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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ 
ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในพื้นที่ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาการน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบตัิ ตามโครงการ
คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการ
การน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีการ 
วางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม มีกระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่การส ารวจครัวเรือนยากจน การดูแล
ช่วยเหลือ แต่ละกลุ่มครัวเรือน จนถึงการหลุดพ้นการเป็นครัวเรือนยากจน มีการประเมินผลติดตามครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบโปรแกรมที่สะดวกและเข้าถึงง่ายมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
รวมทั้งให้ชุมชนช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป็นหลัก 
   
ค าส าคัญ : การน านโยบายไปปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจน  โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
(Kalasin happiness model)   
 
บทน า 
 ในยุคปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าวิวัฒนาการของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากปี 2000 การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมนั้นได้ส่งผลกระทบความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคน  

ในขณะเดียวกันประเทศประสบปัญหาความยากจนที่เพิ่มความรุนแรงตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สาเหตุเกิดจากการพัฒนาตามทิศทางตะวันตกได้สง่ผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะท าให้เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มนายทุนที่เป็นคนร่ ารวยกับกลุ่มคน
ยากจนเกิดความเหลื่อมล้ าแตกต่างทั้งด้านรายได้ไปจนถึงโอกาส  และการเข้าถึงทรัพยากร การพัฒนา
เศรษฐกิจที่พึ่งพาตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการตลาด  
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 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ท้ิงใครไว้              
ข้างหลัง (Kalasin happiness model) กรณีศึกษา อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ท าให้เกิดการท าลายเศรษฐกิจแบบยังชีพท าให้ต้องตกอยู่ภายใต้ระบบพึ่งพาตลาด เทคโนโลยี และปัจจัยการ
ผลิตจากต่างชาติ เกิดภาวะหนี้สินสูญเสียที่ดินท ากิน อพยพแรงงานและเกิดภาวะว่างงานในที่สุด ส าหรับ
ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ คือ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ. 
2540 ซึ่งท าให้ประเทศของเราต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ท าให้
ต้องมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมตามเงื่อนไขของกองทุนดังกล่าว  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประเทศ
ไทยได้ตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ฐาน
รากของสังคมมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะที่ผ่านมายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  ส่งผลให้คน
ไทยจ านวนมากยังขาดภูมิคุ้มกันและไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแส
โลกาภิวัตน์ และเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งขาดโอกาสในการเข้าถึงและไม่ได้รับการคุ้มครอง
จากหลักประกันความมั่นคงทางสังคมที่มีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ความเหลื่อมล้ า
ระหว่างเมืองและชนบทขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากการจัดการพื้นที่แบบแยกส่วนการพัฒนาเมืองและชนบท
ออกจากกัน ท าให้การเติบโตของเมืองไม่ได้เกื้อหนุนการพัฒนาชนบทเท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน รวมทั้งเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งฐานรากของ
สังคมไทยอย่างมาก จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ปัญหาความยากจนของประเทศไทยเป็นปัญหาเชิงระบบและ
โครงสร้างระดับชาติ ที่สั่งสมกันมานาน ซึ่งหลายรัฐบาลและหลายหน่วยงานได้พยายามแก้ไข จนกระทั่ง
รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ปัญหาความยากจน ขณะที่ประเทศ
ประสบปัญหา สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลให้
ปัญหาความยากจนมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบแบบเป็นองค์รวม (Holistic)                        
โดยอาศัยการเชื่อมโยงมิติ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (ธนพล สราญจิตร์, 2558) 

 รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างสังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรม
โดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคม และเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกก าลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน เชื่อมโยงกับ ราชการไทย 4.0 ภาคราชการไทย ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-
centric government) หมายถึงการท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้อง
รอให้ประชาชนเข้ามาขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (pro-active public 
services) พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางราชการ (big government data) และระบบดิจิทัล
สมัยใหม่ ในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
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จากรายงานการประมวลผลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ของส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ. 2560 รายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP 
per capita) โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ที่ 51,147 บาท/คน/ปี และยังมีสัดส่วนคนจนในจังหวัดอยู่ที่ 31.99 % 
มากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ ประกอบกับเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามแก้ไขปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุ์และได้ก าหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นจังหวัดน าร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model คน
กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีเป้าหมายยกระดับรายได้ของประชาชนต่อคนต่อปีให้ได้ ร้อยละ 10 ภายใน
ปี 2562 (จังหวัดกาฬสินธุ์, 2560) 

จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดท าโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
เพื่อพัฒนาจังหวัดสู่การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับมาตรการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าของสังคม ซึ่งได้ก าหนดเป็นวาระส าคัญของจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ของประชาชน สู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน บูรณาการท างานร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีความสนใจที่จะวิจัยกระบวนการการน านโยบายการ
แก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Kalasin happiness 
model) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการน านโยบายการแก้ไข
ปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง                                  
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม 
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการน านโยบาย
การแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Kalasin happiness 
model) 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพืน้ที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสรา้ง หรือการสัมภาษณ์แบบเปน็ทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ท าการปกครองอ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายการแก้ไขปัญหา     
ความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
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   2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2559, หน้า 37) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 9 คน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ 
 1. เป็นเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบการจัดท าโครงการ การด าเนินโครงการ และการประสานงาน กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลังในระดับจงัหวัด ได้แก่  เจ้าพนกังานปกครอง
ช านาญการ และเจ้าหนา้ที่ปกครอง ที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 2 คน 
 2. เป็นเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบการจัดท าโครงการ การด าเนินโครงการ และการประสานงาน กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงัในพื้นที่อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสนิธุ์ ได้แก่  
นายอ าเภอสมเด็จ ปลดัอ าเภอสมเด็จ และเจ้าหน้าที่ปกครอง ทีท่ าการปกครองอ าเภอ 
สมเด็จจังหวัดกาฬสนิธุ์ รวม 7 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้  ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า  
ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์
ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการ

รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
    1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
    1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 

นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

2. วิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์
ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล
และบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน

การวิเคราะห์ ดังนี้  
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน หรือ

ความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่

เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยการน า
นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ  ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กรณีศึกษา 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ  โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบวา่ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน จากผล
การศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
ปัญหาความยากจนมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับสภาพพื้นที่ ชุมชน ครัวเรือน บุคคล โดยมีสาเหตุ
ส าคัญ 2 ประการ คือ 1) สาเหตุภายในตัวบุคคล ได้แก่ การขาดต้นทุนการผลิต ขาดที่ท ากิน ต้นทุนการผลิตมี
ราคาสูง ความเจ็บป่วยหรือพิการ การขาดความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ การขาด
ศีลธรรมและคุณธรรม ติดอบายมุข ยาเสพติด การว่างงาน ค่าแรงงานต่ าการถูกเอาเปรียบ การเป็นหนี้ทั้ งใน
และนอกระบบ 2) สาเหตุภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ การกระจายอ านาจที่ไม่เท่าเทียม นโยบายที่ไม่ตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีแนวทางแก้ไข คือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิต                 
การสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษา การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทาง
สังคมและสวัสดิการสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเป็นธรรมและลดความ                
เหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และควรเสริมสร้างการพี่งพาตนเองในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และบูรณา
การหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 การน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
(Kalasin happiness model) จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขับเคลื่อนโดยมีกระบวนการ ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ สร้างกลไกขับเคลื่อน  

