
 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาเป็นหลักการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
2.1โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการน านโยบายไปปฏิบัติ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ  
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
2.5 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
2.6 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารโครงการ 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน 
2.8 การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นหนึ่งในนโยบายขจัดความ
ยากจนของรัฐบาล ภายใต้การน าของพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร โดยต้องการเห็นความเข้มแข็งของ
หมู่บ้านหรือชุมชนในการพัฒนาศักยภาพและคิดวิเคราะห์ ท างานเป็นหมู่คณะ เพิ่มขีดความสามารถ
ของคนในหมู่บ้านหรือชุมชน เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ตัดสินใจแก้ปัญหาส่วนรวม และพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง โดยให้ประชาชนเป็นผู้จัดตั้งคณะท างาน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน บริหารจัดการ 
จัดล าดับความส าคัญ ตลอดจนความเร่งด่วนของปัญหาด้วยตนเอง อย่างสอดคล้องกับความต้องการ
ของคนส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีส่วนราชการ ส่วนกลาง
และท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์การภาคเอกชนอ่ืนๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงาน  
(คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2554) 

2.1.1 ท่ีมาของโครงการ 
จากการที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้เดินทางตรวจ

ราชการทั่วประเทศเมื่อ พ.ศ. 2547 ได้พบว่า ส่วนใหญ่สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องขอความช่วยเหลือ คือ 
เร่ืองงบประมาณในการใช้แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านหรือชุมชน และปัญหาชีวิตประจ าวันจึงได้ริเร่ิม
ให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ 
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ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณโดยตรงสู่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อจะได้น าไปใช้
แก้ปัญหาส่วนรวม เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน โดยประชาชน
เป็นผู้บริหารจัดการเองในลักษณะของการร่วมคิดร่วมท า ซึ่งถือเป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนา
ประชาธิปไตย 

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นโครงการที่วางอยู่บนแนวคิด
พื้นฐานที่ว่า ประชาชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีความ
พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตลอดจนเป็นผู้ซึ่งสามารถแสดงบทบาทด้านการพัฒนา
ในเชิงสร้างสรรค์ ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง ( Real Need ) ของตนเอง กลุ่ม และ
ชุมชนได้ หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นด้วยนโยบาย กระบวนการ กลวิธีและกิจกรรม 
ที่เหมาะสม (คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2554 ; กนกพร รัตนสุธีระกุล, 
2555) 

2.1.2 หลักการส าคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
 หลักการที่ส าคัญ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ประการหลัก (คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2554) นั่นคือ  
 1) เป็นโครงการที่ตั้ งอยู่บนแนวคิดพื้ นฐานว่า  ประชาชนเป็นผู้มีศักยภาพมี

ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
 2) มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนให้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ท างานเป็นหมู่คณะ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของคนในชุมชนในการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การตัดสินบริหารจัดการทรัพยากร 
งบประมาณ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านหรือชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) เน้นความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาท าหน้าที่
ประสานให้ค าแนะน า โดยมอบอ านาจการตัดสินใจโครงการให้เป็นของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

หลักการและกลยุทธ์ที่ส าคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของโครงการ ได้แก่ การมุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้รู้จักคิด 
วิเคราะห์ท างานเป็นหมู่คณะ และการเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชนในการตัดสินใจ บริหาร
และจัดการทรัพยากร และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการสร้างเครือข่าย
ของการท างานแบบพหุภาคี ที่เน้นการร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา 
เพื่อวางรากฐานและพัฒนาระบบคิดเร่ืองประชาธิปไตย แนวคิดเร่ืองการกระจายอ านาจ และแนวคิด
เร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งหลักการและยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็น
กรอบการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อยู่ที่การมุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่คณะท างานหมู่บ้ าน ในลักษณะการพัฒนาในแนวระนาบ (Horizontal 
Development Approach) เพื่อให้คนในชุมชนได้พัฒนาความสามารถในการระดมความคิด
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สังเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และตัดสินใจด าเนินการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ก่อนรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและผู้
แสดงทางสังคมอ่ืนๆ (Social Actors) ซึ่งได้แก่ นิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ค าปรึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ (University Consortium ) อ่ืนๆ เมื่อถูกร้องขอตามความต้องการของประชาชน 

2.1.3 รูปแบบโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นการจัดสรรเงินประมาณ

หรือเงินอุดหนุนแก่ประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบย่อย (คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2554 ; กนกพร รัตนสุธีระกุล, 2555)  คือ  

2.6.3.1  เงินอุดหนุนโดยตรงสู่ประชาชน โดยการโอนเข้าบัญชีของชุมชนให้ชุมชนบริหาร
จัดการกันเอง เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาของชุมชนตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคม
ของชุมชน 

2.6.3.2 เงินอุดหนุนในรูปแบบการรวมกลุ่มของชาวบ้านโดยตรง โดยการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในรูปกลุ่ม ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหารายบุคคลเหมือนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

2.1.4 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 
แนวทางส าคัญของการจัดสรรงบประมาณในรูปของกองทุนร่วมลงทุน (Matching 

Fund)โดยสมาชิกในหมู่บ้านจะเป็นผู้ระดมทุนและบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือทรัพยากรในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง และการจัดกลุ่มและเรียงล าดับความส าคัญตลอดจนความเร่งด่วนของปัญหาจะ
เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ในชุมชน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คนในหมู่บ้าน / ชุมชน 
แนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แนวคิด และหลักการของโครงการ รวมทั้ง 
เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีผู้ รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานชัดเจน อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการการเงินการคลังสาธารณะที่ดี นายกรัฐมนตรี จึง
ได้แต่งตั้งคณะท างานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Task Force) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2547 
ซึ่งคณะท างานของนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (มติคณะรัฐมนตรี, 2547) 

1) ศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมการก าหนดขอบเขตและรูปแบบการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการด าเนินงาน 

2) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบเพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบในการด าเนินงานดังกล่าวที่ข้างต้น รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
จัดท าท าคู ่ม ือการปฏิบ ัติงานแก่ท ุกฝ ่ายที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อรองรับการจัดสรรงบประมาณที ่มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
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3)  จัดท าร่างระเบียบในการด าเนินงาน และคู่มือการปฏิบัติงานแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจาก
ผลการวิเคราะห์และทดสอบการจัดท าต้นแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

4) ในกรณีที่จ าเป็นต้องให้บุคคล/กลุ่มคนหรือองค์กรหรือสถาบันการศึกษา วิจัยส ารวจ
หรือด าเนินการใดแทน ให้คณะท างานส่งเร่ืองให้ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด าเนินการ            
จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการได้ 

5) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน สนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะท างานอย่างเต็มความสามารถโดยรวดเร็วตามที่ได้รับการร้องขอจากคณะท างาน เพื่อให้
การด าเนินงานตามขอบเขตดังกล่าวข้างต้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย รายงานผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรี ทราบทุก
ระยะ 

6) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายต่อมาคณะท างานของนายกรัฐมนตรี 
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อ
สร้างหมู่บ้านต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดท าระเบียบและคู่มือการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2542 ; ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 
2555ก) 

6.1) การก าหนดรายชื่อและขนาดของหมู่บ้าน/ชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมการปกครอง จะเป็นผู้เสนอรายชื่อและขนาดของหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณตาม โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ 
1,002 หมู่บ้าน/ชุมชน) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

6.1.1) หมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก (Small) หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีจ านวน
ประชากรที่อาศัยอยู่ไม่เกิน 500 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 300,000 บาท 

6.1.2) หมู่บ้าน/ชุมชนขนาดกลาง (Medium) หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีจ านวน
ประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่ 501 แต่ไม่เกิน 1,000 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 400,000 
บาท 

6.1.3) หมู่บ้าน/ชุมชนขนาดใหญ่ (Large) หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีจ านวน
ประชากรตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 500,000 บาท 

6.2) การจัดสรรงบประมาณเพื่อเปิดบัญชีให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน คณะท างานของ
นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ส่งรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็น   
ผู้เสนอ ให้กับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดสรรวงเงิน
รวมให้แก่ธนาคารของรัฐ(ธนาคารออมสิน) เพื่อน าไปเปิดบัญชีให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนตามรายชื่อ
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หมู่บ้าน/ชุมชนที่ก าหนด โดยธนาคารของรัฐจะโอนเงินให้ส านักงานสาขาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อ
เตรียมการเปิดบัญชีให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่ง ตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นผู้ลงนามในการเป็นผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มี
อ านาจในการระงับการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน ในกรณีที่พบว่ามีการกระท าอันขัดต่อ
แนวทางการด าเนินงานของโครงการหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการกระท าอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ส่วนรวม 

6.3) การด าเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน การด าเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้
ด าเนินการตามขั้นตอนในคู่มือเบื้องต้น และข้อแนะน าในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.3.1) การคัดเลือกคณะท างานหมู่บ้าน การคัดเลือกและให้ความเห็นชอบ
โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน 

6.3.2) การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 
6.3.3) การก าหนดผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่าย (ถอนเงิน) จากบัญชีของ

หมู่บ้าน/ชุมชน 
6.3.4) การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.3.5) การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย 
6.3.6) การก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานผล 

6.4) การแจ้งผู้มีสิทธิในการเบิกจ่ายบัญชีของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 
6.4.1) อ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้แจ้งชื่อผู้ได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน (ถอนเงิน) จากบัญชีของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน จากผลการประชุม
ของหมู่บ้าน/ชุมชน แก่ธนาคารของรัฐ (ธนาคารออมสิน) ในพื้นที่ เพื่อให้ธนาคารสาขาบันทึกเป็น
หลักฐานและให้ผู้ที่ธนาคารสาขารายงานให้ธนาคารส านักงานใหญ่ทราบ เพื่อรวบรวมและจัดท า
รายงานผลการแจ้งชื่อผู้มีสิทธิในการเบิกจ่ายบัญชีของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประจ าทุกเดือน
หรือเมื่อมีการร้องขอจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะท างานของนายกรัฐมนตรี 

6.4.2) หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการเบิก
จ่ายเงิน (ถอนเงิน) จากบัญชีของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน จากผลการประชุมของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายใหม่น าหลักฐานที่ได้รับค ารับรองจากอ าเภอ/ปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบอ านาจ มา
แสดงและเปลี่ยนแปลงชื่อกับธนาคารสาขาพร้อมกับผู้ที่ได้รับมอบหมายเดิม 

6.5) การเบิกจ่ายจากบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประชุมของหมู่บ้าน/ชุมชนต้อง
ด าเนินการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญให้ได้มาซึ่งโครงการและงบประมาณ โดยโครงการที่
ได้รับการคัดเลือกนั้น ต้องไม่มีผลกระทบที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม จากนั้นมอบหมาย
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ให้ผู้ รับผิดชอบในการเบิกจ่ายท าการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีหลักฐานการ
ด าเนินงานของโครงการ และใบขอเบิกเงินจากธนาคารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกคร้ัง ทั้งนี้ ผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายต้องลงนามทั้ง 3 คน โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในคู่มือเบื้องต้น และข้อแนะน าใน
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ธนาคารสาขารายงานให้ธนาคารส านักงานใหญ่ทราบ เพื่อรวบรวมและ
จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายบัญชีของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประจ าทุกเดือนหรือเมื่อมีการร้อง
ขอจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะท างานของนายกรัฐมนตรี 

6.6) การด าเนินงานโครงการ เพื่อให้โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ส าเร็จลุล่วง
อย่างรวดเร็ว และได้ผลส าเร็จตามที่ประชาชนต้องการ ต้องมีผู้ด าเนินงาน ควบคุม และตรวจสอบ
ผลงาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ในข้อ 6.3) ดังข้างต้น โดยคณะท างานหมู่บ้านจะเป็น
ผู้คัดเลือกและแจ้งให้คนในหมู่บ้านได้รับทราบ 

6.7) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดท าบัญชี ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนด
หลักเกณฑ์ และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จากนั้น ให้
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายท าการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายของหมู่บ้าน/ชุมชน และปิด
ประกาศในที่สาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในคู่มือเบื้องต้น และ
ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

6.8) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและติดประกาศในที่สาธารณะของ
หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งส่งรายงานแก่อ าเภอในพื้นที่เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน
ต่อไป โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในคู่มือเบื้องต้น และข้อแนะน าในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
ในการกระจายอ านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.1.5 เป้าหมายของโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก

ความตั้งใจในการพัฒนาและกระจายอ านาจให้กับประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยอยู่บน
พื้นฐานของการร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน น าบริบท ความรู้และหลักการใช้ปรัชญาของ
ชาวบ้านหรือชุมชน มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือบริหารโครงการที่แต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนได้
ร่วมกันตัดสินใจน ามาแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนด าเนินการภายใต้การแนะน าและการสนับสนุน
จากอ าเภอหรือเทศบาล และน าเสนองบขออนุมัติประมาณสนับสนุนโดยตรงจากส่วนกลาง นั่นคือ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

เป้าหมายส าคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ คือ การให้
งบประมาณแก่ประชนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อ
เอ้ือต่อการมีอาชีพและการมีงานท าของส่วนรวม ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ที่เน้นการให้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม หรือปัญหารายบุคคลในลักษณะ
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สินเชื่อรายบุคคลหรือสินเชื่อเฉพาะราย (Personal Loan) โดยหวังให้โครงการเป็นเคร่ืองมือเพิ่มเติม
ที่ช่วยเสริมกลไกการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน  (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ, 2555ก, หน้า 1) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  เป็นโครงการที่ เกิดขึ้นจาก
เจตนารมณ์ทางการเมืองในการแก้ปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของ
ประชาชนและชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเองได้ ซึ่งเจตนารมณ์
นี้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลรูปแบบหนึ่ง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในรูปแบบ
ของโครงการ อย่างไรก็ตามการน านโยบายมาปฏิบัติถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญของแต่ละนโยบายและ
โครงการ ในที่นี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ
เพื่อให้เห็นภาพของนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.2.1 ความหมายนโยบายสาธารณะ 
 มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “นโยบายสาธารณะ” ไว้หลากหลาย ทั้งที่มีความหมาย

คล้ายคลึงและแตกต่างกัน โดยในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยเสนอความหมายของค าว่า นโยบาย
สาธารณะ ในทัศนะนักวิชาการไทยและชาวต่างประเทศ ดังนี้  

Thomas Dye (1995) นิยามว่า นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท า 

Ira Sharkansky (1982) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาล 
หรือองค์การของรัฐจัดท าขึ้น อาทิ การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมาย และการบังคับใช้
กฎหมายต่างๆ และการจัดพิธีกรรมอันถือเป็นสัญลักษณ์ของสังคม เป็นต้น 

Harold Lasswell and Abraham Kaplan (1950) ชี้ว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง แผน
หรือโครงการที่ก าหนดขึ้นอันรวมถึง เป้าหมาย สิ่งที่มีคุณค่า และแนวการปฏิบัติต่างๆ 

James Anderson (1984) ให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ แนวทางที่รัฐบาล หรือองค์กร
ของรัฐบาลที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา 

อมร รักษาสัตย์ และนงลักษณ์ สิทธิวัฒนพันธ์ (2535) ชี้ว่า นโยบายสาธารณะตาม
ความหมายกว้างคือ ความคิดของรัฐบาลที่จะท าอะไรหรือไม่ อย่างใด เพียงใด เมื่อใด โดยน่าจะมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) การก าหนดเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการกระท า (2) การก าหนด
แนวทางใหม่ๆ และ (3) การก าหนดการสนับสนุนต่างๆ 
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กุลธน ธนาพงศธร (2522)ได้ส ารวจความหมายของนโยบายสาธารณะในทรรศนะ 
ของนักวิชาการหลายท่านทั้งไทยและต่างประเทศ สรุปว่า นโยบายสาธารณะน่าจะหมายถึง 
แนวทางกว้างๆ ที่รัฐบาล ไม่ว่าระดับใดก็ตาม) หนึ่งๆ ได้ก าหนดขึ้นล่วงหน้า เพื่อเป็นหนทางชี้น า
ให้มีการกระท าต่างๆ 

โดยสรุป นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่ง
รวมทั้งกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต กิจกรรรมที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน และกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

2.2.2 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ดังนี้ 
จุมพล หนิมพานิช (2554, หน้า 10) อธิบายความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ

ไว้ว่า หมายถึง การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งความร่วมมือ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ สภาพแวดล้อม  ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติกับภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน 

EU Research Progammes (2003, p.8) อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การ
น าแผนงานไปลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณ การโครงการ การวางบทบาทหน้าที่
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การน านโยบายไปปฏิบัติต้องมีการ
วิเคราะหร์ะดับการยอมรับทางสังคมและการเมืองของภาคประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความเช้าใจเกี่ยวการด าเนินนโยบายนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนยอมรับการด าเนินการ 

Bhuyan, Anita et al. (2010, p.1) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ
กลไก ทรัพยากร และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงนโยบายไปสู่การลงมือปฏิบัติ โดยการน านโยบายไป
ปฏิบัติมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ท าให้นโยบายเกิดขึ้นจริงและสามารถน าไปสู่
ความส าเร็จของนโยบายได้ 

Donald Van Meter and Carl Van Horn (1975: p.447) ให้ความหมายของการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่า หมายรวมถึง การกระท าทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ่งให้เกิดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

อาจกล่าวได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การน าแผนงานไปลงมือปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณ กฎระเบียบ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนโยบาย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการด าเนินงาน 

2.2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
2.2.3.1 ลักษณะของนโยบาย  

Donald Van Meter and Carl Van Horn (1975, pp. 445-448) อธิบายว่าความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของนโยบายนั้น ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของนโยบาย โดยนโยบายที่จะประสบ
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ความส าเร็จมากที่สุด คือนโยบายที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และมีการยอมรับต่อ
วัตถุประสงค์ในระดับสูง ในทางตรงกันข้าม ถ้านโยบายเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงมาก และมีการ
ยอมรับต่อวัตถุประสงค์น้อย โอกาสที่นโยบายนั้นจะประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติจะมีน้อย 

Daniel Mazmanian and Paul Sabatier (1983) กล่าวถึงนโยบายว่า ระดับ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของข้อผูกมัดต่อวัตถุประสงค์ของนโยบายส่งผลกระทบต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงความหลากหลายของพฤติกรรมในองค์การก็ส่งผลกระทบเช่นกัน ทั้งนี้
มีตัวแปร 7 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ 

1) ความชัดเจนและแน่นอนของวัตถุประสงค์ และการจัดล าดับความส าคัญ
ของวัตถุประสงค์นโยบายไว้อย่างดี 

2) ความถูกต้องเหมาะสมของทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของนโยบาย 
3) การจัดสายบังคับบัญชาและประสานงานภายในหน่วยงานปฏิบัติ 
4) การก าหนดระเบียบของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
5) การเลือกสรรหน่วยงานที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ 
6) การเข้าถึงนโยบายจากบุคคลภายนอก 
7) การจัดสรรการเงินอย่างเพียงพอส าหรับหน่วยงานที่จะรับไปปฏิบัติ 

2.2.3.2 วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
Merilee Grindle and John Thomas (1991) เห็นว่าวัตถุประสงค์ของนโยบาย

ที่ชัดเจน หรือคลุมเครือย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเห็นว่าการที่นโยบายจะได้รับ
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของ
นโยบายนั้น โดยนอกจากวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ต้องกระจ่างชัดแล้ว ยังจะต้องสอดคล้องเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันด้วย 

2.2.3.3 ปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการนโยบายไปปฏิบัติ 
ปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติได้มี

นักวิชาการตะวันตกกล่าวไว้หลายท่าน ดังนี ้
Thomas Dye (1995, pp. 11 – 28) อธิบายถึงตัวก าหนดหรือความล้มเหลวไว้ 

โดยแยกตามตัวแบบแต่ละแบบ ได้แก่ 
1) ตัวแบบผู้น า (Elite Model) ตัวแบบนี้เป็นการให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้น า

หรือกลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย โดยไม่ให้ความส าคัญกับประชาชน ปัจจัยความส าเร็จจึงขึ้นอยู่กับการ
ขับเคลื่อนของกลุ่มผู้น า ในขณะที่การประท้วงหรือการต่อต้านของประชาชนถือเป็นอุปสรรคส าคัญ
ในการด าเนินการ 

2) ตัวแบบกลุ่ม (Group Model) ตัวแบบนี้ให้ความส าคัญกับดุลยภาพ
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ความส าเร็จของการน านโยบายตามตัวนี้นี้ไปปฏิบัติจึง
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ขึ้นอยู่กับการวางแผนและการด าเนินการที่ไม่โอนเอียงไปเข้าข้างกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ซึ่งถ้าหากความไม่สมดุลขึ้น กลุ่มที่เสียผลประโยชน์จะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการด าเนินการได้ 

