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Title:  The result of the implementation of the project "Sustainable Thai Popularity" 
(Village/community, two hundred thousand baht each) to practice to improve the quality 
of life: case study PhraPradaeng District SamutPrakarn Province 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกระบวนกำรขับเคลื่อนโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละ
สองแสนบำท) ไปปฏิบตัิเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต กรณีศึกษำอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ศึกษำปัญหำ 
และอุปสรรค ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) และศึกษำ
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยใช้วิธีวิจัยเอกสำรและวิจัยสนำม กำรวิจัยสนำมเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีกำร
สัมภำษณผ์ู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน 10 คน สัมภำษณต์ำมวัตถุประสงคก์ำรศึกษำวิจัยและตำมค ำถำมที่ก ำหนดในแบบ
สัมภำษณ์เท่ำนั้น โดยวิธีจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตำมค ำบอกของผู้ถูกสัมภำษณ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ อ ำเภอพระ
ประแดงได้ขับเคลื่อนโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) เป็นไปตำมแนวทำง กรอบแนวคิด 
และวัตถุประสงค์ของโครงกำร กล่ำวคือ แต่ละโครงกำรเกิดจำกควำมต้องกำร และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนอย่ำง
แท้จริง มุ่งเน้นให้ประชำชนมีบทบำทและรู้จักตื่นตัวต่อกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงชีวิต ครอบครัว และสังคมมำกขึ้น 
ตั้งแต่ขั้นตอนก ำหนดโครงกำรเป็นกิจกรรมที่ประชำชนเสนอผ่ำนเวทีประชำคมหมู่บ้ำนใช้กลไกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
(กม.) เป็นหลักในกำรขับเคลื่อนจนกระทั่งสิ้นสดุโครงกำร โดยมีหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องบูรณำกำรร่วมกนัช่วยสนับสนุน 
นอกจำกนีโ้ครงกำรดังกล่ำวยังมสี่วนช่วยให้เกดิกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐำนรำกใหด้ีขึ้น เช่น โครงกำรประเภทก่อสรำ้ง 
กำรขุดลอกคลอง กำรจดัท ำระบบส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร คือกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรจ้ำงแรงงำนในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก 
หำกมีไม่เพียงพอจึงใช้แรงงำนจำกชุมชนใกล้เคียง ท ำให้เกิดกำรกระจำยเม็ดเงินสู่ชุมชนเป็นวงกว้ำง ตลอดจนโครงกำร
ประเภทส่งเสริมอำชีพ เน้นกิจกรรมที่เพิ่มพูนควำมรู้ และทักษะกำรประกอบอำชีพ เช่น โครงกำรท ำขนมไทย ท ำน้ ำ
สมุนไพร กระเป๋ำจักรสำน กำรเพำะเห็ด เป็นกำรสร้ำงทำงเลือกให้ประชำชนมีรำยได้ส ำหรับจุนเจือครอบครัวได้เพิ่มขึ้น 
เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทีเ่หมำะสม ประชำชนมีประสิทธิภำพจะเป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำประเทศด้ำนอื่นๆ ต่อไป  

ค าส าคัญ: ไทยนิยม, กำรพฒันำคุณภำพชวีิต 

 

 

 

 
 *บทควำมนี้เรียบเรียงจำกกำรค้นคว้ำอิสระ เรื่อง ผลของกำรน ำโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท)  
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต: กรณีศึกษำอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 **นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
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บทน า 
 สถำนกำรณ์ควำมยำกจนของประเทศไทย ปี 2560 พบว่ำมีคนจน จ ำนวน 5.3 ล้ำนคน คิดเป็นสดัส่วนคน
จนร้อยละ 7.87 โดยคนยำกจนมีรำยไดเ้ฉลี่ย 2,823 บำทต่อคนต่อเดือน และสถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำดำ้นรำยได้
วัดโดยสัมประสิทธิ์จินี่ (Gini coefficient) แย่ลงโดยมีค่ำสัมประสิทธิจ์ินี่ด้ำนรำยไดเ้ท่ำกับ 0.453 เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 
ที่เท่ำกับ 0.445 ท้ังนี้ มีประเด็นควำมเหลื่อมล้ ำที่น่ำสนใจ ได้แก่ 1.รำยได้ของกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ท่ีมีรำยได้