 1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจประชาชน/ส่วนราชการ/คณะท างาน  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และบูรณาการท างานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 2. แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนงานทุกระดับ   
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 3. จัดท าระบบโปรแกรมสารสนเทศแก้จน (KHM) เพื่อบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตาม  
(Family Folder) 
 ขั้นที่ 2 ค้นหาครัวเรือนเป้าหมายทราบปัญหา/ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น  
  1. จัดให้มีเวทีประชาคุ้ม เพื่อให้คณะกรรมการคุ้มคัดเลือกและเสนอครัวเรือนยากจน โดยใช้
ข้อมูล ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. และ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ประกอบการพิจารณา 
    2. ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) ท าหน้าที่ลงพื้นที่ส ารวจสภาพความเป็นอยู่ ตรวจสอบและ
กลั่นกรองครัวเรือนยากจนว่าเป็นครัวเรือนที่มีแนวคิด  มีทักษะความสามารถ มีต้นทุนในการด าเนินชีวิต และ
จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างไร  แล้วจัดท า (Family Folder)  
    3. อ าเภอฯ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามปัญหา/ความต้องการ กรณีเกินศักยภาพส่งข้อมูล             
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดให้ความช่วยเหลือ 
    4. อ าเภอบันทึกข้อมูลครัวเรือนและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นลงในโปรแกรม  KHM  
    5. ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) ท าหน้าที่ลงพืน้ทีป่ระเมินครัวเรือนเพื่อคัดแยกสถานะ
ครัวเรือนโดยแยกเป็น  3  สถานะ - พัฒนาต่อได้ - ต้องสงเคราะห์ - ต้องทบทวน  บนัทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรม  KHM 
 ขั้นที่ 3 สนบัสนนุครัวเรือนตามสถานะ (ด าเนนิการ 3  เดือน) 
  1.ครัวเรือนประเภทต้องทบทวน 
    2. ครัวเรือนประเภทต้องสงเคราะห์ 
      3. ครัวเรือนประเภทพัฒนาต่อได้ 
 ขั้นที่ 4 สร้างความยั่งยนืด้วยปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รู้อยู่ รู้กิน รู้ใช้)  
  1. กลุ่มเป้าหมายด าเนนิการ 
    2. โดยแยกการด าเนินการของครัวเรือนตามสถานะ 

 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้รบัจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจยัสามารถวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยัได้ 
ดังนี้  
 1. กระบวนการการน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสนิธุ์ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
 การวิจัยพบว่า กระบวนการการน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการ
คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีดังนี้ 
 1) การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล อย่างชัดเจน และก าหนดอ านาจหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ 
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 2) การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุม มีกระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่การส ารวจครัวเรือนยากจน การดูแลช่วยเหลือ แต่ละ
กลุ่มครัวเรือน จนถึงการหลุดพ้นการเป็นครัวเรือนยากจน 

 3) การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีการประเมินผล
ติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบโปรแกรมที่สะดวกและเข้าถึงง่าย 

 4) การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  มุ่งเน้นให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้งให้ชุมชนช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
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 5) การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ได้การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป็นหลัก 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคน
กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
  การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ         
ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประกอบด้วย 
 1) ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  รวมถึงการสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชน ท าให้ประชาชนไม่รับการช่วยเหลือ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 2) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการฯ ของประชาชน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 3) ปัญหาด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมทั้ง ในพื้นที่มีงานหลายด้าน              
ในปริมาณมาก ท าให้ไม่สามารถท างานได้ทันตามเวลาที่ก าหนดอีกทั้งงานขาดคุณภาพ 
 4) ปัญหาด้านเอกสารและระบบติดตามประเมินผลโครงการฯ มีแบบฟอร์มมากเกินความจ าเป็น 
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกข้อมูล 
 5) การด าเนินโครงการฯ มีหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เกิดการผลักภาระระหว่างหน่วยงาน ขาด
การบูรณาการอย่างแทจ้ริง 
 6) ปัญหาข้อมูลครัวเรือนยากจนมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ครอบคลุม ตกหล่น ไม่เปน็
ปัจจุบนั  

 3. แนวทางการพฒันาการด าเนนิการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสนิธุ์ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
 การวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตาม
โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีดังนี้ 

 1) เจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนและร่วมวางแผนการท างาน
ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง 
 2) ปรับแนวคิดและทัศนคตทิี่ถูกต้องเก่ียวกับการด าเนินโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน 
และประชาชนในพื้นที่ 

 3) มีการตั้งหน่วยงานซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขปญัหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประชาชน 

 4) ปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ง่ายและสะดวกต่อการบันทึก รวมทั้งลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน 

 5) จัดท าแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และมีการติดตามผลอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 6) ก าหนดแผนการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนยากจนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และก าหนด

