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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามทางสาย
กลาง ให้อยู่ในความพอเพียงพอประมาณ มีเหตุผล เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันอันเนื่องมาจากผลกระทบ
จากปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งระดับโลก และปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเอง จุดมุ่งเน้น
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้คือ สร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
ประการหนึ่งที่ถูกก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้คือ การแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่ม
ศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ใน
แผนพัฒนาๆ ฉบับที่  9 ไว้ 4 แนวทางได้แก่ 

1) สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ทั่วถึง 
2) สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
3) พัฒนาโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตแก่คน

ยากจน 
4) สร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถให้คนยากจนสามารถก่อร่างสร้างตัวและพึ่งพา

ตัวเองได้มากขึ้น 
จากเนื้อความตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ดังกล่าว ซึ่งมุ่งยึด

หลักการใช้แนวทางพัฒนาแบบทางสายกลางเพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤต อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ หลายฉบับก่อนหน้านี้ที่มุ่งเน้นเฉพาะการเร่งสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจระดับมหภาคเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม และปัญหาต่างๆ มากมาย  เช่น  
ปัญหาการอพยพแรงงานภาคเกษตรเข้าสู่เมืองใหญ่ ปัญหาชุมชนแออัด ฯลฯ  

ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9 เน้นการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน แบบมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเน้นการสร้างศักยภาพของชุมชน โดยให้นักพัฒนาที่มา
จากภายนอกชุมชนมีบทบาทเป็นเพียงพี่เลี้ยงที่สนับสนุนการด าเนินการภายในชุมชนเท่านั้น เน้น
การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเกิดความคิด ความรู้และความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (วงศกร ภู่ทอง และ
อลงกต ศรีเสน, 2545, หน้า 8) ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับนี้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน 
และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในสังคม/ชุมชน รวมทั้งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนในชนบทได้มีการรวมตัวกันเพื่อด าเนินการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้
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ประชาชนในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ตลอดจนร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยใช้
ประสบการณ์จากพลังคนในชุมชน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน  

ประกอบกับการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ที่
ก าหนดให้ปัญหาความยากจนเป็นนโยบายเร่งด่วน และเป็นปัญหาหนึ่งในวาระแห่งชาติ และ
ตั้งเป้าหมายว่ารัฐบาลจะขจัดความยากจนให้หมดสิ้นภายใน พ.ศ. 2551 ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันหลาย
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ส าหรับด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการธนาคารประชาชน โครงการพักช าระหนี้และการลดภาระหนี้
ให้แก่เกษตรกร โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนด้านสังคม ประกอบด้วย โครงการ 
30 บาทรักษาทุกโรค โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นต้น 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจนเพิ่มในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2546 คือ การจดทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ หรือที่
รู้จักกันทั่วไปว่า การจดทะเบียนคนจน 7 ประเภท คือ กลุ่มปัญหาส าคัญด้านที่ดินท ากิน คนเร่ร่อน ผู้
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย การช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม 
การถูกหลอกลวง และ หนี้สินภาคประชาชนและที่อยู่อาศัยคนจน 

โดยนโยบายที่รัฐบาลประกาศเสริมเข้ามาต่อเนื่องกับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนใน 
พ.ศ. 2547 ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งมีที่มาจากการที่รัฐบาล
ในเวลานั้น ได้เดินทางตรวจราชการทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้องเรียนและขอความ
ช่วยเหลือในเร่ืองงบประมาณเพื่อไปใช้แก้ปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน และปัญหาชีวิตประจ าวัน จึงเป็น
สาเหตุให้เกิดการริเร่ิมโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพลิกฟื้นหมู่บ้าน ให้มีพลังใน
การขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างโอกาสให้ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความพร้อมในกระบวนการสร้างสรรค์
ความคิด และน าไปสู่แนวทางปฏิบัติในการด ารงชีวิตและมีอาชีพอย่างมีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืน 
โดยโครงการน้ีถือเป็นเคร่ืองมือท าให้เห็นทิศทางและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชาน 
(Demand) และเป็นรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคประชาชาน การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเพื่อการด ารงชีพและการมีอาชีพของประชาชนโดยส่วนรวมนี้ ถือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้เกิดการสร้างผู้น าท้องถิ่นจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพในอนาคต     

