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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการ
พัฒนา ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการการพัฒนาโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม 
โดยการศึกษานี้ เป็นการศึกษาแบบผสม คือ การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการหมู่บ้านของหมู่บ้านต้นแบบ และกลุ่มผู้บริหารส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน และ
การศึกษาเชิงปริมาณด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 336 ชุด โดยผลการศึกษา
มีรายละเอียด ดังนี ้

ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.16โดยภาวะผู้น าในที่นี้ หมายถึง 
ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ มีความกล้าตัดสินใจ มุ่งมั่นในการท างาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงท าให้โครงการด าเนินไปด้วยดีและมีประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ พบว่า ปัญหาที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.09 ซึ่ง
หมายถึง การขาดความร่วมมือ ไม่มีประชาชนเข้าร่วมด าเนิน ขาดความเห็นจากประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 
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 กระบวนการบริหารโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
พบว่า มีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน ได้แก่ ก าหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่หลักและการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย วางแผนการด าเนินโครงการ ระดมความเห็นเพื่อคัดเลือกโครงการ ลงมือ 
ปฏิบัตติามแผนงาน และควบคุมตรวจสอบการด าเนินงาน 

โดยการศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ควรน านโยบายระดับชาติมาเป็นแนว
ทางการบริหารโครงการของหมู่บ้าน และรัฐบาลควรน าปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาแก้ไขในการ
ก าหนดนโยบาย ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร เสนอให้ก าหนดกรอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้
ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงรัฐบาลจัดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไป
ให้ค าแนะน าหรือความรู้แก่ชาวบ้าน ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า ควร
ศึกษาถึงปัจจัยความส าส าเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางสนับสนุนและแก้ไขให้แก่
ชาวบ้าน ควรศึกษาการประเมินผลการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  
ในจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษา และควรศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์
ให้ความรู้ในการด าเนินการหรือก าหนดการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่
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ABSTRACT 

 This thesis aimed to study the level of development, successful factors, its problems and 
obstacles, and to recommend on managing the projects in Maha Sarakham province. This thesis 
adopted mixed methodology of qualitative and quantitative researches, by interviewing committees of 
best practice villages and collecting 336 questionnaires from those best practice villages.  
 The results showed that successful factors in operating of the projects were leadership with 
the score of 4.16. Leadership meant committees in best practice villages were confident to decide in 
doing something, dedicated themselves for the job, and responsible for their duties. These could move 
forward the projects effectively.  
 Problems and obstacles in operating the projects were the participation of villagers which 
shown by the score of 3.09. It meant there was a shortage of participation, which led to the decreasing 
effectiveness of operating the projects. 
 Processes in managing the projects revealed many steps namely designating responsibility to 
people and tasks, planning for operation, brainstorming to choose projects, taking actions, and 
assessing the operation. 
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 Policy recommendation for this study was bringing national policies to guide managing 
through the projects and the government should realize on feedbacks from operating projects. 
Management recommendation was designating framework to be more obvious in order to build self-
help communities, the government should also provide specialists or build up an organization to train 
villagers. Recommendations for next studies were studying to compare successful factors and 
problems of the projects to support and set solving system for communities, to study assessing the 
projects in other provinces to compare the results, and should study the possibility to build up 
knowledge center for operating the projects.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบในจัง หวัด
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