
บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษา “การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการพัฒนา ปัจจัย
ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการการพัฒนาโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม 
การศึกษาพบว่าปัจจัยความส าเร็จทั้ง 5 ด้านล้วนส่งผลให้การด าเนินการประสบความส าเร็จ แต่ด้าน
ที่ส าคัญอันดับต้นๆ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ที่มาและความส าคัญของโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ 

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาในชุมชน
เป็นหลัก แล้วระดมความเห็นจากคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา แต่เนื่องจากการขาด
ทรัพยากรในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภาครัฐจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
หมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ โดยการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามขนาดของหมู่บ้านขนาดเล็ก (S) ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท ขนาดกลาง (M) ขนาดกลางได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
400,000 บาท และขนาดใหญ่ (L) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท  

การจัดสรรงบประมาณเป็นลักษณะของเงินก้อนที่รัฐให้เปล่าแก่หมู่บ้าน/ชุมชน 
(ไม่ใช่งบประมาณรายปีต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องส่งคืนในภายหลัง และถ้าหากมีดอกผลจากเงิน
งบประมาณส่วนนี้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นสามารถน าไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ในชุมชนต่อไปได้ 

ลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการที่หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถน างบประมาณไป
ด าเนินการได้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภคในหมู่บ้านหรือชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและการประกอบอาชีพ และ
การประกอบการของหมู่บ้านและชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมปัจจัยยั่งยืน 

5.1.2 ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ 

การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของหมู่บ้าน
ต้นแบบ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.16 โดยภาวะผู้น าในที่นี้ 
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หมายถึง ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ มีความกล้าตัดสินใจ มุ่งมั่นในการท างาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงท าให้โครงการด าเนินไปด้วยดีและมีประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน  ผู้น า
ชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี และมีการแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ท าให้โครงการด าเนินการได้ราบร่ืน  
ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และสามารถอธิบาย
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ ส่งผลให้ทุกคนช่วยกันท าในโครงการได้ดี
ขึ้น รวมทั้ง ความเสียสละของผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ ส่งผลให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ 

ปัจจัยรองลงมาที่ส่งผลต่อความส าเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่  คือ ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านนี้ ประกอบด้วย ความ
สามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนช่วยให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ ภูมิปัญญา ความรู้ 
และความสามารถเดิมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนช่วยให้วางแผนโครงการมีความชัดเจน และ
สามารถด าเนินโครงการจนประสบความส าเร็จ ผู้น าหรือคณะกรรมการ และประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตน และต่างช่วยกันท างานในโครงการ จนประสบความส าเร็จ 

ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความส าเร็จในล าดับต่อมา คือ ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านนี้ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ขั้นตอนการเบิกไม่ใช้เวลานาน การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ ช่วยให้โครงการสามารถ
ใช้งบประมาณได้อย่างรอบคอบ การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส่งผลให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ การวางแผนการใช้งบประมาณ โดยมีการก าหนดราคาสินค้า ราคาวัสดุอุปกรณ์ และ
ราคาเคร่ืองมือต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้การด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จ 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมาจากการ
สัมภาษณ์คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของแต่ละหมู่บ้าน
ต้นแบบในฐานะกลุ่มผู้น า พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จได้ อันดับ
แรก คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ซึ่งมีความส าคัญในการเสนอความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนและ
การผลักดันให้โครงการด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยการกระตุ้น น าพา หรือเชิญชวนสมาชิกใน
ชุมชนให้เข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  แม้ผู้ให้
สัมภาษณ์จะเห็นว่าปัจจัยด้านผู้น ามีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของโครงการ แต่ปัจจัยอ่ืนๆ 
ทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านความเข้มแข้ง
ของหมู่บ้านและชุมชน และ ปัจจัยด้านนโยบาย ซึ่งทั้งหมดล้วนสนับสนุนให้เกิดโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ขึ้นและด าเนินต่อไปจนประสบความส าเร็จ 