3) ตัวแบบระบบ (Systems Model) ตัวแบบนี้เชื่อว่าการก าหนดหรือการ
ด าเนินนโยบายถือเป็นระบบทางการเมืองและการบริหาร ซึ่งนโยบายเกิดจากข้อเรียกร้องของ
ประชาชน จนน ามาสู่การก าหนดนโยบาย โดยประชาชนเป็นผู้ที่สะท้อนผลการด าเนินนโยบายนั้น 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินนโยบายนั้น คือ การก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึงการพัฒนาหรือปรับปรุงนโยบาย
ให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 

วรเดช จันทรศร (2541), และมยุรี อนุมานราชธน (2547, หน้า 67) ได้กล่าวถึง
ความเข้าใจในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4 ตัวแบบดังนี้ 

1)  ตัวแบบที่มาจากทฤษฎีการตัดสินใจ ได้แก่ ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล 
(Rational model) ตัวแบบนี้มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพในการวางแผนควบคุมโดยยึดตัวแบบว่า
นโยบายที่ประสบความส าเร็จได้ มีปัจจัยจากนโยบายนั้นมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจว่า
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

2) ตัวแบบที่มาจากทฤษฎีองค์การกับการบริหาร ได้แก่  
ก. ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้ความส าเร็จ

หรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับสมรรถนะในองค์การ 
ข. ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ Organization Development Model) ตัว

แบบนี้การมีส่วนร่วม การสร้างความผูกพันและการยอมรับเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จและความ
ล้มเหลว 

ค. ตัวแบบทางกระบวนการของทางราชการ (Bureaucratic Process Model) 
ตัวแบบนี้เชื่อว่าการกระจายอ านาจในองค์กรเป็นปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินนโยบาย 

3)  ตัวแบบที่มาจากทฤษฎีการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้เชื่อว่าความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผู้เล่น (Players) หรือบุคคลที่เป็นตัวแทน 
องค์การ กลุ่มหรือสถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์การ โดยการน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นเร่ืองการเผชิญหน้า การบริหารความขัดแย้ง การแสวงหา การสนับสนุน การโฆษณาชวนเชื่อ โดย
ส่วนหนึ่งของความส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจรจา สถานะอ านาจ และทรัพยากรที่มีอยู่ของ
หน่วยงานในฐานะที่ใช้เป็นเคร่ืองมือต่อรองของบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ จ านวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจากนักการเมือง สื่อมวลชน หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ กลุ่มอิทธิพลและ
ผลประโยชน ์

4) ตัวแบบทั่วไป (General Model) ตัวแบบนี้พัฒนามาจากตัวแบบด้านการเมือง
ผนวกกับตัวแบบด้านองค์การที่กล่าวมาข้างต้น เป็นความพยายามที่จะให้ความส าคัญกับตัวแปร
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อย่างกว้างขวางครอบคลุมหลายด้าน โดยตัวแบบนี้มีสมมุติฐานอยู่บนการให้ความส าคัญกับตัวแปร
อิสระ 3 กลุ่ม คือ 

ก. กระบวนการในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
ข. สมรรถนะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
ค. ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นหนึ่งในนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาล การศึกษากระบวนการน านโยบายสาธารณะมาปฏิบัติจึงมีความจ าเป็นส าหรับ
การด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งต้องตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการไว้เป็นกรอบการ
ด าเนินงาน ต้องมีการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ โดยอาศัยผู้น าที่มีความสามารถ
ในการบริหารงาน ส าหรับโครงการนี้เป็นนโยบายที่มีลักษณะสอดคล้องกับตัวแบบผู้น า ตัวแบบ
กลุ่ม และตัวแบบระบบ (Thomas Dye, 1995, pp. 11 – 28)  ซึ่งการด าเนินนโยบายให้ประสบ
ความส าเร็จต้องค านึงถึงประชาชน สร้างสมดุลระหว่างกลุ่มต่างๆ รวมถึงน าเสียงสะท้อนจาก
ประชาชนมาพัฒนานโยบาย ทั้งนี้การน านโยบายมาปฏิบัติของโครงการนี้ เร่ิมจากการก าหนดนโยบาย
ของรัฐบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ นั่นคือ ส าหนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
รับผิดชอบเร่ืองการจัดสรรงบประมาณและการประเมินโครงการ ซึ่งต้องประสานงานกับจังหวัด 
ให้ส่งเร่ืองไปยังอ าเภอหรือเทศบาล โดยอ าเภอหรือเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน 
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการด าเนินการแก่สมาชิกหมู่บ้านและชุมชน  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
เป็นโครงการที่มุ่งให้อ านาจประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการเอง 
รวมถึงสามารถจัดการงบประมาณในแต่ละโครงการ ทั้งการเสนอของบประมาณและจั ดการ
งบประมาณภายในโครงการโดยลักษณะเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
หรือการแบ่งเบาภาระรัฐบาล ทั้งนี้ แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของการกระจายอ านาจไว้ในมุมมองที่หลากหลาย                 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program – UNDP) 
(United Nations Development Program, 1999, pp. 2-3) ได้ให้นิยามของการกระจายอ านาจไว้ว่า “การ
กระจายอ านาจ หมายถึง การผสมผสานระหว่างหน้าที่และความสัมพันธ์เชิงการบริหาร การคลัง และ
ทางการเมือง ซึ่งในระบบการด าเนินการกระจายอ านาจจะต้องสอดคล้องกันทั้งด้านการบริหาร ด้าน
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การคลัง และด้านการเมือง ทั้งนี้ การกระจายอ านาจไม่ใช่ตัวเลือกหนึ่งของการรวมศูนย์อ านาจ แต่
เป็นบทบาทเป็นความสัมพันธ์ของตัวแสดงในสังคมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาคประชาชน 
หรือภาคประชาสังคม ซึ่งการกระจายอ านาจต้องรวมทั้งหมดนี้ ด้วย ด้วยเหตุนี้โครงการฯ จึงมักใช้
ค าว่า การกระจายอ านาจทางการปกครอง (Decentralized Governance) ”  

Richard B. Saltman et al. (2007, p.26) เห็นว่า การกระจายอ านาจอยู่บนพื้นฐานความคิดที่
ทรงพลังอ านาจในตัวของมันเอง เป็นแนวคิดที่กล่าวถึงการมีอ านาจเชิงโครงสร้างและการควบคุม
องค์กรตนเอง โดยไม่ถูกควบคุมจากองค์กรใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรใหญ่จะควบคุมทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน แต่การกระจายอ านาจสร้างความเป็นไปได้ในการด าเนินการของท้องถิ่นและเป็นความ
รับผิดชอบของส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางทั้งหมด 

Dejana Popic and Mahesh Patel (2011, p.5) กล่าวว่า การกระจายอ านาจ หมายถึง การ
ส่งผ่านสมรรถนะและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะจากรัฐบาลส่วนกลางไปยัง
รัฐบาลท้องถิ่น โดยการกระจายอ านาจสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในด้านการเมือง การบริหาร การคลัง และ
การตลาด ในการด้านการเมืองเป็นการส่งอ านาจและความส านึกรับผิดชอบไปยังหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น ในด้านการบริการ เป็นการกระจายความรับผิดชอบใหม่เพื่อให้ส่วนท้องถิ่นสามารถ
วางแผนและด าเนินการเองได้ ในด้านการคลัง เป็นการกระจายความรับผิดชอบด้านการเงินและ
กองทุนใหม่  และในด้านการตลาด คือ การยกระดับบทบาทของหน่วยงานที่ไม่แสวงผลก าไรและ
หน่วยงานภาคเอกชนในกระบวนการด าเนินการของรัฐ 

จากความหมายของการกระจายอ านาจในข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การกระจาย
อ านาจหมายถึง การที่ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในด้านการบริหาร ด้านการคลัง และด้านการเมือง โดย
ไม่ต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางทั้งหมด เพียงแต่มีหน้าที่สนับสนุนกัน และอ านาจในการจัดบริการหลัก 
อย่างเช่น เร่ืองสาธารณูปโภค ยังคงอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลาง 

2.3.2 เป้าหมายของการกระจายอ านาจ 
Paul Smoke (2003, pp. 9-10) เห็นว่าเป้าหมายของการกระจายอ านาจ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency เป็นที่ถกเถียงกันว่าประชาชนในประเทศหนึ่งๆ 

มีความแตกต่างกัน รัฐบาลท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้กับประชาชน สามารถเข้าถึงและเข้าใจประชาชนได้
ดีกว่า รัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอ านาจจึงสามารถจัดบริการได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้มากกว่า ซึ่งหมายถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

2) การพัฒนาการปกครอง (Governance) การจัดบริการโดยรัฐบาลท้องถิ่นจะตรงกับ
ความต้องการของประชาชนมากกว่า ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการมอบอ านาจให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น การให้ความรู้สึกใหม่กับการการควบคุมและความเป็นอิสระ 
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3) การเพิ่มความเท่าเทียมกัน รัฐบาลท้องถิ่นมีความคุ้นเคยกับบริบทของท้องถิ่นพวก
เขาจึงอยู่ในต าแหน่งที่ดีที่สุดในการกระจายทรัพยากรและจัดการกับความยากจนภายใต้อ านาจทาง
กฎหมายของพวกเขาเอง ทั้งนี้ พวกเขาจะถูกจ ากัดด้วยทรัพยากรภายในท้องถิ่นเท่านั้น ดังนั้น การ
กระจายทรัพยากรใหม่หรือการเกลี่ยทรัพยากรจากพื้นที่รวยไปยังพื้นที่ยากจนจะต้องรับผิดชอบโดย
รัฐบาลกลาง 

4) การเพิ่มการพัฒนาและการลดความยากจน รัฐบาลได้รับการคาดหวังว่าจะรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในหลายด้านด้วยกัน ด้านแรก การจัดบริการต่อบริษัทหรือ
ผู้ประกอบการเอกชนท้องถิ่น ด้านที่สอง พวกเขาสามารถรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทางกฎหมาย
และด้านองค์กรที่น ามาซึ่งการพัฒนา ด้านที่สาม พวกเขาสามารถเป็นตัวหลักในการประสานงาน 
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อส่ งเสริมการพัฒนา 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลท้องถิ่นไม่สามารถจัดบริการที่ใหญ่อย่างระบบสาธารณูปโภคได้ และรัฐบาล
ท้องถิ่นย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเศรษฐกิจมหาภาคและองค์กรที่ใหญ่กว่า ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นไม่มีอ านาจ
ควบคุม 
 2.3.3 มิติของการกระจายอ านาจ   

Paul Smoke (2003, pp. 10-11) แบ่งมิติการกระจายอ านาจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
1) การกระจายอ านาจด้านการคลัง ไม่ได้หมายถึงเพียงงบประมาณเท่านั้น แต่ยังหมาย

รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบ หน้าที่ และความเป็นเจ้าของแหล่งรายได้ต่อรัฐบาลท้องถิ่น
ด้วย เพื่อให้ความเป็นแหล่งรายได้มีความเชื่อมโยงกับค่าใช้จ่าย 

2) การกระจายอ านาจด้านองค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ระบบและกลไกการ
บริหาร ทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง ที่ต้องช่วยสนับสนุนการกระจายอ านาจ รวมถึงกลไกที่
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานราชการกับตัวแสดงท้องถิ่นที่ส าคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์กรไม่
แสวงผลก าไร หุ้นส่วนภาคเอกชน เป็นต้น เหล่านี้เป็นโครงสร้างการกระจายอ านาจที่ส าคัญที่ต้อง
สร้างขึ้นมา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจะต้องเอ้ืออ านวยการจัดส่งบริการสู่ส่วนท้องถิ่นให้เป็น
มากกว่าการจัดส่งแบบคร้ังคราว ในขณะเดียวกันบุคลากรส่วนท้องถิ่นต้องแสดงบทบาทในเชิง
โครงสร้างและเชิงกระบวนการให้สอดคล้องกับหน้าที่ของตน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์
กับบุคลากรส่วนกลาง 

3) การกระจายอ านาจทางการเมือง แม้ว่าการกระจายอ านาจทางการคลังและทางองค์กร
จะมีความส าคัญ แต่ก็ไม่สามารถน าไปสู่เป้าหมายหลักของการกระจายอ านาจ ถ้าปราศจากก าร
ปฏิรูปทางการเมืองที่เหมาะสม รัฐบาลท้องถิ่นอาจได้รับการมอบอ านาจด้วยทรัพยากรและหน้าที่ที่
ชัดเจน รวมถึงกลไกทางองค์กร แต่สิ่งที่ส าคัญคือการกระจายอ านาจทางการเมืองที่ลดความส านึก
รับผิดชอบต่อรัฐบาลกลาง และเพิ่มความส านึกรับผิดชอบให้แก่บุคลากรท้องถิ่น และมีอ านาจใน
การตัดสินใจมากขึ้นในการด าเนินการของส่วนท้องถิ่นเอง 
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จากแนวคิดการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นดังข้างต้น สะท้อนถึงการด าเนินการของการ
พัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ที่
ท าให้เห็นภาพการกระจายอ านาจรูปแบบหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่เต็มที่ กล่าวคือ ยังมีการควบคุม
ตรวจสอบจากส่วนกลาง และประชาชนยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่รับมอบอ านาจการตัดสินใจและการ
ด าเนินการเองอย่างเด็ดขาด ยังต้องการให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือในกระบวนการตัดสินใจและการ
ท างาน เน่ืองจากยังขาดองค์ความรู้ในการด าเนินการและการจัดการโครงการ  

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 

โครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายที่อยู่ในรูปแบบ
โครงการ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการ ไม่ใช่การจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี
แบบต่อเนื่องอย่างนโยบายของกรกะทวงต่างๆ ซึ่งโครงการจะมีลักษณะที่แตกต่างจากนโยบาย
ระยะยาว นั่นคือเร่ืองการก าหนดระยะเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง  ในแง่ของงบประมาณ เมื่อรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้แล้ว ก็สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ก าหนด แต่บางโครงการหากสามารถ
น างบประมาณนั้นไปต่อยอดและบริหารอย่างต่อเนื่อง ก็จะกลายเป็นโครงการระยะยาวได้ ดังนั้น
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการจึงมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการน าไปปฏิบัติ 

2.4.1 แนวคิดการบริหารโครงการ 
การบริหารโครงการได้ถูกน ามาใช้ด าเนินการอย่างแพร่หลายในหลายองค์กรและ

สังคม โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้องค์กรและสังคมบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนาได้มากยิ่งขึ้น
กว่าการบริหารทั่วไปซึ่งเป็นการบริหารงานประจ า การบริหารโครงการไม่ใช่การด าเนินงานที่มีอยู่
เป็นประจ า แต่เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพที่จะน ามาใช้ด าเนินกิจกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งจะท า ให้
องค์กรและสังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัดภายใต้
เงื่อนไขด้านเวลา สภาพการณ์ภายในองค์การ/ระหว่างองค์การ และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ 

2.4.1.1 ความหมายของโครงการ 
Clifford F. Gray and Erik W. Larson (2000, p. 4) ได้ให้ความหมายของโครงการ

ในเชิงลักษณะของโครงการไว้ว่า โครงการเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการใช้ความพยายามที่เกี่ยวเนื่องกับความ
สลับซับซ้อน ไม่ใช่งานประจ า มีข้อจ ากัดเร่ืองเวลา งบประมาณ และผลงานที่ออกมาจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

Rodney Turner (1993, p.5) ได้ให้ความหมายของโครงการว่า เป็นการด าเนินงาน
ด้วยความพยายามที่มีลักษณะพิเศษเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนดและภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของโครงการมักมีลักษณะผสมผสานระหว่าง
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คุณภาพ ต้นทุนและทรัพยากรในการด าเนินงานโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามด้านซึ่ง
เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนขององค์การ และเป็นการบริหารจัดการข้ามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การ ซึ่งท าให้การด าเนินงานโครงการแตกต่างจากการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจ า 

Samuel Mantel (2001, p. 2) ให้ค าจ ากัดความว่า โครงการเป็นเร่ืองการใช้
ความพยายามเป็นคร้ังคราวเกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเกี่ยวข้องกับ
เวลา หลากหลายวิชาชีพ และมีความขัดแย้งได้ โครงการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน และ
โครงการอาจจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นงาน และงานย่อย ถ้าจ าเป็น 

เฉลิมพงศ์  มีสมนัย (2547, หน้า 9) ได้สรุปความหมายของโครงการไว้อย่าง
น่าสนใจว่า โครงการ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อหวัง
ผลตอบแทน คือ จะต้องเป็นกิจกรรมหรืองานที่การใช้จ่ายเงิน หรือที่มีการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและ
บริการ ซึ่งจะท าให้กิจกรรมหรืองานนั้นให้ผลตอบแทนภายในระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและผลงาน
ตามที่ได้ก าหนด 

โดยสรุป โครงการหมายถึงกิจกรรมหรือแผนงานที่เป็นหน่วยอิสระหนึ่งที่ 
สามารถท าการวิเคราะห์วางแผน และน าไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเร่ิมต้นและ
จุดสิ้นสุด โดยแผนส าหรับกิจการต่างๆ ต้องระบุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการ
วางแผนล่วงหน้าที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม  ที่ต้องใช้
ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 

2.4.1.2 ความหมายของการบริหารโครงการ 
David Cleland and William King (1983, p.188) ได้ให้ความหมายว่า การ

จัดการโครงการเป็นการจัดการที่ต้องการให้ความส าคัญและความสนใจเป็นพิเศษกับการด าเนิน
กิจกรรมที่ไม่ซ้ า เพื่อจุดประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายเดียวเท่านั้น 

Alfred Awani (1983, p.7) ชี้ให้เห็นว่าการจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับการ
วางแผน การวางก าหนดการ และการควบคุมในกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมปกติ (Nonroutine Activities) 
ภายในเงื่อนไขของเวลาและทรัพยากรที่ก าหนด 

Harvey Maylor1999, p. 6) กล่าวว่าการจัดการโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการ
วางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ และการควบคุม เพื่อที่จะจูงใจให้พนักงานใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า 

รัตนา สายคณิต (2546, หน้า 34) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการจัดการโครงการ 
คือการท าหน้าที่ต่าง ๆทางด้านบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การประสานงาน และการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรของโครงการ เพื่อให้โครงการด าเนินไปได้และบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
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ดังนั้น โดยสรุปการบริหารโครงการจึงหมายถึง กระบวนการในการด าเนิน
กิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษไม่ซ้ าแบบกันด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการบริหารงานประจ า 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบด้านงบประมาณและเวลา วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดอาจจะเป็นผลได้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ หรือทั้งสองอย่าง 

2.4.1.3 ประเภทของโครงการ 
โครงการมีลักษณะที่หลากหลายทั้งในเร่ืองของขนาด ขอบข่ายเวลา กลุ่ม

ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมทั้งอายุการใช้งานโครงการ ซึ่งสามารถแยกแยะโครงการได้ตามลักษณะ
ของสถานการณ์ที่เผชิญ โดยแบ่งเป็นสามประเภทคือ (ปกรณ์ ปรียากร, 2548, หน้า 6 - 7) 

1) โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ (Improvement Project) 
โครงการประเภทนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นได้เสมอ เพราะการปรับปรุง

งานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งถือเป็นเร่ืองปกติ เช่นการแก้ไขปัญหาท างานล่าช้า การปรับปรุง
สถานที่ท างาน การจัดหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่ การฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น 

2) โครงการริเร่ิมหรือนวัตกรรม (Innovative Project) 
โครงการประเภทนี้ เป็นโครงการที่มุ่ งจะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่  หรือ

เปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ เพราะสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่อาจตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ได้ หรือไม่อาจตอบโต้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 

3) โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Project) 
โครงการประเภทนี้มักจะเป็นโครงการที่ริเร่ิม หรือโครงการน าร่อง (Pilot 

Project) หรือ โครงการค้นคว้าทดลอง (Experimental Project) หรือโครงการวิจัยเพื่อค้นหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหาในองค์การ หรือโครงการวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการหรือการวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบ (Prototype) หลังจากนั้นจึงขยายผลไปใช้เพื่อการพัฒนา
กิจการต่างๆ ต่อไป 

2.4.1.4 การจัดเตรียมโครงการ 
การบริหารโครงการมักน ามาใช้ด าเนินงานกับกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษ 

