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บทคัดย่ อ
1

การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษา
ระดับการพัฒ นา ปั จจัย ความสํา เร็ จ ปั ญหาและ
อุปสรรค และ เพือเป็ นข้ อเสนอแนะในการการพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเล็ก กลาง ใหญ่ เพือ
ประโยชน์ สงู สุดของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม โดยการศึกษานีเป็ นการศึกษาแบบผสม
คือ การศึก ษาเชิ ง คุณภาพด้ วยการสัม ภาษณ์ จ าก
คณะกรรมการหมู่บ้านของหมู่บ้านต้ นแบบ และกลุ่ม
ผู้บ ริ ห ารสํ า นัก งานกองทุ น หมู่บ้ านและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่งชาติและบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานในโครงการกองทุน
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชน และการศึกษาเชิง

*

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
**
อาจารย์ทีปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริ มาณด้ วยการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
จํานวน 336 ชุด โดยผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี
ปั จ จัย ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น โครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พบว่า
ปั จจัยทีสง่ ผลมากทีสดุ คือ ด้ านภาวะผู้นํา ซึงมีค่าเฉลีย
4.16 โดยภาวะผู้นําในทีนี คือผู้นําชุมชนหรื อคณะกรรมการ
โครงการ มีความกล้ าตัดสินใจ มุ่งมัน ในการทํางาน มี
ความรับผิดชอบต่อหน้ าที จึงทําให้ โครงการดําเนินไป
ด้ วยดีและมีประโยชน์ตอ่ หมูบ่ ้ าน/ชุมชน
ปั ญ หาและอุป สรรคในการดาเนิน โครงการ
กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่ พบว่า ปั ญหาทีมีอิทธิพลสูงสุด คือ ด้ านการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน มีคา่ เฉลีย 3.09 ซึง หมายถึง การขาด
ความร่ ว มมือ ไม่มีประชาชนเข้ า ร่ วมดํา เนิน ขาด
ความเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทําให้ การ
ดําเนินงานไม่ได้ ผลดีเท่าทีควร
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กระบวนการบริ หารโครงการกองทุนพัฒนา
ศักยภาพหมูบ่ ้ าน/ชุมชนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พบว่า มี
ขันตอนการดําเนินการหลายขันตอน ได้ แก่ กําหนด
ผู้รั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที ห ลัก และการปฏิ บัติ ห น้ า ที ต ามที
ได้ รับมอบหมาย วางแผนการดําเนินโครงการ ระดม
ความเห็ นเพื อคัด เลือ กโครงการ ลงมื อปฏิ บัติ ต าม
แผนงาน และควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน
การศึก ษาครั งนี มี ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
คือ ควรนํ านโยบายระดับชาติม าเป็ นแนวทางการ
บริ หารโครงการของหมู่บ้าน และรัฐบาลควรนําปั ญหา
อุปสรรคต่าง ๆ มาแก้ ไขในการกําหนดนโยบาย สําหรับ
ข้อเสนอแนะเชิ งการบริ หาร เสนอให้ กําหนดกรอบการ
ดําเนินงานเกียวกับการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้ มีความชัดเจนมาก
ยิงขึน ให้ ชมุ ชนสามารถอยูไ่ ด้ ด้วยตนเอง รวมถึงรัฐบาล
จัดหน่วยงานหรื อเจ้ าหน้ าทีทีมีความเชียวชาญเข้ าไปให้
คําแนะนําหรื อความรู้ แก่ชาวบ้ าน สําหรับข้อเสนอแนะ
ในการศึ กษาครั(งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า ควรศึกษาถึง
ปั จจัยความสําเร็ จและปั ญหาอุปสรรค เพือหาแนวทาง
สนับ สนุน และแก้ ไ ขให้ แ ก่ ช าวบ้ า น ควรศึก ษาการ
ประเมินผลการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้ าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในจังหวัดอืน ๆ เพือนามา
เปรี ยบเทียบผลการศึกษา และควรศึกษาความเป็ นไป
ได้ ใ นการจัด ตังศูน ย์ ใ ห้ ค วามรู้ ในการดาเนิ นการหรื อ
กํ าหนดการพัฒนาโครงการพัฒนาศัก ยภาพหมู่บ้า น
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
คําสําคัญ: โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้ าน,
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

ABSTRACT
This study aimed to study the level of
development, key success factors, problems and
obstacles, and to recommend on the management of
the small, medium, and large projects in Maha
Sarakham province. The study used mixed
methodology, by interviewing committees of best
practice villages and collecting 336
questionnaires from residents in those best
practice villages. The results showed that key
success factors in operating of the small,
medium, and large projects were leadership, with
the average score of 4.16. Leadership meant that
committees in the best practice villages were
confident to make a decision to do something.
They also dedicated themselves to the tasks, and
were responsible for their duties. These
characteristics were the key success factors that
could make the projects move effectively. The
problems and obstacles in operating the projects
were participation of villagers, with the average
score of 3.09. It was found that no villager
participated in the operation and management of
the project. Lack of brainstorming among the
villagers reduced effectiveness of the project
operation. As for the management processes, the
data indicated that there were many steps which
are designating people and tasks, planning for
operation, brainstorming among participants to
choose the projects, taking actions, and
assessing the operation. Based on the research
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findings, the recommendations at the policy level
was that national policies should be used as a
guideline in managing the projects. The
government should help solve the problems and
obstacles by setting related policies. Other
recommendations for managing the projects
include that a clear framework for developing and
operating the projects should be established, so
that the communities can be self-reliant.
Moreover, the government should provide
specialists to support the villagers. Recommendations
on future studies were that there should be more
studies on key success factors, problems, and
obstacles of the operation of these types of
projects in other provinces so that the results of
those studies can be used to compare with the
result of this study. Furthermore, a study on the
possibility of establishing a knowledge center for
operating the projects was also required.
KEYWORDS: POTENTIAL DEVELOPMENT,
SMALL, MEDIUM AND LARGE VILLAGES

บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที 9 มุ่งยึดหลักการใช้ แนวทางพัฒนาแบบทางสาย
กลางเพื อ ให้ ประเทศพ้ นวิ ก ฤต
อั น เป็ นผลสื บ
เนืองมาจากการใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ หลายฉบับ
ก่อนหน้ านีทีมงุ่ เน้ นเฉพาะการเร่งสร้ างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจระดับมหภาคเป็ นหลัก ซึง ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ทางสังคม และปั ญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปั ญหาการ
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อพยพแรงงานภาคเกษตรเข้ าสู่เมืองใหญ่ ตลอดจน
ปั ญหาชุมชนแออัด ฯลฯ ทังนีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที 9 เน้ นการพัฒนาทีสมดุล มีคณ
ุ ภาพและยัง ยืน
แบบมีประชาชนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา และเน้ น
การสร้ างศักยภาพของชุมชน โดยให้ นกั พัฒนาทีมาจาก
ภายนอกชุมชนมีบทบาทเป็ นเพียงพีเลียงทีสนับสนุน
การดําเนินการภายในชุมชนเท่านัน เน้ นการส่งเสริ มให้
ประชาชนในชุมชนเกิ ดความคิด ความรู้ และความ
เข้ าใจต่อแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที
เกิดขึนร่ วมกันได้ เพือสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน
(วงศกร ภู่ทอง และอลงกต ศรี เสน, 2545, หน้ า 8)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับนีให้ ความสําคัญต่อการ
พัฒนาคน และเน้ นกระบวนการมีส่วนร่ วมของคนใน
สังคม/ชุมชน รวมทังเน้ นการสนับสนุนและส่งเสริ มให้
ประชาชนในชนบทได้ มีการรวมตัวกันเพือดาเนินการ
พัฒนา และสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ให้ ประชาชน
ในชุมชนได้ ร่วมคิด ร่ วมทํา ตลอดจนร่ วมกันพิจารณา
แก้ ไขปั ญหาในชุมชนโดยใช้ ประสบการณ์ จากพลังคน
ในชุมชน และเพือให้ เกิดประโยชน์ตอ่ คนในชุมชน
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ทีรัฐบาล
ได้ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ทีกําหนดให้ ปัญหาความ
ยากจนเป็ นนโยบายเร่ งด่วน และเป็ นปั ญหาหนึงใน
วาระแห่งชาติ และตังเป้าหมายว่ารัฐบาลจะขจัดความ
ยากจนให้ หมดสินภายใน พ.ศ. 2551 ซึงรัฐบาลได้
ผลักดันหลายนโยบายเพือแก้ ไขปั ญหาด้ านเศรษฐกิ จ
และสังคม สําหรับด้ านเศรษฐกิ จ ได้ แก่ โครงการ
กองทุนหมู่บ้ านและชุม ชนเมื อ ง โครงการธนาคาร
ประชาชน โครงการพักชําระหนีและการลดภาระหนี
ให้ แก่เกษตรกร โครงการหนึง ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ เป็ น
ต้ น ส่วนด้ านสังคม ประกอบด้ วย โครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค โครงการเบียยังชีพผู้สงู อายุและผู้พิการ
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โครงการเงิ นกู้ยืมเพือการศึกษาเป็ นต้ น นอกจากนี
รั ฐ บาลยัง ได้ ป ระกาศนโยบายและยุท ธศาสตร์ แ ก้ ไ ข
ปั ญหาความยากจนเพิมในช่วงปลายปี พ.ศ. 2546 คือ
การจดทะเบียนเพือแก้ ไขปั ญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ หรื อทีร้ ูจกั กันทัว ไปว่า การจดทะเบียนคน
จน 7 ประเภท คือ กลุม่ ปั ญหาสําคัญด้ านทีดินทํากิน
คนเร่ ร่อน ผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย การช่วยเหลือ
นักเรี ยนหรื อนักศึกษาให้ มีรายได้ จากอาชีพทีเหมาะสม
การถูกหลอกลวง และ หนีสินภาคประชาชนและทีอยู่
อาศัยคนจน
นโยบายทีรัฐบาลประกาศเสริ มเข้ ามาต่อเนือง
กับนโยบายแก้ ไขปั ญหาความยากจนใน พ.ศ. 2547
ได้ แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้ านขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่ ซึงมีทีมาจากการทีรัฐบาลในเวลานัน ได้ เดินทาง
ตรวจราชการทัว ประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ร้ องเรี ยนและขอความช่วยเหลือในเรื องงบประมาณเพือ
ไปใช้ แก้ ปัญหาหมูบ่ ้ าน/ชุมชนและปั ญหาชีวิตประจําวัน
จึงเป็ นสาเหตุให้ เกิดการริ เริ มโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชน เพือพลิกฟื นหมู่บ้าน ให้ มีพลังในการ
ขับเคลือนสู่การแก้ ไขปั ญหาความยากจน และสร้ าง
โอกาสให้ ป ระชาชนอย่ า งยัง ยื น ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ซึ ง ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ มี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติมประจําปี
งบประมาณ 2548 เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 9.4 พันล้ านบาท และ
มีการบริ หารงบประมาณมาจนถึงปั จจุบนั โดยโครงการ
นีมีวตั ถุประสงค์สําคัญ คือ ต้ องการให้ มีการจัดสรร
งบประมาณโดยตรงเพือให้ ประชาชนในหมู่บ้านหรื อ
ชุม ชน นํ า ไปแ ก้ ไขปั ญ หา ส่ ว นร วม เพือ ดํา รง
ชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพทีมนั คงและยัง ยืน
โดยให้ ประชาชนเป็ นผู้บริ หารจัดการเอง ซึงถือเป็ นอีก

