
   
 

การน านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทย

นิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติของส านักงานเขตลาดพร้าว 
ณัฐกิจ ภูรีสถิตย์** 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากในพ้ืนท่ี ตาม “โครงการไทยนยิม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติ ของส านักงานเขตลาดพร้าว 
และปัจจยัที่มีผลต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบตัิ ใช้การวิจัยผสม ประกอบด้วยการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคญั จ านวน 2 คน และใช้แบบสอบถาม จ านวน 180 
ชุด จากผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละแต่ละชุมชน ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบาย ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัตินั้น
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย การมอบหมายงานเริม่จากการพิจารณาภาระงานเดิมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
การประสานงาน และการตดิตาม ส่งเสริม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยปัจจัยที่มผีล
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมาเป็น ปัจจัยด้าน
ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบตัิงาน (ค่าเฉลี่ย 4.47) ปัจจัยด้านสนับสนุนนโยบาย (ค่าเฉลีย่ 4.45) ส าหรับปัจจัยด้านการจัดสรร
ทรัพยากร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มคี่าเฉลี่ย 4.42 เท่ากัน  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาคุณภาพชวีิต เศรษฐกิจฐานราก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 
บทน า 
 การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 มีขึ้นในปี 2504 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีการพัฒนาและปรับเปลีย่นอย่างต่อเนือ่ง ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี   1 - 3 เน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 - 5 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูก่ับพัฒนาสังคม แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6 - 7 เน้นการพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาภูมิภาคและชนบท แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 - 10 ยึด
คนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมสี่วนรว่ม ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ เน้นสมดลุและยั่งยืน ในปัจจุบันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิตมิีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มี
เหตุผล รวมถึงมรีะบบภูมิคุม้กันท่ีดี สอดคล้องกับภูมสิังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบ
นิเวศน ์มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไมส่่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ 
รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีเป้าหมายเพือ่สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
ศักยภาพ และความคดิสรา้งสรรค ์เป็นหัวใจส าคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง มีคณุธรรมจรยิธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ 
รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2560) ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าภายใต้หลักพื้นฐานยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน
                                                           
 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นท่ี ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติของส านักงานเขตลาดพร้าว 
*
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏริูปประเทศ นอกจากน้ันได้ให้ความส าคญักับการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดบัภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอยีดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

 รัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตร ีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอหลักการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 ไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 16 มกราคม 2561.โดยก าหนดกรอบหลักการในการ
ด าเนินการ การมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ (1) สัญญา
ประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง (2) คนไทยไม่ทิ้งกัน (3) ชุมชนอยู่ดีมีสขุ (4) วิถีไทย วิถีพอเพียง (5) รู้สิทธ ิรู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย (6) 
รู้กลไกการบรหิารราชการ (7) รู้รกัประชาธิปไตยไทยนยิม (8) รู้เท่าทันเทคโนโลย ี(9) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (10) งาน
ภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) ทั้งนีค้ าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่21/2561.ลงวันท่ี 23.มกราคม 2561.ก าหนดให้มี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาต ิระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรู ้
จ านวน 10 เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพ้ืนท่ีเป้าหมาย.จ านวน 82,371 หมู่บ้าน/ชุมชน (หมู่บ้าน จ านวน 
74,655 หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 5,608 ชุมชน ชุมชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,066 ชุมชน และชุมชนใน
เขตเมืองพัทยา จ านวน 42 ชุมชน) โดยเริม่ด าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (ส านักบริหารการปกครอง
ท้องที่ กรมการปกครอง, 2561) โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี ตาม “โครงการไทย
นิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นโครงการที่อยู่ในกรอบท่ี 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยกระทรวงมหาดไทยได้
มอบหมายให้กรมการปกครองเปน็หน่วยด าเนินการ ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันวิเคราะหป์ัญหา ความ
ต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกในการบริหารจัดการโครงการ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีขั้นเพ่ือศึกษากระบวนการและปจัจัยที่มผีลต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ ประกอบด้วย 
กระบวนการน านโยบายไปปฏบิัติ ความชัดเจน การสนับสนุนนโยบาย ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบตัิงาน การจัดสรร
ทรัพยากร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมสีมมติฐานไว้ว่า กระบวนการน านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติ
ของส านักงานเขตลาดพร้าว มีความสมบรูณ์และที่จะน าไปแกไ้ขปัญหา ความต้องการในชุมชน โดยอาศัยปัจจัยที่กลา่วมา
ข้างต้นหรือไม่ ถ้าผลการวิจัย พบว่า นโยบายครบถ้วยสมบูรณ์ดีแลว้ มีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดนโยบายได้อีกหรือไม่ แต่
หากพบว่านโยบายยังขาดปัจจัยสนับสนุน มีแนวทางเลือกอื่นมารองรับในการแก้ไขปญัหาอย่างเหมาะสมอย่างไร 