กิจกรรมที่เป็นเร่ืองส าคัญต่อองค์การหรือสังคม กิจกรรมที่เป็นเร่ืองเร่งด่วน หรือต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากโครงการมีลักษณะซับซ้อนท าให้ไม่อาจด าเนินการโดยใช้หน่วยงาน
แบบหน้าที่ โดยเฉพาะเมื่อเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมงานประจ าของหลายๆหน่วยงาน ดังนั้นการ
เตรียมจัดท าโครงการจึงเป็นเร่ืองส าคัญ เนื่องจากข้อเสนอโครงการเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาและข้อมูล
เกี่ยวกับต้นทุนการด าเนินงาน รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ /บริการที่โครงการต้องการส่งมอบให้
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์/บริการ ชื่อองค์การที่จะด าเนินงานโครงการและ
ชื่อผู้รับผิดชอบบริหารโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ดังนั้นก่อนที่จะจัดท าข้อเสนอ
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โครงการ ผู้เขียนข้อเสนอโครงการต้องศึกษาข้อมูลประกอบการจัดท าเพื่อส่งข้อเสนอไปให้ผู้มี
อ านาจตัดสินใจ ซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายสนับสนุนโครงการ ธนาคารที่ให้สินเชื่อโครงการ ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับบริการโครงการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินงาน ส าหรับโครงการภาคเอกชนผู้บริหารต้องเตรียม
จัดท าโครงการโดยมีกิจกรรมตามล าดับคือ การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) การศึกษา
เบื้องต้น (Preliminary Study) การจัดท าข้อเสนอโครงการ (Proposal) และการจัดท าโครงการ 
(Project) (มยุรี อนุมานราชธน, 2546, หน้า 39 - 40) 

ส าหรับโครงการภาครัฐล าดับกิจกรรมเพื่อเตรียมจัดท าโครงการอาจแตกต่าง
จากภาคเอกชนบ้างเล็กน้อย เนื่องจากโครงการภาครัฐต้องอนุมัติภายใต้กรอบของงบประมาณ การ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของนโยบายใดนโยบายหนึ่ง และความคุ้มค่าของโครงการ ผู้จัดท าข้อเสนอ
อาจต้องปรับปรุงข้อเสนอโครงการใหม่ เมื่อข้อเสนอโครงการไม่เป็นที่ยอมรับ หน่วยงานของรัฐ
อาจมีค าร้องขอให้ส่งข้อเสนอโครงการใหม่ โดยผู้เขียนข้อเสนอจะน าข้อมูลมาศึกษาเบื้องต้นอีกคร้ัง
หนึ่ง ในกรณีการส่งข้อเสนอของโครงการใหม่ การศึกษาเบื้องต้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ
โครงการแทนที่จะน าเสนอแยกออกต่างหาก ล าดับกิจกรรมเพื่อเตรียมจัดท าโครงการภาครัฐจึง
ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) การศึกษาเบื้องต้น (Preliminary Study) ค าร้อง
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ (Request for Poposal : RFP) การจัดท าข้อเสนอโครงการและการจัดท า
โครงการ (Obradovitch and Stephanou, 1990, pp. 17 - 18) 

2.4.1.5 การคัดเลือกโครงการ 
การคัดเลือกโครงการเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องตัดสินใจ เพราะ

โครงการที่ได้ รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบจะช่วยให้องค์ก ารหรือสังคมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือได้รับผลประโยชน์หรือผลได้สูงสุดเมื่อน าโครงการไปปฏิบัติ ใน
กระบวนการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ มักคัดเลือกเฉพาะโครงการที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตในระยะยาว
ขององค์การหรือสังคม และตัดโครงการที่ด้อยกว่าออกไป ผู้ท าการตัดสินใจอาจเลือกใช้ตัวแบบ
ต่างๆ เพื่อประเมินโครงการและตัดสินใจคัดเลือกโครงการ 

William Souder (1988, pp.141-164) ได้กล่าวว่าการคัดเลือกโครงการที่
ด าเนินการในองค์การส่วนใหญ่ มักพิจารณาโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแบบ 4 ตัวแบบ ได้แก่ 

1) ตัวแบบการคัดโครงการออก (Screening Models) เป็นการแสวงหาข้อมูล
ขั้นต้นส าหรับแยกแยะโครงการต่างๆ ที่เสนอเข้ามา โดยใช้เกณฑ์ที่เด่นๆ 2 – 3 เกณฑ์ 

2) ตัวแบบการประเมินผล (Evaluation Models) เป็นการวิเคราะห์โครงการที่
ผ่านขั้นการคัดโครงการออกมาแล้วโดยพิจารณารายละเอียดอย่างลึกซึ้ง 

3) ตัวแบบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ (Portfolio Models) เป็นการก าหนด
งบประมาณที่จะจัดสรรให้โครงการที่ผ่านการประเมิน 
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4) ตัวแบบกลุ่มและองค์การ (Group and Organization Models) เป็นการ
แสวงหาความเห็นพ้องต้องกันและความผูกพัน/พันธะกรณีของผู้ซึ่งเกี่ยวข้องในองค์การ 

โครงการที่ผ่านการพิจารณาโดยตัวแบบต่างๆ ดังกล่าว จะถูกส่งไปรอ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการที่รอการจัดสรรงบประมาณอาจถูกน าไปพิจารณาใหม่ได้ แต่
โครงการที่ถูกคัดออกแล้วในตอนแรกจะไม่น ามาพิจารณาอีกต่อไป 

สรุปได้ว่า กระบวนการคัดเลือกโครงการมีความต่อเนื่องเป็นล าดับ โดยผ่าน
ตัวแบบการคัดเลือกทั้ง 4 ข้างต้น และอาจจะด าเนินการซ้ าใหม่ได้ตลอดเวลา เมื่อข้อมูลด้าน
ทรัพยากร ต้นทุน และความส าเร็จของโครงการได้เปลี่ยนแปลงไป 

2.4.1.6 การวางแผนโครงการ 
การวางแผนโครงการเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารโครงการ ซึ่ง

เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนปัจจัยทางการบริหารได้แก่ คน วัสดุอุปกรณ์ เงิน ข้อมูล และการ
จัดการให้เป็นผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้บริหาร
โครงการอาจต้องให้ความส าคัญแก่วัตถุประสงค์ด้านขอบเขต ด้านองค์การ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน 
หรือด้านเวลา อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อน าวัตถุประสงค์ด้านนั้นๆ มาวางแผนท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวางแผนเป็นการพิจารณาการก าหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การประสานงาน การก าหนดมาตรฐานการท างาน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและพัฒนาทางเลือก
ของแนวทางการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมี
ความส าคัญมากต่อความส าเร็จและล้มเหลวของโครงการ (William Souder, 1988, p.165) 

2.4.1.7 การออกแบบโครงการ 
การจัดการโครงการก็เช่นเดียวกับการบริหารงานโดยทั่วไปที่จะต้องก าหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารงาน รูปแบบของหน่วยงาน  โครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
ขอบเขตการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ความสัมพันธ์กับหน่วยงานตามหน้าที่ ที่จะต้องให้การ
สนับสนุน จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการจัดการโครงการเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบการท างานของกลุ่มบุคคล หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่องานโครงการจะได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้องการ โดยจะต้องก าหนดรูปแบบขององค์การ ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ รวมถึงความสัมพันธ์ของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน (มยุรี อนุมานราชธน, 2546, หน้า 
39 – 40 ; Obradovitch and Stephanou, 1990, pp. 17 - 18) 

ส าหรับรูปแบบของโครงสร้างองค์การเพื่อการจัดการโครงการนั้นได้มี
การศึกษาไว้พบว่ามี 3 รูปแบบ (Obradovitch and Stephanou, 1990, pp. 17 - 18) ดังนี ้

1) รูปแบบองค์การแบบเน้นหน้าท่ี (Pure Functional Organization) การจัด
องค์การแบบนี้มีลักษณะการจัดองค์การที่จัดกลุ่มกิจกรรมเหมือนกันและสอดคล้องกันไว้ภายใต้
หน่วยงานเดียวกัน องค์การแบบนี้จึงมีหน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ และมีอ านาจในการบังคับบัญชา ส่วนอีกหน่วยงานหนึ่ง คือ หน่วยงานที่
ปรึกษาท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลัก 

2) รูปแบบองค์การแบบเน้นโครงการ (Pure Project Organization) หรือ
องค์การแบบเน้นผลิตภัณฑ์ (Pure Product Organization) เป็นรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อเสียของรูปแบบองค์การแบบเน้นหน้าที่ โดยที่องค์การแบบเน้นโครงการนั้นจัดตั้งโครงการ
ขึ้นมาเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การ ผู้จัดการโครงการมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึง
บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการโดยตรง
โดยไม่ต้องท างานด้านอ่ืน 

3) รูปแบบองค์การแบบเมตริกซ์ (Matrix Organization) องค์การแบบ
เมตริกซ์นี้เกิดขึ้นจากความพยายามในการน าเอาข้อดีของรูปแบบองค์การแบบเน้นหน้าที่ และแบบ
เน้นโครงการรวมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นองค์การที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ให้
ส าเร็จภายในเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนด ก่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การ
จัดองค์การแบบเมตริกซ์นี้เป็นองค์การที่มีลักษณะชั่วคราว มีระยะเวลาที่เร่ิมต้นและสิ้นสุดการ
ท างาน เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน โครงสร้างต่าง ๆ ของโครงการก็จะถูกยกเลิกไป การด าเนิน
โครงการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ผู้ที่ท างานใน
หน่วยงานตามหน้าที่สามารถถูกระดมมาช่วยงานโครงการได้ตามความเชี่ยวชาญและความสามารถ
กับการด าเนินโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการ และ
เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว บุคลากรที่ยืมตัวมาจากหน่วยงานตามหน้าที่ก็กลับไปปฏิบัติตามหน้าที่เดิม
ของตน โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการของหน่วยงานตามหน้าที่ตามเดิม 

ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการจัดโครงสร้างแบบนี้จะมีทั้ง
ตามแนวนอนและแนวตั้ง กล่าวคือ ความสัมพันธ์ตามแนวนอนจะมีลักษณะที่ต้องอาศัยการท างาน
เป็นทีม เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความรู้ความช านาญเป็นอย่างดีในวิชาชีพของตน ผู้จัดการ
โครงการในฐานะหัวหน้าโครงการจะต้องอาศัยหลักภาวะผู้น าอย่างมากในการประสานทรัพยากร
ต่าง ๆ ภายในโครงการให้เป็นไปในแนวทางที่ก าหนด ส่วนความสัมพันธ์ตามแนวตั้ง หมายถึง การ
ด าเนินงานต้องอาศัยทรัพยากรทั้งทางด้านบุคคล เคร่ืองมือ วัสดุ และเทคโนโลยีจากหน่วยงานตาม
หน้าที่ และเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ทรัพยากรเหล่านี้ก็จะถูกดึงกลับไปยังหน่วยงานตามหน้าที่
เช่นเดิม 

2.4.1.8 การสรรหาและคัดเลือกทีมงานในการบริหารโครงการ 
1) การสรรหาและการคัดเลือก 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโครงการนั้นจะต้องตอบค าถามว่า ใคร
เป็นผู้สรรหาและคัดเลือก และจะคัดเลือกใครเป็นบุคลากรของโครงการ ซึ่งจะมีประเด็นดังนี้  
(David Cleland and William King,1983, pp.188-189) 
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1.1) การสรรหาและคัดเลือกผู้จัดการโครงการ เนื่องจากผู้จัดการโครงการ
มีความส าคัญต่อการจัดการโครงการ การสรรหาและการเลือกสรรผู้จัดการโครงการจะต้องมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบทั้งลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ความช านาญและทักษะ ประสบการณ์ รวมถึง
ชื่อเสียง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้มีหน้าที่คัดเลือกผู้จัดการโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ท าการ
ปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานตามหน้าที่ การที่จ าเป็นต้องให้ผู้บริหารหน่วยงานตาม
หน้าที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้จัดการโครงการ เนื่องจากการด าเนินโครงการจะต้องอาศัย
ทรัพยากรจากหน่วยงานตามหน้าที่ ถ้าเกิดการยอมรับในผู้จัดการโครงการแล้ว การร่วมมือเพื่อ
ด าเนินโครงการก็จะบรรลุผล 

1.2) การสรรหาและการคัดเลือกหัวหน้าหน่วยของโครงการ หัวหน้าหน่วย
ของโครงการก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ซึ่งมักจะคัดเลือกโดยการที่
ผู้จัดการโครงการปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานตามหน้าที่เพื่อให้ได้บุคลากรที่ต้องการ 

1.3) การสรรหาและการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานโครงการ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ
เป็นระดับที่ใกล้ชิดกับวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งในการคัดเลือกสามารกระท าได้โดยการปรึกษาร่วมกัน
ระหว่างผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารหน่วยงานตามหน้าที่และหัวหน้าโครงการ 

2) ทีมงานโครงการ       
ในการด าเนินการโครงการนั้นก็เหมือนกับการด าเนินการอ่ืนๆ ที่จะต้อง

อาศัยบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ อาจจะกล่าวได้ว่าส าคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเป็น
ผู้ใช้หรือประสมประสานทรัพยากรอ่ืนๆ ส าหรับทีมงานโครงการในเร่ืองนี้ประกอบด้วย ผู้จัดการ
โครงการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 

2.1) ผู้จัดการโครงการ 
ผู้จัดการโครงการหรือบางคร้ังเรียกว่าผู้อ านวยการโครงการ (Project 

Director) เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานโครงการ โดยที่จะเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อการด าเนินโครงการ จัดท ารายละเอียดเหล่านี้ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด และควบคุม
การใช้แรงงาน เคร่ืองจักร และวัสดุอุปกรณ์ นอกจากนี้  ผู้จัดการโครงการจะต้องรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการต่อผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้ากลุ่มผู้จัดการโครงการ (ถ้ามี) รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ 

ทั้งนี้ หัวหน้ากลุ่มผู้จัดการโครงการ (Manager of Project) ในบาง
กรณี และบางองค์การจะมีโครงการหลายโครงการ จะท าให้ผู้จัดการโครงการหลายคนตามไปด้วย 
จึงต้องมีบุคคลที่ท าหน้าที่ประสานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้จัดการโครงการต่างๆ บุคคลที่เป็น
ตัวกลางนี้เรียกว่าหัวหน้ากลุ่มผู้จัดการโครงการ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการสั่งการและประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการโครงการ วางแผนและเสนอโครงการ การเลือกทรัพยากร รวมถึ งดูแล
ให้โครงการต่าง ๆ เป็นไปตามสัญญา 
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2.2) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
 ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

หน่วยงานตามหน้าที่ให้เข้าร่วมท างานในทีมงานโครงการในฐานะเป็นผู้แทนของหน่วยงานตาม
หน้าที่ และเมื่องานในความรับผิดชอบเสร็จสิ้นก็จะกลับไปปฏิบัติงานในหน่วยงานตามหน้าที่
ดังเดิม หรือบางคร้ังอาจจะท าการจ้างผู้ปฏิบัติงานนี้ขึ้นใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสม หน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานคือจะต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการและ/
หรือผูจ้ัดการกิจกรรมให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการมักจะเป็น
บุคคลที่ลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการโดยตรง ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ (Milton Rosneau, 
1981, pp. 10 – 11) 

1) ทีมโครงการ (Project Team) ทีมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน
ที่ท างานในโครงการและรายงานผลโดยตรงกับผู้จัดการโครงการ การท างานในโครงการอาจจะท างาน
ในบางช่วงของโครงการหรือตลอดทั้งวงจรโครงการก็ได้ ดังนั้น ผู้จัดการโครงการจึงสามารถมอบหมาย
งานให้ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ได้ในฐานะผู้บังคับบัญชา 

2) ทีมสนับสนุน (Support Team) ทีมสนับสนุนคือผู้ปฏิบัติงานที่
ท างานในโครงการ อาจจะท างานในบางช่วงของโครงการหรือตลอดทั้งวงจรโครงการก็ได้ แต่
ไม่ได้รายงานผลโดยตรงกับผู้จัดการโครงการ ผู้ปฏิบัติงานในทีมสนับสนุนมักขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
หน่วยงานตามหน้าที่ จึงต้องรายงานผลมายังผู้บริหารหน่วยงานตามหน้าที่ ดังนั้น ผู้จัดการโครงการ
ก็จะไม่สามารถมอบหมายงานให้ท าได้ ถ้าจะมอบหมายงานให้ท า ผู้จัดการโครงการจะต้องเจรจาตก
ลงกับผู้จัดการหน่วยงานตามหน้าที่และผู้บริหารหน่วยงานตามหน้าที่อนุมัติเสียก่อน ลักษณะการ
ท างานโครงการที่จะต้องอาศัยทีมสนับสนุนนั้น มักจะเป็นโครงการที่จัดโครงสร้างโครงการแบบ
เน้นหน้าที่ที่บทบาทของผู้จัดการไม่เด่นชัด และเป็นโครงการที่มีความแน่นอนสูง ส่วนทีมโครงการ
จะพบเห็นได้ในโครงการที่จัดโครงสร้างแบบเมตริกซ์และแบบเน้นโครงการ ซึ่งมักเป็นโครงการที่
มีขนาดใหญ่และมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม บางคร้ังในการด าเนินโครงการจะต้องอาศัย
ผู้ปฏิบัติงานทั้งสองประเภทประกอบกัน 

2.4.1.9 การด าเนินโครงการ 
เมื่อผู้บริหารโครงการได้ท าการวางแผนโครงการ จัดองค์การโครงการ จัด

บุคลากรเข้าท างานในทีมงานโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะน าแผนโครงการไปด าเนินการ  การ
น าแผนโครงการไปด าเนินการ ต้องกระท าผ่านระบบการบริหารโครงการ ซึ่งประกอบด้วยระบบ
ย่อยๆ เช่น ระบบองค์การ ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศ ระบบการติดต่อสื่อสาร 
และระบบการควบคุม เป็นต้น โดยผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะด้านความเป็นผู้น าและแรงจูงใจในการ
บริหาร เพื่อให้ระบบโครงการดังกล่าวผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจกล่าวว่าการ



34 

ด าเนินงานโครงการก็คือการอ านวยการ การติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้แผน
โครงการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (David Cleland and William King, 1983, p.189) 

2.4.1.10 การประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการเป็นกิจกรรมที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งในอดีตแล้ว

เห็นว่าการประเมินผลโครงการเป็นเร่ืองที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่แน่ใจว่าจะน าข้อมูลมาใช้ได้
หรือไม่ นอกจากนี้แล้วการประเมินผลโครงการเหมือนกับการคอยจับผิดแทนที่จะเป็นประโยชน์
กลับท าให้เกิดความขัดแย้งและบาดหมางซึ่งกันและกันได้ แต่แนวคิดสมัยใหม่กลับเห็นว่าการ
ด าเนินการอะไรก็ตามก็ต้องมีการประเมินผล เพราะมีประโยชน์มากกว่าโทษ และถ้าจัดระบบการ
ประเมินผลที่ดีก็จะช่วยให้การประเมินผลเป็นเสมือน “ระบบการเตือนภัย” (Warning System) กับ
องค์การ ท าให้องค์การลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดียิ่ง 

1) ความหมายของการประเมินผลโครงการ  
ส าหรับความหมายของการประเมินผลโครงการมีผู้ให้ความหมายไว้

มากมาย ดังเช่น 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2528, หน้า 156) ได้ให้ความหมายของการ

ประเมินผลว่า เป็นการบรรยายตัดสินคุณค่าโปรแกรมการศึกษาซึ่งเน้นเร่ืองการบรรยายสิ่งที่ถูก
ประเมิน โดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคุณค่า 

สุรพร เสี้ยนสลาย (2552) เห็นว่าการประเมินผลโครงการ หมายถึง 
กระบวนในการวัดผลสัมฤทธิ์และเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารหรือข้อสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
โครงการ เพื่อน าข้อสนเทศที่ได้ไปตัดสินคุณค่าของกิจกรรม กระบวนการหรือโครงการโดยรวม
ต่อไป 

สมชาย ดุรงค์เดช (2542, หน้า 4) อธิบายว่าการประเมินผลโครงการ คือ
กระบวนการในการพิจารณาก าหนดคุณค่าหรือระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์และการให้คุณค่าอย่างเป็นระบบ โดยเกี่ยวข้องกับ
การวัด ซึ่งจะต้องมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน มีเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อให้คุณค่า 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การประเมินผลโครงการหมายถึง การตรวจสอบ การ
วัด และวิเคราะห์ เพื่อก าหนดคุณค่าและความส าเร็จของโครงการ โดยต้องอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ จึงเห็นได้ว่าการประเมินผลโครงการนั้นมิได้กระท าขึ้นบนสุญญากาศ แต่จะต้องอยู่
บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลและน าข้อมูลที่ได้มานั้นเพื่อท าการสรุปผลโครงการ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการนั้น ๆ และโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ เพื่อตัดสินคุณค่าหรือ