ขันตอนหนึงของการพัฒนาประชาธิปไตย (สํานักงาน
พัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้ าน/ชุมชน SML, 2548, หน้ า 1)
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้ านขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ เป็ นโครงการทีมีรูปแบบแตกต่างไปจาก
โครงการอื น ของรั ฐ บาล เนื อ งจากมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณให้ กับ ประชาชนโดยตรง โดยไม่ผ่า น
หน่วยงานภาครัฐอืน และให้ ประชาชนเป็ นผู้บริ หาร
จัดการเอง ซึง รั ฐบาลเห็น ว่า การบริ หารกัน เองของ
ประชาชนจะทํ า ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ สูง สุด แก่ ชุ ม ชน
เพราะประชาชนที อ ยู่ ใ นพื นที ย่ อ มจะเห็ น ปั ญ หาได้
ชัดเจนกว่าบุคคลจากภายนอก รัฐบาลคํานึงถึงการ
เตรี ยมทักษะและความพร้ อมในการบริ หาร ด้ วยการ
ฝึ กอบรมแก่ข้าราชการ ส่วนราชการ และหน่วยงาน
การศึกษา และยังมีการจัดทําหมูบ่ ้ าน/ชุมชนต้ นแบบทัว
ประเทศ จํานวน 1,002 หมูบ่ ้ าน เพือเป็ นต้ นแบบในการ
นําไปปฏิบตั ิหรื อบริ หารงบประมาณทีได้ รับเพือให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่หมูบ่ ้ าน/ชุมชนต่อไป
ในการดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
หมูบ่ ้ านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ประชาชนจะเป็ นผู้จดั ตัง
คณะทํางาน กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน การบริ หาร
จัดการ จัดลําดับความสําคัญ ตลอดจนความเร่ งด่วน
ของปั ญหาด้ วยตนเองอย่างสอดคล้ องกับความต้ องการ
ของคนส่ว นใหญ่ เพื อ มุ่ง ประโยชน์ สูง สุด แก่ ค นใน
หมู่บ้านหรื อชุมชน โดยมีส่วนราชการ ส่วนท้ องถิ น
สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ให้
คําปรึกษา แนะนํา และประสานงาน ตามงบประมาณที
ได้ รั บ การจัด สรรตามเกณฑ์ ข นาดของหมู่บ้ า น ใน
ระยะแรกมีการโอนเงินให้ กบั หมู่บ้าน/ชุมชนทีได้ รับการ
คัดเลือกเป็ นต้ นแบบ (Best Practice) จํานวน 1,024
แห่งทัว ประเทศ เมือวันที 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547
หลังจากได้ มีการดําเนินโครงการในระยะแรก ได้ มีการ
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สํา รวจความคิ ดเห็น ของประชาชนเกี ย วกับ โครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดย
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร เมือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 พบว่า
ในส่วนของรายได้ ครัวเรื อนดีขึนร้ อยละ 46.1 เท่าเดิม
ร้ อยละ 52.7 และน้ อยลงร้ อยละ 1.2 โดยในส่วนของ
ความสําเร็ จของการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
เฉลียทุกภาคร้ อยละ 52.2 ข้ อคิดเห็นต่อโครงการต้ อง
ปรับปรุงร้ อยละ 39.1 ไม่ต้องปรับปรุ งร้ อยละ 28.0 และ
ไม่มีความคิดเห็นร้ อยละ 32.9 ซึง ตัวเลขดังกล่าวบ่งชีว่า
โครงการนียังคงไม่ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
ผลการศึกษาผลลัพธ์ และผลกระทบจากการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้ าน/ชุมชนของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2547-2548 สรุ ปข้ อเสนอแนะ
เชิ งนโยบายที สําคัญของโครงการนีคื อ การจัดสรร
งบประมาณโดยตรงจากภาครั ฐสู่ป ระชาชนสามารถ
ดําเนินการได้ โดยประชาชนในหมู่บ้านหรื อชุมชนมีการ
ประชุมถึงปั ญหาทีเกิดขึนในชุมชน เพือหาแนวทางแก้ ไข
ร่ วมกัน ซึงจะมีตวั แทนจากอําเภอหรื อเทศบาลเข้ าร่ วม
สังเกตการณ์ รวมทังให้ คําแนะนําปรึ กษาในการประชุม
และการประชาคม ทําโครงการของบประมาณโดยตรง
จากภาครัฐ ซึงต้ องมีคณะกรรมการทีคนในชุมชนเลือก
เข้ ามาดูแลโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ ของหมู่บ้านเป็ นหลัก โดยประชาชนเองมี
ศักยภาพในการบริ หารงบประมาณด้ วยตนเอง ซึง อาศัย
กลุ่มผู้นําหมู่บ้านเป็ นผู้กระตุ้นให้ คนในหมู่บ้านมีส่วน
ร่ ว มในการดํ า เนิ น การ ด้ ว ยการจัด ประชุ ม หารื อ
ประชาคมทังหมู่บ้าน มีคณะกรรมการดําเนินการทัง
ด้ านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การจัดซือ และ
การปฏิบตั ิงาน โดยมีข้อเสนอว่าควรจะมีองค์การหรื อ
สถาบัน ความรู้ ที ทํ า หน้ าที ถ อดบทเรี ย นกรณี ศึ ก ษา
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ตัวอย่าง (Best Practice) เพือจัดผังความรู้ และบริ หาร
องค์ความรู้ภาคประชาชนให้ เป็ นระบบ โดยจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรมทักษะหรื อเทคนิคเฉพาะทาง ให้ คําแนะนําใน
เรื องการจัดทําและพัฒนาระบบบัญชี ฐานข้ อมูล และ
การพัฒนาเครื อ ข่ายการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ในส่ว นการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการทีเร่ งรี บทําให้ ชุมชน ข้ าราชการ
ภาครัฐทีเกียวข้ อง ไม่มีโอกาสทีจะศึกษาทําความเข้ าใจ
รายละเอียดโครงการอย่างจริ งจัง รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณหมูบ่ ้ าน/ชุมชน ทีขาดการเตรี ยมพร้ อมอาจ
นํ า ไปสู่ปั ญ หาการพึง พิ ง ภาครั ฐ ระยะยาวในอนาคต
ควรมีการจัดสรรนโยบายของรัฐเพือขยายผลไปสูค่ วาม
ยัง ยืน โดยควรยุบรวมโครงการทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึง
กัน เข้ า ด้ ว ยกัน เช่ น โครงการกองทุน หมู่บ้ านกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
หรื อนํา OTOP เข้ าไปเป็ นส่วนหนึงของโครงการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพือประหยัด
ค่าใช้ จ่ายทีซําซ้ อน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549)
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยมีความ
สนใจทีจะศึกษากระบวนการบริ หารจัดการโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ใน
จังหวัดมหาสารคาม เนืองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ น
พืนทีทีใหญ่และมีประชากรจํานวนมาก การนําโครงการ
ทีทําให้ ประชาชนพึง พาตนเองเป็ นเรื องทีมีความสําคัญ
ต่อภูมิภาค โดยจํากัดขอบเขตพืนทีให้ เล็กลงเป็ นจังหวัด
มหาสารคาม เนืองจากผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าจังหวัด
มหาสารคาม ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ยึดวิถีชีวิตแบบ
ดังเดิ ม ไม่ มี ก ารปรั บ เปลี ย นค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรม
ตลอดจนยังขาดความรู้ความเข้ าใจในการบริ หาร อีกทัง
ยัง ไม่ เ คยมี ก ารประเมิ น โครงการพัฒ นาศั ก ยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในระดับภาพรวมทัง
จังหวัดมหาสารคามมาก่อนหน้ านี ผู้วิจัยจึงมีความ
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สนใจทีจะศึกษาพืนทีจงั หวัดมหาสารคามเพือประโยชน์
ต่ อ การนํ า มาเป็ นแนวทางการบริ ห ารโครงการเพื อ
ประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน
จัง หวัด มหาสารคามในอนาคตต่ อ ไป โดยศึ ก ษา
กระบวนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ว่าเป็ นไปตามกรอบทีกําหนดโดย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
หรื อไม่ อย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้ างทีเป็ นปั ญหาและ
อุปสรรคในการบริ หารจัดการ เพือจะได้ นําผลการวิจยั
มาใช้ เ ป็ นแนวทางในการกํ า หนดรู ป แบบการพัฒ นา
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
เพื อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของประชาชน ในจั ง หวั ด
มหาสารคามต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อ ศึ ก ษาระดั บ การพั ฒ นาโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพือ
ประโยชน์สงู สุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื อศึก ษาปั จ จัยความสํา เร็ จ ทีส่ง ผลต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
เพื อ ประโย ชน์ ส ู ง สุ ด ข องประชา ชน ในจังหวัด
มหาสารคาม
3. เพื อ ศึ ก ษาปั ญหาและอุ ป สรรคในการ
บริ ห ารโครงการพัฒ นาศัก ยภาพหมู่บ้ านขนาดเล็ ก
กลาง ใหญ่ เพือประโยชน์สงู สุดของประชาชนในจังหวัด
มหาสารคาม
4. เพื อ เป็ นข้ อเสนอแนะในการบริ หาร
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
เพื อ ป ระโยชน์ ส ู ง สุ ด ของ ประช าชน ในจังหวัด
มหาสารคาม