ดังนั้นการวิจัยจึงมุ่งที่จะตอบค าถามว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีสนับสนุนในแต่ละขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานตาม
นโยบายให้เกดิผลส าเร็จ และปัจจยัใดบ้างที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยผู้วิจัยไดเ้ลือกพื้นทีข่อง
ส านักงานเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร  โดยบริบทท่ัวไปเป็นชุมชนเมือง ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรบัการขยายตัวของเมือง 
ท าให้ผู้วิจัยอยากทราบว่าการน านโยบายโครงการพัฒนาคณุภาพชีวติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ลงไปในพ้ืนท่ีที่เป็นชุมชนเมือง ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการตอบสนองอย่างไร 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การเลือกชุมชนในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษาจะท าให้สามารถเขา้ถึงข้อมูลและได้ข้อมลูที่
ถูกต้อง ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปจดัท าข้อเสนอแนะทางการด าเนินงานในปีต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 



 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยภาคสนาม (field research) โดยการสัมภาษณ์ (interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ประกอบด้วย นักพัฒนาสังคมช านาญการ ฝา่ยพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2 คน ซึ่งเป็นวิทยากรหลักของทีมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ใช้เครื่องมือวิธีการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประเภทการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ช่ือ/ช่ือสกุล/ต าแหน่งปัจจุบัน 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการน านโยบายโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การมอบหมายงาน 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การประสานงาน การตดิตาม ส่งเสรมิ และประเมินผล 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการน านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไป
ปฏิบัต ิ

 การเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารและการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
       1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
       1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 

1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง หนังสอืสั่งการ เป็นต้น 

2. การวิจัยภาคสนาม (field research) ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้ศึกษาวิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ด้วยแบบสัมภาษณซ์ึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์ จดบนัทึกข้อมูลและ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสมัภาษณ ์

 การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้แบบการวิเคราะห์ร่วมกัน คือ การศึกษาข้อมูลเอกสาร การวิจัยภาคสนาม (การสัมภาษณ์) ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา มีขัน้ตอนในการวิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้ศึกษาวิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของ
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้องกัน 
อาทิเช่น คู่มือการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ก่อนจะน า
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัย สภาพปัญหา และ
ข้อเสนอแนะของการน าโครงการไปปฏิบัต ิ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 



ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ (2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ (3) แนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ (4) 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ และ (5) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 ประชากร หน่วยวิเคราะห ์และกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรจ านวน 41,739 คน แบ่งออกเป็น 2 แขวง ดังนี ้ 
1. คณะรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ซึ่งเป็นคนในชุมชนแขวงลาดพร้าว 
จ ำนวนประชำกรแขวงลำดพร้ำว  
ช่ือชุมชน จ านวนประชากรในชุมชน (คน) จ านวนคณะรับผดิชอบโครงการ ฯ (คน) 
ซอยโรงน้ าแข็ง 1,627 9 
สันติสุข 349 9 
สุขทรัพย ์ 498 9 
ซอยนกแก้วน้อย 1,2 980 9 
หมู่บ้าพัฒนาหมู่ 1,5 889 9 
(ต่อ)   
ช่ือชุมชน จ านวนประชากรในชุมชน (คน) จ านวนคณะรับผดิชอบโครงการ ฯ (คน) 
หมู่บ้านเลิศอุบล 4 1,500 9 
หมู่บ้านโอษธิศ 2 715 9 
หมู่บ้านพูนศิร ิ 1,596 9 
หมู่บ้านร่วมใจพัฒนา 1,100 9 
หมู่บ้านสังสิทธ์ิ 932 9 
หมู่บ้านเรือนทอง 2 314 9 
หมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ 9 5,610 9 
หมู่บ้านสมิทธิโชต ิ 440 9 
หมู่บ้านเรือนทอง 3 401 9 
หมู่บ้านเอื้อประชา 397 9 
หมู่บ้านเฟรนชิฟ 1,760 9 
หมู่บ้านรวมโชค 5,250 9 
อาคารสงเคราะหล์าดพร้าว 71 530 9 
กองปราบปราม 674 9 
หมู่บ้านมหาลาภ 379 9 
พุ่มโพธิ์กลาง 708 9 
หมู่บ้านเพิ่มพูน 292 9 
หมู่บ้านธนะธานี 283 9 
หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศฯ 1 162 9 
หมู่บ้านราณี 5 895 9 
หมู่บ้านอยู่เจริญ 3 348 9 
หมู่บ้านลาดพร้าววลิเลจ 482 9 
รวม 29,111 243 

2. คณะรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ซึ่งเป็นคนในชุมชนแขวงจระเข้บัว  



จ ำนวนประชำกรแขวงจรเข้บัว   
ช่ือชุมชน จ านวนประชากรในชุมชน (คน) จ านวนคณะรับผดิชอบโครงการ ฯ (คน) 
หมู่บ้านเจริญสุข 4 525 9 
หมู่บ้านเนียมกล่ าสามัคค ี 1,117 9 
หมู่บ้านธันยกานต์ มยัลาภ 513 9 
หมู่บ้านเพชรหทัย 166 9 
หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 3,941 9 
หมู่บ้านราณี 2 882 9 
ซอยลาดปลาเค้า 24 517 9 
หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 4,500 9 
หมู่บ้านเรือนแก้ว 467 9 
รวม 12,628 81 
 

  ในการวิจัย ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 180 คน รายละเอียด ดังนี้ 

ใช้สูตร  n =    
 

   ( ) 
 

โดย 
n = ขนาดตัวอย่างท่ีค านวณได ้ 
N = จ านวนประชากรที่ทราบค่า  
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได ้ 

โดยก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนของผู้ให้ข้อมูลหลัก อยู่ท่ี 0.05 ผลการค านวณขนาดของตัวอย่าง ดังนี ้

แทนค่าตามสูตร  n =    
   

  (   )(    ) 
 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 179 คน แต่เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนผู้วิจยัได้ก าหนดกลุม่
ตัวอย่างจ านวน 180 คน ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ใช้แบบสอบถามปลายปิด (closed ended) 
และแบบสอบถามปลายเปดิ (open-ended question) เพื่อเก็บข้อมูลในสิ่งท่ีไม่สามารถสังเกตการณไ์ด้ สร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงกระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิและปัจจัยที่มผีลต่อความส าเรจ็ของการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัต ิรวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ดังนี ้การทบทวน ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  การเขียน
นิยามตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั  และสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ช่ือชุมชน/แขวง/เขต/จังหวัด/ช่ือโครงการ  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือ่ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนยิม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มาปฏิบตัิ ประกอบด้วย  ความ
ชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความรู้ความเข้าใจของผูป้ฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายโครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มาปฏิบตั ิ



 การสร้างมาตรวัด ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้มาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert-type 
scale) (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ,์ 2557, หน้า 132-133) วัดระดับการปฏิบัติงานและระดับความเห็น โดยได้แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ คือ   มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วย มีระดับความคดิเห็นไม่แน่ใจ มีระดับความ
คิดเห็นไม่เห็นด้วย และมีระดับความคิดเห็นไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง มาตรวัดจากการให้คะแนนม ีดังนี ้ 

คะแนนค าตอบ  ตัวเลือกค าตอบ  
      5    ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิง่ 
      4    ระดับความคิดเห็นเห็นด้วย 
      3   ระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ 
      2   ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย 
      1   ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 เกณฑ์การประเมินผลจากระดับการปฏิบัติและระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเกณฑ์การประเมินผล
ออกเป็น 5 เกณฑ ์โดยวดัจากการหาค่าเฉลีย่ของระดับการปฏิบตัิและระดับความเห็น ในส่วนของเกณฑ์การวเิคราะห์ระดับแต่
ละข้อได้ใช้การค านวณเป็นช่วงของการวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตร ดังนี ้

ระยะของช่วงคะแนน =     
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

ระดับการวัด
 

        =      
   

 
 

ระยะของช่วงคะแนน คือ 0.08 ไดช่้วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง    มากที่สุด  
3.41 - 4.20 หมายถึง    มาก  
2.61 - 3.40 หมายถึง    ปานกลาง  
1.81 - 2.60 หมายถึง    น้อย  
1.00 - 1.80 หมายถึง    น้อยที่สุด  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม จะประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ คือ สถิติ
พรรณนา (descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation - SD) 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์ เอกสาร ระเบียบปฏบิัติ พบว่า โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นกิจกรรมหนึ่งใน
นโยบายส าคัญ ที่ลงไปในพ้ืนท่ีและต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แกป่ระชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทย   
บูรณาการงานส าคญัร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การมอบหมายงาน มีขั้นตอนในการมอบหมายที่เป็นระบบชัดเจน ตามสายการบังคับบญัชา โดยในระดับเขตได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับเขต ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ
เขตลาดพร้าว ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝา่ยทะเบียน หัวหน้าฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้า
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
หัวหน้าฝ่ายโยธา ผู้แทนหน่วยงานความมั่นคง (กอ.รมน.กทม.) ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 66 (ต าหนักพระแม่
กวนอิม) ผู้ก ากับการสถานตี ารวจนครบาลโชคชัย ผู้ก ากับการสถานตี ารวจนครบาลโคกคราม สสัดีเขตลาดพร้าว ผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเขตลาดพรา้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพ 