ต่ ำสุดยังเพิ่มขึ้นในอัตรำที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี ที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 12 ซึ่งจะมีผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยของแผนฯ ได้ 2.ประชำกรต้องแบกรับภำษี และภำระคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ คิด
เป็นสัดส่วนต่อรำยได้ในด้ำนต่ำงๆ ท่ีสูง และ 3.กำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วย แหล่งน้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ 
โทรศัพท์พ้ืนฐำน และสิ่งสำธำรณประโยชน์อื่นๆ มีแนวโน้มยังไม่เพียงพอ และยังมีควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึง (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ, ส ำนักพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวช้ีวัดภำวะสังคม, 2560) 
 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในประเทศจึงเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม 
(Economic and Social Development) ไม่ว่ำจะมรีะบบกำรปกครองหรือระบบเศรษฐกิจแบบใดกต็ำม เพรำะ
กำรที่ประชำชนมีคณุภำพชีวิตที่ดจีะน ำมำซึ่งทรัพยำกรมนุษย์ทีม่ีประสิทธิภำพ รวมถึงเป็นแรงขับเคลือ่นในกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน จึงกล่ำวได้ว่ำประเทศ เมื่อ
ประชำชนไดร้ับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตแล้ว ประเทศจึงจะมีกำรพัฒนำไปได้อย่ำงยั่งยืนนั่นเอง 
 ซึ่งรัฐบำลภำยใต้กำรน ำของนำยกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จึงได้เสนอหลักกำรกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 ไปสู่กำรปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรไีด้มมีติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 
2561 โดยก ำหนดกรอบหลักกำรในกำรด ำเนินกำร กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศไทยไปสู่ควำมยั่งยืน ตำม
โครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ  
 1. สัญญำประชำคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง: กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  
 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน: กำรดูแลผู้มีรำยได้น้อย  
 3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข: กำรพัฒนำควำมเป็นอยู่ อำชีพ และรำยได้ให้แกป่ระชำชน  
 4. วิถีไทย วิถีพอเพียง: ส่งเสริมใหน้ ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต รวมทัง้กำร
สร้ำงวินัยกำรออมในทุกกลุ่มช่วงวัย  
 5. รู้สิทธิ รู้หน้ำที่ รู้กฎหมำย: ให้ควำมรู้ประชำชนในเรื่อง สิทธิ หน้ำที่ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี  
 6. รู้กลไกกำรบริหำรรำชกำร: กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเรื่อง กลไกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแต่ละระดับ  
 7. รู้รักประชำธิปไตยไทยนิยม: กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนในหลักธรรมำภิบำล  
 8. รู้เท่ำทันเทคโนโลยี: กำรให้ควำมรู้ประชำชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ควำมส ำคัญต่อกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ถูกต้อง  
 9. ร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด: บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดอย่ำงครบวงจร  
 10. งำนภำรกิจของทุกหน่วยงำน (Function): โครงกำร/กิจกรรมของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่ลงไป
ปฏิบัติในพื้นที่  
 ส ำหรับโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) เป็นโครงกำรที่อยู่ในกรอบที่ 3 ชุมชน
อยู่ดีมีสุข ซึ่งมุ่งหวังยกระดับคณุภำพชีวิตของประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยให้ประชำชนเข้ำมำมสี่วน
ร่วมในกำรแก้ไขปญัหำควำมเดือดร้อนในพ้ืนท่ีของตนเอง ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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และสำธำรณะประโยชน์อื่นๆ ด้วยกำรคิดค้นปญัหำผ่ำนกระบวนกำรประชำคมแล้วเสนอเป็นแผนงำน/โครงกำร เพื่อ
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง (ส ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่. 2561) นอกจำกนี้ ได้ส่งเสริม