คุณภาพของโครงการ หรือการพิจารณาและลงความเห็นว่า กิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ ใน
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โครงการโดยรวมดีหรือไม่ มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่และจะน าไปใช้กับโครงการอ่ืน ๆ อย่างไร 
กล่าวโดยสรุปแล้ว วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการตามทัศนะของปุระชัย (2529, หน้า 
20) เห็นว่าควรเป็นไปเพื่อการต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1) เพื่อด าเนินงานต่อหรือเลิกด าเนินงานตามโครงการ 
2.2) เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติในโครงการ 
2.3) เพื่อเพิ่มหรือลดมาตรการและเทคนิคบางประเภทในโครงการ 
2.4) เพื่อสร้างโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกับในท้องที่อื่น ๆ 
2.5) เพื่อแบ่งสรรทรัพยากรระหว่างโครงการที่ต่างแก่งแย่งแข่งขันกัน 
2.6) เพื่อสนับสนุนหรือหักล้างกรอบทฤษฏีซึ่งเป็นรากฐานของโครงการ 

3) ประเภทของการประเมินผลโครงการ 
การแบ่งประเภทของการประเมินผลโครงการได้มีไว้อย่างมากมาย

แล้วแต่ทัศนะของแต่ละท่านแต่ถ้าอาศัยเกณฑ์เร่ืองระยะเวลาหรือจุดมุ่งหมายแล้วสามารถแบ่งได้ 2 
ประการคือ การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง และการประเมินผลรวมสรุป 

3.1) การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินความก้าวหน้า เพื่อการติดตามดูแลและตัดสินคุณค่าของการปฏิบัติงาน เป็นการพยายาม
ตอบค าถามว่าการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือไม่ มี
ปัญหาอุปสรรคอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของงาน ซึ่งการ
ประเมินผลแบบนี้มักจะใช้ประเมินผลระหว่างการวางแผนหรือระหว่างการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานหรือโครงการต่อไป อันจะท าให้เพิ่มโอกาสใน
ความส าเร็จของโครงการให้มีมากขึ้น 

3.2) การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผล
โครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดลง หรือเป็นการประเมินผลหลังโครงการ ซึ่งผลที่ได้ก็จะน าไปสรุปว่า 
การด าเนินโครงการน้ันบรรลุผลหรือไม่อย่างไร ตลอดจนรายงานผลถึงสภาพของโครงการประสบ
ผลส าเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาอุปสรรคใดที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง จุดส าคัญของการ
ประเมินผลโครงการแบบนี้คือมุ่งเน้นให้เป็นการสรุปผลโครงการ เน้นตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
(ผลผลิต ผลลัพธ์ รวมถึงผลกระทบ) ของโครงการว่าเกิดผลดีตามความคาดหวังของโครงการ
หรือไม่ ผลการด าเนินการคุ้มค่าดังที่ระบุไว้ก่อนการด าเนินโครงการหรือไม่ 

2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการบริหารและการจัดการจ านวนมาก โดย

การบริหารและการจัดการมีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน คือ การด าเนินการให้ เกิดผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ (ประภาพร อินทรัตน์, 2530, หน้า 42) 
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2.4.2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ ได้มีผู้ให้นิยามของการบริหารจัดการไว้
หลายท่าน ดังนี้ 

สมพงศ์ เกษมสิน (2526, หน้า 6) กล่าวว่า การบริหารคือ การใช้ศาสตร์และศิลป์
น าเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบ ตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2537, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหาร
หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน หรืออีก
นัยหนึ่งคือ การท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืน (Management is getting things done through 
other people) 

สมยศ นาวีการ (2545, หน้า 18) ให้ความหมายการบริหารว่า กระบวนการของการ
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมก ากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การ
และการใช้ทรัพยากรเพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดๆไว้ 

สมคิด บางโม (2538, หน้า 61) มีความเห็นว่า การจัดการคือศิลปะในการใช้คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยสรุป การบริหารจัดการคือ การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างเป็นธรรม มีกระบวนการวางแผนการท างาน มีกระบวนการควบคุมก ากับ โดยอาศัยปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

2.4.2.2 ความส าคัญของการบริหารจัดการ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ ต้องอาศัย

การบริหารที่ดี ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านดังนี้ 
ศจี อนันต์นพคุณ (2542, หน้า 3-4) กล่าวว่า องค์การทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น

องค์การภาครัฐหรือเอกชน องค์การทางการศึกษา ทางด้านสาธารณสุข หรืออ่ืนๆ ก็ตาม ต่างก็เป็น
การท างานในลักษณะกลุ่มงานหรือทีมงาน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบริหารงานโดยมีการแบ่งคนกันท า
ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดของสมาชิกทีมงาน เพื่อที่จะให้งานของฝ่ายต่างๆส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ต่างมีความนึกคิด และมีความเข้าใจตัวเองที่ต่างกัน จึงจ าต้องมี
ผู้น าหรือผู้บริหารงานที่สามารถรวมพลังของสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ ประสานกิจกรรม
ต่างๆ จัดวางระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนะและก ากับการท างาน ดังนั้น องค์การจะมี
ผลผลิตหรืองานมีประสิทธิภาพเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น า หรือผู้บริหาร ที่จะจัด
กลุ่มคนให้ร่วมมือกันท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
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พะยอม วงศ์สารศรี (2532, หน้า 32) กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการว่า 
1) การจัดการเป็นสมองขององค์การ การที่องค์การจะประสบความส าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้น้ัน จ าต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี 
2) การจัดการเป็นเทคนิควิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การเกิดจิตส านึก

ร่วมกันในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจช่วยเหลือให้องค์การประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะมี
กระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้องค์การไปสู่ความส าเร็จ 

3) การจัดการเป็นการก าหนดขอบเขตในการท างานของสมาชิกในองค์การ
ไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4) การจัดการเป็นการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานให้องค์การมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด 

สมคิด บางโม (2538, หน้า 64-65) กล่าวถึงคุณค่าการจัดการไว้ว่า การจัดการ
นั้นมิใช่เป็นการท างานเพื่อให้งานเสร็จสิ้นไปเพียงอย่างเดียว ในภาวะปัจจุบันซึ่งวิทยาการก้าวหน้า 
ประชากรเพิ่มขึ้น การแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้นเร่ือยๆ การจัดการจึงจ าเป็นต้องใช้หลักวิชาการเข้า
ช่วย มิใช่ใช้เพียงประสบการณ์อย่างเดียว การศึกษาวิชาการจัดการและการบริหารงานโดยใช้หลัก
วิชาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน ย่อมก่อให้เกิดคุณค่าหลายประการ ดังนี้ 

1) คุณค่าในด้านการประหยัด 
2) คุณค่าในด้านประสิทธิผล (effectiveness) 
3) คุณค่าในด้านประสิทธิภาพ 
4) คุณค่าในด้านความเป็นธรรม 
5) คุณค่าในด้านเกียรติยศชื่อเสียง 
โดยสรุปการบริหารมีความส าคัญในการด าเนินงาน เพราะการบริหารจัดการ

ที่ดีจะท าให้การท างานตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการประหยัดทั้งเงิน 
วัสดุ สิ่งของ และคนได้ท างานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการ
ประหยัดเวลาและความภาคภูมิใจทั้งตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

2.4.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
แนวคิดของ Frederick Taylor (1911) และ Henri Fayol (1949) ซึ่งเป็นผู้วาง

หลักการและทฤษฎีการบริหาร ซึ่งทั้งสองเป็นแนวคิดที่ส าคัญช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการ
บริหารจัดการได้ ดังนี้ 

1) การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ 
1.1) การศึกษาเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปในการท างานส าหรับแต่ละชิ้นพร้อม

กับการจับเวลา 
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1.2) การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในการท างานเพื่อปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3) การแยกงานออกเป็นขั้นตอนที่แตกต่างกัน เพื่อให้คนงานท างาน
อย่างเต็มความสามารถของแต่ละคน 

จากการศึกษาเพื่อก าหนดวิธีการท างาน โดยการวิเคราะห์เวลาและการ
เคลื่อนไหว (Time and Motion Study) ของ Frederick Taylor (1911) มีสาระส าคัญพบว่า ความไม่มี
ประสิทธิภาพมาจากการปฏิบัติแบบไม่มีหลักเกณฑ์ ดังนั้นโดยตัวผู้บริหารจะต้องปฏิบัติให้อยู่ใน
หลักการที่ส าคัญสี่ประการ คือ  

1) ความต้องการคิดค้น และก าหนดวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับงานที่จะท าแต่ละ
อย่าง กล่าวคือ จะต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไป
ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ จะต้องมีการมาตรฐานงานเอาไว้ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่พิสูจน์มาแล้วว่าดีที่สุด
จริง และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนและการจูงใจต่างๆ ก็จะจ่ายได้ตามผลผลิตทั้งหมด
ส าหรับส่วนที่เกินกว่ามาตรฐาน  

2) ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยจัดงานให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับคน และอบรมให้คนงานได้รู้จักวิธีที่ถูกต้องในการท างานด้วย ซึ่งจะต้องคัดคนที่มีคุณสมบัติดี
ที่สุดให้ตรงกับงานที่ท า  

3) เมื่อมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ คนงานจะไม่คัดค้านวิธีการท างาน
แบบใหม่ที่ก าหนดขึ้น เพราะตามหลักเหตุผลนั้นมีความถูกต้อง ซึ่งเขาจะมีรายได้ที่สูงขึ้น จากการ
ท างานถูกวิธีที่ช่วยให้ผลผลิตสูงขึ้น  

4) การประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงาน โดยเท
เลอร์เชื่อว่าฝ่ายบริหารควรประสานงานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานระดับปฏิบัติงาน แต่ต้อง
ไม่ใช่การลงมือไปปฏิบัติ 

กล่าวได้ว่าแนวคิดดังกล่าวของเทเลอร์สร้างทฤษฎีการบริหารขึ้น 
เน่ืองจากมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น คือ (Frederick Taylor, 1911) 

1) ได้มีปรัชญาใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนงานและงาน ซึ่งเป็น
ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยความรู้นี้ไม่ใช่เป็นเร่ืองในเชิงเทคนิค หรือ
เคร่ืองมือย่อยๆ ที่จะเอามาใช้ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพียงเล็กน้อย แต่เป็นรากฐานใน
ดารเข้าใจการจัดองค์การและการบริหารต่างๆ 

2) จะพบได้ว่า การวางแผนงานเป็นงานในส่วนที่ต้องแยกอกมาจากการ
ปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่วางแผนงาน ในขณะที่พนักงานท าหน้าทีในฝ่ายปฏิบัติ 

ส าหรับทฤษฎีการบริหารงานของ Henri Fayol (1949) เชื่อว่าหากเราเข้าใจ
ศาสตร์เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative Science) เราสามารถน าไปใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด 
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ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) หน้าที่การบริหาร (Management Functions) ฟาโยอธิบายถึงกระบวนการ

บริหารคนงานวามีหน้าที่การบริหารอยู่ห้าส่วน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา 
การประสานงาน และการควบคุม โดยผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทาง
ร่างกายและจิตใจ  

2) เกี่ยวกับหลักการบริหาร (Management Principles) มี 14 ประการ ได้แก่ 
2.1) หลักเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and 

Responsibility)  
2.2) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาสายเดียว (Unity of Command)  
2.3) หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of Direction)  
2.4) หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar Chain)  
2.5) หลักการแบ่งงานกันท า (Division of Work or Specialize)  
2.6) หลักการมีระเบียบวินัย (Discipline)  
2.7) หลักการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม 

(Subordination of Individual to General Interest)  
2.8) หลักการให้แระโยชน์ตอบแทน (Remuneration)  

2.9) หลักการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (Centralization)  
2.10) หลักความมีระเบียบเรียบร้อย (Order)  
2.11) หลักความเสมอภาค (Equity)  
2.12) หลักการมีเสถียรภาพของการจ้างงาน (Stability of Tenure)  
2.13) หลักความคิดริเร่ิม (Initiative)  
2.14) หลักความสามัคคี (Esprit be Corps) 

2.4.2.4 องค์ประกอบของการบริหาร 
ในการบริหารนอกจากกระบวนการบริหารแล้ว ยังมีปัจจัยด้านองค์ประกอบ

ที่เรียกทั่วไปว่า 4Ms ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุ และการจัดการ ซึ่งผู้บริหารจะต้องจัดองค์ประกอบด้าน
ต่างๆ ให้สมดุลกัน ทั้งนี้มีปัจจัยที่มีต่อผลการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างที่
เรียกว่า กระบวนการบริหารของ ลูเธอร์ กูลิค คือ POSDCoRB ซึ่งสรุปความดังนี้ (Gulick, Luther, 
and Lyndall Urwick, 1937, pp.13-15) = 

1) การวางแผน (Planning) หมายถึงการวางแผนหรือโครงงานอย่างกว้างๆว่า 
มีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ พร้อมวางแผนแนวทางปฏิบัติไว้พร้อมกับวัตถุประสงค์
และป้าหมายของโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ 

2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการจัดรูปแบบโครงการ หรือองค์การ 
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โดยก าหนดหน้าที่ของหน่วยย่อยๆ แต่ละหน่วยไว้ หรืออาจจะเป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ต าแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมกับการก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่อสัมพันธ์
ตามล าดับชั้นสูงต่ าลดหลั่นกันไป  

3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ (Staffing) หมายถึงการบริหารเกี่ยวกับการจัดกลุ่มบุคคล
หรือเจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน เร่ิมตั้งแต่การแสวงหาบุคคลเข้ามา
ท างาน การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคลที่แต่งต้ังไว้ แล้วบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น 
ลดขั้น ให้ออก ไล่ออก เพื่อให้สภาพการท างานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

4) การอ านวยการ (Directing) หมายถึงการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากที่มีการ
วิเคราะห์โดยตรง โดยรอบคอบแล้วว่ามีการเตรียมคนอย่างไร จุดรูปงานอย่างไร รวมทั้งติตามดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 

5) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน เป็นการประสานภายในสายงานเพื่อก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
การท างานที่ซ้ าซ้อน และเกิดความขัดแย้งขึ้น 

6) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Report) หมายถึง การเสนอรายงานการ
ท างานต่างๆในรายงานการบังคับบัญชาให้ทราบโดยตลอดสายงานบริหาร ซึ่งเป็นการท าให้การ
ท างานเกิดความรอบคอบ มีหลักฐาน และสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน 

7) การจัดงบประมาณ (Budgeting) การจัดท างบประมาณการเงิน การวางแผน
การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว การจัดท าบัญชี และการควบคุมการตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ 

2.4.2.5 ผู้น าและภาวะผู้น า 
1) ความหมายของผู้น า 

ผู้น า (Leader) เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การก้าวหน้า และบรรลุผลส าเร็จใน
การท างาน โดยผู้น ามีบทบาทสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ส าหรับ
ความหมายของผู้น า มีนักวิชาการที่ให้ค าจ ากัดความ และความหมายไว้ ดังนี้ 

อรุณ รักธรรม (2527, หน้า 66-80) เห็นว่า ผู้น าเป็นเพียงบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งมา หรือได้รับการยกย่องให้ตัดสินใจ เพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา  

C. N. Lester (1975, p. 4) กล่าวว่า ผู้น า (Leader) เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของ
องค์การ ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลในองค์การแต่ละคน เป็นคนที่มีความสามารถและมีความพิเศษ 

Andrew J. Dubrin (1995, p.2) กล่าวถึง ความหมายของภาวะผู้น า 
(Leadership) ในมุมมองที่หลากหลาย กล่าวคือ ภาวะผู้น า หลายถึง ความสามารถในการเป็นแรงบันดาล
ใจเพื่อสร้างความมั่นใจและสนับสนุนคนที่ต้องการประสบความส าเร็จในองค์การ หรือเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลผ่านการสื่อสาร สามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ท าตามในทิศทางเดียวกันหรือ
ท าตามเป้าหมายขององค์การ 
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Bernard M. Bass (1985, pp. 1-2) ให้ความหมายของภาวะผู้น าในแง่
ผลกระทบต่อผู้ตาม ที่เรียกอีกอย่างว่าผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational) ว่า เป็นการท า
ให้ผู้ตามรู้สึกชื่นชม ไว้ใจ จงรักภักดี และเคารพในตัวผู้น า จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการท างาน 
ท าให้ผู้ตามตระหนักถึงความส าคัญของงาน สามารถเปลี่ยนให้ผู้ตามเห็นประโยชน์ส่วนรวมส าคัญ
กว่าส่วนตน และสามารถท าให้ผู้ตามยกระดับความต้องการให้สูงขึ้นได้ 

เนตร์พัฒนา ยาวิราช (2552, หน้า 1) กล่าวว่า ผู้น ำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับ
การยอมรับ ทั้งโดยการแต่งตั้ง หรือได้รับการยกย่องให้ขึ้นมาท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้น าในการ
ด าเนินงานต่างๆ ซึ่งต้องน าพาองค์การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความเติบโตให้กับ
องค์การ ส่วน ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการท าให้ผู้อ่ืนยกย่องและยอมรับ ไว้วางใจ ให้
ความร่วมมือ ความสามารถในการจูงใจให้ลูกน้องหรือผู้อ่ืนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงด้วยความเต็มใจ 

จากความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า (Leadership) ดังข้างต้น แสดงให้
เห็นว่า ทั้งสองค านี้มีความหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้น าเป็นตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ
ยอมรับให้มาท าหน้าที่ในการน าคนให้อ่ืนท างานบรรลุตามเป้าหมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้น า
ทุกคนจะมีภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่งหมายถึงความสามารถโน้มน้าว จูงใจ ชักจูง หรือสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ผู้อื่นสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มใจ รวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในองค์กรได ้

2) บทบาทและคุณสมบัติของผู้น า  
Warren Bennis and Burt Nanus (2007, pp. 6-12) อธิบายว่าคุณสมบัติของ

ผู้น าประกอบด้วย 3 ประการหลัก ได้แก่ 
- ประการแรก มีความผูกพันรับผิดชอบ (Commitment) ผู้น าจ าเป็นต้อง

ต้องปลูกฝังวิสัยทัศน์ ความหมายและความเชื่อใจให้แก่ผู้ตาม ต้องมอบอ านาจให้พวกเขาสามารถ
ท างานได้อย่างอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน 

- ประการที่สอง ผู้น าต้องสามารถจัดการปัญหาที่ซับซ้อนได้ (Complexity) 
เน่ืองจากในปัจจุบันปัญหาขององค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการใช้ถ้อยค าเย้ยหยันกัน มีหลายขั้ว
ในองค์การ มีการแบ่งฝ่าย มีความไม่แน่ใจ มีความขัดแย้ง มีความสับสน มีความแตกต่าง และมี
ความวุ่นวาย ผู้น าจึงจ าเป็นต้องสามารถจัดการและแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ 

- ประการที่สาม ผู้น าต้องมีความน่าเชื่อถือ (Credibility) ซึ่งผู้น าต้องใช้
การสื่อสารให้เป็นประโยชน์เพื่อท าให้ทุกคนในองค์การท าตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งผู้น าต้องมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อลูกน้อง และต่อองค์การ 

Andrew J. Dubrin (1995, pp. 9-13) กล่าวว่าบทบาทของผู้น า มี 8 ประการ
หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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- เป็นตัวแทนขององค์การ (Figurehead) บ่อยคร้ังผู้น าต้องเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การหรือท าหน้าที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนขององค์การ เช่น การ
สร้างความบันเทิงให้แก่คู่ค้าและลูกค้าในฐานะตัวแทนขององค์การ ท าตัวให้ว่างส าหรับ
บุคคลภายนอก เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการขององค์การ รวมถึงคุ้มครองและดูแลแขกที่มาเยือน
อย่างเป็นทางการ 

- เป็นโฆษกขององค์การ (Spokesperson) กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ตอบค าถาม 
ข้อข้องใจ ทั้งการตอบแบบลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา ซึ่งต้องท าหนังสือถึงบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์การต่างๆ เพื่อชี้แจงเร่ืองที่ เป็นข้อข้องใจหรือเป็นปัญหา ซึ่งกลุ่มคนที่ผู้น าต้องให้ความ
สนใจในการตอบค าถามหรือชี้แจง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง คู่ค้าหรือลูกค้า บุคคลภายนอกที่ส าคัญ 
อย่าง สหภาพแรงงาน เพื่อนร่วมงานมืออาชีพ และสาธารชน 

