
 

 

 

บทที ่4 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษา “การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม” เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการพัฒนา ปัจจัย
ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคามโดยผู้วิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็นสัดส่วนของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 5 หมู่บ้าน จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้อง
เก็บข้อมูลดังนี ้

1) บ้านวังปทุม ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จ านวน 94 คน    
2) บ้านโนนสูง ต าบลหนองแวง อ าเภอกุดรัง จ านวน 68 คน 
3) บ้านท่าสองคอน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จ านวน 87 คน 
4) บ้านป่าโน ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จ านวน 41 คน 
5) บ้านหนองใหม่ ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จ านวน 61 คน 

 โดยแบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

4.1 ผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ค านวณค่าสถิติ  โดยมีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

4.1.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อความเข้าใจในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนด

สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
n แทน จ านวนประชากรในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Coefficient) 
a แทน ค่าคงที่ของตัวพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
2R  แทน แทนก าลังสองของค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ 

p แทน แทนค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของค่าสถิติที่ใช้ทดลอง 
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Beta แทน ค่าคะแนนมาตรฐาน 
b แทน แทนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ ซึ่งพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ 
SEest แทน แทนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ 
** แทน แทนระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* แทน แทนระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
X1 แทน ด้านนโยบาย 
X2 แทน ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ 
X3 แทน ด้านภาวะผู้น า   
X4 แทน ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
X5 แทน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
X6 แทน ด้านบุคลากร 
X7 แทน ด้านงบประมาณ   
X8 แทน ด้านการวางแผน 
X9 แทน ด้านการประเมินผล 
X10 แทน ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
X11 แทน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน   
Y แทน กระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา

ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่   
 
4.1.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ 
ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ 
ตอนที่ 4 กระบวนการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
ตอนที่ 5  การทดสอบสมมติฐาน 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป   
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ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของเพศ 

เพศ   จ านวน ร้อยละ 
ชาย 171 50.9 
หญิง 165 49.1 
รวม 336 100.0 

  
จากตารางที่ 4.1 เพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีจ านวนที่ใกล้เคียงกัน แต่เป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
49.1 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15-20 ปี           22 6.5 
21-30 ปี           69 20.5 
31-40 ปี 104 31.0 
41-50 ปี           95 28.3 
51-60 ปี           34 10.1 
61 ปีขึ้นไป 12 3.6 

รวม 336 100.0 
 

จากตารางที่ 4.2  อายุ  พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มีจ านวนมากที่สุดถึง 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31  รองลงมาคือ 41-50 ปี  และอายุ21-30 ปี  ตามล าดับ โดยที่ อายุ 61 ปีขึ้นไปมีจ านวนน้อย
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ  3.6 
 

ตารางท่ี  4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 69 20.5 
มัธยมศึกษาตอนต้น 71 21.1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 138 41.1 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 58 17.3 

รวม 336 100.0 
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จากตารางที่ 4.3 ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีจ านวนมากที่สุดถึง 138 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และ
ประถมศึกษาตามล าดับ โดยที่ การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีจ านวนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ  
17.3 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกรรม 141 42.0 
ค้าขาย 34 10.1 
รับจ้าง 103 30.7 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 6.5 
พนักงานเอกชน 24 7.1 
อ่ืนๆ (นักเรียน/นักศึกษา) 12 3.6 

รวม 336 100.0 

 
จากตารางที่ 4.4 อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีจ านวนมากที่สุดถึง 141 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ รับจ้าง และค้าขาย ตามล าดับ โดยที่ อาชีพอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  3.6 
 

ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของความเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

ความเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประธาน 5 1.5 
รองประธาน 5 1.5 
เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 10 3.0 
เหรัญญิก/ผู้ช่วยเหรัญญิก 10 3.0 
ฝ่ายปฏิคม   12 3.6 
ฝ่ายควบคุม/ตรวจสอบ 13 3.8 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5 1.5 
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 276 82.1 

รวม 336 100.0 
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จากตารางที่ 4.5 ความเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชน  พบว่า  ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  มีจ านวนมากที่สุดถึง 276 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.1  รองลงมาคือ ฝ่ายควบคุม/ตรวจสอบ ฝ่ายปฏิคม เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก/ผู้ช่วย
เหรัญญิก ตามล าดับ โดยที่ ประธาน รองประธาน และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีจ านวนน้อยที่สุด เพียง 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ  

ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบ
ความส าเร็จ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
1) ด้านนโยบาย 3.96 .501 เห็นด้วยมาก 
2) ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ 4.05 .508 เห็นด้วยมาก 
3) ด้านภาวะผู้น า 4.16 .494 เห็นด้วยมาก 
4) ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 4.08 .570 เห็นด้วยมาก 
5) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.84 .466 เห็นด้วยมาก 

 ภาพรวม 4.02 0.508 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 4.6 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ ในภาพรวมทั้ง 5 

ด้าน พบว่า ในภาพรวม มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  (X= 4.02) และและเมื่อ
วิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่มากทุกด้าน โดยที่ ด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (X= 4.16) รองลงมา คือ ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน (X= 4.08) และด้าน
กระบวนการบริหารงบประมาณ (X= 4.05) ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 



80 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบ
ความส าเร็จ ด้านนโยบาย 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
1) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย พัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับ

การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่  ช่วยส่งเสริมให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ 

3.77 .733 เห็นด้วยมาก 

2) ความต่อเนื่องของนโยบายช่วยให้โครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของหมู่บ้าน/
ชุมชน ได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จมาก
ขึ้น 

4.07 .738 เห็นด้วยมาก 

3) การก าหนดนโยบายที่ชัดเจน และการมอบหมาย
หน้าที่ให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือให้
ค าแนะน าในการด าเนินโครงการ ท าให้การด าเนิน
โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนประสบความส าเร็จ 

4.04 .718 เห็นด้วยมาก 

 ภาพรวม 3.96 .501 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที่ 4.7 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ ด้านนโยบายใน
ภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  (X= 3.96) และและเมื่อวิเคราะห์
แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่มากทุกข้อ โดยที่ ความต่อเนื่องของนโยบายช่วยให้
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาและ
ประสบความส าเร็จมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 4.07) รองลงมาคือ การก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
และการมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการด าเนินโครงการ 
ท าให้การด าเนินโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนประสบความส าเร็จ (X= 4.04) และการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย พัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่ช่วยส่งเสริมให้โครงการประสบความส าเร็จ (X= 3.77) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบ
ความส าเร็จ ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
4) การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส่งผลให้โครงการ

ประสบความส าเร็จ 
4.07 .740 เห็นด้วยมาก 

5) การวางแผนการใช้งบประมาณ โดยมีการก าหนด
ราคาสินค้า ราคาวัสดุอุปกรณ์ และราคาเคร่ืองมือ
ต่างๆ มีส่วนช่วยให้โครงการประสบความส าเร็จ 

3.93 .635 เห็นด้วยมาก 

6) การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ ช่วยให้
โครงการสามารถใช้งบประมาณได้อย่างรอบคอบ 
และส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จ 

4.00 .794 เห็นด้วยมาก 

7) การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีขั้นตอนไม่ยุ่ งยาก
ซับซ้อน ขั้นตอนการเบิกไม่ใช้เวลานาน มีส่วนช่วย
ให้โครงการด าเนินได้อย่างรวดเร็ว ทันก าหนดเวลา 
และประสบความส าเร็จ 

4.20 .760 เห็นด้วยมาก 

 ภาพรวม 4.05 .508 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 4.8 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จด้านกระบวนการ

บริหารงบประมาณในภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (X= 4.05) 
และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่มากทุกข้อ โดยที่การเบิกจ่าย
งบประมาณที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน ขั้นตอนการเบิกไม่ใช้เวลานาน มีส่วนช่วยให้โครงการ
ด าเนินได้อย่างรวดเร็ว ทันก าหนดเวลา และประสบความส าเร็จมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 4.20) 
รองลงมาคือ การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จ (X= 4.07) และ 
การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ ช่วยให้โครงการสามารถใช้งบประมาณได้อย่าง
รอบคอบ และส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จ (X= 4.00) ตามล าดับ โดยที่ การวางแผนการใช้
งบประมาณ โดยมีการก าหนดราคาสินค้า ราคาวัสดุอุปกรณ์ และราคาเคร่ืองมือต่างๆ มีส่วนช่วยให้
โครงการประสบความส าเร็จมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X= 3.93) 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบ
ความส าเร็จ ด้านภาวะผู้น า 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
8) ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ มีความกล้า

ตัดสินใจ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อ 
4.31 .700 เห็นด้วยมากที่สุด 

 หน้าที่  จึงท าให้โครงการด าเนินไปด้วยดีและมี
ประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

   

9) ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ สามารถ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี และมีการแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ท าให้โครงการด าเนินการได้ราบรื่น 

4.13 .778 เห็นด้วยมาก 

10) ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และสามารถอธิบายให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 
ส่งผลให้ทุกคนช่วยกันท าในโครงการได้ดีขึ้น 

4.14 .576 เห็นด้วยมาก 

11) ความเสียสละของผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการ
โครงการ ส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จ 

4.07 .640 เห็นด้วยมาก 

 ภาพรวม 4.16 .494 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 4.9 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จด้านภาวะผู้น าใน

ภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (X= 4.16) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละ
ข้อจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับที่มากโดยที่ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ 
มีความกล้าตัดสินใจ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงท าให้โครงการด าเนินไปด้วยดี
และมีประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน มีความคิดเห็นในระดับที่มากที่สุด (X= 4.31) ในขณะที่ ผู้น าชุมชน
หรือคณะกรรมการโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และสามารถอธิบายให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ ส่งผลให้ทุกคนช่วยกันท าในโครงการได้ดีขึ้นมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 4.14) รองลงมา คือ ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ สามารถ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีการแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ท าให้โครงการด าเนินการได้ราบร่ืน (X= 4.13) และ ความเสียสละของผู้น าชุมชนหรือ
คณะกรรมการโครงการ ส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จ  (X= 4.07) ตามล าดับ 
 



83 

ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการ 
ประสบความส าเร็จ ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
12) ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน มีส่วนช่วย

ให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ 
4.17 .700 เห็นด้วยมาก 

13) ภูมิปัญญา ความรู้ และความสามารถเดิมของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน มีส่วนช่วยให้วางแผน
โครงการมีความชัดเจน และสามารถด าเนินโครงการ
จนประสบความส าเร็จ 

4.03 .622 เห็นด้วยมาก 

14) ผู้น าหรือคณะกรรมการ และประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตน และต่างช่วยกัน
ท างานในโครงการ จนประสบความส าเร็จ 

4.03 .675 เห็นด้วยมาก 

 ภาพรวม 4.08 .570 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที่ 4.10 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จด้านความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (X= 
4.08) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่มากทุกข้อ โดยที่ความ
สามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน มีส่วนช่วยให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (X= 4.17)  และ ภูมิปัญญา ความรู้ และความสามารถเดิมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของ
ท่าน มีส่วนช่วยให้วางแผนโครงการมีความชัดเจน และสามารถด าเนินโครงการจนประสบ
ความส าเร็จ, และ ผู้น าหรือคณะกรรมการ และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่างรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตน และต่างช่วยกันท างานในโครงการ จนประสบความส าเร็จ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และมีจ านวนน้อย
ที่สุด (X= 4.03)   
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบ
ความส าเร็จ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
15) ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินโครงการของ

หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ด าเนินงานได ้
3.86 .734 เห็นด้วยมาก 

 อย่างเข้าใจและถูกต้อง    
16) มีการประชุมเพื่อขอความเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน/

ชุมชนทุกคร้ังที่มีการวางแผน 
4.18 .649 เห็นด้วยมาก 

17) ท่านเข้าไปร่วมลงมือด าเนินงานในโครงการบางขั้นตอน 3.93 .642 เห็นด้วยมาก 
18) ท่านได้เข้าไปร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือด าเนินการใน

หลายขั้นตอน 
3.79 .610 เห็นด้วยมาก 

19) ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ร่วมวางแผนการ
ด าเนินการ ร่วมก าหนดรายละเอียดงบประมาณ ร่วมท า
บัญชีรายรับรายจ่าย ร่วมตัดสินใจ และร่วมสรุป
ประเมินผลการด าเนินโครงการในทุกขั้นตอน 

3.43 .670 เห็นด้วยมาก 

 ภาพรวม 3.84 .466 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 4.11  ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (X= 3.84) และ
เมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่มากทุกข้อ โดยที่ การมีการประชุมเพื่อขอ
ความเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกคร้ังที่มีการวางแผน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 4.18)  
รองลงมาคือ ท่านเข้าไปร่วมลงมือด าเนินงานในโครงการบางขั้นตอน (X= 3.93)  ท่านรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ด าเนินงานได้อย่าง         
เข้าใจและถูกต้อง (X= 3.86)  และ การได้เข้าไปร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือด าเนินการในหลายขั้นตอน 
(X= 3.79)  ตามล าดับ โดยที่ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการ ร่วมวางแผนการด าเนินการ ร่วมก าหนดรายละเอียดงบประมาณ ร่วมท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
ร่วมตัดสินใจ และร่วมสรุปประเมินผลการด าเนินโครงการในทุกขั้นตอนมีระดับความคิดเห็นระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (X= 3.43)   
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ตอนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการของชุมชน/หมู่บ้าน 
 

ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
โครงการ ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
1) ด้านบคุลากร 2.74 .838 ปานกลาง 
2) ด้านงบประมาณ 3.04 .888 ปานกลาง 
3) ด้านการวางแผน 2.82 1.028 ปานกลาง 
4) ด้านการประเมินผล 3.05 1.020 ปานกลาง 
5) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 3.08 1.077 ปานกลาง 
6) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.09 .972 ปานกลาง 
 ภาพรวม 2.97 .971 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.12 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ ในภาพรวมทั้ง 6 
ด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง  (X= 2.97) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละด้าน
จะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่ปานกลางทุกด้าน โดยที่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มี
ความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 3.09) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน (X= 3.08) และ ด้านการประเมินผล (X= 3.05) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ด้านบุคลากร (X= 2.74) 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
โครงการ ด้านบุคลากร 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
1) การขาดผู้น าหรือคณะกรรมการที่กระตือรือร้น 

มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น
ในการท างาน ส่งผลเสียต่อการพัฒนาโครงการ  

2.85 1.080 ปานกลาง 

2) การขาดผู้น าหรือคณะกรรมการที่มีความรู้ 
ความสามารถมีทักษะในการท างาน ส่งผลเสีย
ต่อการบริหารโครงการ 

2.65 .800 ปานกลาง 

3) การที่ประชาชนในชุมชนมีความรู้และทักษะ
ไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อการด าเนินโครงการ 
เช่น ท าให้โครงการล่าช้า ผลงานหรือสินค้า
ไม่มีคุณภาพ 

2.72 .946 ปานกลาง 

 ภาพรวม 2.74 .838 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.13 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการด้านบุคลากร ใน
ภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง (X= 2.74) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละ
ข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่ปานกลางทุกข้อ โดยที่  การขาดผู้น าหรือคณะกรรมการที่
กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่นในการท างาน ส่งผลเสียต่อการพัฒนา
โครงการ มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 2.85)  รองลงมาคือ การที่
ประชาชนในชุมชนมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อการด าเนินโครงการ เช่น ท าให้
โครงการล่าช้า ผลงานหรือสินค้าไม่มีคุณภาพ (X= 2.72)  และ การขาดผู้น าหรือคณะกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างาน ส่งผลเสียต่อการบบริหารโครงการ (X= 2.65)   
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
โครงการ ด้านงบประมาณ 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
4) การไม่ต่อเนื่องของงบประมาณส่งผลให้การด าเนิน

โครงการชะงัก 
3.13 .980 ปานกลาง 

5) การขาดงบประมาณที่เพียงพอ ท าให้การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์/เคร่ืองมือ และการด าเนินงานขาดความคล่องตัว 

3.06 .872 ปานกลาง 

6) ขั้นตอนการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายที่ยุ่งยาก และใช้
เวลานาน ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้า 

2.92 .986 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.04 .888 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.14  ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการด้านงบประมาณ ใน
ภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง (X= 3.04) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละ
ข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่ปานกลางทุกข้อ โดยที่การไม่ต่อเนื่องของงบประมาณส่งผล
ให้การด าเนินโครงการชะงัก มีความเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 3.13) รองลงมา คือ 
การขาดงบประมาณที่เพียงพอ ท าให้การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือ และการด าเนินงานขาดความ
คล่องตัว (X= 3.06) และขั้นตอนการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายที่ยุ่งยาก และใช้เวลานาน ท าให้การด าเนิน
โครงการล่าช้า (X= 2.92) ตามล าดับ   
 

ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
โครงการด้านการวางแผน 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
7) ความไม่ชัดเจนของแผนการด าเนินงาน ส่งผลต่อความ

ล้มเหลวของการด าเนินโครงการ  เช่น ไม่ ก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ไม่ระบุ
งบประมาณที่จะใช้ ไม่ก าหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน 
และไม่วางแผนการประเมิน  

2.78 1.161 ปานกลาง 

8) การไม่ได้ รับค าแนะน าที่ เหมาะสมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในเร่ืองการวางแผน ท าให้การวางแผนเกิดความ
ผิดพลาด และท าให้การด าเนินโครงการได้รับผลเสีย 

2.86 1.040 ปานกลาง 

 ภาพรวม 2.82 1.028 ปานกลาง 



88 

จากตารางที่ 4.15 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการด้านการวางแผน 
ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง (X= 2.82) และเมื่อ
วิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่ปานกลางทุกข้อ โดยที่  การไม่ได้รับค า
แนะน าที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการวางแผน ท าให้การวางแผนเกิดความ
ผิดพลาด และท าให้การด าเนินโครงการได้รับผลเสีย  มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางมีค่ามากที่สุด             
(X= 2.86)  และ ความไม่ชัดเจนของแผนการด าเนินงาน ส่งผลต่อความล้มเหลวของการด าเนิน
โครงการ เช่น ไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ไม่ระบุงบประมาณที่
จะใช้ ไม่ก าหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน และไม่วางแผนการประเมิน (X= 2.78) ตามล าดับ   

 

ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ 
ด้านการประเมินผล 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
9) ผู้ประ เมินภายนอก  (ที่ ไม่ ใช่คณะท างานและ

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน) ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
ของการด าเนินโครงการที่แท้จริง  ท าให้เกิดการ
ประเมินในด้านลบ 