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี
งบประมาณ 2548 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 9.4 พันล้าน
บาท และมีการบริหารงบประมาณมาจนถึงปัจจุบัน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ  
ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณโดยตรงเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน น าไปแก้ไข
ปัญหาส่วนรวม เพื่อด ารงชีวิตประจ าวัน และประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยให้ประชาชน
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เป็นผู้บริหารจัดการเอง ซึ่งถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตย (ส านักงานพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน SML, 2548, หน้า 1) 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นโครงการที่มีรูปแบบ
แตกต่างไปจากโครงการอ่ืนของรัฐบาล เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณให้กับประชาชนโดยตรง 
โดยไม่ผ่านหน่วยงานภาครัฐอ่ืน และให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าการ
บริหารกันเองของประชาชนจะท าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน เพราะประชาชานที่อยู่ใน
พื้นที่ย่อมจะเห็นปัญหาได้ชัดเจนกว่าบุคคลจากภายนอก รัฐบาลค านึงถึงการเตรียมทักษะและความ
พร้อมในการบริหาร ด้วยการฝึกอบรมแก่ข้าราชการ ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา และยังมี
การจัดท าหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ จ านวน 1,002 หมู่บ้าน เพื่อเป็นต้นแบบในการน าไป
ปฏิบัติหรือบริหารงบประมาณที่ได้รับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป 

ในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ประชาชนจะเป็นผู้
จัดตัง้คณะท างาน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน การบริหารจัดการ จัดล าดับความส าคัญ ตลอดจน
ความเร่งด่วนของปัญหาด้วยตนเองอย่างสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ เพื่อมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดแก่คนในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงาน ตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรตามเกณฑ์ขนาดของหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 
2555ก). 

หมู่บ้ำนหรือชุมชนขนำดเล็ก หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรน้อยกว่า 50 คน ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรมากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน 
ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 100,000 บาท และหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรมากกว่า 100 
คน แต่ไม่เกิน 500 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท 

หมู่บ้ำนหรือชุมชนขนำดกลำง หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรมากกว่า 500 คน แต่ไม่เกิน 
1,000 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 400,000 บาท 

หมู่บ้ำนหรือชุมชนขนำดใหญ่ หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท 

โดยในระยะแรกมีการโอนเงินให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ (Best 
Practice) จ านวน 1,024 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547 หลังจากได้มีการด าเนิน
โครงการในระยะแรก ได้มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 พบว่า ในส่วนของรายได้ครัวเรือนดีขึ้นร้อยละ 46.1 เท่าเดิม
ร้อยละ 52.7 และน้อยลงร้อยละ 1.2 โดยในส่วนของความส าเร็จของการด าเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลางเฉลี่ยทุกภาคร้อยละ 52.2 ข้อคิดเห็นต่อโครงการต้องปรับปรุงร้อยละ 39.1 ไม่ต้องปรับปรุง
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ร้อยละ 28.0 และไม่มีความคิดเห็นร้อยละ 32.9 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าโครงการนี้ยังคงไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2548)  

ผลการศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน /
ชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2547-2548 ได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญของ
โครงการนี้คือ การจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากภาครัฐสู่ประชาชนสามารถด าเนินการได้  โดย
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนมีการประชุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ซึ่งจะมีตัวแทนจากอ าเภอหรือเทศบาลเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาใน
การประชุมและการประชาคม และท าโครงการของบประมาณโดยตรงจากภาครัฐ ซึ่งต้องมี
คณะกรรมการที่คนในชุมชนเลือกเข้ามาดูแลโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  
ของหมู่บ้านเป็นหลัก โดยประชาชนเองมีศักยภาพในการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง ซึ่งอาศัย
กลุ่มผู้น าหมู่บ้านเป็นผู้กระตุ้นให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ด้วยการจัดประชุม
หารือประชาคมทั้งหมู่บ้าน มีคณะกรรมการด าเนินการทั้งด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การ
จัดซื้อ และการปฏิบัติงาน  แต่ทั้งนี้ การศึกษานี้ได้เสนอว่าควรจะมีองค์การหรือสถาบันความรู้ที่ท า
หน้าที่ถอดบทเรียนกรณีศึกษาตัวอย่าง (Best Practice) เพื่อจัดผังความรู้และบริหารองค์ความรู้ภาค
ประชาชานให้เป็นระบบ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะหรือเทคนิคเฉพาะทาง ให้ค าแนะน าใน
เร่ืองการจัดท าและพัฒนาระบบบัญชี ฐานข้อมูล และการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ในส่วน
การประชาสัมพันธ์โครงการที่เร่งรีบท าให้ชุมชน ข้าราชการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่มีโอกาสที่จะ
ศึกษาท าความเข้าใจรายละเอียดโครงการอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณหมู่บ้าน /ชุมชน 
ที่ขาดการเตรียมพร้อมอาจน าไปสู่ปัญหาการพึ่งพิงภาครัฐระยะยาวในอนาคต โดยข้อเสนอจาก
งานวิจัยฉบับนี้ เสนอการจัดสรรนโยบายของรัฐเพื่อขยายผลไปสู่ความยั่งยืน โดยควรยุบรวม
โครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านกับโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  หรือน า OTOP เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณี
จังหวัดมหาสารคาม เน่ืองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่ใหญ่และมีประชากรจ านวนมาก 
การน าโครงการที่ท าให้ประชาชนพึ่งพาตนเองเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญต่อภูมิภาค โดยผู้วิจัยจ ากัด
ขอบเขตพื้นที่ให้เล็กลงเป็นจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าจังหวัดมหาสารคาม 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ตลอดจนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร อีกทั้งยังไม่เคยมีการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในระดับภาพรวมทั้งจังหวัดมหาสารคามมาก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
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ที่จะศึกษาพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อน ามาเป็นประโยชน์ต่อการน ามาเป็นแนวทางการบริหาร
โครงการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนจังหวัดมหาสารคามในอนาคต
ต่อไป โดยศึกษาถึงกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ว่า
เป็นไปตามกรอบที่ก าหนดโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือไม่ 
อย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ เพื่อจะได้น า
ผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคามต่อไป 

จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 1,940 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านและชุมชน
ต้นแบบตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จ านวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1) บ้านวังปทุม ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
2) บ้านโนนสูง ต าบลหนองแวง อ าเภอกุดรัง 
3) บ้านท่าสองคอน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
4) บ้านป่าโน ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก 
5) บ้านหนองใหม่ ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก 
การด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านของทั้ง 5 หมู่บ้านนี้เร่ิมต้นขึ้นจากกลุ่มผู้น าหมู่บ้านได้ร่วมกัน

จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน เป็นต้น แต่กิจกรรมโดยปกติ
ของหมู่บ้าน/ชุมชนจะมาจากการน าของกลุ่มผู้น าหรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งการด าเนินการหลายเร่ืองยัง
ขาดงบประมาณสนับสนุน บางกิจกรรมผู้น าชุมชนก็ระดมทุนจากสมาชิกในชุมชน เช่น การบูรณะ
ซ่อมแซมวัด/โบสถ์ การขุดลอกทางระบายน้ าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยได้รับรับค าแนะน าจากอ าเภอ
และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอผ่านการประชุมประจ าเดือน ต่อมาเมื่อเกิดโครงการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการแก้ปัญหาในชุมชน ซึ่งท าให้
หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถด าเนินการต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองการขาดงบประมาณ
สนับสนุน โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้างอาชีพต่างๆ ร้านค้าชุมชน การสร้างโรงเรือนปลูกพืชสวน
ครัว ธนาคารข้าว เป็นต้น ซึ่งการด าเนินโครงการหรือในการประชุมประชาคมแต่ละคร้ัง  จะมี
ตัวแทนจากอ าเภอหรือเทศบาลเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ค าแนะน าในการประชุมและการ
ด าเนินการ ถือได้การด าเนินการของชุมชนมีขอบเขตที่ครอบคลุมปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (รุ่งอรุณ สถิตวัฒน์, 2556) 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน จังหวัดมหาสารคาม 

1.2.4 เพื่อเสนอแนะการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม 

 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและประมวลจากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ
ต่างๆ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย โดยศึกษารวบรวมจากแนวคิดของ Thomas Dye (1995), 
James Anderson (1984), Danial Mazmanian and Paul Sabatier (1983), รุ่งอรุณ สถิตวัฒน์ (2556), 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2549), ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (2548), ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2555ข) ซึ่งกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยมีดังภาพประกอบที่ 1.1 ต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภำพประกอบท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4 ค ำถำมกำรวิจัย 