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตต้ านเนือหา เป็ นการศึกษาทีมา
และความสําคัญของโครงการ กระบวนการบริ หาร
โครงการ ปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารโครงการ
ของชุม ชนหรื อ หมู่บ้ า น โดยศึก ษาในหลัก การหรื อ
ทฤษฎีทวั ไปทังจากตํารา นิตยสาร บทความต่าง ๆ และ
ศึกษาจากรณีการดําเนินโครงการของหมู่บ้านตัวอย่าง
ในจังหวัดมหาสารคาม
2. ขอบเขตด้ านระยะเวลา การศึกษาครังนี
ศึก ษาการบริ ห ารโครงการพัฒ นาศัก ยภาพหมู่บ้ า น
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – ปี พ.ศ.
2557
3. ขอบเขตด้ านประชากร ได้ แก่ บุคคลที
เกี ย วข้ องในการบริ ห ารโครงการพัฒ นาศั ก ยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และประชาชนทีมี
ภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดมหาสารคาม ซึงแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ได้ แก่
3.1 การวิจัยเชิ ง คุณภาพ (Qualitative
Research) เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ หลัก กลุม่ แรก คือ กลุม่ ผู้บริ หาร
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและ
บุ ค ลากรผู้ ปฏิ บั ติ ง านในโครงการพัฒ นาศั ก ยภาพ
หมูบ่ ้ านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 3 คน ได้ แก่ ผู้อํานวยการ
สํานักงานฯ และเจ้ าหน้ าทีผ้ ูปฏิบตั ิงาน ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 2 คน
กลุ่ม ทีส อง คื อ กลุ่ม ผู้นํ า ชุมชนหรื อ คณะทํา งาน
โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้ าน หมูบ่ ้ านละ 9 - 15 คน
3.2 ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง เ ชิ ง ป ริ ม า ณ
(Quantitative Research) เป็ นการเก็ บข้ อมูลด้ ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ หลักการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
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กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ วยสู ต รคํ า นวณของ
Yamane ซึง ได้ กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 351 คน
4. ขอบเขตด้ านพืนที : จังหวัดมหาสารคาม
โดยใช้ ก ลุ่ม หมู่บ้ า นที ไ ด้ รั บ การคัด เลือ กเป็ นหมู่บ้ า น
ต้ นแบบ 5 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านวังปทุม ตําบลหัวเรื อ
อําเภอวาปี ปทุม บ้ านโนนสูง ตําบลหนองแวง อําเภอ
กุดรัง บ้ านทางสองคอน ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมือ
มหาสารคาม บ้ า นป่ าโน และบ้ า นหนองใหม่ ตํ า บล
หนองกุง อําเภอนาเชือก
5. ขอบเขตด้ านตัวแปร
5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ได้ แก่ ปั จจัยด้ านนโยบาย ปั จจัยด้ านกระบวนการ
บริ หารงบประมาณ ปั จจัยด้ านภาวะผู้นํา ปั จจัยด้ าน
ความเข้ มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน และปั จจัยด้ านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
คือ การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ เพือประโยชน์สงู สุดของชุมชน ใน
จังหวัดมหาสารคาม

การทบทวนวรรณกรรม
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษารวบรวมข้ อมู ล ที เ กี ย วข้ อง
ได้ แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้ านขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่ แนวคิดเกี ยวกับนโยบายสาธารณะ การบริ หาร
โครงการ ปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็ จในการดําเนิน
โครงการ ปั ญหาอุ ป สรรคในการบริ ห ารโครงการ
รู ป แบบการพัฒ นาชุ ม ชน และประมวลจากแนวคิ ด
ทฤษฎีของนักวิชาการต่าง ๆ เพือสร้ างกรอบแนวคิดการ
วิ จัย โดยศึ ก ษารวบรวมจากแนวคิ ด ของรุ่ ง อรุ ณ
สถิตวัฒน์ (2556), มหาวิทยาลัยนเรศวร (2549),
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สํ า นัก งานกองทุน หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ
(2555ข)

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยชินนีเป็ นการวิจัยแบบผสม โดยนํา
ข้ อมูลทีได้ จากการสํารวจแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้ องกับ
แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพือประโยชน์สงู สุดของชุมชน ซึง
ได้ ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล เอกสาร หนังสือ บทความ
นิตยสาร ทังเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
แล้ วนําแนวคิดทฤษฎี เกี ยวกับนโยบาย การบริ หาร
โครงการ แนวคิดปั จจัยทีสง่ ผลต่อความสําเร็ จ แนวคิด
เกียวกับปั ญหาอุปสรรค และทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
โดยนํ า ข้ อ มูล ทังหมดมากํ า หนดเป็ นคํ า ถามในการ
ทําการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
ซึงเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เพือตอบวัตถุประสงค์
ทัง 4 ข้ อ คือ เพือศึกษาระดับการพัฒนา ปั จจัย
ความสําเร็ จ ปั ญหาและอุปสรรค และเพือเป็ นข้ อเสนอแนะ
ในการการพัฒ นาโครงการพัฒ นาศัก ยภาพหมู่บ้ า น
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพือประโยชน์สงู สุดของชุมชน
กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม สําหรับการศึกษาเชิง
ปริ มาณ (Quantitative Approach) ใช้ การเก็บข้ อมูลด้ วย
แบบสอบถาม เพือยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูลทีมา
จากการสัมภาษณ์ และสรุ ปเป็ นแนวทางการพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
เพือประโยชน์สงู สุดของ/ชุมชน
ขัน. ตอนการวิจัย
การทาวิ จัย ในครั งนี เป็ นการทํ า วิ จัย เชิ ง
คุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยใช้ การสํารวจเอกสาร และ
การวิ จัย ในเชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยการสํ า รวจ (Survey
Research) เพือศึกษาความคิดเห็น และการมีสว่ นร่ วม
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ของประชาชนในจังหวัดมหาสารคามโดยใช้ เครื องมือ
ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากการสํา รวจข้ อ มูล ใน
พืนทีจ ากการสังเกตพฤติ ก รรม และการใช้ ชี วิต อยู่
รวมกันของประชาชนในพืนที การสัมภาษณ์เชิงลึก จาก
ผู้มีประสบการณ์ และความรู้ ในเรื องข้ อมูลต่าง ๆ ใน
พืนที โดยการออกแบบสอบถาม เพือการสอบถามเป็ น
รายครัวเรื อนแล้ วนําข้ อมูลมารวบรวมและวิเคราะห์เป็ น
ภาพรวม และรายครัวเรื อน
ในส่วนของแบบสอบถาม จะทําการสอบถาม
ข้ อมูลจากประชาชน แบบสอบถามทีใช้ แบ่งออกเป็ น 5
ตอน คือ ตอนที 1 เป็ นการสอบถามข้ อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตอนที 2 ถามเกียวกับปั จจัยทีสง่ ผลให้ การ
บริ หารโครงการประสบความสําเร็ จ ตอนที 3 ถาม
เกี ยวกับปั ญหาอุปสรรคทีส่งผลกระทบต่อการบริ หาร
โครงการ ตอนที 4 ถามเกี ยวกับข้ อมูล เกี ยวกับ
กระบวนการดําเนินการของโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตังแต่ช่วง เตรี ยมการ
ช่วงดําเนินการ และการประเมินผลหลังจากโครงการ
เสร็ จสินแล้ ว และตอนทีเป็ นการคําถามปลายเปิ ดให้
แสดงความเห็นเพิมเติมเกียวกับการดําเนินโครงการฯ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจัยนี มีสถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์
ดังนี
1) ค่าความถีและค่าร้ อยละ ใช้ อธิบายข้ อมูล
ทัว ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
2) ค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

3) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) เพือวิเคราะห์ปัจจัยที
ส่งผลกระทบต่อการบริ หารโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพือประโยชน์สงู สุดของ
ประชาชน

ผลการวิจัย
ที ม าของโครงการกองทุน พัฒ นาศัก ยภาพ
หมูบ่ ้ าน มีดงั นี โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ เป็ นโครงการทีเปิ ดโอกาสให้ ประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ ร่วมกันแก้ ปัญหาในชุมชน โดย
พิจารณาจากสภาพปั ญหาในชุมชนเป็ นหลัก แล้ วระดม
ความเห็นจากคนในชุมชนเพือหาแนวทางแก้ ปัญหา แต่
เนื อ งจากการขาดทรั พ ยากรในการพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภาครัฐจึงได้ จดั สรรงบประมาณ
เพือพัฒนาหมู่บ้านหรื อชุมชนต่าง ๆ โดยการจัดสรร
งบประมาณแบ่งตามขนาดของหมู่บ้านขนาดเล็ก (S)
ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท ขนาด
กลาง (M) ขนาดกลางได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
400,000 บาท และขนาดใหญ่ (L) ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณ 500,000 บาท การจัดสรรงบประมาณเป็ น
ลัก ษณะของเงิ น ก้ อ นที รั ฐ ให้ เ ปล่า แก่ ห มู่บ้ า น/ชุม ชน
(ไม่ใช่งบประมาณรายปี ต่อเนือง) โดยไม่ต้องส่งคืนใน
ภายหลัง และถ้ าหากมีดอกผลจากเงินงบประมาณส่วน
นี คนในหมู่บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนนันสามารถนํ า ไปบริ ห าร
จัดการเพือให้ เกิดประโยชน์ในชุมชนต่อไปได้ ลักษณะ
ของกิจกรรมหรื อโครงการทีหมู่บ้านหรื อชุมชนสามารถ
นํางบประมาณไปดําเนินการได้ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่
หลัก คือ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน
และสาธารณูปโภคในหมู่บ้ า นหรื อ ชุมชน กิ จ กรรม
ส่งเสริ มสนับสนุนอาชีพและการประกอบอาชีพ และ

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประกอบการของหมู่บ้านและชุมชน และกิจกรรม
ส่งเสริ มปั จจัยยัง ยืน
ปั จ จัย ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น โครงการ
กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่ ปั จจัยทีสง่ ผลมากทีสดุ คือ ด้ านภาวะผู้นํา ได้ แก่
ผู้นําชุมชนหรื อคณะกรรมการโครงการ มีความกล้ า
ตัดสินใจ มุ่งมัน ในการทํางาน มีความรับผิดชอบต่อ
หน้ าที จึงทําให้ โครงการดําเนินไปด้ วยดีและมีประโยชน์
ต่อ หมู่บ้ า น/ชุ ม ชน ผู้นํ า ชุม ชนหรื อ คณะกรรมการ
โครงการ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
ปั จจั ย รองลงมาที ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
คือ ด้ านความเข้ มแข็งของหมูบ่ ้ าน/ชุมชน ประกอบด้ วย
ความสามัคคีในหมูบ่ ้ าน/ชุมชนมีสว่ นช่วยให้ การดําเนิน
โครงการประสบความสําเร็ จ ภูมิปัญญา ความรู้ และ
ความสามารถเดิมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีสว่ นช่วย
ให้ วางแผนโครงการมีความชัดเจน และสามารถดําเนิน
โครงการจนประสบความสําเร็ จ ผู้นําหรื อคณะกรรมการ
ผลการศึกษาเชิงปริ มาณมีความสอดคล้ องกับ
ผลการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ ซึง มาจากการสัม ภาษณ์
คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ ของแต่ละหมูบ่ ้ านต้ นแบบในฐานะกลุม่
ผู้นา พบว่า ปั จจัยทีสําคัญทีสง่ ผลให้ โครงการประสบ
ความสําเร็ จได้ อันดับแรก คือ ปั จจัยด้ านภาวะผู้นา ซึง
มีความสําคัญในการเสนอความคิดริ เริ มในการพัฒนา
ชุ ม ชนและการผลัก ดัน ให้ โครงการดาเนิ น ไปอย่ า ง
ต่อเนือง โดยการกระตุ้น นาพา หรื อเชิญชวนสมาชิกใน
ชุ ม ชนให้ เข้ าร่ ว มในกิ จ กรรมของโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แม้ ผ้ ูให้
สัมภาษณ์จะเห็นว่าปั จจัยด้ านผู้นามีความสําคัญอย่าง
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มากต่อความสําเร็ จของโครงการ แต่ปัจจัยอืน ๆ ทัง
ด้ านการมีสว่ นร่วมของประชาชนในหมูบ่ ้ าน/ชุมชน ด้ าน
งบประมาณ ปั จจัยด้ านความเข้ มแข้ งของหมู่บ้านและ
ชุมชน และปั จจัยด้ านนโยบาย ซึง ทังหมดล้ วนสนับสนุน
ให้ เกิ ด โครงการพัฒ นาศัก ยภาพหมู่ บ้ า นขนาดเล็ ก
กลาง ใหญ่ ขึนและดาเนินต่อไปจนประสบความสําเร็ จ
ปั ญ หาและอุป สรรคในการดํ า เนิน โครงการ
กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่ ปั ญหาทีมีอิทธิพลสูงสุด คือ ด้ านการมีสว่ นร่ วม
ของประชาชน ได้ แก่ การขาดความร่ วมมือ ไม่มี
ประชาชนเข้ าร่ วมดําเนิน ขาดความเห็นจากประชาชน
ในหมู่บ้ า น/ชุม ชน ทํ า ให้ ก ารดํา เนิ น งานไม่ไ ด้ ผ ลดี
เท่าทีควร การไม่มีผ้ ูนําหรื อคณะกรรมการทีมีความรู้
ความสามารถเข้ าร่วมแสดงความเห็น ทําให้ การประชุม
การวางแผน การดําเนินงานไม่คืบหน้ า ส่วนด้ านที
ส่งผลกระทบ ได้ แก่ ผู้ประเมินภายนอก (ทีไม่ใช่
คณะทํางานและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน) ไม่เข้ าใจ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการทีแท้ จริ ง ทําให้ เกิด
การประเมินในด้ านลบ การประเมินโครงการเมือสินสุด
โครงการเพียงครังเดียว ทําให้ ระหว่างการดําเนินงานไม่
ทราบข้ อบกพร่ อง ไม่มีการแก้ ไขปั ญหา จึงทําให้ การ
ดําเนินโครงการได้ รับผลไม่ดีเท่าทีควร การไม่ประเมิน
แผนการทํางานตังแต่เริ มโครงการ ว่าสามารถทําได้ ทํา
ตามแผนได้ ห รื อ ไม่ ส่งผลให้ ก ารดํา เนิ นงานจริ งไม่
ประสบความสําเร็ จ
สําหรับการสัมภาษณ์พบว่าอุปสรรคหลักของ
การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ ในหมูบ่ ้ านต้ นแบบ คือ ปั ญหาอุปสรรคด้ าน
งบประมาณและด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การดาเนินโครงการ กล่าวคือ หากงบประมาณไม่เพียง
ในการดําเนินโครงการย่อ มส่งผลให้ โครงการประสบ
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ความสําเร็ จได้ ยาก สําหรั บด้ านการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในชุมชน ด้ านนีถือเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของ
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
เนื อง จา ก โค รง ก าร นี ริ เ ริ ม ขึ น จ าก กา ร เล็ ง เ ห็ น
ความสํ า คัญ ในการแก้ ปั ญหาในชุ ม ชนด้ า นตัว ของ
ชาวบ้ านหรื อคนในชุมชนเอง และถ้ าหากคนในชุมชนไม่
เข้ าร่ วมดําเนินการแล้ ว ย่อมถือเป็ นความล้ มเหลวของ
โครงการ
สําหรั บกระบวนการบริ หารโครงการกองทุน
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
การกํ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบหน้ าที ห ลัก และการปฏิ บัติ
หน้ าที ต ามที ไ ด้ รั บ มอบหมาย จากการสั ม ภาษณ์
หมู่บ้านต้ นแบบ พบว่า การแบ่งหน้ าทีกันรั บผิดชอบ
และปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมาย ทุกคนล้ วน
ปฏิบตั ิตามบทบาท ได้ แก่ ฝ่ ายการเงินและการจัดทํา
บัญชี มีหน้ าทีจดั ทําบัญชีและจัดเก็บเงิน ฝ่ ายควบคุม
ตรวจสอบโครงการ มีหน้ าทีในการติดตามตรวจสอบ
ควบคุมความถูกต้ องของโครงการ ฝ่ ายจัดซือจัดจ้ าง มี
หน้ าทีจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และฝ่ ายผู้รับผิดชอบ
โครงการ มีหน้ าทีในการดูแลรับผิดชอบโครงการ การ
วางแผน ซึ ง อยู่บ นพื นฐานองค์ ค วามรู้ ภูมิ ปั ญ ญา
ชาวบ้ าน และจากคําแนะนําของผู้ทีเกียวข้ อง ตลอดจน
หนังสือต่าง ๆ จากการศึกษาทังเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณ ภาพ พบว่ า การดํ า เนิ น การโครงการพัฒ นา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของหมู่บ้าน
ต้ นแบบทัง 5 หมู่บ้าน มีการวางแผนก่อนการดาเนิน
การทุกครั ง มีก ารประชุมหารื อ เพือ วางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกัน การระดมความเห็น การประชุมหรื อ
การประชาคม ถื อว่าทุกคนในชุมชนมีโ อกาสแสดง
ความเห็น และร่วมกันคัดเลือกโครงการทีเป็ นประโยชน์
ต่อหมูบ่ ้ าน/ชุมชน การลงมือปฏิบตั ิหรื อการดําเนินการ

