละ 1 
ครั้ง ร้อยละ 34.76 สมัครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพราะเพื่อนบ้าน ร้อยละ 
28.97 กิจกรรมในการช่วยเหลือกองทุนหมู่ บ้าน คือ บริจาคสิ่งของ ร้อยละ 22.42 ได้รับ
ผลประโยชน์ที่เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ทุก1 ปี ร้อยละ 60.45 กิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านร่วม
ประชุมเครือข่ายกองทุนฯ                       ร้อยละ 39.04 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 41.31 มีการเลือกต้ังกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 86.65 มีการช้ีแจงปัญหากับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 53.90 
  3) ด้านภาวะผู้นํา พบว่า ประธานเคยมีการช้ีแจง นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 88.16 และไม่เคย ร้อยละ 11.84 ประธานติดตามปัญหาเรื่องที่
เกิดขึ้นของโครงการกองทุนหมู่บ้าน ติดตาม เดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 56.42 คณะกรรมการกองทุน            
ใช้วิธีการในการดําเนินการแก้ไขปัญหาในแนวทางของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
คือ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ร้อยละ 55.92 กรรมการมีการวางแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของคณะกรรมการวางแผน 1 เดือนครั้ง ร้อยละ 53.90 
  4) ด้านขีดความสามารถขององค์กร พบว่า เทศบาลฯ มีงบประมาณในการสนับสนุน
โครงการ ร้อยละ 73.55 เทศบาลฯ มีการสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอ ร้อยละ 
64.23 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเพียงพอ ร้อยละ 53.15 ความเหมาะสมในการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติภาคสนาม นั้น ควรมีเจ้าหน้าที่มากกว่าเดิม ร้อยละ 29.47 
  5) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พบว่า ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานจากเครือข่ายของกองทุนฯ ร้อยละ 43.32 กองทุนฯ ได้รับการสนับสนุนสิ่งของ ร้อยละ 
16.62 หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านของการศึกษานอกสถานที่ โดยได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานเครือข่ายกองทุนฯ ร้อยละ 36.52 
  6) ด้านการติดตามและตรวจสอบ พบว่า การติดตามและตรวจสอบความโปร่งใส                     
ในการทํางานของคณะกรรมการ โปร่งใส ร้อยละ 68.51 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการใน
การจัดทําบัญชีเบิก - จ่ายทุก ๆ 3 – 6 เดือน ของคณะกรรมการ ร้อยละ 79.35 ควรมีการ
ดําเนินงานกับสมาชิกที่กู้เงินไปแล้วไม่ส่งตามกําหนดเวลา มีการดําเนินการตามกฎหมาย ร้อยละ 
61.71 วิธีการที่คณะกรรมการติดตามสมาชิกที่กู้เงินไปแล้วไม่ชําระเงินภายในระยะเวลา พบว่า มี
หนังสือแจ้งให้ทราบมากที่สุด ร้อยละ 52.90 การดําเนินคดีกับคณะกรรมการกองทุนที่ทุจริตในการ
ยักยอกเงินมีการดําเนินคดีฯ ร้อยละ 51.89 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามคณะผู้ศึกษามีวิธีดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการศึกษา 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 คณะผู้ศึกษาได้ใช้ วิธีการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  

1) ปราชญ์ชุมชนผู้นําสัมมาชีพชุมชน  
2) ประชาชนในครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน  
3) เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขับเคล่ือนสัมมาชีพ

    ชุมชน 
 

3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี และ
รายงานการวิจัยต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศอายุ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน โดยใช้มาตราส่วน 5 ระดับ ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้ 3 องค์ประกอบ คือลักษณะของ
โครงการการสนับสนุนและความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ และความเพียงพอของทรัพยากรในพื้นที่ 

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สําหรับเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม  
 3.3.2 การเก็บรวบรวม 
  3.3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูม ิ
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
  3.3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
  ทําการการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีคณะผู้ศึกษาสร้างขึ้นแล้วทําการ
ตรวจสอบทุกฉบับว่ากลุ่มตัวอย่างได้ทําแบบสอบถามครบหรือไม่ หากทําไม่ครบแบบสอบถามเหล่านี้จะ
ถูกแยกออกไม่นํามาวิเคราะห์ ในส่วนที่สมบูรณ์จะถูกนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการวิเคราะห์เนื้อหา คณะผู้ศึกษา 
ได้สรุปข้อค้นพบในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเกี่ยวกับแนวคิดสัมมาชีพชุมชน 
 3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows Statistical Package for Social Science) ซึ่งคํานวณค่าดังต่อไปนี้ 
  1. คํานวณหาค่าเฉลี่ย  (X) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของ
แบบสอบถามปัจจัยที่ มี ผลต่อความสํา เร็จ ในการขับเคลื่ อนสัมมาชีพชุมชน  เ ป็นรายข้อ                    
รายองค์ประกอบ และหาค่าเฉลี่ยรวมกัน โยใช้เกณฑ์ให้คะแนน 
   1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 
   1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 กําหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตาม
เกณฑ์แปลความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับแสดงระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จใน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
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ตารางที่ 3.1 การแปลความหมายของข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับปัจจัยทีมี่ผลต่อความสําเร็จในการขบัเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
4.50 – 5.00 มากที่สุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 น้อย 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 

 
   1.3 ประมวลความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะในแบบสอบถามในตอนที่ 3    
โดยเสนอตามลําดับความถี่ 
 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนผู้นําสัมมาชีพ
ชุมชนและประชาชนในครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งหมด 169 คน ซึ่งคณะผู้ศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี  

     อําเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 
  4.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทําให้การขับเคลื่อนงานโครงการสัมมาชีพชุมชน 
 คณะผู้ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย 1) ปราชญ์ชุมชนผู้นําสัมมาชีพชุมชน 2) ประชาชนในครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
และ 3) เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน จํานวน 
169 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่                
ค่าร้อยละเพื่อแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเรียงตามลําดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows Statistical Package for Social Science) ซึ่งคํานวณค่าดังต่อไปนี้ 
  1. คํานวณหาค่าเฉลี่ย  (X) และค่าความเ บ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของ
แบบสอบถามปัจจัยที่ มี ผลต่อความสํา เร็จ ในการขับเคลื่ อนสัมมาชีพชุมชน  เ ป็นรายข้อ                    
รายองค์ประกอบ และหาค่าเฉลี่ยรวมกัน โดยใช้เกณฑ์ให้คะแนน 
   1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 
   1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 กําหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า                  
ตามเกณฑ์แปลความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับแสดงระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 