3.17 1.014 ปานกลาง 

10) การประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการเพียงคร้ัง
เดี ยว  ท าให้ ระหว่ างการด า เนินงานไม่ทราบ
ข้อบกพร่อง ไม่มีการแก้ไขปัญหา จึงท าให้การ
ด าเนินโครงการได้รับผลไม่ดีเท่าที่ควร 

2.99 1.113 ปานกลาง 

11) การไม่ประเมินแผนการท างานตั้งแต่เร่ิมโครงการ 
ว่าสามารถท าได้ท าตามแผนได้หรือไม่ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานจริงไม่ประสบความส าเร็จ 

2.99 1.179 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.05 1.020 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.16 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการด้านการประเมินผล 
ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง (X= 3.05) และเมื่อ
วิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่ปานกลางทุกข้อ โดยที่ผู้ประเมินภายนอก 
(ที่ไม่ใช่คณะท างานและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน) ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
โครงการที่แท้จริง ท าให้เกิดการประเมินในด้านลบ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางมีค่ามากที่สุด (X= 3.17) 
และ การประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการเพียงคร้ังเดียว ท าให้ระหว่างการด าเนินงานด าเนินงาน
ไม่ทราบข้อบกพร่องไม่มีการแก้ไขปัญหาจึงท าให้การด าเนินโครงการได้รับผลไม่ดี เท่าที่ควร การ
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ไม่ประเมินแผนการท างานตั้งแต่เร่ิมโครงการ ว่าสามารถท าได้ท าตามแผนได้หรือไม่ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานจริงไม่ประสบความส าเร็จ  (X= 2.99) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
12) การที่ผู้น าหรือคณะท างานไม่มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินที่ถูกต้อง ท าให้
การด าเนินโครงการไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดี 

3.20 1.157 ปานกลาง 

13) การที่ประชาชนในหมู่บ้ าน /ชุมชน ไม่ เข้ าใจใน
กระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน ท าให้การท างาน
ล่าช้า ส่งผลเสียต่อโครงการ 

2.96 1.103 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.08 1.077 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.17  ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง               
(X= 3.08) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่ปานกลางทุกข้อ โดยที่การที่
ผู้น าหรือคณะท างานไม่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินที่ถูกต้อง ท าให้
การด าเนินโครงการไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางมีค่ามากที่สุด (X= 3.20) และการที่
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่เข้าใจในกระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน ท าให้การท างานล่าช้า 
ส่งผลเสียต่อโครงการ (X= 2.96) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
14) การไม่มีผู้น าหรือคณะกรรมการที่มีความรู้

ความสามารถเข้าร่วมแสดงความเห็น ท าให้การ
ประชุม การวางแผน การด าเนินงานไม่คืบหน้า 

3.06 .982 ปานกลาง 

15) การขาดความร่วมมือ ไม่มีประชาชนเข้าร่วม
ด าเนิน ขาดความเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 

3.12 1.048 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.09 .972 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.18 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง (X= 3.09) 
และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นในระดับที่ปานกลางทุกข้อโดยที่การขาด
ความร่วมมือ ไม่มีประชาชนเข้าร่วมด าเนิน ขาดความเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ท าให้
การด าเนินงานไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลางมีค่ามากที่สุด (X= 3.12) และ 
การไม่มีผู้น าหรือคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมแสดงความเห็น ท าให้การประชุม 
การวางแผน การด าเนินงานไม่คืบหน้า (X= 3.06) ตามล าดับ 
 
ตอนท่ี 4 การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  

ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่  ในภาพรวมทั้ง 9 ด้าน 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 3.88 .590 เป็นจริงมาก 
2) ด้านการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 4.06 .563 เป็นจริงมาก 
3) ด้านการคัดเลือกคณะท างานของโครงการ 4.01 .521 เป็นจริงมาก 
4) ด้านการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 4.05 .572 เป็นจริงมาก 
5) ด้านการเปิดบัญชี หมู่บ้าน/ชุมชน 3.81 .691 เป็นจริงมาก 
6) ด้านการวางแผนโครงการ 3.88 .559 เป็นจริงมาก 
7) ด้านการท าบัญชีค่าใช้จ่าย 3.92 .576 เป็นจริงมาก 
8) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3.72 .722 เป็นจริงมาก 
9) ด้านการด าเนินงานควบคุมและตรวจสอบ 3.77 .657 เป็นจริงมาก 
 ภาพรวม 3.90 0.606 เป็นจริงมาก 

 
จากตารางที่ 4.19 การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ใน

ภาพรวมทั้ง 9 ด้าน พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็นจริงมาก (X= 3.90) และเมื่อ
วิเคราะห์แต่ละด้านจะเห็นได้ว่า มีระดับความเป็นจริงระดับเป็นจริงมากทุกด้าน โดยที่  ด้านการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 4.06) รองลงมาคือ ด้านการพิจารณา
คัดเลือกโครงการ (X= 4.05) และด้านการคัดเลือกคณะท างานของโครงการ (X= 4.01) โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (X= 3.72) 
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ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด 
เล็ก กลาง ใหญ่ ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
1) ก่อนจะมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้มีผู้แทน

หมู่บ้ าน/ชุมชน แจ้งก าหนดวันเวลาการประชุมแก่
นายอ าเภอ/นายกเทศมนตรี และทุกคนในหมู่บ้านทราบ 

4.18 .701 เป็นจริงมาก 

2) ในการประชุมประชาคมมีนายอ าเภอ/นายกเทศมนตรี 
หรือผู้ได้รับมอบหมายมาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  

3.93 .640 เป็นจริงมาก 

3) ในการประชุมประชาคมมีนายอ าเภอ/นายกเทศมนตรี 
หรือผู้ได้รับมอบหมาย มาร่วมสังเกตการณ์การประชุม
ประชาคม 

3.79 .711 เป็นจริงมาก 

4) ในการประชุมประชาคมได้มีอาสาโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  มาให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่  และร่วมสังเกตการณ์การประชุมประชาคม 

3.62 .886 เป็นจริงมาก 

 ภาพรวม 3.88 .590 เป็นจริงมาก 

 

จากตารางที่  4.20 การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้าน
การประชาสัมพันธ์โครงการ ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็นจริงมาก 
(X= 3.88) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีระดับความเป็นจริงระดับเป็นจริงมากทุกข้อ 
โดยที่ ก่อนจะมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้มีผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน แจ้งก าหนดวันเวลาการ
ประชุมแก่นายอ าเภอ/นายกเทศมนตรี และทุกคนในหมู่บ้านทราบ มีระดับความเป็นจริงระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 4.18) รองลงมาคือ ในการประชุมประชาคมมีนายอ าเภอ/นายกเทศมนตรี 
หรือผู้ได้รับมอบหมายมาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่   
(X= 3.93) ในการประชุมประชาคมมีนายอ าเภอ/นายกเทศมนตรี หรือผู้ได้รับมอบหมาย มาร่วม
สังเกตการณ์การประชุมประชาคม (X= 3.79) และ ในการประชุมประชาคมได้มีอาสาโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  และร่วมสังเกตการณ์การประชุมประชาคม (X= 3.62) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.21 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่  ด้านการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
5) ในการประชุมประชาคมมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 ของผู้อาศัยจริงในหมู่บ้าน 
3.79 .665 เป็นจริงมาก 

6) มีการคัดเลือกผู้ด าเนินการในการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน 

4.07 .585 เป็นจริงมาก 

7) สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น และเสนอปัญหา/ความต้องการแก่ที่ประชุม 

4.31 .704 เป็นจริงมาก
ที่สุด 

 ภาพรวม 4.06 .563 เป็นจริงมาก 
 

จากตารางที่ 4.21  การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้าน
การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็น
จริงมาก (X= 4.06) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีระดับความเป็นจริงระดับเป็นจริงมาก
ทุกข้อ โดยที่สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหา/ความ
ต้องการแก่ที่ประชุม มีระดับความเป็นจริงระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 4.31) รองลงมา
คือ มีการคัดเลือกผู้ด าเนินการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน (X= 4.07) และในการประชุม
ประชาคมมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้อาศัยจริงในหมู่บ้าน (X= 3.79) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ ด้านการคัดเลือกคณะท างานของโครงการ 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
8) มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะท างาน

ของหมู่บ้าน/ชุมชนของโครงการพัฒนาศักยภาพ 
4.08 .741 เป็นจริงมาก 

 หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่     
9) คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก มีการ

จัดสรรหน้าที่การด าเนินงานตามรายละเอียดที่ก าหนดให้ 
4.00 .737 เป็นจริงมาก 

10) มีการจัดคณะท างานย่อย เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานต่างๆ 

3.96 .719 เป็นจริงมาก 

 ภาพรวม 4.01 .521 เป็นจริงมาก 
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จากตารางที่ 4.22  การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้าน
การคัดเลือกคณะท างานของโครงการ ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็น
จริงมาก (X= 4.01) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีระดับความเป็นจริงระดับเป็นจริงมาก
ทุกข้อ โดยที่มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชนของโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีระดับความเป็นจริงระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(X= 4.08) รองลงมาคือ คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก มีการจัดสรรหน้าที่การ
ด าเนินงานตามรายละเอียดที่ก าหนดให้ (X= 4.00) และมีการจัดคณะท างานย่อย เพื่อท าหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานต่างๆ (X= 3.96) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน 
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
11)  สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านได้ร่วมกันคัดเลือก และให้