5.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
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ปัญหาที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.09 ซึ่ง
หมายถึง การขาดความร่วมมือ ไม่มีประชาชนเข้าร่วมด าเนิน ขาดความเห็นจากประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร การไม่มีผู้น าหรือคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถเข้าร่วมแสดงความเห็น ท าให้การประชุม การวางแผน การด าเนินงานไม่คืบหน้า 

ปัญหาและอุปสรรคที่มีอิทธิพลรองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 3.08 ซึ่งหมายถึง  การที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้น าไม่เข้าใจใน
กระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน ท าให้การท างานล่าช้า ส่งผลเสียต่อโครงการ 

ด้านที่ส่งผลกระทบในล าดับต่อมา คือ ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.05 ซึ่งได้แก่ 
ผู้ประเมินภายนอก (ที่ไม่ใช่คณะท างานและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน) ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
ของการด าเนินโครงการที่แท้จริง ท าให้เกิดการประเมินในด้านลบ  การประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุด
โครงการเพียงคร้ังเดียว ท าให้ระหว่างการด าเนินงานไม่ทราบข้อบกพร่อง ไม่มีการแก้ไขปัญหา จึง
ท าให้การด าเนินโครงการได้รับผลไม่ดีเท่าที่ควร การไม่ประเมินแผนการท างานตั้งแต่เร่ิมโครงการ 
ว่าสามารถท าได้ท าตามแผนได้หรือไม่ ส่งผลให้การด าเนินงานจริงไม่ประสบความส าเร็จ 

ส าหรับการสัมภาษณ์พบว่าอุปสรรคหลักของการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ในหมู่บ้านต้นแบบ คือ ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณและด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ ซึ่งหมายถึง หากงบประมาณไม่เพียงในการด าเนิน
โครงการย่อมส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จได้ยาก ส าหรับด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน ด้านนี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายหลักของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่  เน่ืองจากโครงการนี้ริเร่ิมขึ้นจากการเล็งเห็นความส าคัญในการแก้ปัญหาในชุมชนด้าน
ตัวของชาวบ้านหรือคนในชุมชนเอง และถ้าหากคนในชุมชนไม่เข้าร่วมด าเนินการแล้ว ย่อมถือเป็น
ความล้มเหลวของโครงการ 

5.1.4 กระบวนการพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่

ภายใต้ความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่ ของหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 5 หมู่บ้านสามารถสรุปการบริหารโครงการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่หลักและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากการสัมภาษณ์ หมู่บ้านต้นแบบทั้ง 5 หมู่บ้าน มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทุกคนล้วนปฏิบัติตามบทบาท ซึ่งได้แก่ ฝ่ายการเงินและการจัดท าบัญชี มี
หน้าที่จัดท าบัญชีและจัดเก็บเงิน ฝ่ายควบคุมตรวจสอบโครงการ มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ
ควบคุมความถูกต้องของโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และฝ่าย
ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบโครงการ 
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2) การวางแผน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และจากค าแนะน าของผู้
ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนหนังสือต่างๆ จากการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 5 หมู่บ้าน 
มีการวางแผนก่อนการด าเนินการทุกคร้ัง มีการประชุมหารือ เพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

3) การระดมความเห็น การประชุมหรือการประชาคม ซึ่งถือว่าทุกคนในชุมชนมีโอกาส
แสดงความเห็น และร่วมกันคัดเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

4) การลงมือปฏิบัติหรือการด าเนินการตามแผนงาน เป็นขั้นตอนการดูแลให้ทุกอย่าง
ด าเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นขั้นตอนการลงมือท าให้
กลายเป็นรู้เป็นร่าง 

5) การควบคุมตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นขั้นตอนตรวจสอบว่าการด าเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ 

ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ ถือได้ว่าหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ทั้ง 5 หมู่บ้านต้นแบบยึดถือ
ปฏิบัติ แต่อาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ตามลักษณะโครงการและสภาพปัญหาของแต่ละ
หมู่บ้าน 