ตารางที่ 4.1 การแปลความหมายของข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับปัจจัยทีมี่ผลต่อความสําเร็จในการขบัเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
4.50 – 5.00 มากที่สุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 น้อย 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 
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   1.3 ประมวลความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะในแบบสอบถามในตอนที่ 3 โดย
เสนอตามลําดับความถี่ซึ่งสามารถเสนอผลการศึกษาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 169 คน ประกอบด้วย 1) เพศ 
2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับการศึกษา 5) อาชีพหลัก 6) รายได้ 7) ความเพียงพอของรายได้                
8) สถานะในโครงการสัมมาชีพชุมชน 9) ช่องทางข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการ
สัมมาชีพชุมชน 10) เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน และ 11) โครงการที่กลุ่มตัวอย่าง 
เข้าร่วม 
 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 และ
เป็นเพศชาย จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8  
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.9  รองลงมา อายุระหว่าง   36 - 40 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 อายุระหว่าง 31 – 35 
ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 อายุระหว่าง 26 – 30 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ           
น้อยที่สุด อายุระหว่าง 21 – 25 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
 สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพสมรสแล้ว จํานวน 154 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 91.1 รองลงมา สถานภาพโสด จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และสถานภาพม่ายน้อยที่สุด 
จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 
 การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จํานวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ระดับอนุปริญญา, ปวท., 
ปวส. จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ระดับ ปวช. จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
 อาชีพหลัก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 153 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.5 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 อาชีพค้าขาย จํานวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และน้อยที่สุด                    
2 อาชีพ ได้แก่ ว่างงาน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และประกอบอาชีพอื่น ๆ จํานวน 1 คน               
คิดเป็นร้อยละ 0.6 
 รายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 1,001 – 3,000 บาท/เดือน จํานวน 59 คน           
คิดเป็นร้อยละ 34.9 รองลงมา รายได้ 7,001 ขึ้นไป/เดือน จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รายได้ 
ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 รายได้ 3,001 – 5,000 บาท จํานวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และน้อยที่สุด รายได้ 5,001 – 7,000 บาท/เดือน จํานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.4 
 ความเพียงพอของรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมา รายได้พอดีกับรายจ่าย จํานวน 42 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 24.9 และน้อยที่สุด รายได้เพียงพอเหลือเก็บสะสม จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 
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 สถานะในโครงการสัมมาชีพชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสัมมาชีพชุมชน จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมา ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 ปราชญ์ชุมชน จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และน้อยที่สุดผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับ
ตําบล จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
 ช่องทางข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่าง
สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
สัมมาชีพชุมชนจากการประชุมหมู่บ้าน จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา ได้รับข่าวสารจาก
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และหอกระจายข่าว จํานวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  
 เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ พบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน เนื่องจาก
ต้องการมีอาชีพหลักและอาชีพเสริม จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 รองลงมา อยากมีอาชีพ
ประจําที่มั่นคง จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 58  ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่โครงการ
จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ได้รับคําแนะนําชักชวนจากญาติหรือเพื่อนบ้านที่ทํางานใน
โครงการ จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ได้รับการส่งเสริมจากท้องถิ่น จํานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.3 ว่างงาน/ยังไม่มีอาชีพหลัก จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และเหตุผลอ่ืน ๆ 
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
 โครงการที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโดยกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จํานวน 124 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.4 รองลงมา โครงการสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ จํานวน 73 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.2 โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จํานวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 โครงการพัฒนาผู้นําสัมมาชีพจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอําเภอ จํานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด จํานวน 15 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 8.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4  
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และร้อยละของข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ข้อมูลพืน้ฐาน  จํานวน ร้อยละ 
เพศ    
หญิง  122 72.2 
ชาย  47 27.8 
รวม  169 100.0 
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ข้อมูลพืน้ฐาน  จํานวน ร้อยละ 
อายุ 
21 – 25 ปี  1 0.6 
26 – 30 ปี  4 2.4 
31 – 35 ปี  8 4.7 
36 - 40 ปี  26 15.4 
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป  130 76.9 
รวม   169 100.0 

 
สถานภาพ    
สมรส  154 91.1 
โสด  8 4.7 
ม่าย  7 4.2 
รวม  169 100.0 

 
ระดับการศึกษา    
ประถมศึกษา  87 51.5 
มัธยมศึกษาตอนต้น  33 19.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  42 24.9 
ปวช.  2 1.2 
อนุปริญญา, ปวท., ปวส.  4 2.3 
ปริญญาตรีขึ้นไป  1 0.6 
รวม  169 100.0 

 
อาชีพ    
รับจ้าง  7 4.1 
ค้าขาย  4 2.4 
เกษตรกร  153 90.5 
ว่างงาน  1 0.6 
อาชีพส่วนตัว  3 1.8 
อ่ืน ๆ   1 0.6 
รวม  169 100.0 

 
รายได ้  จํานวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน   33 19.5 
1,001– 3,000 บาท/เดือน  59 34.9 
3,001 – 5,000 บาท/เดือน  32 18.9 
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ข้อมูลพืน้ฐาน  จํานวน ร้อยละ 
5,001 – 7,000 บาท/เดือน  9 5.4 
7,001 บาทขึ้นไป/เดือน  36 21.3 
รวม  169 100.0 

 
ความเพียงพอของรายได ้    
รายได้พอดีกับรายจ่าย   42 24.9 
รายได้เหลือเก็บสะสม  30 17.8 
รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  97 57.3 
รวม  169 100.0 

 
สถานะในโครงการสัมมาชพีชุมชน    
ปราชญ์ชุมชน   14 8.3 
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน  9 5.3 
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  56 33.1 
ผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล  1 0.6 
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ  89 52.7 
รวม  169 100.0 

 
ช่องทางข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)    
การประชุมหมู่บ้าน    
     เลือก  98 58.0 
     ไม่เลือก  71 42.0 
     รวม  169 100.0 
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ    
     เลือก  96 56.8  
     ไม่เลือก  73 43.2 
     รวม  169 100.0 
หอกระจายข่าว    
     เลือก  14 8.3 
     ไม่เลือก  155 91.7 
     รวม  169 100.0 
แผ่นปิดประกาศ  0 0 
     เลือก  0 0 
     ไม่เลือก  169 100.0 
     รวม  169 100.0 
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ข้อมูลพืน้ฐาน  จํานวน ร้อยละ 
โครงการที่กลุม่ตัวอย่างเขา้ร่วม (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 
โครงการพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
     เลือก  37 21.9 
     ไม่เลือก  132 78.1 
     รวม  169 100.0 
โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชพีชุมชนระดับจงัหวัด 
     เลือก 15       8.9 
     ไม่เลือก 154       91.1 
     รวม 169       100.0 
โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชพีชุมชนระดับหมู่บ้าน 
     เลือก 63       37.3 
     ไม่เลือก 106       62.7 
     รวม 169       100.0 
โครงการส่งเสรมิการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน   
     เลือก 124       73.4 
     ไม่เลือก 45       26.6 
     รวม 169       100.0 
โครงการสนับสนุนการจดัตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ   
     เลือก 73       43.2 
     ไม่เลือก 96       56.8 
     รวม 169       100.0 
โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดบัประเทศ 
     เลือก 4       2.4 
     ไม่เลือก 165       97.6 
     รวม 169       100.0 
โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดบัจังหวดั 
     เลือก 11      6.5 
     ไม่เลือก 158       93.5 
     รวม 169 100.0 
โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดบัอําเภอ 
     เลือก 19      11.2 
     ไม่เลือก 150      88.8 
     รวม 169     100.0 
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4.2 ปัจจัยด้านการขบัเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
 ปัจจัยด้านการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนประกอบไปด้วย 1) ด้านลักษณะโครงการ                  
2) ด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ 3) ด้านทรัพยากร และ 4) ด้านประโยชน์                  
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน 
 4.2.1 ด้านลักษณะโครงการ ประกอบด้วย 6 เรื่อง ดังนี้ 
  โครงการสัมมาชีพชุมชนสอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 
รองลงมา เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 และเห็นด้วยปานกลาง 
จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 เห็นด้วยน้อย จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และเห็นด้วย      
น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6  
  โครงการสัมมาชีพชุมชนสามารถส่งเสริมรายได้ และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้
เป็นอย่างดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
รองลงมา เห็นด้วยในระดับปานกลาง จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 29 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 13 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
  โครงการสัมมาชีพชุมชนมีการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา เห็นด้วยในระดับ                
ปานกลาง จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7              
เห็นด้วยน้อย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.6 
  โครงการสัมมาชีพชุมชนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมา 
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 30 คน    
คิดเป็นร้อยละ 17.8 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
  ขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนไปสู่การปฏิบัติ มีการดําเนินงานและมีความเห็นพ้อง
ต้องกันในรายละเอียดโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 101 คน  
คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมา เห็นด้วยในระดับปานกลาง จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7                
เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 เห็นด้วยน้อย จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 
และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
  โครงการสัมมาชีพชุมชนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพแก่ประชาชน                
ในพื้นที่เพื่อนําไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก 
จํานวน 108 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมา เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จํานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.7 และเห็นด้วยปานกลางจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนด้านลักษณะโครงการ 
 