หลักเกณฑ์ป้องกันการเกิดครัวเรือนยากจนรายใหม่ โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ และ
ปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่ตระหนักและเข้าใจถึงความพอเพียง  
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อภิปรายผล  
  จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 กระบวนการการน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มปีระเด็นทีน่ ามาอภิปรายดังนี้ 
 กระบวนการการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล อย่างชัดเจน และก าหนดอ านาจหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ 
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม มีกระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่การ
ส ารวจครัวเรือนยากจน การดูแลช่วยเหลือ แต่ละกลุ่มครัวเรือน จนถึงการหลุดพ้นการเป็นครัวเรือนยากจน มี
การประเมินผลติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบโปรแกรมที่สะดวกและเข้าถึงง่าย  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิเชียร  ชื่นชอบ (2558) ได้กล่าวสรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติทุกนโยบายต้องอาศัยหลาย
หน่วยงาน หลายสังกัด หลายระดับ มีหน่วยงานมาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพราะแต่ละหน่วยมีความ
ช านาญแตกต่างกันแต่นโยบายต้องการคนที่มีความรู้หลายๆ ด้าน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (2558) ได้กล่าวสรุปว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ในกระบวนงาน
ที่ 1 ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) สร้างทีมปฏิบัติการจากการบูรณาการภารกิจ บทบาท
จากหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้องท าการศึกษาข้อมูล (จปฐ.) เพื่อค้นหาและระบุครัวเรือนเป้าหมาย กระบวนงาน
ที่ 2 จัดท าเข็มทิศชีวิต หรือ “แผนที่ชีวิต” (Life Compass) ทีมงานผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ร่วมกันจัดการเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจทั้งในทีมงานและการค้นหาช่องทาง วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีทิศทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาให้พ้นจน กระบวนงานที่ 3 บริหารจัดการชีวิต (Life Management) การน าเอาแผนที่
ชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พ้นจนของครัวเรือนเป้าหมายที่จัดท าไว้ ไปปฏิบัติให้เห็นผล โดยครัวเรือน
ยากจนด าเนินการในส่วนที่ด าเนินการเองได้ ส่วนทีมปฏิบัติการช่วยกันน าแผนที่ชีวิตเสนอให้บรรจุในแผน
ชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการบูรณาการการปฏิบัติให้
เป็นไปตามบทบาทภารกิจ กระบวนงานที่ 4 ดูแลชีวิต (Life Improvement) ทีมปฏิบัติการและผู้น าชุมชน  
ผู้ที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตของครัวเรือนยากจน ให้การสนับสนุน ดูแล
ประคับประคอง ปรับปรุงแผนที่ชีวิตให้เหมาะสมสมบูรณ์ขึ้น รวมถึงการค้นหาครัวเรือนยากจนเป้าหมายใหม่
ที่ต้องให้มีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปีต่อไป 

 กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งเน้นให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้งให้ชุมชนช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป็นหลัก  สอดคล้องกับแนวคิดจังหวัด
กาฬสินธุ์ (2560) สรุปได้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่                   
พสกนิกรชาวไทย ในการด ารงตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคน
กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