ความเห็นชอบโครงการที่ใช้เงินโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

4.07 .823 เป็นจริงมาก 

12)  มีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา /ความ
ต้องการ จากข้อมูลที่ได้รับจากการเสนอความคิดเห็น
ในการประชุมประชาคม 

4.17 .654 เป็นจริงมาก 

13) มีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญตามความเร่งด่วน
ของปัญหา/ความต้องการ และประโยชน/์ความคุ้มค่าที่ 

4.14 .633 เป็นจริงมาก 

  จะได้รับ    
14) มีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา /ความ

ต้องการ ตามจ านวนเงินที่ต้องใช้  และวิธีการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการ 

3.93 .791 เป็นจริงมาก 

15.  การคัดเลือกวิธีการด าเนินโครงการ และการก าหนดเงิน
งบประมาณ มาจากความเห็นชอบของที่ประชุมหมู่บ้าน/ 

3.96 .668 เป็นจริงมาก 

 ภาพรวม 4.05 .572 เป็นจริงมาก 
 

จากตารางที่ 4.23 การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้าน
การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็นจริงมาก 
(X= 4.05) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีระดับความเป็นจริงระดับเป็นจริงมากทุกข้อ 
โดยที่มีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา/ความต้องการ จากข้อมูลที่ได้รับจากการเสนอ
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ความคิดเห็นในการประชุมประชาคม มีระดับความเป็นจริงระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 4.17) 
รองลงมาคือ มีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญตามความเร่งด่วนของปัญหา/ความต้องการ และ
ประโยชน์/ความคุ้มค่าที่จะได้รับ (X= 4.14) และ สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านได้ร่วมกันคัดเลือก และ
ให้ความเห็นชอบโครงการที่ใช้เงินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (X= 4.07) 
การคัดเลือกวิธีการด าเนินโครงการ และการก าหนดเงินงบประมาณ มาจากความเห็นชอบของที่
ประชุมหมู่บ้าน/ (X= 3.96) และ มีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา/ความต้องการ ตาม
จ านวนเงินที่ต้องใช้ และวิธีการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ (X= 3.93) ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน  

ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้านการเปิดบัญชี หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
16) คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชนได้จัดท ารายงานผลการ

ประชุมประชาคม เพื่อส่งรายงานให้นายอ าเภอลงนาม
รับรองเพื่อเปิดบัญชีให้หมู่บ้าน/ชุมชน 

3.82 .702 เป็นจริงมาก 

17) คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน ได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนการเปิดบัญช ีและการรับโอนเงิน 

3.79 .717 เป็นจริงมาก 

 ภาพรวม 3.81 .691 เป็นจริงมาก 
 

จากตารางที่ 4.24 การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้าน
การเปิดบัญชี หมู่บ้าน/ชุมชนในภาพรวม พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็นจริงมาก 
(X= 3.81) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีระดับความเป็นจริงระดับเป็นจริงมากทุกข้อ 
โดยที่คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชนได้จัดท ารายงานผลการประชุมประชาคม เพื่อส่งรายงานให้
นายอ าเภอลงนามรับรองเพื่อเปิดบัญชีให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีระดับความเป็นจริงระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (X= 3.82) และ คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการ
เปิดบัญชี และการรับโอนเงิน (X= 3.79) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.25 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของ การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน 
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้านการวางแผนโครงการ 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
18) มีการสอบถามความเห็นประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ถึง

ความต้องการในการท าโครงการ ว่าต้องการท าโครงการ
ใด หรือต้องการแก้ปัญหาใดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

4.07 .640 เป็นจริงมาก 

19) มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานของหมู่บ้าน/
ชุมชน ก าหนดวัตถุประสงค์  ก าหนดระยะเวลาของ
โครงการ ก าหนดผู้ รับผิดชอบงานแต่ละส่วน ก าหนด
รายละเอียดงบประมาณ ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ 
และก าหนดการประเมินผล 

3.82 .595 เป็นจริงมาก 

20) มีการปิดประกาศหรือประชุมชี้แจงเพื่อแจ้งให้ทุกคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนรับทราบถึงแผนการด าเนินงานของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

3.75 .727 เป็นจริงมาก 

 ภาพรวม 3.88 .559 เป็นจริงมาก 

 
จากตารางที่ 4.25 การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้าน

การวางแผนโครงการ ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็นจริงมาก (X= 3.88) 
และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีระดับความเป็นจริงระดับเป็นจริงมากทุกข้อ โดยที่มีการ
สอบถามความเห็นประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ถึงความต้องการในการท าโครงการ ว่าต้องการท า
โครงการใด หรือต้องการแก้ปัญหาใดในหมู่บ้าน/ชุมชน มีระดับความเป็นจริงระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (X= 4.07) รองลงมา คือ มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาของโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วนก าหนด
รายละเอียดงบประมาณ ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ และก าหนดการประเมินผล (X= 3.82) และ
มีการปิดประกาศหรือประชุมชี้แจงเพื่อแจ้งให้ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนรับทราบถึงแผนการ
ด าเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน (X= 3.75) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.26 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ ด้านการท าบัญชีค่าใช้จ่าย 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
21) ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี มีการจัดท าบัญชีรายรับ

และรายจ่ายทุกครั้ง 
3.82 .600 เป็นจริงมาก 

22) ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี  ได้ปิดประกาศหรือ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับรู้ 

3.79 .719 เป็นจริงมาก 

23) ในการเบิกจ่ายงบประมาณ มีผู้ร่วมลงนามเบิกจ่าย
อย่างน้อย 3 คน 

4.14 .820 เป็นจริงมาก 

 ภาพรวม 3.92 .576 เป็นจริงมาก 
 

จากตารางที่ 4.26 การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้าน
การท าบัญชีค่าใช้จ่าย ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็นจริงมาก (X= 3.92) 
และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีระดับความเป็นจริงระดับเป็นจริงมากทุกข้อ โดยที่ในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ มีผู้ร่วมลงนามเบิกจ่ายอย่างน้อย 3 คน มีระดับความเป็นจริงระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 4.14) รองลงมา คือ ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี มีการจัดท าบัญชีรายรับ
และรายจ่ายทุกคร้ัง (X= 3.82) และผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี ได้ปิดประกาศหรือประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับรู้ (X= 3.79) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.27 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
24) คณะกรรมการได้ชี้แจงหรือปิดประกาศเพื่อชี้แจง

หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทุกคนในหมู่บ้าน/
ชุมชนได้รับทราบ 

3.79 .763 เป็นจริงมาก 

25) เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการได้แจ้งให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนรับทราบ  

3.69 .835 เป็นจริงมาก 

26) ในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู้ตรวจรับและลงนามก ากับอย่างน้อย 3 คน 

3.66 .883 เป็นจริงมาก 

 ภาพรวม 3.72 .722 เป็นจริงมาก 
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จากตารางที่ 4.27 การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ในภาพรวม พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็นจริงมาก (X= 3.72) และ
เมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า  มีระดับความเป็นจริงระดับเป็นจริงมากทุกข้อ โดยที่
คณะกรรมการ ได้ชี้แจงหรือปิดประกาศเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทุกคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับทราบ มีระดับความเป็นจริงระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 3.79) รองลงมา 
คือ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการได้แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนรับทราบ (X= 3.69) 
และในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ตรวจรับและลงนามก ากับอย่าง
น้อย 3 คน (X= 3.66) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.28 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงมาตรฐานของการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ ด้านการด าเนินงานควบคุมและตรวจสอบ 

 

 ตัวแปร X  S.D. ระดับความเห็น 
27) คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ควบคุม ตรวจสอบ

ผลงาน ดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการ 
3.76 .859 เป็นจริงมาก 

 และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้    
28) คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการตรวจสอบและ

ประเมินการด าเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
3.79 .889 เป็นจริงมาก 

29) คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้จัดท ารายงานผล
ประจ าปี  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อจ ากัด
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 

3.68 .649 เป็นจริงมาก 

30) มีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อ
รายงานในสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของหมู่บ้าน /
ชุมชน 

3.72 .783 เป็นจริงมาก 

31)  มีการตรวจสอบว่าเกิดปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงาน
ของหมู่บ้าน/ชุมชนหรือไม่ เพื่อรายงานในสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของหมู่บ้าน/ชุมชน 

3.89 .761 เป็นจริงมาก 

 ภาพรวม 3.77 .657 เป็นจริงมาก 
 

จากตารางที่ 4.28 การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้าน
การด าเนินงานควบคุมและตรวจสอบในภาพรวม พบว่า มีระดับความความเป็นจริงในระดับเป็น
จริงมาก (X= 3.77) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละข้อจะเห็นได้ว่า มีระดับความเป็นจริงในระดับเป็นจริง
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มากทุกข้อ โดยที่ การมีการตรวจสอบว่าเกิดปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน
หรือไม่ เพื่อรายงานในสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของหมู่บ้าน/ชุมชน มีระดับความเป็นจริง
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 3.89) รองลงมา คือ คณะท างานของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการ
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง (X= 3.79)  คณะท างานของหมู่บ้าน/
ชุมชน ได้ควบคุม ตรวจสอบผลงาน ดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (X= 3.76) มีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ
รายงานในสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของหมู่บ้าน/ชุมชน (X= 3.72) และคณะท างานของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้จัดท ารายงานผลประจ าปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงาน (X= 3.68) ตามล าดับ 
 