5.1.5 การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานเป็นการยืนยันว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารโครงการ

ประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ ด้าน
ภาวะผู้น า ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนและ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  
ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผล ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน และด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ทั้งหมดดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ได้ 
 
5.2 การอภิปรายผล 

5.2.1 ที่มาและความส าคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาในชุมชน
เป็นหลัก แล้วระดมความเห็นจากคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
ของบัณฑร อ่อนด า (2553, หน้า 61) ที่เห็นว่า ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ โดยโครงการ
ที่แต่ละชุมจัดตั้งขึ้นนั้นถือได้ว่ามีทั้งโครงการที่ริเร่ิมขึ้นใหม่และเป็นโครงการที่ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาตามแนวคิดของปกรณ์ ปรียากร (2548, หน้า 6 -7)  
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แต่เน่ืองจากการขาดทรัพยากรในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภาครัฐจึงได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ โดยการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามขนาด
ของหมู่บ้านขนาดเล็ก (S) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท ขนาดกลาง (M) ขนาดกลาง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 400,000 บาท และขนาดใหญ่ (L) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
500,000 บาท การจัดสรรงบประมาณเป็นลักษณะของเงินก้อนที่รัฐให้เปล่าแก่หมู่บ้าน/ชุมชน 
(ไม่ใช่งบประมาณรายปีต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องส่งคืนในภายหลัง และถ้าหากมีดอกผลจากเงิน
งบประมาณส่วนนี้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นสามารถน าไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ในชุมชนต่อไปได้ ทั้งนี้ตามแนวคิดของ Thomas Dye (1995) และ Ira Sharkansky (1982) ที่กล่าวว่า 
นโยบายคือ สิ่งใดๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลตัดสินท า เช่นเดียวกับ  Harold D. Lasswell and 
Abraham Kaplan (1950) และ James Anderson (1984) ที่เห็นว่า แผนการ โครงการหรือแนวปฏิบัติ
ที่รัฐบาลก าหนดขึ้นล้วนถือเป็นนโยบายของรัฐ โครงการน้ีจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายรัฐ 

ลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการที่หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถน างบประมาณไป
ด าเนินการได้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภคในหมู่บ้านหรือชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและการประกอบอาชีพ และ
การประกอบการของหมู่บ้านและชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมปัจจัยยั่งยืน ลักษณะของโครงการ
เหล่านี้สอดคล้องกับความเห็นของ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2546 , หน้า 74 – 83) ที่กล่าวถึง
การพัฒนาชุมชน อันหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  

5.2.2 ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่  

การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของหมู่บ้าน
ต้นแบบ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.16  โดยภาวะผู้น าในที่นี้ 
หมายถึง ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ มีความกล้าตัดสินใจ มุ่งมั่นในการท างาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงท าให้โครงการด าเนินไปด้วยดีและมีประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Warren Bennis and Burt Nanus (2007, pp.6 -12) 
โดยเขาอธิบายถึงลักษณะของผู้ว่าต้องมีความรับผิดชอบ ผูกพันต่อพันธะสัญญาที่มีต่อองค์การและ
สมาชิกองค์การน้ันๆ   

ในขณะเดียวกันผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ สามารถติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีการแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ท า
ให้โครงการด าเนินการได้ราบร่ืน ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ และสามารถอธิบายให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 
ส่งผลให้ทุกคนช่วยกันท าในโครงการได้ดีขึ้น  รวมทั้ง ความเสียสละของผู้น าชุมชนหรือ
คณะกรรมการโครงการ ส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จ โดยลักษณะดังกล่าวตรงกับลักษณะ
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ความเป็นผู้น าของ Andrew J. Dubrin (1995, pp. 9-13) และ ชัยวัฒน์ ชยางกูล, ม.ล. (2549, หน้า 18-19) 
อันสะท้อนให้เห็นลักษณะของผู้น าที่เป็นทั้งผู้ถ่ายทอดความรู้และนักปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของ
องค์ความรู ้