ลักษณะโครงการ x SD ระดับความคดิเห็น 
1. โครงการสัมมาชีพชุมชนสอดคล้องกับความ
ต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ 

3.92 0.75 เห็นด้วยมาก 

2.  โครงการสัมมาชีพชุมชนสามารถส่งเสริมรายได้ 
และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

3.78 0.70 เห็นด้วยมาก 

3.  โครงการสัมมาชีพชุมชนมีการประชาสัมพันธ์
อย่างเหมาะสม 

3.75 0.67 เห็นด้วยมาก 

4.  โครงการสัมมาชีพชุมชนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

4.04 0.68 เห็นด้วยมาก 

5.  ขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 
มีการดําเนินงานและมีความเห็นพ้องต้องกันใน
รายละเอียดโครงการ 

3.83 0.70 เห็นด้วยมาก 

6.  โครงการสัมมาชีพชุมชนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
ทางด้านอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนําไป
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

4.05 0.60 เห็นด้วยมาก 

 
จากตาราง พบว่า ปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนด้านลักษณะโครงการ ภาพรวมอยู่ใน

ระดับนัยสําคัญมาก 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มากที่สุด คือ  โครงการสัมมาชีพชุมชน
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนําไปประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับนัยสําคัญมาก รองลงมา คือ โครงการสัมมาชีพชุมชน                  
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับนัยสําคัญ
มาก และปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม น้อยที่สุด คือ โครงการสัมมาชีพชุมชนมีการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม                   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับนัยสําคัญมาก 
 4.2.2 ด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ 
  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนให้การสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 76 คน  คิดเป็น           
ร้อยละ 45 รองลงมา เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 32 เห็นด้วยปานกลาง 
จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 เห็นด้วยน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และเห็นด้วย      
น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
  ผู้นําในพื้นที่ของท่านให้การสนับสนุนในการปฏิ บั ติงานเป็นอย่างดี พบว่า                    
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมา เห็นด้วย
ในระดับมากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 23 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 13.6 เห็นด้วยน้อย จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.6 
  ประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี พบว่า               
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา เห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.5 เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 1 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 0.6 
  คนในครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนเป็น
อย่างดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 
รองลงมา เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
 

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจาก
กลุ่มต่าง ๆ 

 

ลักษณะโครงการ x SD ระดับความคดิเห็น 
1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพ
ชุมชนให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

4.06 0.79 เห็นด้วยมาก 

2. ผู้นําในพื้นที่ของท่านให้การสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

4.03 0.72 เห็นด้วยมาก 

3. ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการดําเนิน
กิจกรรมเป็นอย่างดี 

4.01 0.76 เห็นด้วยมาก 

4. คนในครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนในการ
ดําเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนเป็นอย่างดี 

4.12 0.70 เห็นด้วยมาก 

 

จากตาราง พบว่า ปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจาก
กลุ่มต่าง ๆ ภาพรวมอยู่ในระดับนัยสําคัญมาก 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มากที่สุด คือ คนในครอบครัวของท่าน
ให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับ
นัยสําคัญมาก รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนให้การสนับสนุน
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับนัยสําคัญมาก และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม น้อยที่สุด 
คือ ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 อยู่ใน
ระดับนัยสําคัญมาก 
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 4.2.3 ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย 7 เรื่อง ดังนี้ 
  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนมีความรู้และมีทักษะในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 
รองลงมา เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และเห็นด้วยปานกลาง 
จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  
  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนมีความน่าเชื่อถือและสามารถเป็น
แบบอย่างในการดําเนินกิจกรรมได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 เห็นด้วย
ปานกลาง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8และเห็นด้วยน้อย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนมีความเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมา เห็นด้วยในระดับ           
ปานกลาง จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8
และเห็นด้วยน้อย จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
  งบประมาณมีความเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยในระดับปานกลาง จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมา เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 เห็นด้วยน้อย จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 เห็นด้วยมากที่สุด 
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
  อุปกรณ์มีความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่                   
เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมา เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13                     
เห็นด้วยน้อย จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเป็น                  
ร้อยละ 6.5 
  อุปกรณ์มีความเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย
ในระดับมาก จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 เห็นด้วยในระดับปานกลาง จํานวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.1 รองลงมา เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 เห็นด้วยน้อย จํานวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 
  ในพื้นที่ของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพ
ชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 
รองลงมา เห็นด้วยในระดับปานกลาง จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 26 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 เห็นด้วยน้อย จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และเห็นด้วยน้อยที่สุด 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
 

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนด้านทรัพยากร 
 

ลักษณะโครงการ  x SD ระดับความคดิเห็น 
1. บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชน  
มีความรู้และมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

4.05 0.65 เห็นด้วยมาก 
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ลักษณะโครงการ  x SD ระดับความคดิเห็น 
2. บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชน  
มีความน่าเชื่อถือและสามารถเป็นแบบอย่างในการ
ดําเนินกิจกรรมได้ 

4.10 0.65 เห็นด้วยมาก 

3. บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชน  
มีความเพียงพอ 

3.78 0.73 เห็นด้วยมาก 

4. งบประมาณมีความเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม 3.16 1.02 เห็นด้วยปานกลาง 
5. อุปกรณ์มีความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม 3.39 1.06 เห็นด้วยปานกลาง 
6. อุปกรณ์มีความเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม 3.32 1.09 เห็นด้วยมาก 
7. ในพื้นที่ของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม
ต่อการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน 

3.82 0.86 เห็นด้วยมาก 

 

จากตาราง พบว่า ปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนด้านทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในระดับ
นัยสําคัญมาก 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มากที่สุด คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการสัมมาชีพชุมชนมีความน่าเชื่อถือและสามารถเป็นแบบอย่างในการดําเนินกิจกรรมได้                    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับนัยสําคัญมาก รองลงมา คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สัมมาชีพชุมชนมีความรู้และมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับ
นัยสําคัญมาก และปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอ            
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม น้อยที่สุด คือ งบประมาณมีความเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.16 อยู่ในระดับนยัสําคัญปานกลาง 
 4.2.4 ด้านประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชนประกอบด้วย 7 
เรื่อง ดังนี้ 
  โครงการสัมมาชีพชุมชนทําให้ครัวเรือนมีรายได้ที่มั่นคง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมา เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4                     
เห็นด้วยน้อย จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.6 
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง          
ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมา เห็นด้วยในระดับ        
ปานกลาง จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4
และเห็นด้วยน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  
  โครงการสัมมาชีพชุมชนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพแก่ประชาชน                    
ในพื้นที่เพื่อนําไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก 
จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมา เห็นด้วยในระดับปานกลาง จํานวน 31 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 18.3 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.8 
  โครงการสัมมาชีพชุมชนช่วยทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้พบปะและช่วยเหลือกัน                     
ในด้านการประกอบอาชีพมากขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมา เห็นด้วยในระดับปานกลาง จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1             
เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.6 
  โครงการสัมมาชีพชุมชนก่อให้เกิดการร่วมกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมา เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และ              
เห็นด้วยน้อย จํานวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
  โครงการสัมมาชีพชุมชนทําให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ มากข้ึน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก 
จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมา เห็นด้วยในระดับปานกลาง จํานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.7 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
  โครงการสัมมาชีพชุมชนสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการได้ พบว่า              
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา เห็นด้วย        
ในระดับปานกลาง จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 26 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเป็น                    
ร้อยละ 14.8 เห็นด้วยน้อย จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 0.6 
 