ตอนท่ี 5  การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านนโยบาย ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ ด้านภาวะผู้น า ด้านความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนและ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  ด้านการวางแผน  ด้านการ
ประเมินผล ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สามารถร่วมกันท านายการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

ตารางที่ 4.29 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กับ ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการ
ประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ ด้าน
ภาวะผู้น า ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนและ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  
ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผล ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน และด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน สามารถร่วมกันท านายการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ 
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จากตารางที่4.29 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ ซึ่ง
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ ด้านภาวะผู้น า ด้านความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนและ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการวางแผน 
ด้านการประเมินผล ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาโครงการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง .159–.573 โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวก
สูงสุดกับการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (r = .573) รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน (r = .522) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน                  
(r = .443) ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ (r = .332) ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ (.304) 
ปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (.204) ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการและขั้นตอน
การด าเนินงาน (.200) ปัญหาอุปสรรคด้านการวางแผน (.169) และปัญหาอุปสรรคด้านการประเมินผล 
(.159)  ตามล าดับ ในขณะที่ปัจจัยด้านนโยบายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  (.121)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ปัจจัยด้าน
นโยบายที่สูงขึ้นจะมีกระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านนโยบาย ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ ด้านภาวะผู้น า ด้านความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนและ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  ด้านการวางแผน ด้านการ
ประเมินผล ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทั้งหมดดังกล่าวสามารถร่วมกันท านายการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่ได้ 

ตารางที่ 4.30 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านนโยบาย ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ ด้านภาวะผู้น า ด้านความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนและ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  ด้านการวางแผน ด้านการ
ประเมินผล ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สามารถร่วมกันท านายการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
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ตารางท่ี 4.30 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุคูณ t P 

b Beta 
ค่าคงที่ (a) .683  2.663 .008 
ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน (X10) 

.119 .271 4.862 .000 

ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน (X4) .363 .438 9.583 .000 
ปัจจัยด้านนโยบาย (X1) .218 .231 5.079 .000 
ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ (X7) -.236 -.443 6.435 .000 
ปัญหาอุปสรรด้านบุคลากร (X6) -.230 -.407 -5.971 .000 
ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ (X2) .103 .111 2.139 .033 

 

R   =  .676,  2R  =  .457   SEest  = .352 
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาโครงการประสบความส าเร็จ และ
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ โดยร่วมกันพยากรณ์การพัฒนาโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  มีอ านาจการ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 45.70  โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ได้ดังนี ้

สมการพยากรณ์การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  
Ŷ  = .683 + .119 (ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน) + .363 (ปัจจัย

ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน) + .218 (ปัจจัยด้านนโยบาย) - .236 (ปัญหาอุปสรรคด้าน
งบประมาณ) -.230 (ปัญหาอุปสรรด้านบุคลากร) + .103 (ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ) 

 สมการพยากรณ์การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในรูป
คะแนนมาตรฐาน 

Z = .271 (ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน) + .438 (ปัจจัยด้าน
ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน) + .231 (ปัจจัยด้านนโยบาย) - .443 (ปัญหาอุปสรรคด้าน
งบประมาณ) -.407 (ปัญหาอุปสรรด้านบุคลากร) + .111 (ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ) 
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4.2 ผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่  ทั้ง 5 หมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม พบการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการฯ      
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.1 ที่มาและความส าคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาในชุมชน
เป็นหลัก แล้วระดมความเห็นจากคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา แต่จากสภาพความเป็นจริง
ที่คนในหมู่บ้านหรือชุมชนขาดทรัพยากรในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภาครัฐจึงได้จัดสรร
งบประมาณให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ โดยการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามขนาดของหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก (S) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท ขนาดกลาง (M) ขนาดกลางได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 400,000 บาท และขนาดใหญ่ (L) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท  

การจัดสรรงบประมาณเป็นลักษณะของเงินก้อนที่แต่ละรัฐบาลจัดงบประมาณให้
เปล่าแก่หมู่บ้าน/ชุมชน (ไม่ใช่งบประมาณรายปีต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องส่งคืนในภายหลัง และถ้าหาก
มีดอกผลจากเงินงบประมาณส่วนน้ีคนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นสามารถน าไปบริหารจัดการเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในชุมชนต่อไปได้ 

ลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการที่หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถน างบประมาณไป
ด าเนินการได ้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 16 กิจกรรม ได้แก่ 

กลุ่มที่แรก กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคใน
หมู่บ้านหรือชุมชน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

1) กิจกรรมการการบ ารุงซ่อมแซมเพื่อไฟฟ้า เป็นกิจกรรมการเพิ่มแสง
สว่างในชุมชน ซึ่งได้แก่การปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า เพิ่มจุดหรือเพิ่มหลอดไฟส่องสว่างตามชุมชน 

2) กิจกรรมเพื่อแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค เป็นกิจกรรมการสร้างระบบประปา 
ขุดน้ าบาดาล ขุดสระหรือบ่อน้ า ท าฝายกั้นน้ า หรือท านบ เป็นต้น 

3) กิจกรรมด้านการสื่อสาร ได้แก่ กิจกรรมการติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
ติดตั้งเคเบิลทีว ีอินเตอร์เน็ตชุมชน โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น  

4) กิจกรรมด้านการคมนาคมและการสัญจร ประกอบด้วยกิจกรรมปรับปรุง 
สร้าง หรือซ่อมถนน ทางเท้า หรือสะพาน 

กลุ่มที่ 2 เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและการประกอบอาชีพ และการ
ประกอบการของหมู่บ้านและชุมชน แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรมย่อยได้แก่ 
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1) กิจกรรมเพื่อเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เพื่อการผลิตและธุรกิจบริการ
ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งเคร่ืองผลิตน้ าดื่ม การจัดซื้อจักรเย็บผ้า รถไถ หรือเคร่ืองมือประกอบอาชีพของ
คนในชุมชนอ่ืนๆ 

2) กิจกรรมเพื่อสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ สถานประกอบการ 
โรงเรียน โรงงาน โรงสี โกดังจัดเก็บสินค้า ศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นต้น 

3) กิจกรรมการพัฒนาทักษะ ความรู ้ฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพหรือ
การประกอบการของชุมชน เช่น การฝึกอบรมการทอผ้าด้วยมือ การท ากระเป๋าถัก การซ่อมแซม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การท าขนม การท าดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 

4) กิจกรรมด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ ได้แก่ ร้านค้าชุมชน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์ ทุนหมุนเวียนส าหรับปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

5) กิจกรรมด้านการลงทุนหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิตและการบริการ เช่น การ
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมปัจจัยยั่งยืน แบ่งออกเป็น 7 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
1) กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การขุด

ลอกท่อ/คู/คลอง การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหรือภูมิทัศน์ชุมชน การติดตั้งป้ายภายในชุมชน เป็นต้น 
2) กิจกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสร้างห้องสมุด

ชุมชน การจัดอบรมหรือความรู้ด้านต่างๆ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน 
เป็นต้น 

3) กิจกรรมเพื่อสวัสดิภาพชุมชนหรือความปลอดภัยในชีวิตและชุมชน เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งกระจกทางโค้ง การป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น 

4) กิจกรมเพื่อสวัสดิการชุมชน เช่น การจัดสวัสดิการให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ
หรือเยาวชนในชุมชน การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ การจัดซื้อเคร่ืองครัว การจัดซื้อโต๊ะ-เต็นท์-เก้าอ้ี 
การจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองออกก าลังกาย การก่อสร้างลานกีฬา การก่อสร้างลานเอนกประสงค์ การ
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น เป็นต้น 

5) กิจกรมเพื่อศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนนั้นๆ 
กิจกรรมด้านงานบุญหรือประเพณีต่างๆ กิจกรรมด้านดนตรีไทย กิจกรรมด้านนาฏศิลป์ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น 

6) กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสาธารณสุข ได้แก่ การก าจัดยุงลาย การฉีดวัคซีน 
การตรวจสุขภาพคนในชุมชน การจัดระบบสุขาสาธารณสุข การจัดยาและเวชภัณฑ์เพื่อคนใน
ชุมชน เป็นต้น 

7) กิจกรรมเพื่อการจัดซื้อที่ดินหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ภายใน
หมู่บ้านหรือชุมชน  
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การเลือกสรรกิจกรรมเพื่อของบประมาณมาด าเนินการในชุมชนมาจากความเห็น
และมติของที่ประชุมคนในหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งต้องมีสมาชิกชุมชนมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 โดยต้องมีหลักฐานการประชุมหรือประชาคม มีการลงชื่อประชาคมเพื่อขออนุมัติ
โครงการ รวมถึงการประชุมเพื่อของบประมาณ โดยต้องส่งเร่ืองพร้อมเอกสารการประชาคมผ่าน
อ าเภอ จังหวัด และส่งมายังส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามที่หมู่บ้านหรือชุมชนได้เสนอขอมา 

4.2.2 กระบวนการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  
ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมของหมู่บ้านต้นแบบที่ใช้ในการศึกษาเก็บข้อมูล  