1.4.1 ปัจจยัความส าเร็จในการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยอะไรบ้าง อย่างไร 

1.4.2 แนวทางพัฒนาการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ควรเป็นอย่างไร 
 
 

ตัวแปรตำม (Dependent variables) 

การพัฒนาโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชนใน
จังหวัดมหาสารคาม 

ตัวแปรต้น (Independent variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรโครงกำร 

- ด้านบุคลากร 
- ด้านงบประมาณ 
- ด้านการวางแผน 
- ด้านการประเมินผล 
- ด้านกระบวนการและขั้นตอน

ด าเนินงาน 
- ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- ปัจจัยด้านนโยบาย 
- ปัจจัยดา้นกระบวนการบริหาร
งบประมาณ 

- ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
- ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชน 

- ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปัจจัยควำมส ำเร็จของโครงกำร 
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1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
นโยบาย ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ ด้านภาวะผู้น า ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน
และ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผล ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถร่วมกัน
ท านายการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
 
1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย 

การศึกษา การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 

1.6.1 ขอบเขตต้านเนื้อหา เป็นการศึกษาที่มาและความส าคัญของโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการของชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยศึกษาในหลักการ
หรือทฤษฎีทั่วไปทั้งจากต ารา วารสารวิชาการ และบทความต่างๆ  

1.6.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่กลุ่มตัวอย่างด าเนินการระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – ปี พ.ศ. 2557 

1.6.3 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งแบ่งเป็น  2 
ส่วน ได้แก่ 
 1.6.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้บริหารส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือประสานงานกับหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่างที่ด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 3 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 2 คน กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้น าชุมชนหรือคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 9-15 คน 
 1.6.3.2 การวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้หลักการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และเลือกสุ่มตัวอย่างตามการสุ่มแบบ Yamane (1967) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 351 คน จาก
ประชากรของทั้ง 5 หมู่บ้าน จ านวน 2,840 คน 
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1.6.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ : จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กลุ่มหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
หมู่บ้านต้นแบบ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1.6.4.1 บ้านวังปทุม ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
1.6.4.2 บ้านโนนสูง ต าบลหนองแวง อ าเภอกุดรัง 
1.6.4.3 บ้านท่าสองคอน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
1.6.4.4 บ้านป่าโน ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก 
1.6.4.5 บ้านหนองใหม่ ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก 

1.6.5 ตัวแปรในการวิจัย 
1.6.5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้าน

กระบวนการบริหารงบประมาณ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.6.5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม 
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

ได้แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี้ไป
ปรับปรุง หรือเป็นแบบอย่างในการสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในการด าเนินโครงการให้กับหมู่บ้านและ
ชุมชนอ่ืนๆ ในอนาคต 
 
1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนหรือประชากรที่รวมตัวกันจากพื้นฐานความสมัครใจและสนใจ
ร่วมกันในวงจ ากัด กลายเป็นชุมชน (Community) ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสภาพเชื้อชาติ
และต้นก าเนิดของความเชื่อทางศาสนา การติดต่อสัมพันธ์กันจ ากัดในวงแคบ มีความคุ้นเคยและ
เกี่ยวพันซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด  

หมู่บ้ำนขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชนที่แบ่งออกเป็น 3 ขนาดตาม
จ านวนของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ คือ หมู่บ้านหรือชุมชนขนาดเล็ก (S) คือ หมู่บ้าน
หรือชุมชนที่มีประชากรน้อยกว่า 50 คน หมู่บ้านหรือชุมชนขนาดกลาง (M) คือ หมู่บ้านหรือชุมชน
ที่มีประชากรมากกว่า 500 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน หมู่บ้านหรือชุมชนขนาดใหญ่ (L) คือ หมู่บ้าน
หรือชุมชนที่มีประชากรมากกว่า 1,000 คนขึ้นไปได้รับการจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท 
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ปัจจัยด้ำนนโยบำย หมายถึง นโยบายของโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งรวมถึง หลัก 
และวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นการด าเนินงาน โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การจัดตั้ง
และคัดเลือกคณะท างาน หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะท างานของ
หมู่บ้าน โดยได้รับการยอมรับจากประชาชนในหมู่บ้าน  ซึ่งปัจจัยนี้ส่งผลโดยตรงต่อการด าเนิน
โครงการ ซึ่งอาจรวมถึงการมีนโยบายที่ต่อเนื่องของรัฐบาล หรืออาจมีการเปลี่ยนรัฐบาลและ
นโยบาย ซึ่งส่งผลให้การด าเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง ขาดการพัฒนา ส่งให้โครงการไม่มี
ความก้าวหน้า 