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนด้านประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการ              
เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน 
ลักษณะโครงการ  x SD ระดับความคดิเห็น 

1. โครงการสัมมาชีพชุมชนทําให้ครัวเรือนมีรายได้  
ที่มั่นคง 

3.68 0.74 เห็นด้วยมาก 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ 

3.91 0.64 เห็นด้วยมาก 

3. โครงการสัมมาชีพชุมชนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
ทางด้านอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนําไป
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3.95 0.65 เห็นด้วยมาก 

4. โครงการสัมมาชีพชุมชนช่วยทําให้ประชาชน  
ในพื้นที่ ไ ด้พบปะและช่วยเหลือกันในด้านการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น 

3.91 0.59 เห็นด้วยมาก 

5. โครงการสัมมาชีพชุมชนก่อให้เกิดการร่วมกลุ่ม
อาชีพ 

4.01 0.65 เห็นด้วยมาก 
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ลักษณะโครงการ  x SD ระดับความคดิเห็น 
6. โครงการสัมมาชีพชุมชนทําให้ประชาชนในพื้นที่  
มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
หรือองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น 

3.96 0.67 เห็นด้วยมาก 

7. โครงการสัมมาชีพชุมชนสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้าและบริการได้ 

3.76 0.78 เห็นด้วยมาก 

 

จากตาราง พบว่า ปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนด้านประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับนัยสําคัญมาก 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มากที่สุด คือ โครงการสัมมาชีพชุมชน
ก่อให้เกิดการร่วมกลุ่มอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับนัยสําคัญมาก รองลงมา คือ โครงการ
สัมมาชีพชุมชนทําให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการหรือองค์กร
ต่าง ๆ มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับนัยสําคัญมาก และปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ                 
ในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม น้อยที่สุด คือ โครงการ
สัมมาชีพชุมชนทําให้ครัวเรือนมีรายได้ที่มั่นคง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับนัยสําคัญมาก 
 
4.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทําให้การขับเคลื่อนงานโครงการสัมมาชีพชุมชน 
 4.3.1 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน 
  - ปรับปรุงงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพในเพียงพอและทั่วถึงทุกชุมชน 
  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับกลุ่มอาชีพ 
  - การขับเคลื่อนกระบวนการสัมมาชีพชุมชนเป็นไปตามขั้นตอนดีแล้ว แต่ควรเพิ่ม 

  จํานวนสมาชิกให้มากขึ้น 
  - การจัดสรรทรัพยากรต้องเพียงพอ เงิน วัตถุดิบ บุคลากร และต้องมีระบบบริหาร 

  จัดการที่ดี 
  - งานส่วนรวมชาวบ้านมักจะหาเวลารวมตัวกันได้ยากกว่างานส่วนตัว 
 - การรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นโครงการใดก็ตาม แม้จะทําสําเร็จได้จริง แต่เมื่อปันผล   

กําไรกันภายกลุ่มกลับพบว่าไม่เพียงพอ/ไม่คุ้มค่า 
- โครงการสัมมาชีพชุมชนเข้ามาปรับปรุงความคิดชาวบ้านให้เกิดความคิดใหม่ ๆ 
เช่น ในพื้นที่มีการทํากลุ่มทอผ้า ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่จะทําสีใหม่ ๆ ทําลวดลาย
ใหม่ที่ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของตลาด 

  - ควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 
 4.3.2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคสําคัญในการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน 
  - งบประมาณมีจํากัดส่งผลถึงความต่อเนื่องของโครงการ 
  - ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป 
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- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมไม่เพียงพอ ปราชญ์ชุมชนขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ    
ในอาชีพที่มาให้ความรู้ 

  - ชาวบ้านขาดความเสียสละในการเข้าร่วมอบรม 
- ชาวบ้านในชุมชนที่มีรายได้รายวันจะไม่สะดวกในการเข้ารับการอบรม เนื่องจาก
เมื่อเข้ารับการอบรมจะส่งผลให้เสียรายได้ในวันนั้นไป 

- จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลแต่ละสมัย ชาวบ้านจึงเกรงว่าจะเป็น
โครงการระยะสั้นไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถนํามา
ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้จริง 

  - เมื่อการรวมกลุ่มเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านย่อมต้องการรายได้มาก ๆ แต่ด้วยลักษณะ 
  โครงการเป็นการสะสมรายได้จึงส่งผลให้รายได้ที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอกับรายจ่ายของ 
  ชาวบ้าน 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ทําให้โอกาสที่จะพัฒนาอาชีพต่อเป็น 
  ไปได้น้อย 

  - ควรมีตลาดเพื่อรองรับสินค้าที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
 

4.3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน 
  - ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชน 
  - ขอให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในด้านงบประมาณให้โครงการมีความต่อเนื่อง 

  ต่อไป 
- ควรให้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรงเพื่อที่จะ 
ได้วัสดุอุปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

  - วิทยากร และปราชญ์บางท่านยังไม่มีความพร้อม และยังไม่เข้าใจแนวทางการ 
  ดําเนินงาน ขอให้ทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเริ่มดําเนินโครงการ 

  - ควรให้การสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
  - ศึกษา ดูให้จํา ทําให้จริงทุกสิ่งจะเกิดผล 

- ควรสนับสนุนเงินทุน ให้ความรู้ เทคนิค และวิธีการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เน้นให้   
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติจริง 
- อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ติดตามประเมินผลดําเนินการตามกระบวนการที่ 
ถูกต้องในลักษณะที่มิใช่การจับผิดซึ่งกันและกัน 

  - ขอให้พัฒนากรอําเภอติดตามดูแลโครงการต่อไป 
  - ชาวบ้านจะต้องมีความเสียสละ และสามัคคีในการที่จะทําให้โครงการสําเร็จตาม 

  เป้าหมาย 
- ขอให้มีการจัดอบรมฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดอาชีพสู่ชุมชน นําไป
ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เกิดงานและเกิดรายได้ในชุมชน 

 



บทที่ 4 
ผลการศกึษา 

 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งผลการวิเคราะห์เป็น  3  ส่วน ดังนี้ 
 

  ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
  ส่วนที่ 2 ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามระบบควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน 
  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
   

ส่วนที ่1  ขอ้มูลทั่วไป 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาข้อมูลทั่วไปของประชากร จํานวน 41 คน 
ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จํานวน ๑๔ คน เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมดําเนินการ จํานวน 22 คน และ
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ไม่มีส่วนร่วม จํานวน 5 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.85 ที่เหลือเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.15 ดังแสดงใน ตารางที่ 4.1  

 

ตารางที่ 4.1  แสดงค่าร้อยละของประชากรด้านเพศ 
(N = 41) 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
- ชาย  
- หญิง 

14 
27 

34.15 
65.85 

 