- เป็นนักเจรจา (Negotiator) เป็นการพยายามประสานงานกับผุ้อ่ืนเพื่อให้
ได้ทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งการเจรจาส่วนใหญ่เกี่ยวกับกองทุน เคร่ืองอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ 
และสิ่งต่างๆ ที่สนับสนุนการท างาน นอกจากนี้ ยังเจรจากับหน่วยงานอ่ืนภายในองค์การเพื่อ
ประโยชน์ของของพนักงานและการสนับสนุน  รวมถึงเจรจากับผู้จัดส่งสินค้าและคู่ค้าในการ
จัดบริการ จัดส่งก าหนดการและก าหนดระยะเวลาการจัดส่งสินค้าค่างๆ 

- เป็นผู้ฝึกสอน (Coach) ผู้น าที่มีประสิทธิผลต้องมีเวลาในฝึกสอนงาน
ให้แก่ลูกน้องในทีม เพื่อน าพาทีมไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งต้องแสดงผลสะท้อนกลับต่อผลงานของ
ลูกน้อง และพยายามกระตุ้นการพัฒนาผลงานของกพวกเขา 

- เป็นนักสร้างทีมงาน (Team Builder)โดยท าให้ทุกคนตระหนักถึง
ความส าเร็จของพวกเขา ริเร่ิมกิจกรรมที่สร้างก าลังใจให้แก่ทีม เช่น งานเลี้ยง จัดกีฬาประเภททีม 
เป็นต้น ตลอดจนจัดประชุมเพื่อพูดคุยถึงความส าเร็จของพวกเขา ปัญหาที่เกิดขึ้น และความเป็นห่วง
กังวลในเร่ืองต่างๆ 

- เป็นผู้เล่นของทีม (Team Player)โดยท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลทีม  
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนภายในองค์การ แสดงความซื่อสัตย์ต่อทีมด้วยการสนับสนุนการ
วางแผนและการตัดสินใจอย่างเต็มที่  

- เป็นนักแก้ปัญหาเชิงเทคนิค (Technical Problem Solver)โดยเป็นผู้ที่เข้า
มาร่วมแก้ปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในทีมในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษารวมถึงการสนับสนุนหรือ
ติดต่อประสานงานในการแก้ปัญหาเคร่ืองมือในการท างานต่างๆ  

- เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) แม้ผู้น าไม่ใช่เจ้าของกิจการเองแต่
ต้องท าหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าของกิจการ โดยการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
องค์การที่ตนสังกัด ตลอดจนพูดคุยกับลูกค้าหรือคนอ่ืนในองค์การ เพื่อทราบถึงความต้องการการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการอ่ืนๆ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
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สามารถปรับปรุงผลงานของทีมหรือองค์การได้ เช่น การเยี่ยมชมบริษัทอ่ืน การเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาชีพ การเข้าร่วมงานการค้า และโครงการทางการศึกษาต่างๆ  

ชัยวัฒน์ ชยางกูล (2549, หน้า 18-19) กล่าวว่า ผู้น าต้องมีลักษณะพื้นฐาน 
4 ประการคือ  

- ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) ผู้น าต้องรู้ว่าทิศทางของ
องค์การหรือหน่วยงานตนควรจะมุ่งไปในทิศใด 

- ผู้น าต้องสามารถสื่อสารได้ดีและชัดเจน (Great Communication Skills) 
ต้องสามารถสื่อสารให้ทุกคนในทีมหรือในองค์การสามารถเข้าใจเป้าหมายขององค์การ ตระหนัก
ในความส าเร็จขององค์การ สื่อสารให้ลูกน้องตระหนักในหน้าที่ของตน และท างานร่วมกัน มุ่งสู่
เป้าหมายขององค์การรวมกันอย่างเป็นทีม 

- ผู้น าต้องเป็นแบบอย่างที่ดี (Good Role Model) การท าเป็นแบบอย่าง
เป็นการอธิบายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะให้ผู้ตามเชื่อถือในตัวผู้น า และท าตามด้วยใจ 

- ผู้น าต้องรักการเรียนรู้ (Ready to Get New Skills) เนื่องโลกมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้น าจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการ
ตัดสินใจและพัฒนาองค์การ ซึ่งผู้น าต้องเป็นนักฟังที่ดีจึงจะสามารถเรียนรู้ได้ดี รวมถึงควรมีที่
ปรึกษาหลายคน เพื่อช่วยคิด แต่ต้องแบ่งเวลาเพื่อคิดและตัดสินใจเอง  

นอกจากนี้ ชัยวัฒน์ ชยางกูล (2549, หน้า 20-22) ยังกล่าวว่า ผู้น าที่ประสบ
ความส าเร็จมักมีคุณสมบัติพิเศษ 5 ประการด้วยกัน คือ  

- คิดเร็ว ท าเร็ว (Think Quickly, Do Quickly) เพื่อให้บรรลุผลและเป็น
รูปธรรมเร็วที่สุด ซึ่งอาจท าให้ลูกน้องเหน่ือย แต่จะได้รับการฝึกทักษะและความรู้ได้เป็นอย่างดี 

- กล้าเปลี่ยนและกล้าตัดสินใจ (Make Changes and Deal with Difficult 
Situations) การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาหลายด้านต้องการการเปลี่ยนแปลง หากผู้น ากลัวการ
ต่อต้าน กลัวเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนและความส าเร็จได้ยาก ซึ่งก็จะอยู่กับวิธีการ
เดิมๆ ผลผลิตหรือผลงานก็จะเท่าเดิมหรือตกต่ าลงไป เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

- พูดจริง ท าจริง (Walk the Talk) ปัญหาส่วนใหญ่ในการท างาน คือ มีการ
พูดและวางแผน แต่ไม่ลงมือท า ดังนั้นผู้น าที่ประสบความส าเร็จต้องพูดจริงและท าจริง เพื่อให้เกิด
การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้น าต้องยอมรับผิดและรับชอบในผลที่เกิดจากการตัดสินใจ
ด้วยเช่นกัน 

- ร่วมลงมือท ากับลูกน้อง ทั้งงานหนักและงานเบา (Be One of the Team) 
การเข้าร่วมท างานกับลูกน้องจะท าให้ลูกน้องเชื่อถือและเชื่อมั่นในการด าเนินงาน รวมถึงมีก าลังใจ
ที่ดีในการท างาน อีกทั้งยังท าให้ผู้น าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

- มีบุคลิกภาพที่ดีและสง่างาม (Great Personality and Charisma) ผู้น าต้อง 
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เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นกันเองกับลูกน้อง มีน้ าใจ แต่งตัวดีมีสง่า วางตัวอย่างเหมาะสมใช้
วาจาที่ไพเราะในการติดต่อประสานงาน ซึ่งจะให้สามารถเจรจาได้ส าเร็จง่ายยิ่งขึ้น และท างานกับ
ลูกน้องได้อย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างความเป็นหัวกับลูกน้องได้  

จากบทบาทและลักษณะของผู้น าดังที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าผู้ เป็นผู้ที่มี
ลักษณะเด่น มีความสามารถในการท างาน ในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การติดต่อประสานงาน การ
สร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างทีม กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน ท าแผนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนสามารถ
กระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้กับลูกน้องได้ 

การด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้
ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยหลักการบริหารโครงการ ซึ่ง กรณีโครงการของจังหวัด
มหาสารคาม ผู้น าค่อนข้างมีความน า กล่าวคือ ผู้น ามีการจัดเตรียมโครงการ โดยการประชุม
ประชาคมสมาชิกเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ รวมทั้งระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ชุมชน
ต้องการแก้ไข เป็นผู้น าในกรจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดรายละเอียดแผนการ
ด าเนินงาน การจัดแบ่งหน้าที่ การมอบหมายหน้าที่ การระดมชาวบ้านเพื่อลงมือด าเนินโครงการ 
ตลอดจนมีการประเมินการด าเนินงานเพื่อน ามาพัฒนาการด าเนินงานในขั้นต่อไป ทั้งนี้ การ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอนจ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีความรู้ มีทักษะความเป็นน า และสามารถเข้าถึง
หน่วยงานราชการได้ เพื่อติดต่อประสานงานในโครงการ 
 
2.5 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการแต่ละโครงการตั้งแต่การเร่ิมต้นจนกระทั่งปิดโครงการมักจะมีเหตุ
ปัจจัยที่ส่งเสริมที่ท าให้การด าเนินการสามารถด าเนินการไปได้ อาจเป็นมีตั้งแต่ระดับนโยบาย ที่ท า
ให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการได้ไม่ยาก หรือปัจจัยด้านการบริหารงบประมาณ เนื่องจากโครงการนี้ได้มอบ
อ านาจให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเอง ถ้าคนในชุมชนมีทักษะในการบริหารงบประมาณ
หรืองบประมาณที่จัดมาเพียงพอ โครงการก็จะด าเนินไปได้ ปัจจัยด้านผู้น าก็เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญ 
หากผู้น าเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ การน าพาสมาชิกไปสู่เป้าหมายของโครงการย่อมเป็นไปได้ง่าย 
ปัจจัยความเข้มแข็งของชุมชนทั้งด้านความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านและความสามัคคีสามารถส่งผลต่อ
ความส าเร็จได้เช่นกัน หากคนในชุมชนมีความสามัคคีและมีฐานปรัชญาชาวบ้านที่ดีก็สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาได้ แต่ถ้าหากไม่มีก็ย่อมเป็นอุปสรรคได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน การเกิดขึ้นของโครงการมีเป้าหมายให้สมาชิกในแต่ละชุมชนรวมกัน
แก้ปัญหา โดยก าหนดเงื่อนไขให้ประชาชนมาร่วมประชาคมเพื่อแก้ปัญหาอย่างน้องร้อยละ 50 ถ้า
หากประชาชนเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในการออกความเห็น โครงการก็ด าเนินไปด้วยดีด้วย
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ความร่วมมือของคนในชุมชน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากขาดคนในชุมชนโครงการก็ต้อง
หยุดชะงักเช่นกัน ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ที่เกร่ินมาดงข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  (กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง จ.มหาสารคาม. 2557 ; ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. 2555ข ; 
โสวัฒน์ อยู่คงดี, 2558) 

2.5.1 ปัจจัยด้านนโยบาย 
 ความหมาย 
ปัจจัยด้านนโยบาย หมายถึง การด าเนินนโยบายที่ส่งผลโดยตรงต่อการด าเนิน

โครงการ ซึ่งอาจรวมถึงการมีนโยบายที่ต่อเนื่องของรัฐบาล หรืออาจมีการเปลี่ยนรัฐบาลและ
นโยบาย ซึ่งส่งผลให้การด าเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง ขาดการพัฒนา ส่งให้โครงการไม่มี
ความก้าวหน้า 

นโยบายของรัฐบาลกับความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  เกิดขึ้นจากนโยบายของ

รัฐบาล โดยเร่ิมมีขึ้นเมื่อปี 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 “ให้ประชาชนมีอิสระและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การระดมความคิด การ

สังเคราะห์ความต้องการ ตามปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน และการบริหารจัดการงบประมาณให้
เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน 

โดยให้ส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ อ าเภอ เทศบาล หรือหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (อคบ.) ก าหนด ท าหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
และให้การสนับสนุนแก่ประชาชน และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. 
ท าหน้าที่ติดตามและประสานการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด” 
(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2555ข, หน้า 1) 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแสดงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐบาลและ
โครงการที่แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนก าหนดขึ้น ซึ่งกล่าวได้ว่าโครงการของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ค าแนะน าในการ
บริหารโครงการของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน จากวัตถุประสงค์ข้างต้น ได้ก าหนดกรอบของ
ความส าเร็จไว้คร่าวๆ นั่นคือในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมโครงการฯ โดย
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนแก้ปัญหาร่วมกัน และได้รับมีค าแนะน าจากหน่วยงานท้องถิ่น จาก
ลักษณะของกรอบการด าเนินงานหรือวัตถุประสงค์นี้ มีความรัดกุมเพื่อให้ประชาชนด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากมีทั้งองค์ความรู้ที่มาจากการให้ค าแนะน าของหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ เปลี่ยนกระบวนการดูแลควบคุม หรือประเมิน 
ย่อมส่งผลให้การก าหนดโครงการหรือกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
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2.5.2 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ 
ความหมาย 
ปัจจัยด้านกระบวนการการบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินการตามขั้นตอน

ของแผนปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปของตัวเงินหรือเอกสารตัวเงินแสดงความต้องการ        
ที่เสนอต่อรัฐสภาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์            
ตามแผนงานที่เสนอ ในที่นี้ หมายถึง การบริหาร การวางแผน การท าบัญชีและการตรวจสอบการ 
ใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งกระบวนการนี้ส่งผลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการได้ เพราะงบประมาณถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักตัวหนึ่ง
ในกระบวนการด าเนินโครงการ 

การบริหารงบประมาณกับความส าเร็จของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนว

ทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พ.ศ. 2555 ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาการอนุมัติให้งบประมาณแต่ละ
หมู่บ้านหรือแต่ละชุมชน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากรัฐบาลให้ดูแลการด าเนินการ
แก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านต้องมีการตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ
โครงการนี้ของหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อด าเนินการในฝ่ายต่างๆ โดยก าหนดให้การเบิกจ่าย
งบประมาณต้องมีการลงชื่อร่วมกันอย่างน้อย 3 คน การด าเนินเร่ืองเบิกจ่ายต้องมีเอกสารประกอบ 
ได้แก่ เอกสารประชุมคนในหมู่บ้าน สรุปการด าเนินการประชุมคนในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรุปงบประมาณรายจ่าย เอกสารจากผู้จัดซื้อหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ทั้งนี้ ในการก าหนดโครงการของแต่ละหมู่บ้านสามารถแยกออกเป็นโครงการย่อยๆ 
ได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละโครงการ ซึ่งส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้
ก าหนดให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่จะได้รับงบประมาณ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2555ข, หน้า 1) 

1) หมู่บ้านขนาดเล็ก (S) คือ หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน 500 คนได้รับ
งบประมาณ 300,000 บาท  

2) หมู่บ้านขนาดกลาง (M) คือ หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ 501 คน ขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 1,000 คน ได้รับงบประมาณ 400,000 บาท  

3) หมู่บ้านขนาดใหญ่ (L) คือ หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ 1,001 คน ขึ้นไป 
ได้รับงบประมาณ จ านวน 500,000 บาท 

จากงบประมาณที่แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับ ถ้าหากมีความเหมาะสมกับโครงการ/
กิจกรรมที่จัดขึ้น กล่าวคือ มีความครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยการบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาจากวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่จะใช้ในโครงการ รวมถึงค่าด าเนินการ
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ต่างๆ ด้วย ตัวเลขหรือราคาควรมีความชัดเจน ซึ่งจะท าให้สามารถคาดการณ์งบประมาณได้ง่ายและ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และย่อมท าให้โครงการประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น (Mary Grace 
Duffy. 2551, หน้า 99-100) 

2.5.3. ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
ความหมาย 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า หมายถึง ผู้น าในเชิงกระบวนการ โดยเป็นผู้ที่มีมีอิทธิพลในการ

แนะน าและน าทางขององค์กรหรือกลุ่มหนึ่งๆ ไปสู่เป้าหมาย มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในองค์กรหรือ
กลุ่มนั้นๆ ซึ่งสามารถชี้แนะ ชักจูง และโน้มน้าวการตัดสินใจได้ ในที่นี้ภาวะผู้น า จึงหมายถึง ผู้น า
ชุมชน ได้แก่ผู้น าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงคณะกรรมการโครงการ ซึ่งผู้น าที่ดีต้องมีความรู้
ความสามารถ กล้าตัดสินใจ กล้าน าทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ ซึ่งโครงการจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับการมีภาวะผู้น าของกรรมการโครงการของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 

ภาวะผู้น ากับความส าเร็จของโครงการ 
ผู้น าในที่นี้หมายถึงคณะกรรมหารโครงการหมู่บ้านและชุมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 

ซึ่งกลุ่มผู้น านี้จะมาจากเลือกคัดเลือกของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยจะมีการประชุมตัวแทนที่
จากแต่ละครอบครัว จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีอายุ 15 
ปีขึ้นไป คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดยทุกปีต้องมี
การประชุมรองรับคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการลาออกหรือมีเหตุต้องออกให้คัดเลือกเพิ่มเติม
ตามจ านวนที่ขาดไป คณะกรรมการฯ ต้องเป็นผู้ที่สมัครใจ พร้อมเสียสละเวลาและก าลังกายเพื่อ
ด าเนินงานเพื่อส่วนรวม โดยคณะกรรมการฯ ต้องท าหน้าที่ร่วมกับสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้
ประสานงานในการประชุม การด าเนินกิจกรรม จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดแผนการ 
คัดเลือกโครงการ การดูแลการจัดท าบัญช ีการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของงานและการ
ด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2555ข, หน้า 1)  

ถ้าสมาชิกหมู่บ้าน/ชุมชนคัดเลือกลุ่มผู้น าที่มีภาวะผู้น า นั่นหมายถึงการมีความ
รับผิดชอบ กระตุ้นให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็น หาทางออกร่วมกัน เป็นผู้ที่คอย
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เป็นผู้ที่เสนอแนะแนวคิดที่ส าคัญ เป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมที่
ดีแก่สมาชิก สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ดีสามารถเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของ
หมู่บ้าน/ชุมชนได้ เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกได้ ซึ่งจะสามารถท าให้
สมาชิกสามารถท างานร่วมกันได้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน และด้วยคุณสมบัติที่เหล่านั้นของ
ผู้น า ย่อมท าให้โครงการประสบความส าเร็จ กล่าวได้ว่า เมื่อโครงการมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าหรือมีผู้น า
ที่ดีหรือมีความรับผิดชอบและมีความสามารถก็จะช่วยขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความส าเร็จได้
ดียิ่งขึ้น (Robert D. Austin, 2549, pp. 43-48) 
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 2.5.4 ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ความหมาย 
ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนใน

ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การท ามาหากิน ด้านสังคม การเมือง ด้านความเชื่อ ด้านภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน โดยความรู้เหล่านี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งหรืออาจ
ยาวนาน ซึ่งชาวบ้านได้ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น จนกลายเป็นสมบัติหรือภูมิปัญญา
ของชุมชน อันบ่งบอกถึง การมีความรู้ในเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดี จนสามารถน ามาปฏิบัติ ต่อยอดและ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้ ทั้งนี้สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนต้องมีการบริหารจัดการ และตัดสินใจ
ร่วมกัน  อันหมายรวมถึงการมีความสามัคคี ซึ่งจะส่งผลให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเมื่อมี
ความเข้มแข็ง ก็ย่อมส่งผลให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ถ้าสมาชิก
หมู่บ้าน/ชุมชนขาดศักยภาพ ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ชุมชนไม่มีความสามัคคีหรือไม่มีความ
เข้มแข็ง การด าเนินงานย่อมไม่ราบร่ืน เกิดปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ท าให้การด าเนินงานชะงัก ไม่
ต่อเน่ือง ไม่เสร็จตามระยะเวลา อาจท าให้ต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติมได้ 

ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนกับความส าเร็จของโครงการ 
พื้นฐานความรู้ความเชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากร และความสามัคคีของ

สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนล้วนมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ ความรู้ความเชี่ยวชาญจะช่วยให้
สมาชิกสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้ เช่น ปัญหาด้านรายได้ ถ้าหากสมาชิกมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง พวกเขาก็สามารถน ามาเป็นอาชีพหรือขยายการลงทุนร่วมกันได้ เช่น
สมาชิกชุมชนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการท าเคร่ืองหวาย แต่ขาดเงินทุน ก็สามารถน า
งบประมาณส่วนนี้มาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ท าโครงการลงทุนหมุนเวียน และสร้างอาชีพที่มั่นคงได้ 
เช่นเดียวกับความสามัคคี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า การท างานเป็นทีม ทีมมีความส าคัญที่สุดต่อการ
ขับเคลื่อนโครงการ โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกหมู่บ้าย/ชุมชนมาร่วมกันคิด รวมกันแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนให้ตรงจุดและตรงตามความจ้องการของสมาชิก ดังนั้น ถ้าสมาชิกมีความ
สามัคคี มีการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน ท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ไม่คอยจ้องเอา
เปรียบคนอ่ืน หรือไม่ตั้งแง่เพื่อหาเร่ืองขัดแย้งกับคนอ่ืนในทีม ย่อมสามารถท างานหรือด าเนิน
โครงการให้บรรลุเป้าหมายได้ราบรื่นยิ่งขึ้น (Robert D. Austin, 2549, pp. 51-52) 

2.5.5 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ความหมาย 
 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนได้มีหน้าที่เป็น