กรุงเทพมหานคร (ม้วน บ ารุงศิลป)์ นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรผู้รบัผิดชอบแขวง ส านักงานเกษตรพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และนายวิทยา นันทะศรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (วิทยา นันทะศรี, สัมภาษณ์ 2561)  

นอกจากนี้มีการตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน วีสวัสดิ์ ศิริสุรักษ ์
(สัมภาษณ์, 2561) อธิบายดังนี้ “...ทีมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ระดบัชุมชน จะประกอบไป
ด้วยนักพัฒนำสังคม ผู้แทนฝ่ำยปกครอง ผู้แทนฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ผู้แทนสถำนตี ำรวจนครบำลโชคชัย ผู้แทน
หน่วยงำนควำมมั่นคงในพื้นที่ (กอ.รมน.กทม.) จิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” ปรำชญ์ชำวบ้ำน ครู กศน.ต ำบล...”   
 2. อ านาจหน้าที่รับผดิชอบ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยนื” ระดับเขต 
มีอ านาจหน้าท่ี บูรณาการและจดัท าแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
ชุมชน ขับเคลื่อนและแกไ้ขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพ้ืนท่ี ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ถึง
บทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบบประชาธปิไตย และสนบัสนุน 
การปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน ส่วนทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน มีอ านาจหน้าท่ี เป็นชุดปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีในการแกไ้ขปัญหาในมติิด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชุมชน และเป็นยังเป็นชุดปฏิบัตงิานในพ้ืนท่ีในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบบประชาธิปไตย (วิทยา นันทะศร,ี สัมภาษณ์ 
2561) 
 3. การประสานงาน หลังจากท่ีไดร้ับการมอบหมายรับผดิชอบในแต่ละอ านาจหน้าท่ีตามนโยบายแล้ว ขั้นตอนต่อมา 
คือการประสานงานเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน” ระดับเขต กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน ซึ่งเปน็การประสานงานแบบ
บนลงล่าง โดยมีการสั่งการหรือมอบหมายงานจากส่วนบน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน” ระดับเขต ประสานงานลงมาที่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน เป็นในรูปแบบ
ของค าสั่ง หลังจากน้ันทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน ประสานผ่านคณะกรรมการ
ชุมชน ให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสมาชิกชุมชนรับทราบ ว่ามีการด าเนินการโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนยิม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เรียกประชุมช้ีแจง รายละเอียด
การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนยิม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/
ชุมชนละสองแสนบาท) ทราบแนวทางปฏิบัติ จัดประชาคมชุมชนเพือ่คัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย    
คณะผู้รับผิดชอบการจดัซื้อจัดจ้าง คณะผูร้ับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ และคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจา่ยเงินและจดัท าบัญชี 
เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการไดอ้ย่างราบรื่น (วีสวสัดิ์ ศิรสิุรักษ,์ สมัภาษณ์ 2561)     
 4. การติดตาม ส่งเสริม การประเมินผลโครงการและการรายงานผล วิทยา นันทะศร ี(สัมภาษณ,์ 2561) อธิบายดังนี้ 
“...มีกำรเปดิโอกำสให้สมำชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ติดตำม และส่งเสริมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกในพ้ืนที่ตำม “โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) ในทุกข้ันตอน...” 
ค าอธิบายดังกล่าวสอดคล้องกับ วีสวัสดิ์ ศิริสรุักษ ์(สัมภาษณ์, 2561) ที่ว่า “...นักพัฒนำสังคมผู้ประสำนงำนชุมชน จะช่วยเหลือ
สนับสนุน เป็นพี่เลี้ยงในกำรด ำเนินงำนแก่คณะผู้รับผิดชอบโครงกำรในทุกขั้นตอน และกระตุ้นให้สมำชิกชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในโครงกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตเพือ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกในพ้ืนท่ีตำม  “โครงกำรไทยนิยม ยั่งยนื” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละ
สองแสนบำท) ไดม้ำกที่สุด...” 
 การประเมินผลโครงการ จะมีการประเมินโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น โดยการประเมินโครงการจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินรายงานโครงการ ท่ีเรียกว่า แบบ คพฐ. 22 หนังสือส่งรายงานผลประเมินโครงการ 
แบบคพฐ. 23 แบบประเมินโครงการ แบบคพฐ. 24 ทะเบียนทรัพย์สนิ (ครุภัณฑ์) และแบบคพฐ. 25 แบบรายงานการรับ – 
จ่ายเงิน 