ให้เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัฐำนรำก เสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง ท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำน 
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และท ำให้ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยูด่ีขึ้น ตลอดจนมีศักยภำพในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม และพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน (รัฐบำลไทย, 2561) 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รัฐบำลได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อ
ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล รักษำทิศทำงควำมเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีมีกำร
ขยำยตัวให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศอย่ำงยั่งยืน โดย
จัดสรรงบประมำณ เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่หมู่บ้ำน/ชุมชน จ ำนวน 82,371 แห่ง เป็นเงิน 16,474.2 ล้ำน
บำท นอกจำกนี้คณะรัฐมนตรี ไดม้ีมติเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 รับทรำบกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) ซึ่งจังหวัดสมุทรปรำกำรไดร้บักรอบตำมมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว จ ำนวน 6 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร อ ำเภอบำงบ่อ อ ำเภอบำงพลี อ ำเภอพระ
ประแดง อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอ ำเภอบำงเสำธง (รวม 580 หมู่บ้ำน/ชุมชน 724 โครงกำร) งบประมำณทั้งสิ้น 
116,000,000 บำท (หนังสือสั่งกำรกรมกำรปกครอง ด่วนที่สดุ ที่ มท 0310.2/ว 6566 ลงวันท่ี 2 เมษำยน, 2561, 
หน้ำ 6) นอกจำกน้ี กระทรวงมหำดไทย, กรมกำรปกครอง (2562) ได้รำยงำนว่ำ อ ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปรำกำร ประกอบด้วย 180 หมู่บ้ำน/ชุมชน (รวม 224 โครงกำร) ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น จ ำนวน 
35,847,000 บำท (สำมสิบห้ำล้ำนแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลำกรของกรมกำรปกครอง จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำกระบวนกำรขับเคลื่อนโครงกำร 
“ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำนละสองแสนบำท) ไปปฏิบัตเิพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต และศึกษำปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำคณุภำพชีวิต พ้ืนท่ีศึกษำอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อเพิม่พูนองค์
ควำมรู้และเรียนรู้วิธีกำร ขั้นตอนของกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรม และน ำผลกำรศึกษำไปปรับใช้ให้เกิดควำมยั่งยืน
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตพื้นที่อ่ืนต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีแนวทำงกำรศึกษำวิจัย ออกเป็น 2 แบบ ดังนี ้
  1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมลูจำกเอกสำร (Documentary research) โดยศกึษำค้นคว้ำและรวบรวมข้อมลู
จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง อำท ิพระรำชบัญญัติ หนังสือสั่งกำร เอกสำรวิชำกำร วำรสำร บทควำม รำยงำนผล วิทยำนิพนธ ์
ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือด ำเนินงำนโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และงำนวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุดจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ และองค์กำรต่ำงๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
  2. วิธีกำรรวบรวมข้อมลูจำกภำคสนำม (Field research) ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภำษณผ์ู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญ (Key information interview) เป็นบุคคลผู้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจประเด็นกำรวิจัยโดยตรง จ ำนวน 10 คน ใน
กำรนี้ จะท ำกำรสัมภำษณต์ำมข้อก ำหนดของวัตถุประสงค์และตำมแบบค ำถำมที่ก ำหนดไว้เท่ำน้ัน ก่อนกำรเก็บ
รวบรวมข้อมลูผู้วิจยัก ำหนดวันนัดหมำยสมัภำษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สมัภำษณ์ทรำบก่อนล่วงหน้ำ โดยก่อนสัมภำษณ์จะ