ทั้ง 5 หมู่บ้าน จัดอยู่ในกลุ่มกิจกรรมที่ส านักงานทองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนดไว้ ซึ่งได้แก่ 
กิจกรมเพื่อสวัสดิการชุมชน กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ
อาชีพ กิจกรรมเพื่อเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เพื่อการผลิตและธุรกิจบริการ กิจกรรมเพื่อสิ่งปลูก
สร้างที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีคายละเอียดดังน้ี 

1) หมู่บ้านวังปทุม (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่หมู่บ้านวังปทุม, 2558) เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่ในต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โครงการที่หมู่บ้านวังปทุมด าเนินการจัดเป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และกิจกรรมด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ นั่นคือ การสร้างยุ้งฉางเก็บ
ข้าวเปลือกและธนาคารข้าวเปลือก การจัดจ าหน่ายปุ๋ยให้แก่ชุมชน ซึ่งเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2554 จนถึงปัจจุบันนี ้

โครงการสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกและธนาคารข้าวเปลือก เกิดจากสภาพปัญหา
ของหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมหรือท านา แต่บางปีประสบปัญหาภัยแล้งท า
ให้ผลผลิตไม่เพียงพอส าหรับใช้รับบริโภคทั้งปี  ในที่ประชุมประชาคมเพื่อด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของหมู่บ้านจึงมีมติให้สร้างยุ้งฉางเก็บข้าว และซื้อข้าวมา
เป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนข้าวสามารถยืมมาใช้ได้ พร้อมกับระดมทุนจาก
สมาชิกในหมู่บ้าน ซึ่งให้ฝากเป็นหุ้น หุ้นละ 50 กิโล และสามารถลงได้ไม่เกิน 4 หุ้น หรือ 200 
กิโลกรัมต่อครัวเรือนโดยคนที่ยืมสามารถน ามาคืนได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 20 ของจ านวนข้าวเปลือกที่ยืมไป เมื่อถึงปลายปีจะน าข้าวที่เหลือไปขายแล้วน ามาปันผลให้กับ
สมาชิกที่มีหุ้นข้าว ผลปันหุ้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวและราคาข้าวในขณะนั้น เช่น ในปี พ.ศ.2557 
สามารถปันผลได้หุ้นละ 74 บาท 

“...การด าเนินงานโครงการฯ ของบ้านวังปทุม ด าเนินงานโครงการตามมติที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงินและ
จัดท าบัญชี ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และ ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ
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กิจกรรมหรือโครงการ คือ สร้างฉางข้าวเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ข้าว โดยใช้สถานที่สถานีอนามัยหมู่บ้าน
เก่าเป็นสถานที่ตั้ง จากนั้นซื้อข้าวเปลือกเพื่อต้ังเป็นกองกลาง และระดมหุ้นจากชาวบ้าน ให้ร่วมหุ้น
ข้าวเปลือกได้ คนละ 50 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 200 กิโลกรัม มีการตั้งกฎระเบียบจากการยืม – คืน
ข้าวเปลือก คือสมาชิกสามารถยืมข้าวเปลือกได้ไม่เกิน 5 เท่าของหุ้นที่มี และจะเรียกดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 20 ของจ านวนที่ยืม....” (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ หมู่บ้านวังปทุม, 2558) 

อีกโครงการคือ การซื้อปุ๋ยมาจ าหน่ายให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน โครงการน้ีเกิดจาก
ปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการท านา สมาชิกจึงเสนอและตกลงกันท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้
สมาชิกสามารถยืมปุ๋ยไปท านาก่อนได้ แล้วค่อยน าเงินมาคืนหลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งจะคิดดอกเบี้ย
กระสอบละ 50 บาท นอกจากคืนเป็นเงินแล้ว ยังสามารถคืนเป็นข้าวก็ได้เช่นกัน โดยตีจากราคารับ
ซื้อข้าว ณ ขณะนั้น ส าหรับเงินที่ได้จากการขายปุ๋ยจะน าเก็บเข้าบัญชีธนาคารไว้แล้ว รอให้ถึงฤดูท า
นาแล้วจึงน าออกมาซื้อปุ๋ยให้ชาวบ้านยืมไปใช้ท านา หมุนเวียนอย่างนี้ไปเร่ือยๆ 

การด าเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของ
หมู่บ้านวังปทุมนี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการของโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายหลัก ได้แก่ ฝ่าย
การเงินและการจัดท าบัญชี  ฝ่ายควบคุมตรวจสอบโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และฝ่ายผู้รับผิดชอบ
โครงการ โดยมีนายเสกสรร อันสุวรรณ เป็นประธานโครงการ การด าเนินการแต่ละคร้ังและแต่ละ
ขั้นตอน จะต้องมีการประชุมหารือและขอความเห็นจากที่ประชุม เพื่อด าเนินการในเร่ืองนั้นๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมประชุม ใช้
วิธีการประกาศผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน และถ้าหากเป็นครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากหอ
กระจายข่าว ก็จะให้คนไปแจ้งเพื่อเข้าร่วมประชุม ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการลงชื่อเพื่อบันทึก
เป็นหลักฐาน รวมทั้งมีการจดบันทึก สรุปผลการประชุมทุกคร้ัง รวมถึงมีการบันทึกและท าบัญชี
รายรับรายจ่ายของโครงการอย่างละเอียดเพื่อส่งรายงานกลับมายังส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ นอกจากนี้ก่อนการจัดประชุมยังมีการแจ้งก าหนดการประชุมเพื่อให้ตัวแทน
จากอ าเภอ หรือเทศบาลเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ ร่วมให้ค าแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 

2) หมู่บ้านโนนสูง (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่หมู่บ้านโนนสูง, 2558) เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่ในต าบลหนองแวง อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม โครงการที่หมู่บ้านโนนสูงด าเนินการจัดเป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้าน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ และกิจกรมเพื่อสวัสดิการชุมชน นั่นคือ โครงการขุดลอก
คลองล้อมรอบป่าชุมชนหินร่อง ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ และร้านค้าชุมชน ซึ่งเร่ิมด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันนี ้

โครงการขุดลอกคลองล้อมรอบป่าชุมชนหินร่อง เกิดจากปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอ
เป็นประจ า นั่นคือ การเกิดไฟป่าและลุกลามมายังไร่นาของชาวบ้านบ่อยครั้ง รวมถึงลุกลามไหม้เขต
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ป่าชุมชนท าให้แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของชุมชนเสียหาย อีกทั้งหมอกควันและฝุ่นละอองจาก
ไฟป่ายังกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน เมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ให้แก่ชุมชน ที่ประชุมที่จึงมีมติให้ขุดลอกคลองล้อมรอบป่าชุมชน
หินร่อง เพื่อรักษาผืนป่าชุมชนที่เป็นแหล่งอาหาร เช่น เห็ด และผักต่างๆ ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่
ก าลังจะสูญพันธุ์ การด าเนินการของโครงการนี้ ได้มีการประชุมวางแปลนการขุดลอกคลอง และ
ประชุมจัดหาผู้รับเหมาขุดลอกคลองที่ราคาถูก แต่งานมีคุณภาพ และด าเนินการขุดลอกคลองจน
เสร็จสิ้น โดยมีการควบคุมดูแลการด าเนินการซึ่งน าโดยคณะกรรมการฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ
โครงการ และร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  อ่ืนๆ 
ของหมู่บ้าน 

“...บ้านโนนสูงเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ป่าชุมชนคงเหลืออยู่จ านวนมาก  เนื้อที่
ประมาณ 100 กว่าไร่ ในแต่ละปีจะเกิดปัญหาไฟไหม้ป่าบ่อยคร้ังท าให้ไฟป่าลุกลามเข้าไหม้ไร่นา 
สวน และทรัพย์สินของประชาชน และยังท าให้เกิดปัญหาเร่ืองสภาพอากาศ หมอกควัน ฝุ่นละออง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งตั้งแต่ในอดีตมีการรุกล้ าแนวเขตแดนป่าชุมชนเป็นจ านวนหลาย
ไร่จนท าให้พื้นที่ป่าชุมชนที่มีอยู่ลดจ านวนลง ท าให้ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์จากป่าในการเป็นแหล่ง
หาอาหารพื้นบ้านและของป่าได้รับผลกระทบ ดังนั้นชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้
เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ป่าชุมชนและรักษาไว้ให้คงอยู่จนชั่วลูกชั่วหลาน จึงก าหนด
โครงการขุดลอกคลองแนวกันไฟรอบป่าชุมชนหินร่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในชุมชนต่อไป…” (คณะกรรมการโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หมู่บ้านโนนสูง, 2558) 

โครงการปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัว
เมืองและขาดแคลนน้ ามันส าหรับพาหนะเดินทางและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการเกษตรในที่ประชุมการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จึงมีมติให้ด าเนินโครงการนี้ด้วย ซึ่งที่
ประชุมซึ่งน าโดยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างมีการประชุมหารือเร่ืองการจัดหาปั๊มน้ ามันที่มีคุณภาพดีแต่ราคา
ถูกมาด าเนินการติดตั้งปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญให้ชุมชน พร้อมกับจัดตั้งร้านค้าชุมชนขึ้นเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน ไม่ต้องล าบากออกไปซื้อของอุปโภคบริโภคไกลในการดูแล
ร้านค้าชุมชนนี้ มีการผลัดเวรระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนมาดูแลร้านโดยผลก าไร
ของทั้งปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญและร้านค้าชุมชน จะน ามาจัดซื้ออุปกรณ์สาธารณประโยชน์ในชุมชน 
เช่น เต็นท ์โต๊ะ เก้าอี ้เป็นต้น และมีส่วนทุนที่ใช้ซื้อน้ ามันและสิ่งของเข้าร้านค้าชุมชนหมุนเวียนไป
เร่ือยๆ 