ตามแผนงาน เป็ นขันตอนการดูแลให้ ทกุ อย่างดําเนินไป
ตามแผนงานทีวางไว้ ถื อเป็ นขันตอนทีสําคัญ ทีสุด
เนืองจากเป็ นขันตอนการลงมือทําให้ กลายเป็ นรู้เป็ นร่าง
การควบคุ ม ตรวจสอบและการรายงานผลการ
ปฏิบัติง านไปยังหน่ว ยงานทีเกี ยวข้ อง เป็ นขันตอน
ตรวจสอบว่าการดําเนินการเป็ นไปตามแผนหรื อไม่
การทดสอบสมมติ ฐ านเป็ นการยื น ยั น ว่ า
ปั จจัยทีสง่ ผลให้ การบริ หารโครงการประสบความสําเร็ จ
ประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านนโยบาย ด้ านกระบวนการ
บริ หารงบประมาณ ด้ านภาวะผู้นํา ด้ านความเข้ มแข็ง
ของหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชนและด้ านการมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชน และปั ญหาอุปสรรคทีส่งผลกระทบต่อการ
บริ หารโครงการ ประกอบด้ วย ด้ านบุคลากร ด้ าน
งบประมาณ ด้ านการวางแผน ด้ านการประเมินผล
ด้ านกระบวนการและขันตอนการดําเนินงาน และด้ าน
การมีส่วนร่ วมของประชาชน สามารถส่งผลต่อการ
บริ ห ารโครงการพัฒ นาศัก ยภาพหมู่บ้ านขนาดเล็ ก
กลาง ใหญ่