 1. ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงการสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชน ท าให้ประชาชนไม่รับการช่วยเหลือ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์วิวัธน์  พระเดชพงษ์ (2541) ได้ศึกษาเรื่องการน า
นโยบายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเฉพาะกรณีโครงการแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้ง ส านักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าโครงการแยกขยะมูลฝอยก่อนน าทิ้ง ส านักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ยังไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
1) โครงการฯ มีกระบวนการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์น้อยไม่ทั่วถึง และไม่ต่อเนื่อง 2) การด าเนินงานลด
ปริมาณขยะมูลฝอย มีเฉพาะการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้มีการแยกก่อนทิ้ง แต่ไม่มีการท าแผนระดับปฏิบัติ
ในพื้นที่เฉพาะ โดยขาดระบบการน ามูลฝอยที่มีค่าที่แยกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ครบวงจร 3) ขาดแคลน
ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการบริหารโครงการ ได้แก่ งบประมาณ เช่นรถเก็บขยะมูลฝอย ถังรองรับมูลฝอย
ชนิดแยกประเภท 4) ความต้องการของกลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการ ยังไม่ได้รับการตอบสนอง                
อย่างแท้จริง 5) ข้าราชการระดับปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถ ความตั้งใจในการปฏิบัติงานแต่เจ้าหน้าที่เก็บ
ขนมูลฝอยยังมรการคัดแยกมูลฝอยเพื่อน าวัสดุไปขาย ท าให้เสียเวลาด าเนินงานในโครงการดังกล่าว 
 2. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการฯ ของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร  ชื่นชอบ (2558)  สรุปได้ว่า ข้าราชการระดับล่างเป็นผู้ตีความกฎหรือ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของนโยบายโดยตนเอง ถ้านโยบายนั้นขาดความชัดเจนหรือ               
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตน ก็จะท าให้ข้าราชการระดับล่างเหล่านั้นอาจไม่ยอมรับนโยบายไปปฏิบัติ
ได้ หรือตีความนโยบายนั้นเสียใหม่ หรือบางครั้งอาจบิดเบือนข้อมูลต่อประชาชนได้ นอกจากนี้ ข้าราชการ
ระดับล่างยังเป็นผู้ท างานใกล้ชิดกับประชาชนผู้มารับบริการหรือกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบายโดยตรง                    
ถ้าผู้ปฏิบัติงานระดับล่างมีความจริงใจและจริงจังในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนด้วยจิตส านึก
ของการเป็นข้าราชการที่ดี การน านโยบาย/แผนงาน/โครงการไปปฏิบัติย่อมบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
แน่นอน 
 3. ปัญหาด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมทั้งในพื้นที่มีงานหลายด้าน ในปริมาณมาก 
ท าให้ไม่สามารถท างานได้ทันตามเวลาที่ก าหนดอีกทั้งงานขาดคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์  
ผิวทอง (2550) ได้ศึกษาเรื่องการน านโยบายโครงการคาราวานแก้จนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาอ าเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท สามารถปฏิบัติงานตามโครงการ
คาราวานแกจนไดประสบความสาเร็จบรรลุตาม เปาหมายของกรมการปกครองป 2549 คิดเปนรอยละ 
40.00 ของจ านวนผูจดทะเบียนทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท ซึ่งความส าเร็จของการด าเนินงานอยู่ที่ป จจัย                  
3 ประการคือ ดานงบประมาณพบว่า มีความเพียงพอส าหรับการปฏิบัตงานในพื้นที่แลวเปนอยางดีอีกทั้ง
คณะท างานในองคกรการบริหารงานอ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาทไดมีการจัดทาแผนงาน/โครงการในการ
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน  อยางเปนระบบสามารถติดตามประเมินผลการใหความชวยเหลือผูประสบ                
ปญหาความเดือดรอนไดอยางเป็นระบบและที่ส าคัญประธานคณะกรรมการบริหารฯ (นายอ าเภอเมือง
ชัยนาท) มีภาวะความเปนผู้น าสามารถสรางความรวมมือจากหน่วยงานตาง ๆ ไดเปนอย่างดี และจริงใจทุมเท
ในการปฏิบัติงานการใหความชวยเหลือแกไขปญหาความยากจนใหแกประชาชนผูประสบปญหาความเดือด            
รอนอยางจริงจังจึงท าใหการด าเนินงานให้ ความช่วยเหลือเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตก็ยัง
พบวา ปจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานการแกไขปญหาความยากจน คือ นโยบายโครงการคาราวาน               
แกจนไม่มีความชัดเจน การสนับสนุนชวยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ มีจ านวนน้อย อีกทั้ ง เจาหน้าที่                         
ผูปฏิบัติงาน มีจ านวนไมเพียงพอกับการด าเนินการใหความชวยเหลือประชาชน และที่ส าคัญ คือขาดการมี                
สวนรวมของประชาชน และการขาดจิตส านึกของเจาหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 4. ปัญหาด้านเอกสารและระบบติดตามประเมินผลโครงการฯ มีแบบฟอร์มมากเกินความจ าเป็น              
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกข้อมูล สอดคล้องกับแนวคิดของ จุมพล หนิมพานิช (2547)  สรุปได้ว่า 
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ส าหรับระบบราชการโดยทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนามักจะมีโครงสร้างที่เป็นองค์การขนาดใหญ่ 
มีความสลับซับซ้อนสูง (Complexity) มีสายการบังคับบัญชายาว (Hierarchy) มีขั้นตอนในการบริหารงาน
มาก การให้บริการล่าช้า (Red Tape) การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ประเทศไทยที่ผ่านมาก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกนั 
 5. การด าเนินโครงการฯ มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการผลักภาระระหว่างหน่วยงาน                 
ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันภัทร  โคตรสิงห์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการน า
นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ  การศึกษาวิจัยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการน า
นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 2) ศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนและเงื่อนไขที่
ส่งผลให้ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงจ ากัดและสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านป่าซางจ ากัดได้รับโฉนด
ชุมชน ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเฉพาะส่วนและภาพรวมโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
และใช้การวิเคราะห์สาเหตุของ Mill กระบวนการน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติสรุปได้เป็น 5 ขั้นตอนหลัก
ได้แก่ การก าหนดผู้รับผิดชอบนโยบาย การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การสร้างการยอมรับในนโยบาย                
การด าเนินงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยพบว่ามีเงื่อนไขหลักที่
มีอิทธิพลต่อผลผลิตของนโยบายได้แก่ ความไม่ชัดเจนของเนื้อหาสาระของนโยบาย การขาดกฎหมายรองรับ
อ านาจในการด าเนินงานนโยบาย การขาดความร่วมมือทางการเมืองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยง ถ่วงเวลา ยึดถือกฎหมายแบบกัดคัมภีร์เป็นต้น และ
ลักษณะของชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย 
 6. ปัญหาข้อมูลครัวเรือนยากจนมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ครอบคลุม ตกหล่น ไม่เป็น
ปัจจุบัน  

 แนวทางการพัฒนาการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนและร่วมวางแผนการท างาน
ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2558) ได้กล่าวสรุปว่า ขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ในระดับจุลภาค แบ่งย่อยออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรก ได้แก่ ขั้นการระดมพลัง เป็นขั้นตอนที่
หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องด าเนินการในสองกิจกรรมคือ การพิจารณารับนโยบายและการแสวงหาความ
สนับสนุนในนโยบายจากท้องถิ่น ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้รับการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ขั้นตอนที่สามได้แก่ ขั้นการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเนื่องครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการที่จะท าให้นโยบายนั้นถูกปรับเปลี่ยน
และได้รับการยอมรับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนนี้เป็นการหาทางท านโยบายนั้นได้รับ
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 2. ปรับแนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์  ผิวทอง (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการน านโยบายโครงการ
คาราวานแก้จนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาอ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท สามารถปฏิบัติงานตามโครงการคาราวานแกจนไดประสบความสาเร็จบรรลุตาม เปาหมาย
ของกรมการปกครองป 2549 คิด เปนรอยละ 40.00 ของจ านวนผูจดทะเบียนทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท                
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ซึ่งความส าเร็จของการด าเนินงานอยู่ที่ปจจัย 3 ประการคือ ดานงบประมาณพบว่า มีความเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานในพื้นที่แลวเปนอยางดี อีกทั้งคณะท างานในองคกรการบริหารงานอ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ไดมีการจัดทาแผนงาน/โครงการในการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนอย างเปนระบบสามารถติดตาม
ประเมินผลการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาความเดือดรอนไดอยางเป็นระบบและที่ส าคัญประธาน
คณะกรรมการบริหารฯ (นายอ าเภอเมืองชัยนาท) มีภาวะความเป นผู้น าสามารถสรางความรวมมือจาก
หน่วยงานตาง ๆ ได เปนอย่างดี และจริงใจทุมเทในการปฏิบัติงานการใหความชวยเหลือแกไขปญหาความ
ยากจนใหแกประชาชนผูประสบปญหาความเดือดรอนอยางจริงจังจึงท าใหการด าเนินงานให้ ความช่วยเหลือ 
เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตก็ยังพบวา ปจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานการแกไขปญหา
ความยากจน คือ นโยบายโครงการคาราวานแกจนไม่มีความชัดเจน การสนับสนุนชวยเหลือจากหน่วยงาน
ต่างๆ มีจ านวนน้อย อีกทั้ง เจาหน้าที่ผูปฏิบัติงาน มีจ านวนไมเพียงพอกับการด าเนินการใหความชวยเหลือ
ประชาชน และที่ส าคัญคือขาดการมีสวนรวมของประชาชน และการขาดจิตส านึกของเจาหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