“...บ้านโนนสูงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากอ าเภอจึงท าให้การเดินทางไม่สะดวกที่จะ
เติมเชื้อเพลิงพาหนะ จากการประชุมประชาคมเพื่อด าเนินโครงการฯ จึงมีการน าเร่ืองนี้เข้าที่ประชุม
ด้วยและลงมติที่ประชุมประชาคม ให้ด าเนินงานโครงการซื้อตู้เติมน้ ามันหยอดเหรียญ เพื่อบรรเทา
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ความเดือดร้อนในการเติมเชื้อเพลิงพาหนะ...” (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หมู่บ้านโนนสูง, 2558) 

การด าเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของหมู่บ้าน
โนนสูง ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่  โดยที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการทั้งหมด 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงินและการจัดท าบัญชี  
ฝ่ายควบคุมตรวจสอบโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี นายถาวร         
ภูวงษ์ เป็นประธานโครงการ ในการประชุมแต่ละคร้ัง จะมีการบันทึกการประชุมหรือการประชาคม 
เพื่อส่งผลการท าประชาคมให้กับอ าเภอด าเนินการต่อไป การประชุมทุกคร้ังจะได้รับความร่วมมือ
จากสมาชิกในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน และมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการให้ความเห็นชอบในที่ประชุม ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการ การวางแผน
การด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการร่วมกันตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ ในการประชุมประชาคมโครงการจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่อ าเภอหรือเทศบาลให้
ทราบทุกคร้ัง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ค าแนะน าในการด าเนินโครงการเสมอ 

3) หมู่บ้านท่าสองคอน (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ หมู่บ้านท่าสองคอน, 2558) เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่ในต าบลท่าสองคอน อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โครงการที่หมู่บ้านโนนสูงด าเนินการจัดเป็นกิจกรรมเพื่อ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เพื่อการผลิตและธุรกิจบริการ และกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือ 
โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ และโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งเร่ิม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันนี ้

การด าเนินโครงการทั้งสองโครงการของหมู่บ้านท่าสองคอน เกิดจากการให้
ความส าคัญกับอาชีพของคนในหมู่บ้านนั่นคือ อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ประกกอบอาชีพท า
นา ปลูกข้าวโพด และรับจ้างทั่วไป หมู่บ้านท่าสองคอนเป็นพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ าซี จึงท าให้ฤดูฝน
เกิดอุทกภัย ท าให้ผลิตผลทางการาเกษตรเสียหาย เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จึงได้มีการประชาคมหารือกันเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของหมู่บ้านในที่ประชุมเห็นพ้องให้ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะเพื่อรองรับน้ าและป้องกันน้ าท่วม มีระยะทาง 780 เมตร โดยน าดินมาท าเป็นคันดินและ
ถนนส าหรับสัญจร รวมทั้งหนองน้ าดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆ ของชุมชนได้
ด้วย เช่น งานประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้ยังแบ่งงบประมาณมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร 
ได้แก่ เคร่ืองสูบน้ าจ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองพ่นยาจ านวน 3 เคร่ือง และเคร่ืองตัดหญ้า 4 เคร่ือง 
เคร่ืองมือเหล่านี้จัดไว้ให้สมาชิกในหมู่บ้านเช่าใช้งาน โดยคิดค่าเช่าในอัตราวันละ 50 บาท แต่ผู้เช่า
ต้องเติมน้ ามันเอง ส าหรับเงินที่ได้จากค่าเช่าก็น ามาซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือดังกล่าว 
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การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของหมู่บ้านท่า
สองคอน เร่ิมด าเนินการด้วยการประชาคมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของหมู่บ้าน โดยได้คัดเลือกคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงินและการ
จัดท าบัญชี  ฝ่ายควบคุมตรวจสอบโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี
นายชัยวุฒิ นามจ าปี เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมประชาคมทุกคร้ังจะมีการส่งหนังสือแจ้ง
ไปยังอ าเภอและเทศบาลเพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการณ์และให้ค าน าในการด าเนินการ การ
ประชุมจะแจ้งให้สมาชิกชุมชนทราบผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน ซึ่งจะมีจะสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมมากกกว่าร้อยละ 50 สมาชิกส่วนร่วมแสดงความเห็นในการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะการ
เสนอลักษณะโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของหมู่บ้าน รวมทั้งร่วม
ตรวจสอบในการด าเนินการด้วย 

“….การด าเนินงานโครงการฯ ของบ้านท่าสองคอน มีการด าเนินงานโครงการ
ตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 4 ฝ่าย ได้แก่                     
1) ฝ่ายการเงินและจัดท าบัญชี 2) ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบโครงการ 3) ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และ               
4) ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ   

รายละเอียดกิจกรรม คือ มีการจ้างผู้รับเหมาขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ และมีสัญญาจ้างให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเซ็นรับความถูกต้อง มีการควบคุมการท างาน
โดยคณะกรรมการฝ่ายควบคุมและตรวจสอบโครงการ ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ 

อีกโครงการ คือ การจัดซื้อเคร่ืองมือทางการเกษตรให้คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้างจัดหาร้านค้าที่ดีขายสินค้ามีคุณภาพมีใบรับประกันสินค้าราคาไม่แพง และท าสัญญาซื้อ-ขาย
ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นมีการประชาคมเพื่อก าหนดราคาเช่าเคร่ืองมือทางการเกษตร เพื่อให้ได้ราคา
ที่ไม่แพงและยุติธรรมกับชุมชน ซึ่งได้ราคาเช่าที่ 50 บาทซึ่งผู้เช่าต้องซื้อน้ ามันเติมเอง ส่วนค่าเช่าที่
ได้ใช้เป็นเงินในการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ....” (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หมู่บ้านท่าสองคอน, 2558) 

4) หมู่บ้านป่าโน (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่ หมู่บ้านป่าโน, 2558) เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม โครงการที่หมู่บ้านป่าโนด าเนินการจัดเป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือ โครงการ
ขุดลอกแนวกันไฟป่าชุมชน ซึ่งเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

โครงการขุดลอกแนวกันไฟป่าชุมชนของหมู่บ้านป่าโน เกิดขึ้นจากการเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเกิดไฟไหม้บ่อยคร้ัง แต่ป่าถือเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของ
หมู่บ้าน เมื่อมีงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ในที่ประชุม
จึงมีมติเห็นชอบในการด าเนินการขุดลอกแนวกันไฟป่า ก่อนการด าเนินการประชาคมหารือเร่ือง
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ต้องด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
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โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงินและการจัดท าบัญชี ฝ่ายควบคุมตรวจสอบ
โครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีนายประดิษฐ์ จันทร์วันมา เป็น
ประธานโครงการ ในการประชุมประชาคมจะมีหนังสือแจ้งไปยังอ าเภอและเทศบาล เพื่อให้ส่ง
เจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการณ์และให้ค าแนะน าในการด าเนินการ การประชุมแต่ละคร้ังได้รับความ
ร่วมมือมือจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเร่ืองการแสดงความเห็นต่อปัญหาของชุมชน ซึ่ง
ประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 50 

“...บ้านป่าโน มีพื้นที่ป่าชุมชนคงเหลืออยู่จ านวนที่มาก ในแต่ละปีจะเกิดไฟไหม้
บ่อยคร้ัง ส่งผลให้ป่าชุมชนเกิดความเสียหาย และยังมีการรุกล้ าแนวเขตแดนป่าชุมชนหลายไร่ จน
ท าให้พื้นที่ป่าชุมชนลดจ านวนลง ท าให้ชาวบ้านที่ใช้ป่าเป็นแหล่งหาอาหารพื้นบ้านและของป่า
ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านจึงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ป่าไว้ให้
ลูกหลาน หลังจากการประชุมประชาคมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านฯ มีการลงมติที่ประชุมให้
ด าเนินโครงการขุดลอกแนวกันไฟรอบป่าสาธารณะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ให้อุดมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกัน…” (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หมู่บ้านป่าโน, 2558) 

5) หมู่บ้านหนองใหม่ (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่  หมู่บ้านหนองใหม่, 2558) เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในต าบลหนองกุง อ าเภอ                
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โครงการที่หมู่บ้านโนนสูงด าเนินการจัดเป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ กิจกรรมเพื่อสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และกิจกรรมเพื่อเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เพื่อการผลิตและธุรกิจบริการ  นั่นคือ 
โครงการปลูกกระชายเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่คนในชุมชน และปลูกสร้างโรงเรือนส าหรับปลูก
กระชาย ซึ่งเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันนี ้

โครงการปลูกกระชายเพื่อสร้างรายได้เสริมเกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของผู้น า
ชุมชน ณ ขณะนั้น พบว่าการปลูกกระชายสร้างก าไรดี จึงได้น าเร่ืองนี้เสนอในการประชาคมหารือ
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ในที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการสร้าง
โรงเรือนปลูกกระชายเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่คนในชุมชน การด าเนินการนั้นสมาชิกทุกครัวเรือน
จะช่วยกันเตรียมพันธุ์กระชาย บรรจุดิน และปลูกกระชายลงถุงด าที่เตรียมไว้ และคลุมโรงเรือนด้วย
ผ้าแสลนเพื่อพรางแสง ส าหรับการดูแลกระชาย ได้มีการคัดเลือกหัวหน้าคุ้มเพื่อรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาหลัก และให้มอบหมายหรือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล รดน้ า 
บ ารุงรักษา ท าความสะอาดแปลงปลูก ในแต่ละวัน โดยให้คนในชุมชนร่วมบริการจัดการ ร่วมคิด 
ร่วมท า  