อภิปรายผล
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้ านขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ เป็ นโครงการทีเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนใน
หมู่บ้ า น/ชุม ชนได้ ร่ ว มกัน แก้ ปั ญ หาในชุ ม ชน โดย
พิจารณาจากสภาพปั ญหาในชุมชนเป็ นหลัก แล้ วระดม
ความเห็นจากคนในชุมชนเพือหาแนวทางแก้ ปัญหา ซึง
สอดคล้ องกับความเห็นของบัณฑร อ่อนดา (2553,
หน้ า 61) ทีเห็นว่า ชุมชนมีศกั ยภาพในการพัฒนา
ตนเองได้ โดยโครงการทีแต่ละชุมจัดตังขึนนันถือได้ วา่ มี
ทังโครงการทีริเริ มขึนใหม่และเป็ นโครงการทีปรับปรุ ง
แก้ ไขปั ญหาตามแนวคิดของปกรณ์ ปรี ยากร (2548,
หน้ า 6-7) แต่เนืองจากการขาดทรัพยากรการพัฒนา
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ระบบสาธารณู ป โภคต่ า ง ๆ ภาครั ฐ จึ ง จั ด สรร
งบประมาณเพือพัฒนาหมู่บ้านหรื อชุมชนต่าง ๆ โดย
การจัด สรรงบประมาณแบ่ ง ตามขนาดของหมู่บ้ า น
ขนาดเล็ก (S) ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ 300,000
บาท ขนาดกลาง (M) ขนาดกลางได้ รับการจัดสรร
งบประมาณ 400,000 บาท และขนาดใหญ่ (L) ได้ รับ
การจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท การจัดสรร
งบประมาณเป็ นลักษณะของเงินก้ อนทีรัฐให้ เปล่าแก่
หมู่บ้าน/ชุมชน (ไม่ใช่งบประมาณรายปี ต่อเนือง) โดย
ไม่ต้องส่งคืนในภายหลัง และถ้ าหากมีดอกผลจากเงิน
งบประมาณส่วนนีคนในหมู่บ้านหรื อชุมชนนันสามารถ
นําไปบริ หารจัดการเพือให้ เกิดประโยชน์ในชุมชนต่อไป
ได้ ทังนีตามแนวคิดของ Thomas Dye (1995) และ Ira
Sharkansky (1982) ทีกล่าวว่า นโยบายคือ สิงใด ๆ
หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ทีรัฐบาลตัดสินทํา เช่นเดียวกับ
Lasswell and Kaplan (1950) และ James Anderson
(1984) ทีเห็นว่า แผนการ โครงการ หรื อแนวปฏิบตั ิที
รัฐบาลกําหนดขึนล้ วนถือเป็ นนโยบายของรัฐ
ลักษณะของกิ จกรรมหรื อโครงการทีหมู่บ้าน
หรื อชุมชนสามารถนํางบประมาณไปดําเนินการได้ แบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมปรับปรุ งและพัฒนา
โครงสร้ างพืนฐาน และสาธารณูปโภคในหมู่บ้านหรื อ
ชุม ชน กิ จ กรรมส่ง เสริ ม สนับ สนุน อาชี พ และการ
ประกอบอาชีพ และการประกอบการของหมู่บ้านและ
ชุมชน และกิจกรรมส่งเสริ มปั จจัยยัง ยืน ลักษณะของ
โครงการเหล่านีสอดคล้ องกับความเห็นของ ปาริ ชาติ
วลัยเสถียร และคณะ (2546, หน้ า 74 – 83) ทีกล่าวถึง
การพัฒนาชุมชน ว่าหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้ ดีขนึ
การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของหมู่บ้านต้ นแบบ พบว่า
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ปั จจัยทีสง่ ผลมากทีสดุ คือ ด้ านภาวะผู้นํา โดยภาวะ
ผู้นําในทีนี คือ ผู้นําชุมชนหรื อคณะกรรมการโครงการ
มีความกล้ าตัดสินใจ มุ่งมัน ในการทํางาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที จึงทําให้ โครงการดําเนินไปด้ วยดี
และมีประโยชน์ตอ่ หมูบ่ ้ าน/ชุมชน ซึง ลักษณะดังกล่าวมี
ความสอดคล้ องกับแนวคิดของ Warren Bennis and
Burt Nanus (2007, pp. 6-12) โดยเขาอธิบายถึง
ลักษณะของผู้วา่ ต้ องมีความรับผิดชอบ ผูกพันต่อพันธะ
สัญญาที มีต่อองค์ ก ารและสมาชิ กองค์ ก ารนัน ๆ ใน
ขณะเดียวกันผู้นําชุม ชนหรื อคณะกรรมการโครงการ
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ได้ เป็ นอย่างดี และมีการแจ้ งข้ อมูลแก่ประชาชนใน
หมูบ่ ้ าน/ชุมชน ทําให้ โครงการดาเนินการได้ ราบรื น ผู้นํา
ชุมชนหรื อคณะกรรมการโครงการ มีความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับโครงการ และสามารถอธิบายให้ ประชาชนใน
หมูบ่ ้ าน/ชุมชนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามได้ ส่งผลให้ ทกุ คน
ช่วยกันทําในโครงการได้ ดีขนึ รวมทัง ความเสียสละของ
ผู้น าชุ ม ชนหรื อ คณะกรรมการโครงการ ส่ง ผลให้
โครงการประสบความสําเร็ จ โดยลักษณะเป็ นลักษณะ
ของผู้ทีมีความเป็ นผู้นําของ Andrew J. Dubrin (1995,
pp. 9-13) และ ชัยวัฒน์ ชยางกูล, ม.ล. (2549, หน้ า
18-19) อันสะท้ อนให้ เห็นลักษณะของผู้นําทีเป็ นทังผู้
ถ่ายทอดความรู้ และนักปฏิบตั ิทีอยู่บนพืนฐานขององค์
ความรู้
ปั ญหาทีมีอิทธิ พลสูงสุด คือ ด้ านการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน ประกอบด้ วย การขาดความร่ วมมือ
ไม่มี ป ระชาชนเข้ า ร่ ว มดํ า เนิ น ขาดความเห็ น จาก
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทําให้ การดําเนินงานไม่ได้
ผลดีเ ท่าที ควร การไม่มีผ้ ูนําหรื อคณะกรรมการที มี
ความรู้ความสามารถเข้ าร่วมแสดงความเห็น ทําให้ การ
ประชุม การวางแผน การดํ า เนิน งานไม่คืบ หน้ า
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สอดคล้ องกับแนวคิดของ Geoff Mulgan (2005, p.18)
ทีเห็นว่าการมีสว่ นร่วมของสมาชิกมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินการต่าง อีกทังระดับการมีสว่ นร่ วมมีหลายระดับ
ผู้นําโครงการสามารถจัดระดับการมีสว่ นร่ วมให้ เข้ ากับ
ลักษณะกิจกรรมได้
ปั ญหาและอุปสรรคทีมีอิทธิพลรองลงมา คือ
ด้ านกระบวนการและขันตอนการดําเนินงาน ได้ แก่
การทีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้นําไม่เข้ าใจใน
กระบวนการหรื อขันตอนการทํางาน ทําให้ การทํางาน
ล่าช้ า ส่งผลเสียต่อโครงการ สามารถอธิ บายได้ โดย
หลักการของ Fayol (1949) เรื องหลักการบริ หาร ถ้ า
หากสมาชิ กไม่เข้ าใจกระบวนการและเป้าหมายแล้ ว
การดําเนินการย่อมไม่ระสบความสําเร็ จ
ด้ านการประเมินผล พบว่า ผู้ประเมินภายนอก
(ทีไม่ใช่คณะทางานและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน)
ไม่เข้ าใจวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการทีแท้ จริ ง
ทําให้ เกิดการประเมินในด้ านลบ การประเมินโครงการ
เมือสินสุดโครงการเพียงครังเดียว ทําให้ ระหว่างการ
ดําเนินงานไม่ทราบข้ อบกพร่ อง ไม่มีการแก้ ไขปั ญหา
จึงทําให้ การดําเนินโครงการได้ รับผลไม่ดีเท่าทีควร การ
ไม่ ป ระเมิ น แผนการทํ า งานตั งแต่ เ ริ มโครงการว่ า
สามารถทํ า ได้ ตามแผนได้ ห รื อ ไม่ ส่ ง ผลให้ การ
ดําเนินงานจริ งไม่ประสบความสําเร็ จ ซึง สามารถได้ โดย
แนวคิดของ มยุรี อนุมานราชธน (2551, หน้ า 229) ว่า
การประเมินโครงการสามารถนํามาซึงการพัฒนา และ
ทําให้ โครงการประสบความสําเร็ จได้
ภายใต้ ความสําเร็ จของการดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของ
หมูบ่ ้ านต้ นแบบทัง 5 หมูบ่ ้ านสามารถสรุ ปได้ ว่ามีความ
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการบริ ห ารโครงการพัฒ นา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของสํานักงาน

กองทุน หมู่บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ (2555)
ในขณะเดียวก็สอดคล้ องกับแนวคิดของ Clifford F.
Gray and Erik W. Larson (2000) ซึงกล่าวถึงบทบาท
หน้ าทีของผู้ร่วมโครงการ การวางแผน การมีสว่ นร่ วม
การลงมือปฏิบตั ิ ตลอดจนการตรวจสอบ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) หมู่ บ้ านหรื อชุ ม ชนต้ องนํ า นโยบา ย
ระดับ ชาติ ม าเป็ นแนวทางการบริ ห ารโครงการของ
หมู่บ้าน โดยเขียนแผนการดําเนินงานทุกขันตอน ทัง
แผนการดําเนินงาน แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การ
บริ หารงบประมาณให้ ยงั ยืนและสามารถยืนหยัดได้ ด้วย
ตัวของชุมชนเองในอนาคต ไม่ต้องพึงพางบประมาณ
จากรัฐบาลตลอดไป
2) การกํ า หนดนโยบายเกี ย วกั บ เรื องนี
รั ฐ บาลควรนํ า ปั ญหาอุ ป สรรคที เ กิ ด ขึ นในการ
ดําเนิน การทีผ่านมา มาทบทวนและพิจ ารณาแนว
ทางแก้ ไข รวมถึงปรับปรุ งโครงการก่อนการกํ าหนด
นโยบายรอบใหม่
ข้ อเสนอแนะเชิ ง การบริ ห ารโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
1) โครงการบางโครงการทีหมูบ่ ้ านหรื อชุมชน
ดาเนินการ ไม่ใช่ลกั ษณะของโครงการทียงั ยืน หรื อเป็ น
ลักษณะของโครงการทีใช้ งบประมาณแล้ วหมดไปใน
ครังเดียว ไม่สามารถสร้ างผลกําไรหรื อเก็บต้ นทุนคืนมา
หมุนเวียนในระบบได้ ดังนันจึงขอเสนอให้ รัฐบาลหรื อ
หน่ ว ยงานที เ กี ย วข้ อ งกํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งาน
เกี ย วกับ โครงการพัฒ นาศัก ยภาพหมู่บ้า นขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ ให้ มีความชัดเจนมากยิงขึน ในเรื องของการ
กําหนดลักษณะโครงการทีชาวบ้ านพึงดําเนินการ โดย
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กํ า หนดให้ เป็ นลั ก ษณะโครงการที ห มู่ บ้ าน/ชุ ม ชน
สามารถอยู่ได้ ด้วยตนเอง สามารถนํากําไรมาสร้ างสิง
สาธารณะประโยชน์ ให้ กับชุมชนได้ อย่างยัง ยืน และ
โครงการก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ แม้ ในปี ต่อ ๆ ไป
รัฐบาลจะไม่จดั งบประมาณสนับสนุนแล้ ว
2) การดํ า เนิ น การให้ เป็ นไปตามข้ อแรก
จํ า เป็ นต้ องอาศัย องค์ ค วามรู้ ที เ ฉพาะเจาะจงบาง
ประการ ทังเกียวกับโครงการทีชาวบ้ านหรื อชาวชุมชน
จะดําเนินการและเทคนิควิธีการบริ หารโครงการ รวมทัง
การบริ ห ารจัด การงบประมาณ ซึง รั ฐ บาลควรจัด
หน่วยงานหรื อเจ้ าหน้ าทีทีมีความเชียวชาญเข้ าไปให้ คา
แนะนําหรื อความรู้ หรื ออาจจัดตังเป็ นหน่วยงานทีให้
ความรู้เรื องโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ โดยเฉพาะ เนืองจากทีผ่านมา ผู้ทีเข้ าไปให้
ความรู้ อาจเป็ นเจ้ าหน้ าทีจากอําเภอหรื อเทศบาล ซึงมี
ข้ อจํากัดในความรู้บางเรื อง และอาจให้ ความรู้ ในระดับ
ลึกไม่ได้
ข้ อเสนอแนะในหารศึกษาครัง. ต่ อไป
1) ค ว ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ ร ะ ห ว่ า ง ปั จ จั ย
ความสําเร็ จในรายละเอียด เพือเปรี ยบว่าปั จจัยใดมี
อิ ท ธิ ต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารโครงการพัฒ นา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มากทีสดุ เพือ
หาแนวทางการส่งเสริ มปั จจัยทีทรงอิทธิพลมากทีสดุ ให้
แต่ละหมูบ่ ้ านและชุมชน
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2) ควรศึกษาเปรี ยบระหว่างปั ญหาอุปสรรค
ในการดาเนิน โครงการในรายละเอียด เพือหาแนว
ทางการป้องกันและให้ คําแนะนําหรื อช่วยเหลือในเชิง
การบริ หารได้
3) ควรศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมูบ่ ้ านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในจังหวัดอืน ๆ
เพือนํามาเปรี ยบเทียบผลการศึกษา และแนวทางการ
แก้ ปัญหา ปั จจัยความสําเร็ จและปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ซึง จะสามารถนําผลการศึกษาหรื อผลการประเมินนีมา
พัฒนาโครงการในลักษณะเดียวกันนีได้
4) ควรศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการจัด ตัง
ศูนย์ให้ ความรู้ ในการดาเนินการหรื อกํ าหนดโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยทํา
ให้ เป็ นศูนย์ให้ ข้อมูลครบด้ านแก่หมูบ่ ้ านหรื อชุมชนต่าง ๆ
เพื อ ทํ า โครงการพัฒ นาศัก ยภาพหมู่บ้ า นขนาดเล็ ก
กลาง ใหญ่ ทีสามารถทําให้ ชาวบ้ านหรื อชุมชน สามารถ
พึง ตัวเองได้ ในระยะยาว โดยศูนย์ให้ ความรู้ นีควรได้ รับ
การออกแบบให้ สามารถลงพื นที ไ ปให้ ความรู้ กั บ
ชาวบ้ านได้ เนืองจากสภาพการประกอบอาชีพของ
ชาวบ้ านและลักษณะพืนฐานทีไม่มีเวลาและไม่สะดวก
ในการเข้ า หาหน่ ว ยราชการ การที เ จ้ าหน้ า ที จ าก
หน่วยงานภาครัฐเข้ าไปให้ ความรู้ ในพืนทีจึงน่าจะเป็ น
ทางออกทีดีสาหรับการสร้ างความยัง ยืนให้ กบั โครงการ
นี
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