3. มีการตั้งหน่วยงานซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันภัทร  โคตรสิงห์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการน านโยบายโฉนดชุมชนไป
ปฏิบัติ  ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการด าเนินงานเพื่อใหนโยบายโฉนดชุมชนสามารถด าเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมีดังตอไปนี้ 1) การสรางความชัดเจนในนโยบายโดยการจ ากัด
ขอบเขตของกลุมเปาหมายและการก าหนดเปาหมายในการด าเนินงาน 2) การเสริมสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงาน 3) การจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายโฉนดชุมชนโดยตรงโดย 4) การก าหนดกฎหมาย
ขึ้นมารองรับการน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติและ  5) การสรางแรงจูงใจในการท างานและการสรางความ
ผูกพันในเปาหมายของนโยบาย ซึ่งแนวทางดัง กลาวจะสามารถด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจะตองไดรับการสนับสนุนทางการเมืองทั้งจากฝายรัฐบาลและ หนวยงานที่เก่ียวของ 

4. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ง่ายและสะดวกต่อการบันทึก รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
เพื่อความรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน  

5. จัดท าแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และมีการติดตามผลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชาติ  ปุษยะนาวิน (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการน านโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) ขยายผลนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 2) ปรับกระบวนการติดตามควบคุมและประเมินผลการน านโยบายไป
ปฏิบัติโดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3) ปรับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ วิธีการ
จัดเก็บและการรายงานผลการปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครควรปรับหรือเพิ่มตัวชี้วัดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของนโยบาย 

6. ก าหนดแผนการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนยากจนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และก าหนดหลักเกณฑ์
ป้องกันการเกิดครัวเรือนยากจนรายใหม่ โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ และปลูกฝังให้
เยาวชนในพื้นที่ตระหนักและเข้าใจถึงความพอเพียง สอดคล้องกับแนวคิด ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ , 
(2549) ได้กล่าวสรุปว่า กระบวนงานที่ 4 ดูแลชีวิต (Life Improvement) : ทีมปฏิบัติการและผู้น าชุมชน ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตของครัวเรือนยากจน ให้การสนับสนุน ดูแล
ประคับประคอง ปรับปรุงแผนที่ชีวิตให้เหมาะสมสมบูรณ์ขึ้น รวมถึงการค้นหาครัวเรือนยากจนเป้าหมายใหม่
ที่ต้องให้มีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปีต่อไปกระบวนการทั้ง 4 กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
ของรัฐบาลในการจัดการกับการลดปัญหาความยากจน ซึ่งมีข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพของสถาบันรัฐแต่ละ
แห่งโดยเฉพาะยิ่งความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการที่สมเหตุสมผล                    
การสังเคราะห์และประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูล/เครื่องชี้วัด  ดังนั้น กรอบการด าเนินการนี้จึง                     
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เหมาะส าหรับสถาบันรัฐที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์และประเมินผล
ข้อมูล เพื่อสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จของการลดปัญหาความยากจน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยน ติดตามประเมินผลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนโครงการฯไปในทิศทางเดียวกัน และบูรณาการกันอย่างแท้จริง 
 2. ควรมีการตั้งหน่วยงานซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประชาชน 

3. ควรปลูกฝังให้เยาวชนมีความเกื้อกูลช่วยเหลือพี่น้องและผู้อื่น  พร้อมทั้งตระหนักและให้
ความส าคัญกับการน าปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. ควรมีการส ารวจทบทวนครัวเรือนยากจนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้ง ก าหนดหลักเกณฑ์
ป้องกันการเกิดครัวเรือนยากจนรายใหม่ โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้  
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