 ประชากรมีการแบ่งช่วงอายุของประชากรออกเป็น 4 กลุ่ม พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายุ
51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 39.02 รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเปน็ร้อยละ 
31.71 และ กลุ่มผูม้ีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.83 กลุ่มที่น้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุ
ไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.44  ดังแสดงใน ตารางที่ 4.2  
 

ตารางที่ 4.2  แสดงค่าร้อยละของประชากรด้านอายุ 
(N = 41) 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
- ไม่เกิน 30 ปี 
- 31 – 40 ปี 
- 41 – 50 ปี 
- 51 ปีขึ้นไป 

1 
13 
11 
19 

2.44 
31.71 
26.83 
39.02 

 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่จบการศกึษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
58.54 รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.59 และระดับสูงกว่าปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
4.88 ตามลําดับ  ดังแสดงใน ตารางที่ 4.3  
 

 



  
 
ตารางที่ 4.3  แสดงค่าร้อยละของประชากรด้านระดับการศึกษา 

(N = 41) 
ระดบัการศกึษา จํานวน ร้อยละ 

- ตํ่ากว่าปริญญาตรี  
- ปริญญาตร ี
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

0 
15 
24 

2 

0.00 
36.59 
58.54 

4.88 

 
  จากผลการวิเคราะห์  พบว่า  ประชากรส่วนใหญม่ีอายุราชการ 21 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 
53.66 รองลงมามีอายุราชการระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.51  มีอายรุาชการไม่เกิน 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 12.20 มีอายุราชการระหว่าง 11 – 15 ปี และระหว่าง 16 – 20 ปี เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
7.32  ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางที่ 4.4   

 

ตารางที่ 4.4  แสดงค่าร้อยละของประชากรด้านอายุราชการ 
(N = 41) 

อายุราชการ จํานวน ร้อยละ 
- ไม่เกิน 5 ปี 
- 6 - 10 ปี 
- 11 – 15 ปี 
- 16 – 20 ปี 
- 21 ปีขึ้นไป 

5 
8 
3 
3 

22 

12.20 
19.51 

7.32 
7.32 

53.66 

 
  ประเภทของการปฏิบัติราชการ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 87.8 ประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 9.76 และประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 2.44 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.5   
 

ตารางที่ 4.5  แสดงค่าร้อยละของประชากรด้านประเภทของการปฏิบัติราชการ 
(N = 41) 

ประเภทของการปฏบิตัิราชการ จํานวน ร้อยละ 
- ประเภททั่วไป 
- ประเภทวิชาการ 
- ประเภทอํานวยการ 

4 
36 

1 

9.76 
87.80 

2.44 

 
  อายุงานของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันของประชากร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายุงาน
ของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.66 รองลงมามีอายุงานของตําแหน่งที่ดํารง
อยู่ในปัจจุบันระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.83 มีอายุงานของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันระหว่าง 
11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.76 มีอายุงานของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบัน 21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 



  
 
7.32 น้อยที่สดุ คือ มีอายุงานของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันระหว่าง 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.44 
ดังแสดงใน ตารางที่ 4.6   
 

ตารางที่ 4.6  แสดงร้อยละของประชากรด้านอายุงานของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบัน 
(N = 41) 

อายุงานของตาํแหน่งทีด่าํรงอยู่ในปัจจบุนั จํานวน ร้อยละ 
- ไม่เกิน 5 ปี 
- 6 – 10 ปี 
- 11 – 15 ปี  
- 16 – 20 ปี 
- 21 ปีขึ้นไป 

22 
11 

4 
1 
3 

53.66 
26.83 

9.76 
2.44 
7.32 

 
  ประสบการณ์ในการดําเนินงานควบคุมภายในของประชากร พบว่า ระยะเวลาที่ประชากร
ส่วนใหญม่ีประสบการณ์ คือ 2 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.71 รองลงมา มีประสบการณ์ไม่เกิน 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 24.39 ไมม่ีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 21.95 มีประสบการณ์ 4 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.63 
น้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.32 ดังแสดงในตารางที่ 4.7   

 

ตารางที่ 4.7  แสดงค่าร้อยละของประชากรด้านประสบการณ์ในการดําเนินงานควบคุมภายใน 
(N = 41) 

ประสบการณใ์นการดาํเนินงานควบคุมภายใน จํานวน ร้อยละ 
- ไม่เกิน 1  ปี 
- 2 - 3  ปี 
- 4 - 5  ปี 
- 6  ปีขึ้นไป 
- ไม่มีประสบการณ์ 

10 
13 

6 
3 
9 

24.39 
31.71 
14.63 

7.32 
21.95 

 
  ความรับผิดชอบต่อการดําเนินการควบคุมภายในของประชากร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่
เป็นผู้ร่วมดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 53.66 รองลงมาคอื เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 26.83 
และไม่มสี่วนรว่ม น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.51 ดังแสดงในตารางที่ 4.8   

 

ตารางที่ 4.8  แสดงค่าร้อยละของประชากรด้านความรับผิดชอบต่อการดําเนินการควบคุมภายใน 
(N = 41) 

ความรบัผดิชอบต่อการดําเนินการควบคมุภายใน จํานวน ร้อยละ 
- เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- เป็นผู้ร่วมดําเนินการ 
- ไม่มีส่วนร่วม 

11 
22 

8 

26.83 
53.66 
19.51 

 
  ด้านประสบการณ์ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง พบว่า ระยะเวลาที่ประชากรส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ คือ 2 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.15 รองลงมา มีประสบการณ์ไมเ่กิน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 



  
 
29.27 มีประสบการณ์ 4 – 5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 14.63 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 12.20 และน้อย
ที่สุด คือ มีประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.76 ดังแสดงในตารางที่ 4.9 

 

ตารางที่ 4.9  แสดงค่าร้อยละของประชากรด้านประสบการณ์ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
(N = 41) 

ประสบการณใ์นการดาํเนินการบรหิารความเสี่ยง จํานวน ร้อยละ 
- ไม่เกิน 1  ปี 
- 2 - 3  ปี 
- 4 - 5  ปี 
- 6  ปีขึ้นไป 
- ไม่มีประสบการณ์ 

12 
14 

6 
4 
5 

29.27 
34.15 
14.63 

9.76 
12.20 

 
  ความรับผิดชอบต่อการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของประชากร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่
เป็นผู้ร่วมดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 53.66 รองลงมาคอื เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 34.15 
และไม่มสี่วนรว่ม น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.20 ดังแสดงในตารางที่ 4.10   

 

ตารางที่ 4.10   แสดงค่าร้อยละของประชากรด้านความรับผิดชอบต่อการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
(N = 41) 

ความรบัผดิชอบต่อการดําเนินการควบคมุภายใน จํานวน ร้อยละ 
- เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- เป็นผู้ร่วมดําเนินการ 
- ไม่มีส่วนร่วม 

14 
22 

5 

34.15 
53.66 
12.20 

 
ส่วนที ่2   ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามระบบควบคุมภายใน และการบริหารความ 
      เสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน 

    

 ผู้ศึกษาได้กําหนดการศึกษาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 2.1 ด้านการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย 
 2.2 ด้านการกําหนดโครงสร้างกระบวนการระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 2.3 ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและ
พัฒนาบุคลากร 
และกําหนดช่วงของระดับความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
                  ค่าเฉลี่ยมัชฌมิเลขคณิต ( x ) ระหว่าง 1.01 – 1.80  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด       
                  ค่าเฉลี่ยมัชฌมิเลขคณิต ( x ) ระหว่าง 1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับน้อย       
  ค่าเฉลี่ยมัชฌมิเลขคณิต ( x ) ระหว่าง 2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง    
  ค่าเฉลี่ยมัชฌมิเลขคณิต ( x ) ระหว่าง 3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับมาก   
  ค่าเฉลี่ยมัชฌมิเลขคณิต ( x ) ระหว่าง 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 