 การรายงานผล คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ติดประกาศสาธารณะใหส้มาชิกชุมชนได้ทราบผลการด าเนนิงานโครงการ 
และรายงานผลไปยังผู้อ านวยการเขต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (วีสวัสดิ์ ศิริสุรักษ,์ สัมภาษณ์ 2561)     
 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม  “โครงการไทยนยิม 
ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
 1. คณะกรรมการชุมชนเรียกประชุมประชาคมชุมชน เพื่อคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 3 คณะ    
คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนี้ คณะผู้รับผิดชอบการจดัซื้อจัดจา้ง คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ และคณะผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญช ี
 2. คณะผูร้ับผดิชอบโครงการจัดท ารายละเอียดโครงการ และเอกสารการประชุมเปดิบัญชีธนาคาร 
 3. คณะกรรมการที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง และหน่วยทหารในพื้นที่ พิจารณาอนุมตัิโครงการที่ชุมขนเสนอ โดยให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถานศึกษา เข้ามามสี่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประกอบการพิจารณาและ
ส่งผลการพิจารณาให้ปลัดกรุงเทพมหานคร เห็นชอบพร้อมท้ังแจ้งชุมชนเตรียมด าเนินการ 
 4. กรุงเทพมหานครรวบรวมแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ปลดักรุงเทพมหานครเห็นชอบและส่ง    
กองจัดท างบประมาณเขตพื้นท่ี 
 5. กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที ่พิจารณาเห็นชอบ แผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแจง้
กรุงเทพมหานครทราบ 
 6. กรุงเทพมหานครโอนเงินเขา้บญัชีชุมชน 
 7. ชุมชนเริ่มด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการ 
ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
 8. คณะผูร้ับผดิชอบการเบิกจา่ยเงินและจัดท าบญัชี เบิกจ่ายเงินจากธนาคารจ่ายเงินให้ผู้รับจา้ง พร้อมทั้งด าเนินการ
ปิดบัญชีและส่งเงินคงเหลือท้ังหมดคืนส านักงานเขต (วิทยา นันทะศร,ี สัมภาษณ์ 2561) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ผู้วจิัยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 เดือน จากการตอบแบบสอบถามของ     
คณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จ านวน 36 ชุมชนแจกแบบสอบถามจ านวน 180 คน ได้น าข้อมูลมาวิเคราะหโ์ดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มผีลต่อการน านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัตขิองส านักงานเขต
ลาดพร้าว ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย ตามล าดับขั้นตอน ซึ่งได้แบ่งการน าเสนอ
ผลการวิจัย จ าแนกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยชุมชนในแขวงลาดพร้าว จ านวน 27 ชุมชน จ านวนโครงการ 42 
โครงการ ชุมชนในแขวงจระเข้บัว จ านวน 9 ชุมชน จ านวนโครงการ 12 โครงการ โดยชุมชนในแขวงลาดพร้าว ด าเนิน
โครงการประเภทสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จ านวน 1 โครงการ โครงการประเภทสาธารณูปโภค จ านวน 43 โครงการ และ
ชุมชนในแขวงจรเข้บัว ด าเนินโครงการประเภทสาธารณูปโภค จ านวน 10 โครงการ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ผู้รับผดิชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จ านวน 36 ชุมชน รวม 
180 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ดังนี้ 



 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 51.1 และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.9 ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 50 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.9 และรองลงมาคือ อายรุะหว่าง 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 อายุระหว่าง 40 
– 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.4 อายรุะหว่าง 30 -39 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.3 และอายุ 70 ปีข้ึนไป มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 0.6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.19 และรองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คดิ
เป็นร้อยละ 23.3 ระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเท่า คดิเป็นร้อยละ 15.0 ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.6 ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 3.9 และระดับต่ ากว่าประถมศึกษา มจี านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และรองลงมาคือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 17.2 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 16.7 
รับจ้างท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 14.4 ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 11.1 พ่อบ้าน/แม่บ้าน คดิเป็นร้อยละ 8.3 ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คดิเป็นร้อยละ 6.7 และเกษียณอายุ (รับบ านาญ) มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.6 และรายได้ส่วนใหญ่ของ
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 44,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.9 และรองลงมาคือ ต่ ากว่า 15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 36.1 และ50,000 บาทขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สดุ คิดเปน็ร้อยละ 10.0 