ปัจจัยรองลงมาที่ส่งผลต่อความส าเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่  คือ ด้านความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านนี้ ประกอบด้วย ความ
สามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนช่วยให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ ภูมิปัญญา ความรู้ 
และความสามารถเดิมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนช่วยให้วางแผนโครงการมีความชัดเจน และ
สามารถด าเนินโครงการจนประสบความส าเร็จ ผู้น าหรือคณะกรรมการ และประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตน และต่างช่วยกันท างานในโครงการจนประสบความส าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของ Robert D. Austin (2549, หน้า 51-52) ที่เห็นว่าการแสดงบทบาทหน้าที่
และการช่วยเหลือสมาชิกในทีมมีผลต่อการความส าเร็จของโครงการต่างๆ 

ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความส าเร็จในล าดับต่อมา คือ ด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านนี้ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ขั้นตอนการเบิกไม่ใช้เวลานาน การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ ช่วยให้โครงการสามารถ
ใช้งบประมาณได้อย่างรอบคอบ การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส่งผลให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ การวางแผนการใช้งบประมาณ โดยมีการก าหนดราคาสินค้า ราคาวัสดุอุปกรณ์ และ
ราคาเคร่ืองมือต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้การด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จ  การบริหาร
งบประมาณนี้มีความสอดคล้องกับส่วนหนึ่งของแนวคิด POSDCoRB ของ Luther Gulick and 
Lyndel Urwick (1937, pp.13-15) ในเร่ืองการจัดการงบประมาณ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ต้องบันทึกการใช้
จ่ายอย่างรอบคอบ 

5.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  

ปัญหาที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.09 ซึ่ง
หมายถึง การขาดความร่วมมือ ไม่มีประชาชนเข้าร่วมด าเนิน ขาดความเห็นจากประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร การไม่มีผู้น าหรือคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถเข้าร่วมแสดงความเห็น ท าให้การประชุม การวางแผน การด าเนินงานไม่คืบหน้า  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Geoff Mulgan (2005, p.18) ที่เห็นว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกมี
ความส าคัญต่อการด าเนินการต่างๆ อีกทั้งระดับการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ ผู้น าโครงการสามารถ
จัดระดับการมีส่วนร่วมให้เข้ากับลักษณะกิจกรรมได้   

ปัญหาและอุปสรรคที่มีอิทธิพลรองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 3.08 ซึ่งหมายถึง  การที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้น าไม่เข้าใจใน
กระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน ท าให้การท างานล่าช้า ส่งผลเสียต่อโครงการ  ซึ่งสามารถ
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อธิบายได้โดยหลักการของ Henry Fayol (1949) เร่ืองหลักการบริหาร ถ้าหากสมาชิกไม่เข้าใจ
กระบวนการและเป้าหมายแล้วการด าเนินการย่อมไม่ระสบความส าเร็จ 

ด้านที่ส่งผลกระทบในล าดับต่อมา คือ ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.05 ซึ่งได้แก่          
ผู้ประเมินภายนอก (ที่ไม่ใช่คณะท างานและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน) ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
ของการด าเนินโครงการที่แท้จริง ท าให้เกิดการประเมินในด้านลบ  การประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุด
โครงการเพียงคร้ังเดียว ท าให้ระหว่างการด าเนินงานไม่ทราบข้อบกพร่อง ไม่มีการแก้ไขปัญหา จึง
ท าให้การด าเนินโครงการได้รับผลไม่ดีเท่าที่ควร การไม่ประเมินแผนการท างานตั้งแต่เร่ิมโครงการ 
ว่าสามารถท าได้ท าตามแผนได้หรือไม่ ส่งผลให้การด าเนินงานจริงไม่ประสบความส าเร็จซึ่ง
สามารถพิจารณาได้จากแนวคิดของ มยุรี อนุมานราชธน (2551, หน้า 229) ซึ่งเห็นว่าการประเมิน
โครงการสามารถน ามาซึ่งการพัฒนา และท าให้โครงการประสบความส าเร็จได้ 