  
 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นด้านการกําหนดนโยบายและ
เป้าหมาย การดําเนินการตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน พบว่า
ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 4.40 โดยเห็นว่า 
ผู้บริหารควรนําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและกิจกรรมการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง สูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 4.59   รองลงมาคือ 
ผู้บริหารควรกําหนดนโยบายหรือมาตรการในการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และผู้บริหารควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวางระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากันคือ 4.49 ประเด็นการบูรณาการการ
ดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจะลดความซ้ําซ้อนในการ มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) 
เท่ากับ 4.46 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากันคือ 4.27 และกรมการพัฒนาชุมชนมีแผนปฏิบัติการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) 
น้อยที่สุด คือเท่ากับ 4.12 ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
 

ตารางที่ 4.11   แสดงระดับความคิดเห็นด้านการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย 
(N = 41) 

ประเดน็ 
ระดบัความคดิเห็น ค่าเฉล่ีย 

( x ) 
ผลการ
ประเมิน มากที่สุด

5 คะแนน 
มาก 

4 คะแนน 
ปานกลาง 
3 คะแนน 

น้อย 
2 คะแนน 

น้อยที่สุด 
1 คะแนน 

1. ผู้บริหารควรกําหนดนโยบาย หรือ
มาตรการในการดําเนินการวางระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 

24 
(58.54) 

13 
(31.71) 

4 
(9.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.49 มากท่ีสุด 

2. ผู้บริหารควรนําผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงมาใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดนโยบายและกิจกรรมการ
ควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง  
 

28 
(68.29) 

9 
(21.95) 

4 
(9.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.59 มากท่ีสุด 

3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 

20 
(48.78) 

13 
(31.71) 

7 
(17.07) 

1 
(2.44) 

0 
(0.00) 

4.27 มากท่ีสุด 

4. กรมการพัฒนาชุมชนมีแผนปฏิบัติ
การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เป็นระบบและสอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกัน 
 

15 
(36.59) 

16 
(39.02) 

10 
(24.39) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.12 
 

มาก 

5. ผู้บริหารควรสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการวางระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 

23 
(56.10) 

15 
(36.59) 

3 
(7.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.49 มากท่ีสุด 



  
 
ตารางที่ 4.11   (ต่อ) 

(N = 41) 

ประเดน็ 
ระดบัความคดิเห็น ค่าเฉล่ีย 

( x ) 
ผลการ
ประเมิน มากที่สุด

5 คะแนน 
มาก 

4 คะแนน 
ปานกลาง 
3 คะแนน 

น้อย 
2 คะแนน 

น้อยที่สุด 
1 คะแนน 

6. การบูรณาการ การดําเนินการ
ควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง จะลดความซํ้าซ้อนในการ
ดําเนินงาน 
 

27 
(65.85) 

8 
(19.51) 

5 
(12.20) 

0 
(0.00) 

1 
(2.44) 

4.46 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม      4.40 มากที่สุด 

 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นด้านการกําหนดโครงสร้าง
กระบวนการระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การดําเนินการตามระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน พบว่า ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
มัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.94 โดยเห็นว่า ควรกําหนดประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ระเบียบและแนว
ทางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง สูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 4.10   รองลงมา
คือ กลไกการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการการควบคุมภายใน มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 
4.05  ระเบียบและแนวทางการดําเนินงานการควบคุมภายใน  และกลไกการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน มี
ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากันคือ 4.02 กลไกการประเมินระบบการควบคุมภายใน มีค่าเฉลี่ยมัชฌิม
เลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.98  โครงสร้างของคณะทํางานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรม 
มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.90 กลไกการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
และกลไกการประเมินการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากันคือ 3.80  และกลไกการ
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) น้อยที่สุด คือเท่ากับ 3.78 ดังแสดงในตารางที่ 
4.12 
 

ตารางที่ 4.12   แสดงระดับความคิดเห็นด้านการกําหนดโครงสร้างกระบวนการระบบควบคุมภายในและ 
   การบริหารความเสี่ยง 

(N = 41) 

ประเดน็ 
ระดบัความคดิเห็น ค่าเฉล่ีย 

( x ) 
ผลการ
ประเมิน มากที่สุด

5 คะแนน 
มาก 

4 คะแนน 
ปานกลาง 
3 คะแนน 

น้อย 
2 คะแนน 

น้อยที่สุด 
1 คะแนน 

1. โครงสร้างของคณะทํางานการ
ควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของกรม 
 

10 
(24.39) 

21 
(51.22) 

8 
(19.51) 

0 
(0.00) 

2 
(4.88) 

3.90 มาก 

2. ระเบียบและแนวทางการ
ดําเนินงานการควบคุมภายใน  
 

12 
(29.27) 

21 
(51.22) 

6 
(14.63) 

1 
(2.44) 

1 
(2.44) 

4.02 มาก 

3. กลไกการขับเคลื่อนการควบคมุ
ภายใน 
 

11 
(26.83) 

20 
(48.78) 

10 
(24.39) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 มาก 



  
 
ตารางที่ 4.12   (ต่อ) 

(N = 41) 

ประเดน็ 
ระดบัความคดิเห็น ค่าเฉล่ีย 

( x ) 
ผลการ
ประเมิน มากที่สุด

5 คะแนน 
มาก 

4 คะแนน 
ปานกลาง 
3 คะแนน 

น้อย 
2 คะแนน 

น้อยที่สุด 
1 คะแนน 

4. กลไกการกํากับดูแลและติดตาม
การดําเนินการการควบคุมภายใน 
 

12 
(29.27) 

20 
(48.78) 

8 
(19.51) 

1 
(2.44) 

0 
(0.00) 

4.05 มาก 

5. กลไกการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน 
 

13 
(31.71) 

17 
(41.46) 

8 
(19.51) 

3 
(7.32) 

0 
(0.00) 

3.98 มาก 

6. ระเบียบและแนวทางการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
 

14 
(34.15) 

19 
(46.34) 

7 
(17.07) 

0 
(0.00) 

1 
(2.44) 

4.10 มาก 

7. กลไกการขับเคลื่อนการบริหาร
ความเสี่ยง 
 

7 
(17.07) 

23 
(56.10) 

7 
(17.07) 

3 
(7.32) 

1 
(2.44) 

3.78 มาก 

8. กลไกการกํากับดูแลและติดตาม
การดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
 

9 
(21.95) 

20 
(48.78) 

8 
(19.51) 

3 
(7.32) 

1 
(2.44) 

3.80 มาก 

9. กลไกการประเมินการบริหารความ
เสี่ยง 
 

8 
(19.51) 

22 
(53.66) 

7 
(17.07) 

3 
(7.32) 

1 
(2.44) 

3.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม      3.94 มาก 
 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาบุคลากร การดําเนินการตามระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน พบว่า ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.46 โดยเห็นว่า มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความ
เสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.73   รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย
มัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.68  มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากันคือ 3.56 มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบและ
เข้าใจบทบาทของตนเองในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.44 
เจ้าหน้าที่อ่ืนในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) 
เท่ากับ 3.39 เจ้าหน้าที่อ่ืนในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน มีค่าเฉลี่ยมัชฌิม
เลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.37 มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบและเข้าใจบทบาทของตนเองในการ
ดําเนินการควบคุมภายใน และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่อ่ืนใน
องค์กร ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากันคือ 3.32 และมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการควบคุม
ภายในแก่เจ้าหน้าที่อ่ืนในองค์กร มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) น้อยที่สุด คือเท่ากับ 3.27 ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.13 
 