ส่วนหน่ึงในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ 
นโยบายของโครงการการจัดตั้งและคัดเลือกคณะท างาน ขั้นตอนการเสนอปัญหาและความต้องการ 
เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เกิดความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการด าเนินงาน มี 
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การแก้ปัญหาร่วมกัน ย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานไปในทิศทางที่ดี 
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับความส าเร็จของโครงการ 
เป้าหมายหลักของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ตามระเบียบในการด าเนินโครงการได้ก าหนดให้ประชาชนหรือสมาชิก
ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมประชุมคร้ังละอย่างน้อยร้อยละ 50 เพื่อร่วมกันตัดสินใจหรือรับฟังผลการ
ด าเนินการ ดังนั้น เมื่อประชาชนหรือสมาชิกชุมชนเข้าร่วมประชุมในโครงการก็ถือเป็นความส าเร็จ
ด้านหน่ึง ทั้งนี้ระดับของการมีส่วนร่วมอาจมี 5 ระดับ (Geoff Mulgan, 2005, p.18)  ได้แก่ 

1) แจ้งให้ทราบ (Inform) การมีส่วนร่วมในระดับนี้มีเป้าหมายเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจปัญหา ตัวเลือก โอกาส และแนวทางในการแก้ปัญหา  

2) การปรึกษา (Consult) การมีส่วนร่วมระดับนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังผลสะท้อนกลับ
จากประชาชน ทั้งในด้านการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 

3) การเกี่ยวพัน (Involve) การมีส่วนร่วมระดับนี้มีเป้าหมายเพื่อท างานโดยตรงร่วมกับ
ประชาชนในกระบวนการท างาน เพื่อให้แน่ใจว่าความเป็นห่วงกังวลของประชาชนได้รับการ
พิจารณาและแก้ไข 

4) การร่วมมือ (Collaborate) มีเป้าหมายเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในการตัดสินใจ
ในแต่ละเร่ือง ร่วมกันพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา และก าหนดเลือกแนวทางที่ดีที่สุด 

5) การมอบอ านาจ (Empower) มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนด าเนินการเอง และร่วมกัน
ตัดสินใจเองทั้งหมด โดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในบางเร่ือง หรือ
สนับสนุนด้านงบประมาณเป็นหลัก 

จากกระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ระดับ โครงการหมู่บ้านและชุมชนนี้เป็นการมีส่วน
ร่วมระดับ 5 เพราะรัฐบาล/หน่วยงานภาครัฐได้เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนมีโอกาส
บริหารโครงการและบริหารงบประมาณเอง เพียงแต่ต้องมีการรายงานผลการด าเนินการต่อ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบการด าเนินการของแต่ละหมู่บ้าน/
ชุมชน แต่ในกระบวนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละคนในแต่ละหมู่บ้าน/
ชุมชน อาจไม่เท่ากัน แต่จากข้อก าหนดต้องมีประชาชนส่วนหนึ่งหรือร้อยละ 50 เข้าร่วมตัดสินใจ
ในการด าเนินการแต่ละเร่ืองร่วมกัน ซึ่งการมีประชาชนเข้าร่วมตัดสินใจก็ถือเป็นส่วนหนึ่งใน
ความส าเร็จของโครงการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน ถ้าหากมองในภาพของของหมู่บ้านกับส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ถือ
ว่าการมีส่วนร่วมนี้เป็นระดับการมอบอ านาจการด าเนินการให้กับประชาชน (Empower) เนื่องจาก
ประชาชนสามารถด าเนินการได้เองตั้งแต่ต้นจนจบระบวนการท างาน นั่นคือ เร่ิมจากการประชาคม
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาของชุมชม การวางแผนการ



50 

ท างาน การก าหนดงบประมาณ และการลงมือปฏิบัติ ส าหรับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละ
ชุมชนถือว่ามีส่วนรวมอยู่ในระดับการร่วมตัดสินใจ การร่วมลงมือปฏิบัติ หรือบางเร่ืองอาจมีส่วน
ร่วมได้แค่เพียงในการแจ้งให้ทราบนั้น เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งตามระเบียบสามารถลงชื่อ
ร่วมกันได้ 3 คน หรืออาจมากว่านั้น แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมู่บ้าน จึงท าได้แค่เพียงชี้แจง
ให้ประชาชนรับทราบ 
 
2.6 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารโครงการ 

การด าเนินโครงการอาจเกิดปัญหาอุปสรรคที่ท าให้โครงการหยุดชะงักหรือมีความล่าช้าได้ 
ซึ่งอาจเกิดจากบุคลากรที่ขาดทักษะความรู้ หรือขาดการสนับสนุนองค์ความรู้ ขาดงบประมาณที่
เพียงพอ หรือขาดทักษะการจัดการงบประมาณที่ดี ขาดการวางแผนในการด าเนินการที่ดี ไม่มีการ
ประเมินผลการด าเนินการที่เหมาะสม มีความผิดพลาดจากกระบวนการด าเนินโครงการและ
ขั้นตอนการท างาน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยปัจจัยเหล่านี้จะ
กลายเป็นตัวดึงร้ังการด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จได้ยาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  (Robert 
D. Austin, 2549, pp. 37-75 ; ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. 2555ข ; โสวัฒน์ 
อยู่คงดี, 2557 ; มยุรี อนุมานราชธน, 2551, หน้า 229) 

2.6.1 ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร 
ความหมาย 
ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร หมายถึง ภาคประชาชน  ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีจิต          

สารธารณะ มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายภาค
ประชาชน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
ผลักดัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่ จนกลายเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง การขับเคลื่อนส าคัญของเครือข่ายภาคประชาชนส่วนหนึ่งเกิดจาก “ปราชญ์
ชาวบ้าน” ที่มีภูมิปัญญา หรือองค์ความรู้ที่มีฐานคิดมาจากวัฒนธรรม และความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข
ปัญหาบนวีถีแห่งความเป็นจริง ภาคประชาชนจึงเป็นกลไกส าคัญ  และมีส่วนร่วมในการก าหนด 
เสนอแนะ และตรวจสอบ การด าเนินงานของภาครัฐ ได้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงประดับประเทศ  
แต่ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านบุคลากร ก็คือ การไม่มีบุคลากรเข้าร่วมด าเนินในโครงการ หรือขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขาดทักษะในการท างานและการประสานงาน ท าให้ชุมชน
อ่อนแอ และไม่สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินโครงการได้ (Robert D. Austin, 2549, pp. 37-75) 

ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรกับการบริหารโครงการ 
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของโครงการนี้ แบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ 

(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2555ข, หน้า 2-5) กลุ่มแรก คือ หน่วยงาน
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ภาครัฐ ซึ่งได้แก่ หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เข้าไปให้ค าแนะและความช่วยเหลือ ถ้าหากบุคคลใน
กลุ่มนี้ไม่ใส่ใจเข้าไปให้ค าปรึกษา ก็อาจท าให้การด าเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนขาดแนวทาง
ที่ดีและเหมาะสม รวมถึงขาดองค์ความรู้ในบางเร่ือง เช่น การท าระบบเงินหมุนเวียน เพื่อท าให้
โครงการที่จัดท าขึ้นสามารถด าเนินได้อย่างยั่งยืน 

กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มคณะกรรมการโครงการของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มคนกลุ่มนี้
ถือเป็นกลุ่มผู้น าไปในตัวด้วย เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่เสียสละทั้งเวลาและแรงงกายเพื่อเป็นผู้
ประสานงาน ประชาสัมพันธ์หรือชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมตัดสินใจ กลุ่มนี้ยังมีบทบาทส าคัญ
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการขอค าแนะน าและความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
รวมถึงท ารายงานผลการด าเนินโครงการด้วย หากบุคลากรในกลุ่มนี้ไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ 
ไม่มีความโปร่งใส และไม่นึกนึกถึงประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ก็สามารถท าให้โครงการล้มเหลว
ได้ หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการนี้จะส าเร็จได้ประชาชนกลุ่มนี้ต้องเข้าร่วมระดมความเห็น 
ร่วมกันระบุปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน หาศักยภาพด้านที่เข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อ
น ามาพัฒนาร่วมกัน แต่ถ้าหากคนกลุ่มนี้ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความรู้ ไม่ร่วมตัดสินใจ ย่อมท าให้การ
ตัดสินใจในการด าเนินการตกอยู่ในกลุ่มผู้น าชุมชนทั้งหมด 

2.6.2 ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ 
 ความหมาย 
 ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ โดยทั่วไปการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง แผนที่

จัดท าขึ้นเพื่อให้โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีการประเมินทรัพยากรที่มี
ค่าและต้องการน ามาใช้ในโครงการ ส่วนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการด้านงบประมาณ 
หมายถึง งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ การวางแผนการใช้งบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ไม่มีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย ท าให้
งบประมาณร่ัวไหล รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ต่อเน่ือง 

ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณกับการบริหารโครงการ 
จากเงื่อนไขด้านงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ตัวแทนต้องก าหนด

โครงการเพื่อให้สามารถบริหารงบประมาณได้ ซึ่งตามหลักการบริหารจัดการโครงการแล้วต้อง
ก าหนดให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับกับกิจกรรมหรือโครงการที่จัดท าขึ้นได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายโดยตรง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นได้ เช่น ค่าตอบแทนการบริหารจัดการต่างๆ (Dennis 
Lock, 2007, p. 49) แต่ในการบริหารโครงการนี้ ต้องยึดจากงบประมาณที่ได้รับ ต้องดูว่างบประมาณที่
ได้รับนั้นสามารถจัดท าโครงการอะไรได้บ้าง ปัญหาในด้านการจัดการงบประมาณสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ด้านหลัก (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2555ข,หน้า 4) คือ  
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ด้านแรก ปัญหาเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณ ขั้นตอนกระบวนที่ยุ่งยากซับซ้อน และ
ล่าช้าจะส่งผลให้การด าเนินงานของโครงการสะดุด ไม่สามารถท าให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

ด้านที่สอง การบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดจากการไม่มี
ทักษะในการบริหารจัดการที่รัดกุมมากพอ ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ หรือเกิดจากการไม่มี
ระเบียบการใช้เงิน ไม่มีการบันทึกรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน 

ด้านที่สาม การบริหารงบประมาณที่ไม่โปร่งใส ด้านนี้เป็นเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับบุคคล 
และการไม่มีระบบการตรวจสอบที่ดี แม้ว่าโครงการนี้ก าหนดให้มีผู้เบิกจ่ายในโครงการ 3 คน แต่
การทุจริตก็อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้โครงการขาดงบประมาณไปใช้ในการบริหารโครงการได้ 

2.6.3 ปัญหาอุปสรรคด้านการวางแผน 
 ความหมาย 
 ปัญหาอุปสรรคด้านการวางแผน หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากการวางแผน ซึ่งการ

วางแผนที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมทั้งเร่ิมต้นและสิ้นสุดอย่าง
ชัดเจน ก าหนดงบประมาณในแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด และมีผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 
ซึ่งถ้าหากการวางแผนไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ก าหนดระยะเวลาในการท าแต่ละกิจกรรม ไม่ระบุ
งบประมาณ และไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ย่อมท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการได้ 

ปัญหาอุปสรรคด้านการวางแผนกับการบริหารโครงการ 
การวางแผนโครงการต้องเร่ิมต้นด้วยการวางวัตถุประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์รัฐบาล

หรือส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก าหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นั่นคือ  “ให้
ประชาชนมีอิสระและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การระดมความคิด การสังเคราะห์ความต้องการ 
ตามปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน และการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของ
คนส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ..” (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2555, หน้า 1) แต่ในโครงการของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนก็จ าเป็นต้องมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน แต่ถ้าวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน จะส่งผลให้การด าเนิน
โครงการไร้ทิศทาง และประสบความส าเร็จได้ยาก นอกจากนั้น การไม่ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมให้ชัดเจนก็อาจส่งผลให้เกิดการเกี่ยงงานกันได้ ไม่มีคนท างานนั้นกิจกรรมนั้น งานก็อาจล่าช้า 
ส่งผลกระทบต่องานส่วนอ่ืนๆ และสาเหตุของความล้มเหลวในการวางแผนที่ส าคัญ คือ เร่ืองการ
บริหารงบประมาณที่ไม่รัดกุม และการไม่ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้การด าเนินการต้องล่าช้า ไม่ทันก าหนดงาน (Robert D. Austin, 2549, pp.32-33) 

2.6.4 ปัญหาอุปสรรคด้านการประเมินผล 
ความหมาย 
ปัญหาอุปสรรคด้านการประเมินผล หมายถึง การด าเนินการในกระบวนการ

ประเมินผลที่ส่งผลเสียต่อความส าเร็จของโครงการ กล่าวคือ ไม่มีการประเมินผลในขั้นตอนที่
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จ าเป็น หรือการประเมินผลไม่ค านึงถึงเป้าหมาย หรือการประเมินที่ไม่ได้ค านึงถึงเป้าหมายที่แท้จริง
ของโครงการ ท าให้การด าเนินโครงการไม่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการใช้เงินในแต่ละกิจกรรม ไม่มีหลักฐานการใช้จ่าย ไม่มีการประเมินผลการด าเนินการ
ตามระยะเวลาที่สมควร ซึ่งเมื่อไม่มีการประเมิน หรือการประเมินบกพร่องย่อมท าให้ปัญหาไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และโครงการย่อมประสบความล้มเหลว 

ปัญหาอุปสรรคด้านการประเมินผลกับการบริหารโครงการ 
การประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ช่วง นั่นคือ ช่วงแรก เป็นการประเมินตั้งแต่ก่อนเร่ิม

วางแผนเป็นการประเมินความต้องการของประชาชน การประเมินช่วงแรกรวมถึงการประ เมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการว่าตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ ตลอดจนประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากร ช่วงที่สอง เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ ประเมินเพื่อติดตาม
ความคืบหน้าและเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขการด าเนินงานหากมีความจ าเป็น ช่วงที่สาม เป็นการ
ประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุด ประเมินเพื่อทราบผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ ทั้งด้านดีและ
ด้านเสีย และน าไปปรับปรุงหรือเป็นบทเรียนส าหรับโครงการต่อไป (มยุรี อนุมานราชธน, 2551, 
หน้า 229) 

การประเมินทั้ง 3 ช่วง เป็นการประเมินที่รัดกุม แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ ถ้า
หากผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอกอย่างเดียว เพราะอาจไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ และอาจเป็นการประเมินเพื่อเป็นการจับผิด ซึ่งอาจส่งผลมีการยุติ
โครงการลงได้ แต่ถ้าหากให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นผู้ประเมินเอง อาจมีปัญหาเร่ืองการ
ละเลยความเป็นจริงที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข ไม่เห็นปัญหาที่แท้จริง หรือไม่มีการประเมินตาม
ก าหนดระยะเวลา รอประเมินตอนจบโครงการคร้ังเดียว ซึ่งจะท าให้ปัญหาที่มีมาตั้งแต่เร่ิมโครงการ
สะสมมาเร่ือยๆ ท าให้ไม่มีโอกาสแก้ไขในระหว่างการด าเนินการ  

2.6.5 ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
ความหมาย 
ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน หมายถึง ใน

กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานอาจเกิดปัญหาได้ในหลายๆ ส่วน เช่น ปัญหาขาดความรู้ใน
เร่ืองการวางแผน เร่ืองการบริหารงบประมาณ และการด าเนินงาน รวมถึงขาดความร่วมมือจาก
สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การายงาน
ผลต่างๆ ซึ่งอาจมีความซับซ้อนเกินความจ าเป็น หรือไม่รัดกุมมากพอ 

ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานกับการบริหารโครงการ 
กระบวนการและขั้นตอนด าเนินงานของโครงการนี้ ครอบคลุมทั้งทุกกระบวนการ

ตั้งแต่เร่ิมโครงการ ทั้งการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดงบประมาณ การเลือก
คณะท างาน การมอบหมายหน้าที่ และการประเมินผล รวมถึงกระบวนการติดต่อประสานงานกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการหรือขั้นตอนเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ ในกรณีที่ผู้น าหรือ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชนไม่มีความเข้าใจ ไม่มีความรู้มากพอในกระบวนการน าสมาชิก อีกทั้ง 
การขาดองค์ความรู้ในการด าเนินกิจกรรมก็ย่อมส่งผลให้โครงการด าเนินไปได้ยาก การขาดการ
ประเมินตรวจสอบการใช้งบประมาณก็เป็นปัญหาได้เช่นกัน ท าให้งบประมาณร่ัวไหลหรือใช้ไป
ในทางที่ไม่ถูก  หรือแม้แต่การหาผลประโยชน์ใส่ตัวของคนบางส่วน  ขั้นตอนการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ประชาชนพลาด
โอกาสในการได้รับค าแนะน าที่ดี  กล่าวโดยสรุป กระบวนการทุกขั้นตอน หากผู้น าหรือ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และสมาชิกหมู่บ้าน/ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินงาน และไม่สนใจการตรวจสอบประเมิน ย่อมส่งผลให้การด าเนินประสบความส าเร็จได้ยาก 
(Dennis Lock, 2007, pp. 17-27) 

2.6.6 ปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ความหมาย 
ปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนไม่เข้า

ร่วมท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในโครงการ ไม่ทราบถึงนโยบายของโครงการการจัดตั้งและคัดเลือกคณะท างาน ไม่
ทราบขั้นตอนการเสนอปัญหาและความต้องการ ซึ่งการไม่เข้าร่วมของสมาชิกนั้นจะส่งผลให้การ
ด าเนินโครงการไม่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงทุกคนหรือทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารโครงการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีตั้งแต่ระดับการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงการ การให้ค าเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น การเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินการบางอย่าง การเข้า
ไปร่วมเป็นหุ้นส่วนร่วมตัดสินใจ และการมีอ านาจเต็มที่ในการบริหารโครงการ (Geoff Mulgan, 
2005, p.18) ในการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านฯ นี้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมี
อ านาจเต็มที่ในการบบริหารโครงการ แต่ก็เพียงบางกลุ่มนั้น กลุ่มที่มีอ านาจเต็มที่ คือกลุ่มผู้น าหรือ
กลุ่มคณะกรรมการโครงการ แต่ถ้ากลุ่มนี้ไม่เข้าร่วมท าหน้าที่ของตน นั่นคือ การบริหารโครงการ
และการติดต่อประสานงานทั้งหมด โครงการก็จะมีเพียงชื่อ แต่ไม่มีการด าเนินการจริง ซึ่งถือเป็น
ความล้มเหลวของโครงการอย่างมากที่สุด เพราะงบประมาณที่น าไปใช้ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อ
หมู่บ้าน/ชุมชน แต่อาจอยู่ในมือของคณะกรรมการและน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้ 

การมีส่วนร่วมที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวได้อีกส่วน คือ การมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน การมีส่วนร่วมของคนกลุ่มนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญของโครงการ ซึ่งมี
สิทธิร่วมในการตัดสินใจและลงมือท าร่วมกัน หรือการเป็นเป็นหุ้นส่วน  ดังนั้น ถ้าหากคนกลุ่มนี้ไม่
เข้าร่วม ก็ถือเป็นการมอบอ านาจให้กลุ่มผู้น าหรือคณะกรรมการโครงการเท่านั้น และก็ถือเป็นการ



55 

ด าเนินการที่ไม่ตรงเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากโครงการนี้ต้องการให้ประชาชนมาร่วมกัน
แก้ปัญหาให้ตรงความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมากที่สุ ด แต่ถ้าหากมีเฉพาะ
คณะกรรมการโครงการเท่านั้นที่ร่วมกันตัดสินใจ การแก้ปัญหาก็อาจกลายเป็นประเด็นปัญหาได้
เช่นกัน 

 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน 

โครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีพื้นฐานมาจากความต้องการ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชน แต่เป็นการพัฒนาบนพื้นฐานการกระจายอ านาจหรือการมอบอ านาจให้
ประชาชนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาในชุมชนเองด้วย ทั้งนี้การพัฒนานี้จ าเป็นต้องอาศัยหลักการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การในการก าหนดนโยบายหรือวางแผนการด าเนินโครงการด้วย ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.7.1 แนวคิดรูปแบบการพัฒนา 
 2.7.1.1 ความหมายของการพัฒนา 

การพัฒนาตามความหมายในพจนานุกรมภาษาไทยให้ความหมายว่า การ
พัฒนาหมายถึง ท าให้เจริญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ส่วนความหมายของการพัฒนาองค์กร 
(Organization Development) ได้มีผู้อธิบายว่า คือ การใช้ความพยายามอย่างมีแผนไว้ล่วงหน้าและ
ต่อเน่ือง เพื่อมุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งในการพัฒนาและการจัดการองค์การ มีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเรียกว่า เป็นที่ปรึกษาการพัฒนา
องค์การ เข้ามาแนะน าการใช้กิจกรรมสอดแทรกที่เหมาะสมในความเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาองค์การสามารถด าเนินการได้สามด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง 2) 
ด้านบุคลากร 3) ด้านเทคโนโลยี (สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, 2546, หน้า 11) โดยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดทิศทาง หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งทิศทาง
ดังกล่าวจะต้องเป็นของดีส าหรับกลุ่มหรือชุมชนที่สร้างขึ้น จึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พึง
ปรารถนา และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พอกพูนด้วยค่านิยมของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ 