ขออนุญำตผู้ถูกสัมภำษณ์ในกำรจดบันทึกกำรสนทนำก่อนทุกครั้ง ในกำรสัมภำษณผ์ูส้ัมภำษณ์จะใช้กำรเขียนจด
บันทึกและบันทึกเสยีง 
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  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

  เป็นผู้ให้สมัภำษณ์ข้อมูลส ำคญัเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน ตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) ก ำหนดเป็นข้ำรำชกำร ผู้น ำชุมชน และประชำชนท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นกำรวิจยัใน
ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รวมจ ำนวน 10 คน ดังนี ้
  1. เป็นข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีระดับอ ำเภอที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 4 คน ได้แก่ ปลดัอ ำเภอพระ
ประแดง จ ำนวน 2 คน และเจ้ำหน้ำท่ีของอ ำเภอพระประแดง จ ำนวน 2 คน 
  2. เป็นผู้น ำชุมชนทีเ่กี่ยวข้อง จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ก ำนัน จ ำนวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้ำน จ ำนวน 1 
คน และคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) จ ำนวน 1 คน 
  3. เป็นประชำกรผู้มสี่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำน ตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/
ชุมชนละสองแสนบำท) พ้ืนท่ีอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 3 คน 

  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยกรณศีึกษำครั้งนี้ ได้แก่ 
  1. ศึกษำรวบรวมจำกเอกสำร (Documentary) โดยศึกษำจำกระเบยีบ ค ำสั่ง หนังสือ บทควำม 
เว็บไซต์ รำยงำนผล เอกสำรงำนวจิัย คู่มือกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเอกสำรทำงวิชำกำรต่ำงๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
  2. ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ โดยสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง หรือกำรสัมภำษณแ์บบเป็น
ทำงกำร (Structured interview or Formal interview) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สมัภำษณ์ เช่น อำย ุและต ำแหน่งปัจจุบัน  
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรขับเคลื่อนกำรน ำโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/
ชุมชนละสองแสนบำท) ไปปฏิบัตเิพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต กรณีศึกษำอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
     ส่วนที่ 3 - ปัญหำ อุปสรรค ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) กรณีศึกษำอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
     - ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคณุภำพชีวิต 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลกำรวิจัย ประกอบด้วย 
 กำรวิจัยเอกสำร พบว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคือกำรพัฒนำ ส่งเสริม และยกระดับคณุภำพควำมเปน็อยู่
ของบุคคล ครอบครัว และสังคมใหม้ีประสิทธิภำพ และมีควำมเหมำะสมในระดับหนึ่งที่รับได้และพึงพอใจ ไม่ว่ำจะ
เป็น 1.คุณภำพชีวิตทำงด้ำนร่ำงกำย เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ประกำร เช่น อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย และยำ
รักษำโรค 2.คุณภำพชีวิตด้ำนเศรษฐกิจ เช่น มอีำชีพมั่นคงมีรำยได้เพียงพอต่อกำรครองชีพและเกื้อหนุนครอบครัว
ตนเองได้กำรได้มีงำนท ำที่ดี 3.คุณภำพชีวิตด้ำนสังคม คือกำรได้กำรยอมรับจำกสังคม มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
ต่อบริบทของสภำวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ดี มีควำมส ำเรจ็และบรรลเุป้ำหมำยในชีวิต 4.คุณภำพชีวิตด้ำน
สภำพแวดล้อมคือกำรไดม้ีทรัพยำกรในกำรด ำรงชีพท่ีมีคุณค่ำและใช้ประโยชน์ตำ่งๆได้ เช่น มีดินที่ท ำกจิกรรมต่อ
กำรสร้ำงควำมอยู่รอดได้มีน้ ำเพียงพอและบรสิุทธ์ิสะอำดตลอดปี  อำกำศดีไมม่ีมลพิษ ฝุ่นละอองควัน ทรัพยำกรป่ำ
ไม้ได้ พลังงำน และคมนำคมที่เหมำะสมสะดวก 5.คุณภำพชีวิตด้ำนควำมปลอดภัย ทั้งในดำรใช้ชีวิตและปกป้อง
ทรัพย์สิน 6.คุณภำพชีวิตด้ำนจติใจ มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต เสียสละ เมตตำกรุณำ คณุธรรม จริยธรรมอยู่ในตนเอง มี