“...บ้านหนองใหม่ มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี โดยยึดแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้น าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมถึง
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ประธานโครงการได้ท าการศึกษาและทดลอง ความเป็นไปได้ในการปลูกกระชายเพื่อ                         
การค้าปรากฏว่าได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีโอกาสสูงที่จะเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และเมื่อบ้าน
หนองใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านฯ จึงได้
ร่วมกันน าเร่ืองการปลูกกระชายเพื่อสร้างรายได้เสริมเข้าที่ประชุมประชาคม และได้รับมติจากที่
ประชุมให้ด าเนินงานโครงการปลูกกระชายทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกกระชายในชุมชน…” (คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  หมู่บ้านหนองใหม่, 2558) 

การวางแผนการเพาะปลูกกระชาย ได้มีการวางแผนการปลูกไว้ที่  100,000 ถุง ซึ่ง
เมื่อกระชายอายุ ประมาณ 6-7 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวได้ ได้ผลผลิตถุงละ 2 ขีด และมีราคาขีดละ 3 
บาท จ าหน่ายได้ถุงละ 6 บาท คิดเป็นเงิน 600,000 บาท หักต้นทุน 300,000 บาท คงเหลือผลก าไร 
300,000 บาท น ามาจัดสรร 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หักสมทบเข้ากองทุนกลางหมู่บ้าน 150 ,000 บาท 
ส่วนที่ 2 คืนก าไรให้สมาชิกในชุมชน จ านวน 150,000 บาท จ านวน 126 ครัวเรือน ได้รับการปันผล
ครัวเรือนละ 1,190.47 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท 

การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของหมู่บ้าน
หนองใหม่ มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงินและการ
จัดท าบัญชี  ฝ่ายควบคุมตรวจสอบโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี
นายบุญลุ ปิดตามานัง่ เป็นประธานโครงการ ก่อนการประชาคม ชุมชนจะส่งหนังสือแจ้งอ าเภอและ
เทศบาลเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการณ์และให้ค าแนะน าในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  การประชุมประชาคมแต่ละคร้ัง สมาชิกในชุมชนให้ความ
สนใจเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน และผู้ที่มาร่วมประชุมให้
ความสนใจในโครงการ ต่างร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการ และให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการจนโครงการประสบความส าเร็จไปด้วยดี 

4.2.3 ปัจจัยความส าเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของ
หมู่บ้านต้นแบบ 

จากการสัมภาษณ์ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้หมู่บ้านต้นแบบด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ให้ประสบความส าเร็จได้ ประกอบด้วย 

1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ผู้น ามีความส าคัญในการจูงใจให้สมาชิกชุมชนเห็นด้วยหรือ
คล้อยตามกับการด าเนินการ ผู้น าที่สามารถน าชาวบ้านให้สามารถวางแผนและด าเนินการต่างๆ ให้
บรรลุได้ ถือว่ามีความส าคัญต่อโครงการอย่างมาก นอกจากนี้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ต้องอาศัยผู้น าหรือกลุ่มผู้น าที่มีความคล่องตัวและเข้มแข็ง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ
โครงการฯ ซึ่งประธานกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการกระตุ้นให้กลุ่มคณะกรรมการ
โครงการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งเป็นอันดับแรก ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโครงการ 
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และสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นผู้น าของกลุ่มคณะกรรมการ โดยกลุ่มคณะกรรมการต้องมีความ
กล้าในการน า กล้าขอข้อมูลหรือเข้าไปปรึกษากับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล้าขอความ
ร่วมมือจากคนในหมู่บ้าน ตลอดจนต้องสามารถโน้มน้าวให้สมาชิกในชุมชนเห็นคล้อยตามกัน 
มองเห็นประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน จนสามารถลงมติเพื่อด าเนินโครงการ และร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติงานจนสิ้นสุดโครงการได้ 

2) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องอาศัยความพร้อมเพียงของประชานชนในหมู่บ้าน เนื่องจากการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ ต้องอาศัยความร่วมมือกับประชาชนทุกคน เป้าหมายของการด าเนินโครงการ
นี ้คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน อีกทั้ง ความคิดเห็นของประชนในหมู่บ้าน
ก็มีความส าคัญต่อการด าเนินการทุกขั้นตอน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการจะประชาสัมพันธ์ผ่านเคร่ืองกระจายเสียงประจ าหมู่บ้าน 
แจ้งให้ทุกคนทราบถึงก าหนดการประชุมและให้ขอให้เข้าร่วมประชุมอย่างแพร้องเพียงกัน จึงท าให้
การด าเนินการประชาคมหรือการประชุมสามารถด าเนินการได้อย่างราบร่ืนทุกคร้ัง รวมทั้งคนที่เข้า
ร่วมประชุมก็ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ ซึ่งการมีส่วนร่วมทั้งหมดนี้ของ
ประชาชนในหมู่บ้านล้วนส่งเสริมให้โครงการประสบความส าเร็จ 

3) ปัจจัยด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณต้องมีความเพียงพอต่อโครงการที่
วางแผนไว้ เมื่อมีการใช้จ่าย ต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
การบริหารงบประมาณของหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 5 หมู่บ้าน ด าเนินการอย่างรัดกุม มีการชี้แจง
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการเบิกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทุกคร้ัง  เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและความเชื่อมั่นในการด าเนินการ 

4) ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของสมาชิก
ในหมู่บ้านจะช่วยให้ทุกคนช่วยสมาชิกคนอ่ืนท างาน ไม่เกี่ยงงาน เป้าหมายหลักของโครงการ คือ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หมู่บ้านต้นแบบใช้จุดแข็งด้านภูมิปัญญาชาวบ้านและความรู้
ท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการ หรือวางแผนด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งท าให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านสามารถท าร่วมกันได้
อย่างพร้อมเพียง จึงส่งผลให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น 

5) ปัจจัยด้านนโยบาย การก าหนดนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ ของของรัฐบาลและการก าหนดระเบียบการด าเนินการมีขั้นตอนที่ละเอียด ส่งผลให้
หมู่บ้านต้นแบบมีการวางแผนตามขั้นตอนที่ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่และจากคู่มือการด าเนิน
โครงการได้เป็นอย่างดี โดยมีการระดมความเห็นจากในที่ประชุมเพื่อเลือกโครงการร่วมกัน 
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วางเป้าหมายและเขียนรายละเอียดการด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามามารถช่วย
ให้โครงการของหมู่บ้านด าเนินการได้ง่ายและประสบความส าเร็จได้ 

4.2.4 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ 
การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของหมู่บ้าน

ต้นแบบ พบปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญดังนี้ 
1) ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ การด าเนินโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านช่วงเวลา

ในการเบิกจ่าย โดยช่วงระยะเวลาที่ชาวบ้านวางแผนเพื่อด าเนินโครงการเพื่อให้ทันช่วงหน้าแล้ง 
เช่น โครงการขุดคลองล้อมป่าเพื่อป้องกันไฟป่าในฤดูร้อน แต่การเบิกจ่ายงบประมาณ อาจได้ล่าช้า
กว่าที่คาดการณ์ หรือการขุดลอกคูคลองเพื่อรองรับน้ าฝนไว้ใช้ในฤดูกาลเพาะปลูก หากเงิน
งบประมาณออกมาในช่วงฤดูฝนก็ไม่สามารถด าเนินการได้  ต้องรอให้หมดฤดูฝนก่อน จึงจะ
ด าเนินการได ้

2) ปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในบางช่วงชาวบ้านก็ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี แต่บางช่วงชาวบ้านก็ไม่สามารถปลีกตัวจากงานในไร่นาของตนเองมาร่วม
ประชุมได้ เช่น ช่วงท านา หรือ เก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เร่งรีบ ต้องท างานให้ทันต้นกล้าที่
เร่ิมโต ถ้าหากช้า จะท าให้ข้าวเติบโตได้ไม่ดี ได้ผลผลิตน้อย ส่วนในช่วงเก็บเกี่ยว ก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยว
ก่อนที่ข้าวสุกงอมเกินไปจนร่วงลงพื้นที่นาจนจนเก็บเกี่ยวได้ผลิตน้อย ด้วยฤดูกาลเหล่านี้ ท าให้
ประชาชนปลีกตัวมาร่วมประชุมหรือด าเนินการได้ยาก การประชุมและการแจ้งข้อมูลข่าวสารอาจ
ไม่ทั่วถึงด้วย เน่ืองจากชาวบ้านต้องเดินทางไปไร่นาของตนแต่เช้ามืด 

จากการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของ
หมู่บ้านต้นแบบ พบปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญสองด้านดังกล่าว แต่ด้านอ่ืนๆ ไม่พบหรือมีในระดับที่
น้อย ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผล ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการท างาน เนื่องจากการด าเนินการมีผู้ให้ค าแนะน า ตลอดจนมีคู่มือการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรคจึงน้อย 
 
 
 