ส่วนท่ี 3 ด้านปัจจัยที่มผีลต่อการน าโครงการฯ ไปปฏิบัติในชุมชน แบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย ประกอบดว้ย ปัจจัยด้าน
ความชัดเจนของนโยบาย ปัจจัยดา้นการสนับสนุนนโยบาย ปัจจัยดา้นความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบตังิาน ปัจจัยด้านการ
จัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้านการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน สรุปวิเคราะหไ์ด้ ดังนี ้
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัต ิในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.45, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.538) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 5 ข้อ โดยเรยีงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ปัจจัยความชัดเจนของนโยบาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.49, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.526) รองลงมาคือ
ปัจจัยความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏบิัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.47, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.515) ปัจจัยสนับสนุน
นโยบาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.45, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.530) ปัจจัยการจัดสรรทรัพยากร อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.42, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.605) และปัจจัยการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.42, 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.514) ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยความชัดเจนของนโยบายแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า .sig เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าระดับการศึกษาสูงสดุที่ต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยความชัดเจนของนโยบาย 
 สมมติฐานข้อที่ 2 อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยความชัดเจนของนโยบายแตกตา่งกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ค่า .sig เท่ากับ 0.037 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าอาชีพท่ีต่างกันมีความสัมพันธ์กับปจัจัยความชัดเจนของ
นโยบาย 
 สมมติฐานข้อที่ 3 รายได้ของครอบครัวเฉลีย่ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันสง่ผลต่อปัจจยัความชัดเจนของนโยบายแตกต่าง
กัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า .sig เท่ากับ 0.011 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่ารายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับปจัจัยความชัดเจนของนโยบาย 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและอุปสรรคต่อการน านโยบายโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมูบ่้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ไปปฏิบัต ิพบว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏบิัติ มีดังนี ้
 1. กรอบเวลาที่ก าหนด เนื่องจากมีความกระช้ันชิด ท าให้มีความจ าเป็นต้องรีบเสนอโครงการเพื่อด าเนินการให้ทัน
ตามห้วงเวลา 
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ของเจ้าหน้าที่หรือความรู้ของประชาชนใน
ชุมชน ยังมีน้อย     



  3. ความซับซ้อนของเอกสารโครงการที่จะต้องจัดท า ซึ่งปรากฏว่าชาวบ้านบางส่วนยังไม่สามารถจัดท าเอกสารได้
ด้วยตัวเองทั้งหมด  
  4.การประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น หน่วยงาน
ธนาคาร เป็นต้น 
 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษากระบวนการน านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม 
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บา้น/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติของส านักงานเขตลาดพร้าว 
 การมอบหมายงาน มีขั้นตอนในการมอบหมายที่เป็นระบบชัดเจน ตามสายการบังคับบัญชา โดยในระดบัเขต ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับเขต และมกีารแต่งตั้งทีมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน เพื่อด าเนินงานในชุมชน 
 การประสานงาน มีการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
ระดับเขต กับทีมขับเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน และคณะผูร้บัผิดชอบโครงการ มีการ
ให้ความร่วมมือท่ีดี ทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมชี้แจงขั้นตอนทุกข้ันตอนในการด าเนินโครงการ บางครั้งใช้
วิธีการสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น โทรศพัท์หรือคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เป็นต้น ท าให้การติดต่อสื่อสารหรือการ
ประสานงานรวดเร็วขั้น ซึ่งสอดคล้องกับ Edwards (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2557 หน้า 452-457) ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการประสานงานว่า เพื่อให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิผล ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจไปปฏิบัติ
จะต้องรู้ว่าตนก าลังจะท าอะไร ค าสั่งในการน านโยบายไปปฏิบัติจะตอ้งถูกถ่ายทอดไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบตัิอย่างเหมาะสม ความ
ชัดเจน เที่ยงตรง และมีความคงเสน้คงวา 
 การติดตาม ส่งเสรมิ การประเมินผลโครงการและการรายงานผล มกีารเปิดโอกาสใหส้มาชิกชุมชนมีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงาน ติดตาม และส่งเสรมิโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม  “โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ในทุกขั้นตอน และมีนักพัฒนาสังคมผู้ประสานงานชุมชน จะช่วยเหลือสนับสนุน เป็น
พี่เลี้ยงในการด าเนินงานแก่คณะผูร้ับผิดชอบโครงการ  
 ข้อค้นพบท่ีได้จากการวเิคราะห์ข้อมูลดังกลา่ว พบว่า การน านโยบายโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนยิม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบตัิของส านักงาน
เขตลาดพร้าว ได้รับผลจาก ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความรู้ความเข้าใจของผูป้ฏิบัติงาน การจดัสรร
ทรัพยากร และการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน ท้ังนี้ ผลการวิเคราะหใ์นแต่ละปัจจยัสรุปปัจจัยทีม่ีผลต่อการน านโยบาย
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละ สอง
แสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติได้ ดงันี้ 
 ความชัดเจนของนโยบาย พบว่า โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม 
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บา้น/ชุมชนละสองแสนบาท) มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมคีวามสอดคล้อง
ของความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย 4.49) โดยจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มีความชัดเจนและ
เข้าใจ สามารถปฏิบัตติามได้ สอดคล้องกับสภาพปญัหา และความตอ้งการของชุมชน กล่าวคือ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการ และยังช่วยยกระดับหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2557, หน้า 432-436) กล่าวว่า 
ถ้านโยบายมีวตัถุประสงค์ที่ชัดเจน จะส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีความสอดคล้องประสานกัน และน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่พ่ึงปรารถนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 