จิตใจสูง รวมถึงมีจติสำธำรณะช่วยเหลือผู้อื่นควำมกตญัญูกตเวที และควำมจงรักภักดตี่อสถำบันของชำติเป็นต้น  
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 ส ำหรับอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้น ำแนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตไปพัฒนำและ
ยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยูข่องประชำชนในพ้ืนท่ี ตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชมุชนละสอง
แสนบำท) หลักๆ 2 ประกำร คือ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสภำพแวดล้อม โดยส่งเสรมิให้ประชำชนเล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด ำรงชีวิตและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มจี ำกัดเหล่ำนั้นอย่ำงคุ้มค่ำ 
สัมผสัได้จำกโครงกำรที่ชำวบ้ำนเสนอ เช่น โครงกำรปรับปรุงระบบสง่น้ ำในพ้ืนท่ีเกษตร ขุดลอดคลอง พวกเขำรู้จัก
หวงแหน บ ำรุง รักษำ ท ำใหพ้วกเขำได้มีแหล่งน้ ำไว้ใช้เพียงพอและไหลเวียนตลอดป ีและโครงกำรปรบัปรุงภูมิทัศน์ 
ชำวบ้ำนเสนอโครงกำรเพื่อบ ำรุงรกัษำไว้ซึ่งสภำพแวดล้อมใหค้งอยู่ถำวร ให้ดูสะอำดตำ ให้หน้ำบำ้นดหูน้ำมอง ไม่บด
บังวิสัยทัศน์ กำรคมนำคม รวมถึงเป็นกิจกรรมอนรุักษซ์ึ่งระบบนเิวศที่สมบูรณ์อีกด้วย และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ด้ำนเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ชำวบ้ำนจะเสนอจะเน้นในเรื่องส่งเสรมิอำชีพ สร้ำงรำยได้ เช่น อบรมท ำอำหำรไทย ขนม
ไทย (ช่อม่วง) กำรเพำะเลีย้งเห็ด เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำกิจกรรมดังกลำ่วไดส้นับสนุนให้ประชำชนไดม้ีบทบำทและรู้จัก
ตื่นตัวต่อกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงชีวิต ครอบครัว และสังคมมำกข้ึน รู้จักแก้ไขปญัหำของตนเอง วิเครำะหค์วำม
ต้องกำรของตนตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมและทั่วถึงที่ทุกคนควรได้รับประโยชน์ เพรำะกิจกรรม
ของรัฐดังกล่ำวทุกคนสำมำรถเข้ำมำร่วมได้ด้วยควำมสมัครใจ อีกทั้งช้ีแนะให้ชำวบ้ำนรู้จักกำรแบ่งปันและกระจำย
ผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกัน ถือเป็นเรื่องด ีดังนั้น จึงกล่ำวได้ว่ำกำรส่งเสริมกจิกรรมกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตของ
บุคลำกรในประเทศจึงเป็นสิ่งส ำคญัต่อกำรพัฒนำประเทศ เพรำะเมือ่ประชำชนมีควำมพร้อมในปัจจัยด้ำนพื้นฐำน
สมบูรณ์ครบถ้วน มีศักยภำพในกำรด ำรงชีพอย่ำงเหมำะสม ไดร้ับกำรช่วยเหลือสนับสนุนจำกรัฐอย่ำงตอ่เนื่อง ส่งผล
ให้ประเทศได้มีทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภำพ มีศักยภำพเป็นพลงัและเป็นแรงขับเคลื่อนของกำรพฒันำบ้ำนเมือง
ในอนำคตใหเ้กิดควำมเข้มแข็ง ผำสุก เจรญิรุ่งเรือง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
 

 กำรวิจัยภำคสนำม จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมลูส ำคญัตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย  จ ำนวน 10 คน พบว่ำ  
 1. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ไปปฏิบติั 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ ประกอบด้วย 
    1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมูบ่้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) 
กรณีศึกษำอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร พบว่ำ ผลกำรขับเคลื่อนโครงกำรเป็นไปตำมกรอบแนวคิด 
วัตถุประสงค์ และคูม่ือกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยครบถ้วน กล่ำวคอื ตั้งแต่ขั้นเตรียมกำรโดยมีกำรออกค ำสั่งแต่งตั้ง
หน่วยงำนรำชกำรร่วมบูรณำกำรขบัเคลื่อนโครงกำรร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนรำชกำรเป็นที่ปรึกษำ สนับสนุน
แก่ประชำชนใหป้ฏิบัตติำมทิศทำงโครงกำร เพรำะโครงกำรต้องเสนอโดยประชำชน ท ำโดยประชำชน เพื่อประโยชน์
ประชำชน โดยใช้กลไกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) ขับเคลื่อนโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงกำร 
ตัวอย่ำงเช่น เปิดโอกำสให้ประชำชนในพ้ืนท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม โดยมอบหมำยให้ผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน(กม.) 
เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน ประชำสัมพันธเ์ผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรนโยบำย จัดประชุม
ประชำคมลูกบ้ำนเพื่อเสนอควำมตอ้งกำรสิ่งทีจ่ะท ำและประสงค์ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ประกอบด้วย 4 
ประเด็น คือ 1.ต้องเป็นโครงกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 2.ต้องเป็นโครงกำรท ำใหเ้กิดกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจและยกระดับคณุภำพชีวิตให้ดีขึ้น 3.เป็นโครงกำรที่แก้ไขปญัหำควำมเดือดร้อน และ 4.ให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดและด ำเนินโครงกำร ซึ่งอ ำเภอพระประแดงท ำได้ครบถ้วนเป็นไปตำมหลักกำรโครงกำรโดยเรียบร้อย 
เมื่อชำวบ้ำนคัดเลือกโครงกำรแล้วเสร็จ และได้รับกำรจดัสรรเงินงบประมำณ ผู้แทนครัวเรือนจะเข้ำมำร่วมวำงแผน
บริหำรจดักำรเงินงบประมำณ และจัดท ำโครงกำร ส่วนภำครัฐมีหนำ้ทีเ่ร่งรัดใหโ้ครงกำรแล้วเสร็จตำมห้วงระยะเวลำ 
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จะเห็นได้ว่ำ กำรปฏิบัติของอ ำเภอพระประแดงไดด้ ำเนินไปตำมขั้นตอน กรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรทุกประกำร สังเกตจำกไม่พบเรื่องร้องเรยีน ร้องทุกข์ จำกชำวบ้ำนหรือหน่วยงำนส่วนกลำงแต่อย่ำงใด 
    2) กำรกระตุน้เศรษฐกจิในระดับฐำนรำก ซึ่งอ ำเภอพระประแดงมุ่งเน้นให้ประชำชนรว่มคดิ และตัดสินใจเลอืก
ที่จะพัฒนำและทักษะกำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเรื่องกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชน กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ 
ซึ่งเป็นควำมประสงคเ์ป็นควำมต้องกำรของชำวบ้ำน เช่น โครงกำรฝึกอบรมอำชีพท ำขนมเบเกอร์รี่ ท ำขนมไทย (ช่อม่วง) 
เหล่ำนี้ ท ำให้ชำวบ้ำนได้มีกิจกรรมทำงเลือกเสริมเพื่อหำรำยได้แก่ครัวเรือนมำกขึ้น สำมำรถต่อยอดธรุกิจ เกิดรำยรับ 
และกระจำยเงินให้หมุนเวียนไปสู่ชุมชน แต่ผลของกำรกระตุ้นเศรษฐกิจประสบผลส ำเร็จเพียงเล็กน้อย อำจด้วยจ ำนวน
งบประมำณที่ไดร้ับจดัสรรเล็กน้อย และเป็นกิจกรรมท่ีต้องหวังผลระยะยำวจึงต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จ  
    3) กำรยกระดับคณุภำพชีวิตของประชำชน ตำมโครงกำร “ไทยนยิม ยั่งยืน” (หมู่บำ้น/ชุมชนละสองแสนบำท) 
มีกระบวนกำรขับเคลื่อนโดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก มีควำมเหมำะสมแก่บริบทของท้องที่ อำทิ 
กิจกรรมที่ชำวบ้ำนเลือกท ำ เช่น โครงกำรซ่อมแซมทำงเดินเท้ำในชุมชน เป็นลักษณะกิจกรรมพัฒนำสิ่งสำธำรณประโยชน์
ภำยในชุมชนประชำชนใช้ประโยชนร์่วมกัน เอื้อควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถใช้ทำงเดินสัญจรร่วมกันโดยเท่ำเทียม 