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรกำรบริหำรงบประมำณ หมายถึง การด าเนินการตามขั้นตอนของ
แผนปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปของตัวเงินหรือเอกสารตัวเงินแสดงความต้องการ ที่เสนอ
ต่อรัฐสภาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่
เสนอ ในที่นี้  หมายถึง การบริหาร การวางแผน การท าบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ซึ่งกระบวนการนี้ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของโครงการได้ เพราะงบประมาณถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักตัวหนึ่งในกระบวนการ
ด าเนินโครงการ  

ปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำ หมายถึง ผู้น าในเชิงกระบวนการ โดยผู้ที่มีอิทธิพลในการแนะน าและ
น าทางขององค์กรหรือกลุ่มหนึ่งๆ ไปสู่เป้าหมาย มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในองค์กรหรือกลุ่มนั้นๆ 
ซึ่งสามารถชี้แนะ ชักจูง และโน้มน้าวการตัดสินใจได้ ในที่นี้ภาวะผู้น า  จึงหมายถึง ผู้น าชุมชน 
ได้แก่ผู้น าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงคณะกรรมการโครงการ ซึ่งผู้น าที่ดีต้องมีความรู้
ความสามารถ กล้าตัดสินใจ กล้าน าทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ ซึ่งโครงการจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับการมีภาวะผู้น าของกรรมการโครงการของแต่ละชุมชน 

ปัจจัยด้ำนควำมเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนในความรู้ด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านเศรษฐกิจการท ามาหากิน ด้านสังคม – การเมือง ด้านความเชื่อ ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่ง
สมาชิกในชุมชนต้องมีการบริหารจัดการ และตัดสินใจร่วมกัน  อันหมายรวมถึงการมีความสามัคคี 
ซึ่งจะส่งผลให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเมื่อมีความเข้มแข็ง ก็ย่อมส่งผลให้การด าเนิน
โครงการประสบความส าเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่สมาชิกชุมชนขาดศักยภาพ ชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง 
การด าเนินงานย่อมไม่ราบร่ืน เกิดปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ท าให้การด าเนินงานชะงัก ไม่ต่อเนื่อง 
ไม่เสร็จตามระยะเวลา อาจท าให้ต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติมได้  

ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมายถึง การที่ประชาชนได้มีหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ นโยบาย
ของโครงการการจัดตั้งและคัดเลือกคณะท างาน ขั้นตอนการเสนอปัญหาและความต้องการ เมื่อ
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เกิดความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการด าเนินงาน มี
การแก้ปัญหาร่วมกัน ย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานไปในทิศทางที่ดี 
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ปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรโครงกำร หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางการบริหารจัดการหรือการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ  ไม่มีความเหมาะสม ส่งผลให้การด าเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ในที่นี้ หมายถึง สิ่งที่ท าให้การด าเนินการ การจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ปัญหำอุปสรรคด้ำนบุคลำกร หมายถึง ภาคประชาชน เป็นกลุ่มบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ มี
ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งโดยทั่วไป
จะมีการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผลักดัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่ จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง การขับเคลื่อนส าคัญ
ของเครือข่ายภาคประชาชนส่วนหนึ่งเกิดจาก “ปราชญ์ชาวบ้าน” ที่มีภูมิปัญญา หรือองค์ความรู้ที่มีฐาน
คิดมาจากวัฒนธรรม และความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาบนวีถีแห่งความเป็นจริง ภาคประชาชนจึงเป็น
กลไกส าคัญ และมีส่วนร่วมในการก าหนด เสนอแนะ และตรวจสอบ การด าเนินงานของภาครัฐ ได้
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงประดับประเทศ แต่ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านบุคลากร ก็คือ การไม่มีบุคลากร
เข้าร่วมด าเนินในโครงการ หรือขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขาดทักษะในการท างานและการ
ประสานงาน ท าให้ชุมชนอ่อนแอ และไม่สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินโครงการได้ 