การพัฒนาให้นัยความหมายได้หลากหลายประการ ในประการหนึ่งนั้น การ
พัฒนาอาจหมายถึงในแง่ของการวางแผน อันเป็นกระบวนการการเคลื่อนย้ายจาก การด้อยพัฒนา 
(Underdevelopment) ให้หลุดพ้นจากความยากจน หรือหลุดพ้นจากความล าบากอ่ืน (Gunnar Myrdal, 
1971, p.421) กล่าวคือการพัฒนาเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆ ในระบบสังคม 
เงื่อนไขซึ่งท าให้ภาวะการด้อยพัฒนาเป็นอยู่ตลอดไป ในขณะที่การวางแผนเป็นการค้นหาระบบที่
ประสานงานกันขึ้นมาตามหลักการแห่งเหตุและผล เป็นระบบของมาตรการทางนโยบาย ซึ่งสามารถท า 
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ให้เกิดการพัฒนา (Gunnar Myrdal, 1971, p.36) 
การพัฒนาในนัยของการปฏิบัติ เป็นความหมายในแง่ของการชักชวนหรือ

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นความพยายามที่ตั้งใจกระท าเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างสังคมของ
ประชากรเป้าหมาย โดยโครงการที่วางขึ้น (ให้บุคลากรเฉพาะชุดหนึ่ง) ปฏิบัติการให้บรรลุตาม
เป้าหมายด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการท างานการพัฒนา และโครงการดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับ
ขนาดของหน่วยสังคมเป้าหมาย แม้ว่าประชาชนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มจะได้รับผลจากการ
พัฒนา แต่โดยทั่วไปแล้วโครงการพัฒนามักจะมุ่งถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสังคมโดยส่วนรวม 
(Alvin Bertrand, 1972, pp. 238 - 240) 

การพัฒนาในนัยของเทคโนโลยี ในความหมายแง่นี้คือการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การปรับตัวของสังคม แต่เป็นไปโดยเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ
ระบบ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมา 

การพัฒนาในนัยของค่านิยม ในความหมายแง่นี้การพัฒนาจะขึ้นอยู่กับการ
ประเมินคุณค่าของมนุษย์ โดยที่มนุษย์แต่ละคนมีค่านิยมที่ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน จึงต้องมีการ
เปรียบเทียบกัน เมื่อเปรียบเทียบแล้วสิ่งใดที่ไม่ดีก็ต้องมีการปรับปรุง (Dudley Seer, 1970, pp. 1 - 2) 

จะเห็นได้ว่ าการพัฒนาท าให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น 
เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านฯ  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามหลักการพัฒนาชุมชนนี้ ซึ่งพยายามด าเนินการอย่างมีแบบ
แผน มีการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนกลยุทธ์ และการใช้ทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือการ
พัฒนาระบบในส่วนรวมของประชาชนในชุมชน เร่ิมจากระดับผู้น าชุมชนสู่ระดับล่างของชุมชน ซึ่ง
การพัฒนาหมู่บ้านหรือจะส าเร็จได้ ถ้ามีการวางแผนและการใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เข้าช่วย 
เช่น เร่ืองของการจูงใจ การสื่อสาร ความเข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชน การแก้ปัญหา การก าหนด
นโยบายหรือการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน และการขจัดความขัดแย้ง
ต่างๆ  

2.7.1.2 องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ 
Dudley Seer (1970, pp. 1 - 2) อธิบายว่า การพัฒนาองค์การจะต้องประกอบด้วย  
1) ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาองค์การและการฝึกอบรม โดยการ

ฝึกอบรมเป็นการพัฒนาความรู้ ความช านาญ ทัศนคติ ลักษณะนิสัย และหน้าที่การท างาน โดยการ
ฝึกอบรมจะเน้นที่ตัวคนมากกว่าองค์การ ส่วนการพัฒนาองค์การจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ทั้งตัวบุคคล ทั้งกลุ่มองค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการท างานและอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
บุคคลทั้งองค์การ จึงมีความหมายกว้างกว่าการฝึกอบรม 

2) ลักษณะส าคัญของการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การจะมีลักษณะ
ต่างๆ หลายประการ เช่น การพัฒนาจะมุ่งเน้นที่วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) ค่านิยม 
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และทัศนคติของบุคคลภายในองค์การ โดยการพัฒนาจะต้องท าเป็นระบบ เช่น ระบบโครงสร้าง
ใหม่ ซึ่งจะต้องท าแผนแม่แบบในการปฏิบัติ การพัฒนาจะต้องเร่ิมกระท าอย่างต่อเนื่องมีการ
สอดแทรก เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

3) คุณค่าของการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การมีคุณค่าต่อมนุษย์และการ
เจริญเติบโตขององค์การ ขบวนการ การมีส่วนร่วม และความต้องการที่เป็นธรรมย่อมก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ การพัฒนาองค์การต้องการความส าคัญต่อการร่วมมือ 
แนวความคิด โดยองค์การจะต้องมีการแยกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการพยายามพัฒนาองค์การ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความคาดหวังส าหรับบุคคล การได้รับความสนับสนุน อ านาจที่เท่าเทียม การ
เผชิญหน้าในการร่วมกันแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วม 

2.7.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
2.7.2.1 ความหมายของการพัฒนาชุมชน 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532, หน้า 1-2) กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น หรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวก็ไม่เรียกว่าพัฒนา ขณะเดียวกันการพัฒนามิได้หมายถึง
การเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าหรือรายได้ของประชาชนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการเพิ่มความพึงพอใจ
และเพิ่มความสุขของประชาชนด้วย 

สนธยา พลศรี (2533, หน้า 3-9) ได้เสนอความหมายของการพัฒนาไว้ 6 
รูปแบบ ดังนี ้

1) ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไป เช่น การ
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชนหรือประเทศ คือ การท าให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้น เจริญขึ้น สนองความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ได้ดีขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า การพัฒนา เป็นกระบวนการของการ
เคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง 

2) ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาหมายถึง กระบวนการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ เช่น สถาบันทางเศรษฐกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม เกิดระบบธนาคาร
ใหม่ๆ การเพิ่มรายได้ถัวเฉลี่ยต่อคน และการเพิ่มภาวะความมั่นคงทางการเงิน หรือกล่าวได้ว่า การ
พัฒนาเป็นกระบวนการทางสังคมที่ผลิตออกมาในรูปที่อาจอธิบายหรือวัดได้ด้วยการใช้เกณฑ์ทาง
เศรษฐศาสตร์ 

3) ความหมายในทางมานุษยวิทยา ให้ความส าคัญในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมโดยเร่ิมต้นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร น าทางหรือควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างไร และสามารถคาดคะเน หรือท านายผลการเปลี่ยนแปลงได้ถูกต้องใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด 
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4) ความหมายในทางสังคมวิทยา การพัฒนาเป็นสภาวะการเปลี่ยนแปลงตาม
แผนที่สังคมได้ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวิธีการของการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยการควบคุมอัตรา
การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ความหมายทางรัฐศาสตร์ การพัฒนาคือ กระบวนการของการให้ได้มาซึ่ง
ความเจริญเติบโตที่มั่นคงของความสามารถของระบบในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้
บรรลุความส าเร็จที่ก้าวหน้าทางการเมืองและเศรษฐกิจ ตามวัตถุประสงค์ทางสังคม 

6) ความหมายทางการควบคุม การพัฒนาคือ การเคลื่อนย้ายจากความด้อยพัฒนา
ให้หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งจะแสวงหาและบรรลุได้ถึงอย่างแท้จริงโดยใช้วิธีการวางแผนเพื่อ
พัฒนากล่าวคือ การพัฒนาเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆ ในสังคม 

โดยสรุป การพัฒนา หมายถึง การก าหนดแผนงานอย่างมีทิศทางการกระท า
เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม และต้องสร้างความพึงพอใจและเพิ่ม
ความสุขให้กับประชาชานที่เกี่ยวข้องด้วย 

2.7.2.2 แนวคิดการศึกษาชุมชนในนัยของการพัฒนา 
 การศึกษาชุมชนมีความส าคัญในฐานของการท าความเข้าใจ และอธิบาย

ปรากฏการณ์ของสังคม แต่การศึกษาชุมชนดังกล่าวนั้นไม่เพียงแค่น ามาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อใช้พิจารณา 
แต่ยังน าไปสู่พันธะทางการปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีร่วมกันด้วย โดยแนวทางการศึกษาชุมชนในนัยของการ
พัฒนาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2546, หน้า 74 - 83) 

1) การศึกษาชุมชนแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง 
การศึกษาชุมชนแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองนั้น ได้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบทกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองภายนอกว่า ปัญหาความด้อย
พัฒนาไม่ได้มีสาเหตุมาจากความยากจนภายในชุมชน แต่ความยากจนเป็นผลของการพัฒนาแนว
หนึ่งซึ่งเกิดจากอิทธิพลของระบบภายนอกชุมชน ที่ท าให้เกิดสภาพการณ์คือ สภาพการไร้อ านาจ
การตัดสินใจของชาวบ้าน สภาพการเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมชนบท และการครอบง าของ
วัฒนธรรมของชาวบ้าน ด้วยเหตุนี้ปัญหาการด้อยพัฒนา จึงไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจความยากจนและ
หรือปัญหาวัฒนธรรมการพึ่งตนเอง แต่หากเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และอุดมการณ์ระหว่างชนบทกับสังคมภายนอก 

แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนี้ได้เสนอการวิเคราะห์สังคม โดยไม่
วิเคราะห์แต่เพียงปรากฏการณ์เท่านั้น แต่เน้นศึกษาวิ เคราะห์ถึง “โครงสร้าง” โดยเฉพาะ 
ความสัมพันธ์ของการผลิต ปัจจัยการผลิต ความสัมพันธ์ทางอ านาจ/อุดมการณ์ และพลวัตรของสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขของสภาพ
พื้นที่ สภาพกายภาพนิเวศน์แวดล้อมและประชากรท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเน้นที่การศึกษาประวัติศาสตร์
คือ ความสัมพันธ์ต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น เช่นความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นในท้องถิ่นความสัมพันธ์ 
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ของปัจจัยการผลิต ปัจจัยการเมือง เป็นต้น 
2) การศึกษาชุมชนแนววัฒนธรรมชุมชน 

การศึกษาชุมชนแนววัฒนธรรมชุมชนมองว่า วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์
ของบุคคลและชุมชนหากคนเราไม่รู้จักตนเอง หรือไม่เคารพตนเองก็ไม่อาจพัฒนาได้ และ
วัฒนธรรมเป็นพลังส าหรับการพัฒนาตนเองและสังคม 

กาญจนา แก้วเทพ (2538, หน้า 164) กล่าวถึงปรัชญาของการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน ไว้ใน “การพัฒนาแนววัฒนธรรม : โดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง” ว่า ถือเอา
ความสุขของมนุษย์เป็นเป้าหมายสูงสุดของเกณฑ์ความส าเร็จในการพัฒนา คือ สภาวะที่มนุษย์
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

บัณฑร อ่อนด า (2533,หน้า 61) กล่าวถึง สมมติฐานส าคัญของแนว
วัฒนธรรมชุมชนว่า ชุมชนนั้นมีศักยภาพในการพัฒนา สิ่งเลวร้ายทุกอย่างในชุมชนเป็นอิทธิพลมา
จากภายนอก ดังนั้นต้องต่อสู้กับอิทธิพลดังกล่าวทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมสูง
กว่าวัฒนธรรมภายนอก ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์คือ การบรรลุการพึ่งตนเอง และอิสรภาพแห่งหมู่บ้าน 
ชุมชน โดยผ่านการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ (2541, หน้า 241 - 250) กล่าวถึงวิวัฒนาการ
ของแนวคิดของส านักวัฒนธรรมชุมชนใน “ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา” ว่าผู้ที่ให้
ความส าคัญแก่ชาวบ้านและชุมชนในระยะแรกคือ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ และสด กูรมะโรหิต ซึ่งใช้
หลักการของลัทธิโซลิดาริสต์ ที่ถือว่ามนุษย์ย่อมมีฐานะเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่อกัน และต้อง
ร่วมกันในการประกอบเศรษฐกิจ เป็นสหกรณ์ และสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นชุมชนขนาดย่อม มีรากฐาน
อยู่บนความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยึดหลักการ “สามัคคีธรรม” 

2.7.2.3 หลักการพัฒนาชุมชน 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532, หน้า 20-21) ได้ก าหนดหลักการพัฒนาชุมชนไว้ 

22 ประการ คือ 
1) ท าการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน 
2) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
3) การท างานต้องค่อยเป็นค่อยไป 
4) ให้ความส าคัญกับความสนใจและความต้องการของประชาชน 
5) ใช้วิธีด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย 
6) การท างานต้องยืดหยุ่นได้ 
7) ท าการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
8) ท างานพัฒนากับผู้น าท้องถิ่น 
9) ท างานพัฒนากับองค์กรหรือสถาบันที่มีอยู่ในชุมชน 
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10) ใช้เจ้าหน้าที่วิชาการเฉพาะสาขา 
11) ท างานกับคนทุกคนในครอบครัว 
12) การด าเนินงานควรกว้างขวางสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
13) ท างานพัฒนากับชนทุกชั้นในสังคม 
14) การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายชาติ 
15) ท างานพัฒนาโดยเข้าถึงตัวประชาชน 
16) ท างานพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
17) กิจกรรมการพัฒนาควรเร่ิมจากกิจกรรมพัฒนาง่ายไปยาก 
18) ท างานพัฒนาด้วยความประหยัด 
19) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและนอกชุมชน 
20) ท างานพัฒนาโดยผ่านกลุ่ม 
21) มีการประเมินตลอดเวลา 
22) การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องอาศัยหลักการ

พัฒนาชุมชนมาใช้ในการบริหารโครงการของหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการ
พิจารณาบริบทปัญหาของหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นหลัก แล้วน าเข้าที่ประชุมของหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน
หาทางแก้ปัญหา โดยโครงการนี้เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้ชุมชนสามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีความมั่นคงถาวรในการแก้ปัญหานั่นๆ 

 
2.8 การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม 

2.8.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพแวดล้อมที่

เงียบสงบและเรียบง่ายตามรูปแบบของเมืองในภาคอีสาน ในด้านการศึกษา ปัจจุบันได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่
มากมายและหลายระดับ รวมทั้งระดับอุดมศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ชื่อว่าเป็น 
“ตักศิลาแห่งอีสาน” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2557) 

จังหวัดมหาสารคามมีทรัพยากรที่โดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ประเพณีดั้งเดิม ซึ่งวัฒนธรรมหรือสังคมแบบเมืองยังไม่แพร่กระจายมากนัก ผู้ที่มาเยี่ยมชมจังหวัด
มหาสารคามจึงได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชาวอีสานที่ดั้งเดิมและเรียบง่าย ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่หาได้ยาก
ในสังคมเมืองปัจจุบัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2557) 

จังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.31 ล้านไร่ มีขนาด 
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ใหญ่เป็นอันดับ 42 ของประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงโคราช มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
130–230 เมตร โดยทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูง และค่อยๆ ลาดเทมาทางทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ มีแม่น้ าส าคัญคือแม่น้ าชีมหาสารคาม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
ออนไลน์, 2557) 

จังหวัดมหาสารคามถือเป็นเมืองศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาวอีสานที่หลากหลาย 
เนื่องจากชาวเมืองมีที่มาจากหลายชนเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองที่พูดภาษาอีสาน ชาวไทยย้อ และ
ชาวผู้ไทย ซึ่งประชาชนเหล่านี้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย การติดต่อสื่อสารมีความเรียบง่าย มีการ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป นอกจากนี้มหาสารคามนับเป็นแหล่ง
โบราณคดีที่ส าคัญ เนื่องจากมีชุมชนโบราณหลายแห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านเชียงเหียน หมู่บ้านปั้นหม้อ
ของชาวบ้านหม้อ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีศิลปะสมัยทวารวดีและอิทธิพลของวัฒนธรรมขอม เช่น กู่สันตรัตน์ 
กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อ่ืนๆ รวมถึงเทวรูปและเคร่ืองปั้นดินเผาที่พบอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่
ของจังหวัด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2557) 

ในอดีต จังหวัดมหาสารคามมีชื่อว่า "บ้านลาดกุดยางใหญ่" ต่อมาเมื่อวันที่ 22
สิงหาคม พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงบ้านลาดกุดยางใหญ่เป็น “เมืองมหาสารคาม” โดยแบ่งพื้นที่และย้าย
พลเมืองมาจากเมืองร้อยเอ็ดที่อยู่ติดกันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ และโปรดเกล้าฯ ให้เมืองมหาสารคามขึ้น
ตรงกับกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2412 จนถึงปัจจุบัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2557) 

ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 2 กิ่งอ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอบรบือ 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอนาเชือก อ าเภอเชียงยืน อ าเภอนาดูน อ าเภอแกด า อ าเภอยางสีสุราช กิ่ง
อ าเภอกุดรัง และกิ่งอ าเภอชื่นชม (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, 
ออนไลน์, 2557) ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ ได้เลือกหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน จาก 4 อ าเภอ ได้แก่  

1) อ าเภอวาปีปทุม คือ บ้านวังปทุม ต าบลหัวเรือ  
2) อ าเภอกุดรัง คือ บ้านโนนสูง ต าบลหนองแวง  
3) อ าเภอเมืองมหาสารคาม คือ บ้านท่าสองคอน ต าบลท่าสองคอน  
4) อ าเภอนาเชือก มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าโน ต าบลหนองเรือ และ  
5) บ้านหนองใหม่ ต าบลหนองกุง ซึ่งอยู่ในอ าเภอนาเชือกเช่นเดียวกัน 

2.8.2 การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในจังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคามอยู่ภายใต้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.มหาสารคาม โดยต้องติดตามผลการ
ด าเนินงานจากเทศบาลและต าบลจากต่างๆ และรายงานผลการด าเนินงานไปส านักงานกองทุน
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หมู่บ้านและกองทุนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น จากนั้นจะรายงานเข้าไปยังส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมืองแห่งชาติส่วนกลางกรุงเทพมหานคร 

การเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบของส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ เมื่อแต่ละหมู่บ้านมีการเบิกจ่ายให้รวบรวมเอกสารและหลักฐานน าส่งที่ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณไปส านักงานกองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น 
จากนั้นจะรายงานเข้าไปยังส านักงานกองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมืองแห่งชาติส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร 

โดยการด าเนินการทั้งหมดนี้ของจังหวัดมหาสารคามอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบ
เดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ นั่นคือ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. 2555 (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2555ก, หน้า 4-5) 

ลักษณะกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดมหาสารคามด าเนินการขึ้นอยู่กับปัญหา
และความเร่งด่วนในการแก้ไข กิจกรรมที่แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนวางแผนหรือก าหนดขึ้นจะมาจาก
การประชาคมระดมความเห็นกัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากอ าเภอ หรือเทศบาลเข้าร่วมสังเกตการณ์และ
ให้ค าแนะน าในการด าเนินการ โดยกิจกรรมหลักๆ ที่หมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดมหาสารคามเลือก
ด าเนินการ ได้แก่ 

1) กิจกรรมการการบ ารุงซ่อมแซมเพื่อไฟฟ้า เป็นกิจกรรมการเพิ่มแสงสว่างในชุมชน 
ซึ่งได้แก่การปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า เพิ่มจุดหรือเพิ่มหลอดไฟส่องสว่างตามชุมชน 

2) กิจกรรมเพื่อเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เพื่อการผลิตและธุรกิจบริการ ยกตัวอย่าง 
เช่น การติดต้ังเคร่ืองผลิตน้ าดื่ม การจัดซื้อจักรเย็บผ้า รถไถ หรือเคร่ืองมือประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชนอ่ืนๆ 

3) กิจกรรมเพื่อสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ สถานประกอบการ โรงเรียน 
โรงงาน โรงสี โกดังจัดเก็บสินค้า ศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นต้น 

4) กิจกรรมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพหรือการ
ประกอบการของชุมชน เช่น การฝึกอบรมการทอผ้าด้วยมือ การท ากระเป๋าถัก การซ่อมแซม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การท าขนม การท าดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 