เกิดควำมปลอดภยั นอกจำกน้ี โครงกำรประเภทส่งเสริมรำยได้ อำชีพ เป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่ช่วยส่งผลให้ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตด้วยควำมอยู่ดีมีสุข เพรำะท ำให้ประชำชนเกิดรำยได้เพิ่มขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรคุณภำพชีวิต ตำมโครงกำร 
“ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) ช่วยยกระดับคณุภำพชีวิตประชำชนเล็กน้อย เนือ่งจำกกิจกรรม
ได้รับกำรสนบัสนุนงบประมำณน้อยเกินไป และกิจกรรมขำดกำรต่อยอด และติดตำมโดยต่อเนื่อง 
 

 2. ปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชน
ละสองแสนบาท)  
    จำกกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำ และอุปสรรคในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) ประกอบด้วย 

ด้านลักษณะโครงการ 
    1) ปัญหำข้อจ ำกัดดำ้นวัตถุประสงค์ และงบประมำณโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละ
สองแสนบำท) ไมส่ำมำรถสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยรอบด้ำน กล่ำวคือ กรณีชำวบ้ำนเสนอโครงกำร
ซ่อมแซมบ้ำน แต่ขอ้เท็จจริงกระท ำไมไ่ด้เนื่องจำกขัดแย้งวัตถุประสงค์ เพรำะวัตถุประสงค์ก ำหนดต้องเป็นกิจกรรม
เพื่อส่วนร่วม เป็นสิ่งสำธำรณะประโยชน์ประชำชนท่ัวไปใช้ประโยชนร์่วมกัน แต่หำกกล่ำวถึงหลักกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต กำรพัฒนำแหล่งพักพิงที่อยู่อำศัยย่อมเป็นไปตำมแนวคิดส ำหรบักำรยกระดับคณุภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนประกำรหนึ่ง เพรำะท ำให้ชำวบ้ำนได้มีควำมสุขต่อกำรด ำรงชีวิต และกรณีชำวบ้ำนเสนอให้โครงกำรขอ
สร้ำงโรงพยำบำล เพื่อให้เกิดควำมสะดวก ปลอดภัย และเข้ำถึงกำรบริกำรสุขภำพได้อย่ำงรวดเร็วทั่วถึง แต่ข้อเท็จจริง
กิจกรรมดังกล่ำวถูกจ ำกัดด้วยเงินงบประมำณทีต่้องจัดท ำภำยใต้วงเงิน 200,000 บำท ท ำให้ไม่สำมำรถยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนประเดน็นี้ได้ เชนนีน้ับเป็นปญัหำที่ท ำใหไ้ม่สำมำรถช่วยลดควำมทุกข์เข็ญของประชำชน
ให้บรรเทำลงได้ นอกจำกน้ี กรณีเรื่องของควำมปลอดภัย ชำวบ้ำนยงัประสงค์ท ำโครงกำรจดัหำ/ซื้อกล้องวงจรปิด 
เพื่อใช้ส ำหรับสอดส่อง ตรวจตรำ ดคูวำมเคลื่อนไหวทีเ่กิดขึ้นในชุมชน เพื่อป้องกันกำรโจรกรรม และลดปัญหำ
อำชญำกรรมต่ำงๆ เนื่องจำกอ ำเภอพระประแดงประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชำติ เปน็พื้นที่สีเขียว
ขนำดใหญ่ใกล้กรุงเทพมหำนครและมเีส้นทำงจักรยำนให้ได้ไปปั่นชมธรรมชำต ิรวมถึงมีตลำดน้ ำบำงผึ้งซึ่งเป็นจุดขำย
สินค้ำพื้นบ้ำนที่น่ำสนใจ ล้วนดึงดูดให้บุคคลภำยนอก นักท่องเที่ยวหมุนเวียนเข้ำสู่ชุมชนจ ำนวนมำก ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชำชนไดเ้กิดควำมมั่นใจ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ชำวบ้ำนจึงเห็นถึงควำมจ ำเป็นต้องติดตั้งและท ำกิจกรรม