ปัญหำอุปสรรคด้ำนงบประมำณ โดยทั่วไปการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง แผนที่จัดท า
ขึ้นเพื่อให้โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  มีการประเมินทรัพยากรที่มีค่า
และต้องการน ามาใช้ในโครงการ ส่วนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการด้านงบประมาณ 
หมายถึง งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ การวางแผนการใช้งบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ไม่มีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย ท าให้
งบประมาณร่ัวไหล รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ต่อเน่ือง 

ปัญหำอุปสรรคด้ำนกำรวำงแผน หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากการวางแผน ซึ่งการวางแผนที่ดี
ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมทั้งเร่ิมต้นและสิ้นสุดอย่างชัดเจน ก าหนด
งบประมาณในแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด และมีผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าหากการ
วางแผนไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ก าหนดระยะเวลาในการท าแต่ละกิจกรรม ไม่ระบุงบประมาณ 
และไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ย่อมท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการได้ 

ปัญหำอุปสรรคด้ำนกำรประเมินผล หมายถึง การด าเนินการในกระบวนการประเมินผลที่
ส่งผลเสียต่อความส าเร็จของโครงการ กล่าวคือ ไม่มีการประเมินผลในขั้นตอนที่จ าเป็น หรือการ
ประเมินผลไม่ค านึงถึงเป้าหมาย หรือการประเมินที่ไม่ได้ค านึงถึงเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการ 
ท าให้การด าเนินโครงการไม่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีการควบคุมหรือตรวจสอบการใช้
เงินในแต่ละกิจกรรม ไม่มีหลักฐานการใช้จ่าย ไม่มีการประเมินผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่
สมควร ซึ่งเมื่อไม่มีการประเมิน หรือการประเมินบกพร่องย่อมท าให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง 
ทันท่วงที และโครงการย่อมประสบความล้มเหลว 
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ปัญหำอุปสรรคด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน หมายถึง ในกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการด าเนินงานอาจเกิดปัญหาได้ในหลายๆ ส่วน เช่น ปัญหาขาดความรู้ในเร่ืองการวางแผน 
เร่ืองการบริหารงบประมาณ และการด าเนินงาน รวมถึงขาดความร่วมมือจากสมาชิกในหมู่บ้าน/
ชุมชน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การายงานผลต่างๆ ซึ่งอาจมีความ
ซับซ้อนเกินความจ าเป็น หรือไม่รัดกุมมากพอ 

ปัญหำอุปสรรคด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมายถึง การที่ประชาชนไม่เข้าร่วมท า
หน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในโครงการ ไม่ทราบถึงนโยบายของโครงการการจัดตั้งและคัดเลือกคณะท างาน ไม่ทราบ
ขั้นตอนการเสนอปัญหาและความต้องการ ซึ่งการไม่เข้าร่วมของสมาชิกนั้นจะส่งผลให้การด าเนิน
โครงการไม่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงทุกคนหรือทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

กำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำศักยภำพหมู่บ้ำนขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชำชน หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินโครงการที่มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน ทั้งกระบวนการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบโครงการ ซึ่งต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการตาม
เป้าหมายที่วางไว้มากที่สุด 

กำรจัดสรรกำรใช้ทรัพยำกรของชุมชน หมายถึง แผนการที่ชุมชนตัดสินใจร่วมกันต่อการ
ประเมินศักยภาพของทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนให้เกิด
ประโยชน ์และกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างทั่วถึง 

ขั้นตอนกำรเสนอปัญหำและควำมต้องกำร  หมายถึง การจัดล าดับของความรุนแรงของ
ปัญหา และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยผ่านการเห็นชอบจากประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่ง
คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลสิ่งที่
เกิดขึ้นน ามาก าหนดเป็นประเด็นต่างๆ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

กำรรับรู้ถึงปัญหำและควำมต้องกำร หมายถึง การที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบถึง
ปัญหา และมีความต้องการที่จะเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงลงได้  

กำรพัฒนำ หมายถึง การปรับปรุงขีดความสามารถของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อให้มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการความรู้ด้านต่างๆ ในชุมชน โดยเสริมสร้างภาวะผู้น าชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชากรในชุมชน ต่อการตัดสินใจต่อทรัพยากรที่มีอยู่ในการบริหารจัดการ 