5) กิจกรรมด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ ได้แก่ ร้านค้าชุมชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์ ทุนหมุนเวียนส าหรับปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

6) กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การขุดลอกท่อ/คู/คลอง 
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหรือภูมิทัศน์ชุมชน การติดตั้งป้ายภายในชุมชน เป็นต้น 
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7) กิจกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสร้างห้องสมุดชุมชน การ
จัดอบรมหรือความรู้ด้านต่างๆ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 

8) กิจกรมเพื่อสวัสดิการชุมชน เช่น การจัดสวัสดิการให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุหรือเยาวชน
ในชุมชน การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ การจัดซื้อเคร่ืองครัว การจัดซื้อโต๊ะ-เต็นท์-เก้าอ้ี การจัดซื้อ
และติดตั้งเคร่ืองออกก าลังกาย การก่อสร้างลานกีฬา การก่อสร้างลานเอนกประสงค์ การก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น เป็นต้น 

9) กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสาธารณสุข ได้แก่ การก าจัดยุงลาย การฉีดวัคซีน การตรวจ
สุขภาพคนในชุมชน การจัดระบบสุขาสาธารณสุข การจัดยาและเวชภัณฑ์เพื่อคนในชุมชน เป็นต้น 

กิจกรรมเหล่านี้สมาชิกของแต่ละหมู่บ้านได้ช่วยกันประชาคมเพื่อระดมความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันวาง
แผนการด าเนินการและเสนอของบประมาณ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาล ต าบล หรืออ าเภอเข้าร่วม
สังเกตการณ์และให้ค าแนะน าในการด าเนินการ (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.มหาสารคาม. 
ออนไลน์, 2557 ; ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. 2555ก ; โสวัฒน์ อยู่คงดี, 2558) 

กระบวนการด าเนินโครงการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคาม
มีกระบวนการดังนี้ (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.มหาสารคาม.ออนไลน์, 2557 ; ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. 2555ก ; โสวัฒน์ อยู่คงดี, 2558) 

1) การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงาน และระดม
ความคิดในการแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้าน โดยจะจัดอันดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอันดับ
แรก แล้วร่วมกันแสดงความเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านจะมาเข้าร่วม
ประชาคมอย่างน้อยร้อยละ 50 โดยการประชาคมแต่ละคร้ังจะเชิญตัวแทนของอ าเภอและเทศบาล
มาร่วมสังเกตการณ์และให้ค าแนะน า การประชุมประชาคมนี้จะมีการวางแผนการด าเนินงาน การ
แจกแจงงบประมาณแต่ละโครงการ ผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วน การด าเนินการของบประมาณจาก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

2) การด าเนินการตามแผนงาน เมื่อคณะกรรมการโครงการของแต่ละหมู่บ้านยื่น
เสนอของบประมาณและได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการและประชาชนใน
หมู่บ้านจะร่วมมือกันด าเนินตามแผน รวมทั้งการจัดซื้อเคร่ืองมือต่างๆ และจัดจ้างผู้รับเหมามา
ด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละโครงการ 

3) การควบคุมดูแลโครงการ การด าเนินการของแต่ละโครงการของหมู่บ้านจะมีการ
ควบคุมโดยคณะกรรมการของหมู่บ้านที่แต่งตั้งขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการดูแลควบคุม
ตรวจสอบต้ังแต่การวางแผน การด าเนินการ รวมถึงท ารายงานการด าเนินการส่งอ าเภอหรือเทศบาล 
เพื่อส่งต่อมายังส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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การด าเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านฯ ในจังหวัดมหาสารคามเป็นการ
ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด 
โดยมีการมอบคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการให้กับประชาชน ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ต้องมี
ความรอบคอบและรัดกุมในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ตลอดจน
ต้องมีการรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบ โดยส่งผ่านที่ว่าการอ าเภอหรือเทศบาล 
 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้มีผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ในการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ ทั้งในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ไว้ดังนี ้
 ส านักนายกรัฐมนตรี (2556) ได้ศึกษา “ผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชน (SML) และโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า
แนวทางการด าเนินงานของโครงการในแต่ละชุมชนมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแก้ปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ คือ เร่ืองระบบการ
บันทึกข้อมูล ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรได้เข้ามาพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลนี้แล้ว รวมทั้งมีปรับปรุงระบบการบันทึกรายรับรายจ่าย ด้วยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
บันทึกให้แต่ละหมู่บ้าน 

จากการศึกษาของส านักนายกรัฐมนตรีนี้ ท าให้ทราบถึงความส าเร็จของโครงการนั่นคือ 
เร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาของชุมชน และทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน นั่นคือ ในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน ยังมีความบกพร่องในระบบการ
จัดเก็บข้อมูล แต่ก็ได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการจัดเก็บข้อมูลรายรับรายจ่าย
ของหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ แล้ว โดยอาศัยความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร 

ธนวรรธน์ พลวิชัย (2555) ได้ศึกษา ”แนวทางการปรับปรุงโครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน (SML)” พบว่า ประเด็นที่ส าคัญที่สุดในด าเนินโครงการนี้ คือ การต้องมีการ
ประเมิน รัฐบาลควรจัดหน่วยงานกลางเพื่อเข้าไปตรวจสอบหรือให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการ
โครงการและเงินงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการประเมินความส าเร็จของโครงการ นอกจากนี้ 
รัฐบาลควรมีการศึกษาหรือส่งเสริมการศึกษาหรือการวิจัยอย่างแท้จริงเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการโครงการและแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนน าเงินจาก
โครงการไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
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จากการศึกษาของธนวรรธน์ สะท้อนให้เห็นว่า การด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ยังขาดกระบวนการทีส าคัญ นั่นคือ การประเมินความส าเร็จของ
โครงการ ซึ่งถ้าหากขาดกระบวนการน้ีแล้ว การด าเนินงานหรือการบริหารงบประมาณของหมู่บ้าน/
ชุมชนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การตรวจประเมินจะช่วยการด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกหมู่บ้าน/ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 

กนกพร รัตนสุธีระกุล (2555) ได้ศึกษาเร่ือง “จุดเด่นจุดด้อยของกองทุนพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชน ( SML )” โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาถึงข้อเด่นและข้อเสียของโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  จากการศึกษาพบว่า ข้อเด่นของโครงการ คือ การน าเอา
แนวคิดของการพัฒนามาใช้ ซึ่งให้โอกาสประชาชนในหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง  

แต่อย่างไรก็ตาม ก็พบข้อเสียหลายประการ ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชนไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ เมื่อมีการประชุมหารือในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกถึงจะเป็นระดับการร่วมตัดสินใจ แต่การยกมือเพื่อโหวตการตัดสินใจนั้นส่วนใหญ่เป็นไป
เพื่อเอาใจผู้น า ไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของปัญหาจริงๆ และหากผู้น าในหมู่บ้านมี  2 ฝ่าย ฝ่ายที่
ได้รับชัยชนะ คือ ฝ่ายที่มีพรรคพวกมากกว่า ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับแนวทางการแก้ปัญหาที่ผู้น านั้น
เสนอ ถือว่าเป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและเหตุผล 

ในส่วนของคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)  ก็มักเป็นชุด
เดียวกันคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพราะสมาชิกเชื่อว่าคนกลุ่มนี้มีประสบการณ์ในเร่ืองการท า
บัญชีรายรับ รายจ่าย ดังนั้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่  เป็นการสร้างผู้น าท้องถิ่นที่มาจากภาคประชาชนจึงไม่ได้ประสิทธิผล เน่ืองจากข้อจ ากัด
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้อ านาจส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้น าชุมชนบางกลุ่มเท่านั้น 
สมาชิกในหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ได้ส่วนร่วมพัฒนาอย่างแท้จริง และไม่ใช่การกระจายอ านาจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อเสียอีกประการของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  คือ กรอบ
การด าเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งหมู่บ้านหรือชุมชนส่วนใหญ่จะน ามาท าระบบเงิน
หมุนเวียนหรือการปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิก ซึ่งจะมีเร่ืองของดอกผลก าไรเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้เกิด
ปัญหาหรือผลประโยชน์ขัดแย้งในเร่ืองดังกล่าว หรือถ้าหากไม่ท าเป็นเงินหมุนเวียน หมู่บ้านหรือ
ชุมชนส่วนหนึ่งก็น ามาสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น ศาลากลางบ้าน หรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่วนกลางต่างๆ 
ให้สมาชิกสามารถยืมไปใช้ร่วมกันได้ แต่อย่างไรก็ตามการบริหารงบประมาณเหล่านี้ไม่ได้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้น และไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากการศึกษาของกนกพรนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ที่เกิดจากปัญหาในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งไม่ใช่การมี
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ส่วนร่วมที่แท้จริง แต่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของกลุ่มผู้น า อีกทั้งยังมีเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ไม่ใช่การบริการจัดการที่ยังยื่น 

อดิเรก ฟั่นเขียว (2552) ศึกษา เร่ือง “การติดตามและประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 2 (ธันวาคม 2551- กุมภาพันธ์ 
2552)” มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนินงานโครงการของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 (ธันวาคม 2551- 2552) โดยใช้หลักความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันตัวเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชาชนที่อยู่ในจังหวดัก าแพงเพชรและจังหวัดตาก จ านวน 443 หมู่บ้าน หรือ1,329 คน 

ผลการศึกษา พบว่า โครงการในพื้นที่ที่ศึกษาด าเนินการอย่างเหมาะสม ตามปริมาณ
ทรัพยากร โดยอยู่บนพื้นฐานของก าลังความสามารถและศักยภาพของหมู่บ้าน รวมทั้งหลักความ
พอประมาณ หลักการมีเหตุและผล และหลักการมีภูมิคุ้มกันตนเอง ความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน มีการบริหารทรัพยากรและงบประมาณที่มีอย่างรอบคอบ พยายามหาวัสดุหรืออวัตถุดิบที่มี
ในชุมชนมาใช้ในการด าเนินโครงการ 

อรุณี อ่อนสวัสดิ์ และคณะ ศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2551 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาประเมินบริบทการด าเนินโครงการ เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้าในการด าเนินโครงการ 
ประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งเสริมความส าเร็จและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ โดยการศึกษานี้ เก็บตัวอย่างจากหมู่บ้านที่
ได้รับงบประมาณที่เสนอขอในปี 2551 จ านวน 2,513 หมู่บ้าน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น  โครงการจึงมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในชุมชน มีการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการแจ้งให้
สมาชิกข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ โดยผลของการด าเนินการได้สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับ
คนในชุมชนเพิ่มขึ้น ส าหรับปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จในการด าเนินโครงการได้แก่ ความร่วมมือ
ของสมาชิกชุมชน ความรู้ความสามารถของผู้น า การบริหารจัดการที่ดี การสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเข้มแข็งของชุมชน คุณลักษณะที่ดีของคณะกรรมการ และโครงการที่ท า
เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องของคนชุมชน ส าหรับปัญญาในการด าเนินโครงการ คือ การ
ด าเนินโครงการต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดเท่านั้น ถือเป็นการก าหนดกรอบความคิดมากไป 

สุชาติ จุฑามาศ (2549) ศึกษา เร่ือง “การศึกษาผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชน : กรณีศึกษาบ้านบ่อน้ า ต าบลหนองยายโต๊ะ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบ่อน้ า 
ซึ่งศึกษาจากประชากรในหมู่ 5 บ้านบ่อน้ า ต าบลหนองยายโต๊ะ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินโครงการได้รับความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเป็น
อย่างดี โดยประชาชนเข้าร่วมแสดงความเห็นต่อโครงการทุกครั้ง และมีการลงมติเพื่อตัดสินใจเลือก
โครงการมาด าเนินการ แต่การมีส่วนร่วมในบางโครงการก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก รวมทั้ง
งบประมาณไม่มีการชี้แจงที่มาที่ไปอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นโครงการที่มี
ประโยชน์กับชุมชน ท าให้ประชาชนได้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นผู้บริหารงบประมาณและด าเนิน
โครงการเองจนสิ้นสุด 

Lunderville Brigitte (2014) ได้ศึกษาเร่ือง อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง: การบริหาร
จัดการโครงการ (Real Estate and Construction : the Project Management) มีเป้าหมายเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างประสบความส าเร็จ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า 
โครงการที่ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยการวางแผนที่ระมัดระวัง มีแรงบันดาลใจ มีทีมงานที่ดี 
วางกรอบการด าเนินงานอย่างรัดกุม ดังในรายละเอียดได้ 6 ประการ ต่อไปนี ้

1) ก าหนดเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่เร่ิมต้น เพื่อให้ทุกคนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากทุกคน
มีความคิดที่แตกต่างกัน จึงต้องตั้งเป้าหมายเป็นกรอบในการด าเนินโครงการ 

2) การจัดการที่ดี วางเค้าโครงการตามระยะเวลา (Outline) และใช้เค้าโครงในการติดตาม
ความคืบหน้างานของโครงการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเมื่อเร่ิมโครงการ หากมีความจ าเป็น 
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3) สร้างความเกี่ยวโยง โครงการทุกโครงการล้วนส่งผลกระทบต่อโครงการอ่ืน ดังนั้นต้อง
สร้างระบบของทุกโครงการเพื่อให้ทีมงานได้รู้และตระหนักถึงก าหนดการท าโครงการ ขั้นตอนการ
ท างาน การมอบหมายหน้าที่ ทุกคนในทีมควรรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของโครงการ
นั้นๆ 

4) จัดการประชุมสั้นๆ และสร้างทีมเล็กๆ การมีทีมที่ใหญ่เกินไปจะท าให้เกิดความวุ่นวาย 
และท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้กระบวนการด าเนินงานล่าช้า จัดประชุมเท่าที่จ าเป็น
เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที 

5) มีการสื่อสารที่ดี ความล้มเหลวของโครงการต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ซึ่ง
มาจากการขาดข้อมูลข่าวสารและมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ผู้จัดการที่ชาญฉลาดจะใช้เวลาร้อยละ 90 
เพื่อสื่อสารหรือคุยกับลูกทีม ให้เข้าใจความส าคัญและเป้าหมายของโครงการ และไม่เกิดความ
สับสนในการด าเนินงาน 

6) มีความเชื่อมั่นในโครงการ ผู้จัดการหรือผู้น าต้องท าให้ลูกทีมเชื่อมั่นในองค์การ เชื่อมั่น
ในความส าเร็จของโครงการ ค่อยๆ ปลูกฝังความเชื่อในลูกทีม 

จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินโครงการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ทั้งการ
วางแผน การก าหนดเป้าหมาย การสื่อสาร การประเมิน การจัดการที่ดี และการมีทีมงานที่ดี ซึ่งการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ก็สามารถน าหลักการเหล่านี้มา
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ประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันเพื่อให้โครงการของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมาย 

Jennifer Bremer and Shahjahan H. Bhuiyan (2014) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่น าโดยชุมชนในพื้นที่เขตเมือง กรณีศึกษา ประเทศอิยิปต์ (Community-led Infrastructure 
Development in Informal Areas in Urban, Egypt: A Case Study) การศึกษานี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่รัฐไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวในกระบวนการด าเนินการแต่ประสบความส าเร็จ 
โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยกันพัฒนาเองในอิยิปต์ พื้นที่ที่ศึกษา คือ ชุมชน 
Ezbet el-Haggana หนึ่งในชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการของ Cairo  

การศึกษาพบว่า การกระจายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไปในพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการ
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นมาก ซึ่งต้องมียุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้จริง ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ และทันต่อเวลา โดยยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้จริงจะช่วยให้สามารถจัดบริการ
ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการได้อย่างรวดเร็ว แต่ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องการ
ให้รัฐบาลเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับท้องถิ่น พวกเขาเห็นว่ารัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ดังกล่าว พวกเขาต้องการการรวมกลุ่มของบรรดาชุมชนที่ไม่เป็น
ทางการสู่การเป็นโครงสร้างชุมชนเมือง รวมถึงพวกเขายังต้องการความเป็นธรรมทางสังคมจากการ
บริหารของรัฐบาลด้วย ในการด าเนินโครงการเพื่อให้เข้าถึงบริการระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว 
ประชาชนในพื้นที่ต้องอาศัยการเจรจา ความร่วมมือ และการท างานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น
เพื่อน าไฟฟ้า ประปา และบริการสาธารณสุขเข้ามาสู่ชุมชน  

การวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่ารัฐบาลจะจัดตั้งโครงการช่วยเหลือตนเองของชุมชน
ขึ้นมาแล้ว แต่ประชาชนก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โครงการพัฒนา
ตนเองของชุมชน Ezbet el-Haggana มีลักษณะคล้ายกับโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ ของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนบริหารจัดการเองได้ แต่ในบางเร่ืองภาครัฐควรมี
ส่วนเข้าไปร่วมด าเนินการ ให้ความช่วยเหลือ หรือค าแนะน า เนื่องจากประชาชนยังต้องการองค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณอย่างยั่งยืน 

H. H. Goh and et al. (2014) ได้ศึกษาเร่ือง โครงการพลังงานหมุนเวียน : การจัดการโครงการ 
ความท้าทาย และความเสี่ยง (Renewable Energy Project : Project Management, Challenges and 
Risk) การศึกษานี้มีเป้าหมายหลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการวางแผนโครงการและการพัฒนา
โครงการพลังงานลมในประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐบาล การลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียน ความต้องการพลังงาน พื้นที่ภูมิศาสตร์ และการจัดการเงินทุนล้วนเป็นส่วนที่
ส าคัญที่สุดในการด าเนินโครงการ ส าหรับโครงการพลังงานลมของประเทศมาเลเซียเป็นโครงการ
ที่สามารถท าได้ หากมีการวางแผนที่ดี ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเร่ืองที่ส าคัญต่อ
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การพัฒนาพลังงานลมนี้อย่างมาก ส าหรับการวางแผนในขั้นตอนแรก จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านพลังงานลม ถึงแม้ความเร็วลมในมาเลเซียอาจมีระดับต่ า
กว่าในประเทศเดนมาร์ก จีน สหรัฐฯ แต่การปรับความเร็วของเคร่ืองยนต์ (Motor) หรือการติดตั้ง
เคร่ืองเร่งความเร็วในใบพัดลมจะช่วยให้ได้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ พลังงาน
หมุนเวียนไม่ได้ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในบรรยากาศ แต่ช่วยลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ  

จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการโครงการมีความส าคัญต่อกระบวนการ
ด าเนินโครงการ ทั้งการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การแก้ปัญหาในกระบวนการด าเนินงาน 
ส่งผลให้โครงการมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จได้ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงในเร่ืองประสิทธิภาพ 
แต่ถ้ามีการบริหารจัดการโครงการที่ดี ก็ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้โครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ก็เช่นเดียวกัน ที่อาจประสบปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการ การส่งเสริม
สนับสนุนองค์ความรู้ในการวางแผน หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็สามารถแก้ไขได้ หากมีการ
วางแผนและการจัดการที่ดี รวมถึงได้รับการดูแล การให้ค าแนะน า และมีการประเมินที่เหมาะสม 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ก็อาจกลายเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพได้ 

Vimal Kumar Eswarlal and et al. (2014) ได้ศึกษา บทบาทการยอมรับของชุมชนในโครงการ
พลังงานชีวภาพของอินเดีย (Role of Community Acceptance in Sustainable Bioenergy Projects in 
India) การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาการมีอิทธิพลของชุมชนต่อการท าโครงการพลังงานชีวภาพ 
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีอิทธิพลอย่างมากต่อโครงการพลังงานชีวภาพ ชุมชนมีความกังวลอย่าง
มากต่อมลพิษทางอากาศ การเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม และความน่าเชื่อถือของนักพัฒนา ต่อ
ความกังวลต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นความต้องการด้านพลังงานของชุมชน ผลประโยชน์ของชุมชน 
บทบาทในการเกี่ยวข้องกับโครงการ ความใกล้ของโครงการต่อชุมชน การควบคุมโครงการ การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร ความสัมพันธ์และความมั่นใจ ซึ่งผู้ด าเนินโครงการจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับข้อกังวลเหล่านี้ โดยมีการหารือตกลงร่วมกันกับชุมชน เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับชุมชน 

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การด าเนินโครงการต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ เมื่อประชาชนไม่เห็นด้วย ภาครัฐจ าเป็นต้องหาข้อตกลงร่วมกัน หรือสื่อสารให้เข้าใจ
ตรงกัน ตามแนวคิดของงานวิจัยนี้มีความคล้ายคลึงกับกรณีโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่  ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงถึงความต้องการของคนใน
ชุมชน ถ้าหากชุมชนไม่ต้องการ โครงการหรือกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ 

 
 