 ผลของการมีนโยบายที่ชัดเจนท าให้คณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน
พื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ของแต่ละชุมชน ทราบถึงความต้องการหลักของ
นโยบาย ที่ส่งผลให้สามารถตัดสินใจสนับสนุนหรือยอมรับนโยบายและน าไปด าเนินการต่อยอด และคนในชุมชนก็สามารถ
ตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมไดอ้ย่างถูกต้อง ในส่วนของกระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานในระดับการบริหารจดัการมี
ความชัดเจน มีการประสานงานหรือสื่อสารนโยบายอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดหน่วยงานที่รับผดิชอบท่ีชัดเจน เริ่มจากการ
แปลงนโยบายจากรัฐบาลมาสู่หน่วยงาน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้รับมอบภารกิจจากรัฐบาล เพื่อนนโยบายไปปฏิบตัิลงสู่
พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีความชัดเจนมาก สามารถด าเนินงานประสานงานกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อด าเนินงานตามนโยบาย พบว่า ใน
พื้นที่ท่ีศึกษาในครั้งนี้ 2 แขวง 36 ชุมชน ด าเนินงานตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ออกมาได้ 2 ประเภท คือ โครงการประเภทสาร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และโครงการประเภทสาธารณูปโภค 
 การสนับสนุนนโยบาย พบว่า การน าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม 
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บา้น/ชุมชนละสองแสนบาท) มีการสนับสนุนจากภาครัฐและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และไดร้ับการ
สนับสนุนจากประชาชน อยู่ในระดับมากท่ีสดุ (ค่าเฉลีย่ 4.45) โดยจะเห็นว่า การสนับสนุนจากภาครฐัและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการด าเนินงานให้มีความรวดเร็ว คล่องตวัข้ึน ประชาชนเข้าร่วมโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคญัต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2557, หน้า 432-
436) กล่าวว่า แม้ว่าการสนับสนุนทางการเมืองที่มากพอเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น แต่มิใช่เงื่อนไขที่เพียงพอ แต่จะต้องไดร้ับความสนใจ
ของผู้ริเริ่มโครงการและระดับความสนใจของกลุ่มผลประโยชน์ 
 ผลการวิจัย พบว่า คณะผูร้ับผดิชอบโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพือ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม 
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บา้น/ชุมชนละสองแสนบาท) ของแต่ละชุมชน ประสานขอความร่วมมือหรือช่วยเหลือ
สนับสนุนในการด าเนินงานโครงการฯ โดยที่ประสานไปท่ี ส านักงานเขต คณะกรรมการชุมชนแตล่ะชมุชน รวมถึงการ
สนับสนุนจากประชาชนท่ีมีความสนใจและต้องการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.47) 
โดยจะเห็นว่า การน าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ไปปฏิบตัิ ผู้ปฏิบตัิงานมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนงาน แนวทาง
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะผูร้ับผดิชอบโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพือ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน 
ภารกิจ แนวทาง แผนงาน โดยมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน ดังนี้ คณะผู้รับผิดชอบการจดัซื้อจัดจา้ง คณะผู้รับผิดชอบการ
ตรวจรับพสัดุ คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจดัท าบัญชี และได้รับการประชุมการชี้แจงแนวทางขั้นตอนจาก ทีม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ โดย
จะต้องสื่อข้อความ ความชัดเจน ความเที่ยงตรง และค าชี้แจงที่สื่อสารจากผู้น านโยบายไปปฏิบตัิจากระดับรัฐบาลกลางสู่
หน่วยงานปฏิบัตริะดับท้องถิ่น Van Horn and Van Meter (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2557, หน้า 446-450) ดังนั้น 
การน าโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชน
ละสองแสนบาท) ไปปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จ จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ในสว่นของคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 การจัดสรรทรัพยากร พบว่า การจัดสรรทรัพยากร ด้านการสนับสนุนงบประมาณ และบคุลากร ความพร้อมของ
ชุมชนที่น านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42) โดยจะเห็นว่า โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนยิม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ในภาพรวมไดร้ับการจดัสรร