5.2.4 กระบวนการพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่

ภายใต้ความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่ ของหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 5 หมู่บ้านสามารถสรุปได้ว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (2555) ในขณะเดียวก็สอดคล้องกับแนวคิดของ Clifford F. Gray and Erik W. Larson 
(2000) ซึ่งกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมโครงการ การวางแผน การมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนการตรวจสอบ 

1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่หลักและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากการสัมภาษณ์ หมู่บ้านต้นแบบทั้ง 5 หมู่บ้าน มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทุกคนล้วนปฏิบัติตามบทบาท ซึ่งได้แก่ ฝ่ายการเงินและการจัดท าบัญชี มี
หน้าที่จัดท าบัญชีและจัดเก็บเงิน ฝ่ายควบคุมตรวจสอบโครงการ มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ
ควบคุมความถูกต้องของโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และฝ่าย
ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบโครงการ 

2) การวางแผน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และจากค าแนะน า
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหนังสือต่างๆ จากการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 5 หมู่บ้าน 
มีการวางแผนก่อนการด าเนินการทุกคร้ัง มีการประชุมหารือ เพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
โดยขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามหลักของ มยุรี อนุมานราชธน (2546 , หน้า 39 - 40) 
และ Obradovitch and Stephanou (1990, pp. 17- 18) ซึ่งหลักส าคัญของการเตรียมการ คือ การ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือเป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
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3) การระดมความเห็น การประชุมหรือการประชาคม ซึ่งถือว่าทุกคนในชุมชนมีโอกาส
แสดงความเห็น และร่วมกันคัดเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน  ในขั้นตอนนี้
สอดคล้องกับการระดมความเห็นเพื่อคัดเลือกโครงการของ  William E Souder (1988, pp. 141 - 16 
4) ซึ่งในการระดมความเห็นในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของแต่ละ
หมู่บ้านจ าเป็นต้องใช้ตัวแบบกลุ่มและองค์การ (Group and Organization Models) เป็นการแสวงหา
ความเห็นร่วมกันและความผูกพันเกี่ยวข้องของผู้ที่ร่วมระดมความเห็น 

4) การลงมือปฏิบัติหรือการด าเนินการตามแผนงาน เป็นขั้นตอนการดูแลให้ทุกอย่าง
ด าเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นขั้นตอนการลงมือท าให้
กลายเป็นรู้เป็นร่าง ซึ่งการด าเนินการจ าเป็นต้องอาศัยหลักการบริหารเข้าไปด้วย อย่างหลักของ  
Frederick W. Taylor (1911) และ Henri Fayol (1949) ได้ โดยใช้ศาสตร์ของการบริหารตามหน้าที่
ของตน หลักความมีวินัย ความมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จ 

5) การควบคุมตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นขั้นตอนตรวจสอบว่าการด าเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่  หรือประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานของสมชาย ดุรงค์เดช (2542, หน้า 4) โดยเห็นว่าการควบคุม
ตรวจสอบหรือการประเมินนี้ต้องมีตัวชี้วัดแน่นอนซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ         
เป็นหลัก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการส ารวจความเห็นและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิ จัยสามารถสรุปข้อเสนอได้
ดังต่อไปนี ้

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) หมู่บ้านหรือชุมชนต้องน านโยบายระดับชาติมาเป็นแนวทางการบริหารโครงการ

ของหมู่บ้าน โดยเขียนแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน ทั้งแผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การบริหารงบประมาณให้ยั่งยืน เกิดดอกและผลที่สามารถน ามาเป็นทุนหมุนเวียนหรือ
ต่อยอดโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดโครงการใหม่ๆ ที่ใช้งบประมาณจากดอกผลใน
โครงการที่ผ่านมา หรือกล่าวอีกอย่าง คือ ให้หมู่บ้านสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวของเขาเองในอนาคต 
ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลตลอดไป 

2) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ รัฐบาลควรน าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินการที่ผ่านมา มาทบทวนและพิจารณาแนวทางแก้ไข รวมถึงปรับปรุงโครงการก่อนการก าหนด
นโยบายรอบใหม่ เช่น เร่ืองการจัดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านไปให้ความรู้กับชาวบ้าน หรือเป็น             
พี่เลี้ยงคอยดูแลหรือให้ค าแนะน าในขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ อย่างใกล้ชิด หรือ การจัดสรร 



121 
 

งบประมาณที่มีความยืดหยุด ที่เอ้ือให้ชาวบ้านสามารถเบิกจ่ายได้ทันฤดูกาลท าการเกษตร เป็นต้น 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

1) โครงการบางโครงการที่หมู่บ้านหรือชุมชนด าเนินการ ไม่ใช่ลักษณะของโครงการที่
ยั่งยืน หรือเป็นลักษณะของโครงการที่ใช้งบประมาณแล้วหมดไปในคร้ังเดียว ไม่สามารถสร้างผล
ก าไรหรือเก็บต้นทุนคืนมาหมุนเวียนในระบบได้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนดกรอบการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ ่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในเร่ืองของการก าหนดลักษณะโครงการที่ชาวบ้านพึงด าเนินการ 
โดยก าหนดให้เป็นลักษณะโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง สามารถน าก าไรมา
สร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และโครงการก็สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
แม้ในปีต่อๆ ไปรัฐบาลจะไม่จัดงบประมาณสนับสนุนแล้ว 

2) การด าเนินการให้เป็นไปตามข้อแรก จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง
บางประการ ทั้งเกี่ยวกับโครงการที่ชาวบ้านหรือชาวชุมชนจะด าเนินการและเทคนิควิธีการบริหาร
โครงการ รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งรัฐบาลควรจัดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญเข้าไปให้ค าแนะน าหรือความรู้ หรืออาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้เร่ืองโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยเฉพาะ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ที่เข้าไปให้ความรู้อาจ
เป็นเจ้าหน้าที่จากอ าเภอหรือเทศบาล ซึ่งมีข้อจ ากัดในความรู้บางเร่ือง และอาจให้ความรู้ในระดับ
ลึกไม่ได้ 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยความส าเร็จในรายละเอียด เพื่อเปรียบเทียบว่า

ปัจจัยใดมีอิทธิต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
มากที่สุด เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมปัจจัยที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดให้แต่ละหมู่บ้านและชุมชน 

2) ควรศึกษาเปรียบระหว่างปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการในรายละเอียดเพื่อ
หาแนวทางการป้องกันและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือในเชิงการบริหารได้ 

3) ควรศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
ในจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษา และแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนปัจจัย
ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งจะสามารถน าผลการศึกษาหรือผลการประเมินนี้มาพัฒนา
โครงการในลักษณะเดียวกันนี้ได้ 

4) ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ให้ความรู้ในการด าเนินการหรือก าหนด
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  โดยท าให้เป็นศูนย์ให้ข้อมูลครบด้านแก่
หมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ เพื่อท าโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ที่สามารถ
ท าให้ชาวบ้านหรือชุมชน สามารถพึ่งตัวเองได้ในระยะยาวโดยศูนย์ให้ความรู้นี้ควรได้รับการ
ออกแบบให้สามารถลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับชาวบ้านได้ เนื่องจากสภาพการประกอบอาชีพ            
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ของชาวบ้านและลักษณะพื้นฐานที่ไม่มีเวลาและไม่สะดวกในการเข้าหาหน่วยราชการ การที่
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเข้าไปให้ความรู้ในพื้นที่จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีส าหรับการสร้าง
ความยั่งยืนให้กับโครงการน้ี 

 