  
 
ตารางที่ 4.13   แสดงระดับความคิดเห็นด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการควบคุมภายในและ   
   การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาบุคลากร 

   (N = 41) 

ประเดน็ 
ระดบัความคดิเห็น ค่าเฉล่ีย 

( x ) 
ผลการ
ประเมิน มากที่สุด

5 คะแนน 
มาก 

4 คะแนน 
ปานกลาง 
3 คะแนน 

น้อย 
2 คะแนน 

น้อยที่สุด 
1 คะแนน 

1. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน
การควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
 

3 
(7.32) 

21 
(51.22) 

14 
(34.15) 

2 
(4.88) 

1 
(2.44) 

3.56 มาก 

2. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
การควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าท่ีอื่นใน
องค์กร  
 

4 
(9.76) 

12 
(29.27) 

17 
(41.46) 

7 
(17.07) 

1 
(2.44) 

3.27 ปาน
กลาง 

3. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5 
(12.20) 

18 
(43.90) 

14 
(34.15) 

3 
(7.32) 

1 
(2.44) 

3.56 มาก 

4. มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ
รับทราบและเข้าใจบทบาทของตนเอง
ในการดําเนินการควบคุมภายใน 
 

5 
(12.20) 

13 
(31.71) 

14 
(34.15) 

8 
(19.51) 

1 
(2.44) 

3.32 ปาน
กลาง 

5. เจ้าหน้าท่ีอื่นในองค์กรตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการควบคมุ
ภายใน 
 

2 
(4.88) 

22 
(53.66) 

6 
(14.63) 

11 
(26.83) 

0 
(0.00) 

3.37 ปาน
กลาง 

6. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
 

6 
(14.63) 

19 
(46.34) 

15 
(36.59) 

1 
(2.44) 

0 
(0.00) 

3.73 มาก 

7. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าท่ีอื่น
ในองค์กร 
 

2 
(4.88) 

16 
(39.02) 

17 
(41.46) 

5 
(12.20) 

1 
(2.44) 

3.32 ปาน
กลาง 

8. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6 
(14.63) 

18 
(43.90) 

15 
(36.59) 

2 
(4.88) 

0 
(0.00) 

3.68 มาก 

9. มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ
รับทราบและเข้าใจบทบาทของตนเอง
ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
 

3 
(7.32) 

18 
(43.90) 

14 
(34.15) 

6 
(14.63) 

0 
(0.00) 

3.44 มาก 

 
 
 
 



  
 
ตารางที่ 4.13   (ต่อ) 

   (N = 41) 

ประเดน็ 
ระดบัความคดิเห็น ค่าเฉล่ีย 

( x ) 
ผลการ
ประเมิน มากที่สุด

5 คะแนน 
มาก 

4 คะแนน 
ปานกลาง 
3 คะแนน 

น้อย 
2 คะแนน 

น้อยที่สุด 
1 คะแนน 

10. เจ้าหน้าท่ีอื่นในองค์กรตระหนัก
ถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง 
 

5 
(12.20) 

15 
(36.59) 

13 
(31.71) 

7 
(17.07) 

1 
(2.44) 

3.39 ปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม      3.46 มาก 
 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตาม
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน พบว่า ระดับความคิดเห็นภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.94 โดยด้านการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย สูง
ที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ด้านการกําหนดโครงสร้างกระบวนการ
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คือ มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.94 และด้านการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาบุคลากร น้อยที่สุด คือ 
มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.46 ดังแสดงในตารางที่ 4.14 
 

ตารางที่ 4.14   สรุประดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามระบบควบคุมภายใน  
   และการบริหารความเสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน 

(N = 41) 
ประเดน็ ค่าเฉลี่ย ( x )  ผลการประเมนิ 

1. ด้านการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย 
2. ด้านการกําหนดโครงสร้างกระบวนการระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 
3. ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาบุคลากร 

4.40 
3.94 

 
3.46 

      มากที่สุด 
      มาก 

 
      มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.94       มาก 
 
ส่วนที ่3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามระบบควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ศึกษาได้กําหนดการนําเสนอเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  3.1 ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะในการดําเนินการควบคุมภายใน 
  3.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 



  
 
ตารางที่ 4.15   ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะในการดําเนินการควบคุมภายใน  

   (N = 15) 
ปญัหา อปุสรรค ข้อจํากดั และข้อเสนอแนะ จํานวน ค่าร้อยละ 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
2. ขาดความความชัดเจนและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม  
3. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสํานึก และไม่ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
5. การปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบบ่อยครั้ง ทําให้การดําเนินงานไม่
ต่อเนื่อง 
6. ไม่ทราบกระบวนการบริหารการควบคุมภายในที่มองเห็นภาพการทํางาน
อย่างเป็นขั้นตอน 
7. การจัดทําแผนควบคุมภายในเป็นการจัดทําเพื่อให้มีหลักฐานปรากฏใน
การรายงานให้ผ่านตัวช้ีวัด หรือเพื่อทําให้ผา่นการประเมินเพียงเท่านั้น ซึ่งไม่
อาจทําให้การควบคุมภายในเกิดประโยชน์ในการทํางาน 
8. ขาดระบบการทํางานที่เป็นขั้นตอน เนื่องจากมีงานด่วน ทําให้การ
ดําเนินงานไม่เป็นระบบ เมื่องานมีปัญหา จงึไม่สามารถสอบทานได้ว่าเกิด
ปัญหาที่จุดใด จึงทําให้แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 
 

     ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสือ่สารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ 
2. ควรจัดทําแผนภาพขั้นตอนการควบคุมภายในตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดท้าย 
3. ควรปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สามารถปฏบัิติได้
จริง 
4. ควรแยกคําสั่งของตรวจสอบภายในออกจากบริหารความเสี่ยง เพราะการ
ทําควบคุมภายในบางครั้งก็ไม่เกี่ยวกับความเสี่ยง เช่น ให้หวัหน้าฝ่าย
อํานวยการเป็นคณะทํางานโดยตําแหน่ง แต่ในทางปฏิบัติอํานวยการไม่ได้ทํา
เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงก็จะมองไม่เห็นความสําคัญ ควรแยกให้ชัดเจน 
5. ควรมีการประชุมทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ตัวแทนหรือ
คณะทํางานของหน่วยงาน 
6. ระบบการควบคุมภายใน ต้องเป็นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ หากมีการ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง แลว้การตรวจสอบจะไม่ถูก
แทรกแซง 
7. รูปแบบการรายงานซับซ้อนเข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายต่อการทํางาน 
โดยเฉพาะแบบฟอร์มการรายงานที่ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจ 
8. ควรขับเคลือ่นการดําเนินงานควบคุมภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 4.15   ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง  

   (N = 15) 
ปญัหา อปุสรรค ข้อจํากดั และข้อเสนอแนะ จํานวน ค่าร้อยละ 

     ปัญหา อปุสรรค และขอ้จํากดั 
1. เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ 
2. ผู้บริหารไมใ่ห้ความสําคญัต่อแผนบริหารความเสี่ยง 
3. ยังไม่มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
4. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสํานึก 
5. ยังไม่มีการทําอย่างจริงจัง 
6. เจ้าหน้าที่อ่ืนในองค์กรยังขาดความสนใจ ไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
บริหารความเสี่ยง 
7. มีการปรับเปลี่ยน เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบบ่อยครั้ง ทําใหก้ารดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง  
8. เจ้าหน้าที่ในองค์กรบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลือ่น ไม่ชัดเจน เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง โดยเข้าใจว่าจะจัดทําเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสูงเท่านั้น 
9. ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงไม่จริงจัง โดยเฉพาะบุคลากรส่วนใหญม่คีวาม
เข้าใจว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องเฉพาะการเงินเท่านั้น 
 

     ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรจัดทํางบประมาณสนับสนุนแผนบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ควรวางระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้ชัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 
4. ควรประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความเข้าใจ 
5. ควรแยกคําสั่งของตรวจสอบภายในออกจากบริหารความเสี่ยง เพราะการทํา
ควบคุมภายในบางครั้งก็ไม่เกี่ยวกับความเสี่ยง เช่น ให้หัวหน้าฝ่ายอํานวยการเป็น
คณะทํางานโดยตําแหน่ง แต่ในทางปฏิบัติอํานวยการไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องความ
เสี่ยงก็จะมองไม่เห็นความสําคัญ ควรแยกให้ชัดเจน 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนขึ้นในองค์กร 
7. ควรมีการสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
8. ควรสร้างวัฒนธรรมการป้องกันปัญหา หรือพฤติกรรมการป้องกันปัญหาใน
องค์การให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ควรสกัดก้ันการทํางานแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เป็นวัน ๆ เพราะการทํางานในลักษณะดังกล่าวจะสร้างให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในการทํางาน 
9. ควรขับเคลือ่นการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ประกอบด้วย 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2  ปัจจัยด้านการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวในการดําเนินงานสัมมาชีพชุมชน 
 
 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ที่เห็นว่าตรงกับความคิดของท่านตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
 (     ) หญิง      

(     ) ชาย 
2. อายุ 
 (     ) 16 – 20 ปี    (     ) 21 – 25 ปี 
 (     ) 26 – 30 ปี    (     ) 30 – 35 ปี 
 (     ) 36 – 40 ปี    (     ) มากกว่า 40 ปี 
3.สถานภาพ 

(     ) สมรส 
 (     ) โสด 

(     ) ม่าย 
4. การศึกษาชั้นสูงสุด 
 (     ) ประถมศึกษา    (     ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
 (     ) มัธยมศึกษาตอนปลาย   (     ) ปวช. 
 (     ) อนุปริญญา, ปวท., ปวส.   (     ) ปริญญาตรีขึ้นไป 
5. ท่านประกอบอาชีพหลัก คือ 
 (     ) รับจ้างทั่วไป    (     ) ค้าขาย 
 (     ) เกษตรกร    (     ) ว่างงาน 
 (     ) ประกอบอาชีพส่วนตัว   (     ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................. 
6. ท่านมีรายได้ต่อเดือนโดยประมาณเดือนละเท่าใด 
 (     ) ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน   (     ) 1,001– 3,000 บาท/เดือน 
 (     ) 3,001 – 5,000 บาท/เดือน  (     ) 5,001 – 7,000 บาท/เดือน 
 (     ) 7,001 บาทขึ้นไป/เดือน    
7.ท่านมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่ 

(     ) รายได้พอดีกับรายจ่าย 
 (     ) รายได้เหลือเก็บสะสม 

(     ) รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 
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8. ท่านมีสถานะใดในโครงการสัมมาชีพชุมชน 

(     ) ปราชญ์ชุมชน 
(     ) วิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
(     ) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 
(     ) ผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล 
(     ) ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

9. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารในการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชนจากแหล่งใด 
(     ) การประชุมหมู่บ้าน 
(     ) เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
(     ) หอกระจายข่าว 
(     ) แผ่นปิดประกาศ 
(     ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................. 

10. เพราะเหตุใดท่านจงึเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(     ) ต้องการมีอาชีพหลัก และอาชีพเสริม 
(     ) ได้รับคําแนะนําชักชวนจากญาติหรือเพื่อนบ้านที่ทํางานในโครงการ   
(     ) อยากมีอาชีพประจําที่มั่นคง 
(     ) ว่างงาน/ยังไม่มีอาชีพหลัก 
(     ) ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่โครงการ 
(     ) ได้รับการส่งเสริมจากท้องถิ่น 
(     ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................. 

11. ท่านเข้าร่วมโครงการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(     ) โครงการพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ  
(     ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
(     ) โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 
(     ) โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
(     ) โครงการสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
(     ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ 
(     ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
(     ) โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอําเภอ 

 
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ที่เห็นว่าตรงกับความคิดของท่านตามความเป็นจริงดังนี้ 
    น้อยที่สุด เท่ากับ     1 คะแนน 
    น้อย  เท่ากับ     2 คะแนน 
    ปานกลาง เท่ากับ     3 คะแนน 
    มาก  เท่ากับ     4 คะแนน 
    มากที่สุด เท่ากับ     5 คะแนน 
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1. ด้านลักษณะโครงการ 

หัวข้อ 1 2 3 4 5
1.1 โครงการสัมมาชีพชุมชนสอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในพื้นที่ 

     

1.2 โครงการสัมมาชีพชุมชนสามารถส่งเสริมรายได้ และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่
ได้เป็นอย่างดี 

     

1.3 โครงการสัมมาชีพชุมชนมีการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม      
1.4 โครงการสัมมาชีพชุมชนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง      
1.5 ขับเคล่ือนงานสัมมาชีพชุมชนไปสู่การปฏิบัติ มีการดําเนินงานและมีความเห็น
พ้องต้องกันในรายละเอียดโครงการ 

     

1.6 โครงการสัมมาชีพชุมชนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เพื่อนําไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

     

 

2. ด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ  
หัวข้อ 1 2 3 4 5

2.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนให้การสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

     

2.2 ผู้นําในพื้นที่ของท่านให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี      
2.3 ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี      
2.4 คนในครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน
เป็นอย่างดี 

     

 

3. ด้านทรัพยากร 
หัวข้อ 1 2 3 4 5

3.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนมีความรู้และมีทักษะในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

     

3.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนมีความน่าเชื่อถือและสามารถเป็น
แบบอย่างในการดําเนินกิจกรรมได้ 

     

3.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนมีความเพียงพอ      
3.4 งบประมาณมีความเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม      
3.5 อุปกรณ์มีความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม      
3.6 อุปกรณ์มีความเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม      
3.7 ในพื้นที่ของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนโครงการ
สัมมาชีพชุมชน 

     

 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน 
หัวข้อ 1 2 3 4 5

4.1 โครงการสัมมาชีพชุมชนทําให้ครัวเรือนมีรายได้ที่มั่นคง      
4.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ      
4.3 โครงการสัมมาชีพชุมชนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เพื่อนําไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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หัวข้อ 1 2 3 4 5
4.4 โครงการสัมมาชีพชุมชนช่วยทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้พบปะและช่วยเหลือกันใน
ด้านการประกอบอาชีพมากขึ้น 

     

4.5 โครงการสัมมาชีพชุมชนก่อให้เกิดการร่วมกลุ่มอาชีพ      
4.6 โครงการสัมมาชีพชุมชนทําให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น 

     

4.7 โครงการสัมมาชีพชุมชนสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการได้      
 
ตอนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่ทําให้การขับเคลื่อนงานโครงการสัมมาชีพชุมชน 
1. ท่านคิดว่ากระบวนการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนควรมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. ท่านคิดว่าอุปสรรคสําคัญในการเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชนได้แก่อะไร และอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะใดบ้างเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
คณะผู้ศึกษา 