ทรัพยากรด้านงบประมาณมากเพยีงพอ แต่ปัญหาขึ้นอยู่กับความพรอ้มของชุมชนและงบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรรไว้ไปใช้
ประโยชนไ์ด้ตรงตามวตัถุประสงคม์ากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2557, 
หน้า 452-454) กล่าวว่า ทรัพยากรเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ หมายถึง จ านวนบุคลากรที่เพียงพอ 
ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีอ านาจที่จะให้ความมั่นใจว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องไดต้ามความตั้งใจ โดยการ
บริหารจดัการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/
ชุมชนละสองแสนบาท) ได้แบ่งงบประมาณให้กับชุมชนละไมเ่กิน 200,000.-บาท ทุกชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของคนในชมุชน พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.42) โดยจะ
เห็นว่า ก่อนจะมีโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) สมาชิกชุมชนมีการรวมกลุม่กันอยูแ่ล้วในรูปของคณะกรรมการชุมชนของแต่ละชุมชน ดังนั้น
การรวมกลุ่มของชุมชนจึงเกิดไม่ยาก ผ่านการมสี่วนร่วมรับรู้ข้อมูลเสนอความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และมสี่วนร่วมในการ
วางแผนและด าเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้กับสมาชิกชุมชน เข้าร่วมประชาคม ก่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ดังนั้น โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนยิม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
ผ่านเวทีประชาคมของสมาชิกชุมชน รับทราบความต้องการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ปัญหาด้านวตัถุประสงค์ของโครงการในส่วนความสอดคล้องและความต้องการของชุมชน โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) น้ันยังไม่ตรง
ตามความต้องการของประชาชนเท่าท่ีควร เนื่องจากข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการ โครงการบางประเภทได้ถูกก าหนดว่าห้าม
ด าเนินการ เช่น โครงการตดิตั้งกลอ้งวงจรปิด ซึ่งเป็นสิ่งที่หลากหลายชุมชนเสนอปัญหาและต้องการโครงการนี้เป็นอับดบัหนึ่ง 
แต่จากข้อก าหนดท าให้ต้องเลือกท าโครงการอันดับรองลงมาที่ไม่ไดถู้กห้ามด าเนินการ ในด้านความชดัเจนของนโยบาย 
เนื่องจากการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) นั้นมีขั้นตอนท่ีเหมือนกับการด าเนนิการจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ จึงท าให้คณะผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสอง
แสนบาท) ซึ่งไมไ่ด้ท างานในภาครฐั สับสนกับขั้นตอนและเอกสารประกอบต่างๆ ท่ีมากเกินความจ าเป็น จึงท าให้มีปัญหาใน
การด าเนินโครงการเป็นระยะ ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่าส านักงานเขตลาดพร้าวและชุมชนในพ้ืนท่ีเขตลาดพร้าว มีความมุ่งมั่นที่น าโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของนโยบายทีต่ั้งไว้ โดยผลการวิจัยผู้วจิัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
ดังนี ้
     1. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ ควรมีการคาดการถึงการปฏิบัติงานจริง และก าหนดให้อยู่ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม ไม่น้อยเกินไป จะได้ไม่ตอ้งขยายกรอบเวลาด าเนินการเป็นระยะ ๆ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดการสับสนได ้
     2. แนวทางการด าเนินงาน ควรชัดเจนในทุกข้ันตอนการด าเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความราบรื่นและไม่ให้
รับผิดชอบโครงการของแตล่ะชุมชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐสับสนแนวทางปฏิบัติได้ 
     3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนยิม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ควรมีความยืดหยุ่นในการเสนอและด าเนินจดัท าโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 



 
เอกสารอ้างอิง 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. (2557). นโยบำยสำธำรณะ แนวควำมคิด กำรวิเครำะห์ และกระบวนกำร(พิมพ์ครั้งท่ี 27).  
 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์. (2557). ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ (พิมพ์ครั้งท่ี 14). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ ์
 เสมาธรรม. 
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 1-12. ค้นเมื่อ 23 กันยายน 2561, จาก http://www.nesdb.go.th 
 /main.phpMfilename=develop_issue 
ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง. (2561). คู่มือกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน 
 เศรษฐกิจฐำนรำกในพ้ืนท่ีตำม “โครงกำรไทยนยิม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท). ค้นเมื่อ 22 กันยายน  
 2561, จาก https://multi.dopa.go.th/pab/news/download/228 
 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1 คือ นายวีสวัสดิ์ ศิรสิุรักษ ์ ต าแหน่งนักพัฒนาสังคมช านาญการ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 คือ นายวิทยา นันทะศร ี ต าแหน่งนักพัฒนาสังคมช านาญการ 