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ดังกล่ำว แต่อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรดังกล่ำวกลับเป็นข้อห้ำมใหด้ ำเนนิกำรตำมข้อจ ำกดัโครงกำร แต่ควำมเป็นจริง
คุณภำพชีวิตด้ำนควำมปลอดภยันบัเป็นหลักกำรหนึ่งทีจ่ะช่วยให้ควำมเป็นอยู่ของประชำชนมีควำมมัน่คงปลอดภัย  
    2) ปัญหำกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำทีม่คีวำมกระชั้นชิดมำกเกินไป แต่ละขั้นตอนไม่มีควำมสัมพันธ์กัน 
โดยเร่งรัดกำรปฏิบตัิทุกกระบวนขัน้ตอนตั้งแต่เริม่ต้นจนสิ้นสดุโครงกำร เช่น กำรจัดท ำเอกสำรเสนอโครงกำร (แบบ 
คพฐ.) ซึ่งแบบเอกสำรดังกล่ำวมีรำยกำรเขียนหลำยจุด อำศัยควำมเข้ำใจ อธิบำย แต่เมื่อหน่วยงำนเร่งรัดใหเ้ร่งน ำส่ง
เพื่อจะไดด้ ำเนินกำรขั้นตอนต่อไปให้ทันกำรณ ์ท ำให้รำยละเอียดโครงกำรเขียนผิด กรอกตัวเลขจ ำนวนเงินจัดซื้อ
อุปกรณ์พลำด ท ำให้ต้องกลับมำแก้ไขล่ำช้ำออกไป นอกจำกน้ี กรณกีำรเร่งรดัด ำเนินโครงกำรให้เสร็จทันห้วงเวลำ 
เช่น โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมสะพำนทำงเดินเท้ำพร้อมบันไดทำงลงเรือและรำวกันตกริมแม่น้ ำ ห้วงเวลำโครงกำร
ให้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม 2561 แต่ข้อเท็จจริงเกิดข้อขัดข้องเพรำะเกิดปัญหำพื้นดินยุบตัว เนื่องจำก
ฝนตก จึงไม่สำมำรถท ำกำรก่อสร้ำงได้ ในกำรนี้ ควำมไม่สมัพันธ์กันแต่ละขั้นตอนข้ำงต้น ท ำให้ผู้รับนโยบำยไปปฏิบัติ
ระดับพื้นท่ีขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐไดไ้มม่ีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 

ด้านบริหารจัดการ 
    1) ปัญหำขำดแคลนเจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบัติงำนท่ีเพียงพอ เนื่องจำกจ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีมไีม่เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีมีภำระงำนรับผดิชอบมำกเกินไป ส่งผลใหไ้มส่ำมรถปฏิบัติงำนที่ไดร้ับมอบหมำยได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่ง
กำรขับเคลื่อนโครงกำรด้วยปริมำณบุคลำกรที่มีน้อย ประกอบกับมภีำระงำนมำกไดส้่งผลให้ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชนลดลง ท ำให้เกิดข้อบกพร่องติดขัดหลำยประกำร กล่ำวคือสิ่งทีเ่จ้ำหน้ำท่ีไดร้ับมอบหมำยนั้นมทีั้ง
งำนประจ ำ และงำนนโยบำย ส่วนกำรขับเคลื่อนโครงกำรเจ้ำหน้ำท่ีตอ้งท ำกำรลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์ช้ีแจง
ประชำชน กำรบันทึกผลควำมคืบหน้ำโครงกำร จดัท ำรำยงำนผล เกบ็รวบรวมเอกสำร ตรวจทำนควำมถูกต้อง ต่ำงๆ 
ซึ่งกิจกรรมหลำกหลำยดังกล่ำว ท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีเกดิข้อบกพร่อง เช่น จัดเก็บเอกสำรผดิ สลับหมู่บำ้น ต ำบล เป็น
ปัญหำที่ต้องเสยีเวลำค้นหำเอกสำร เป็นต้น 
    2) ปัญหำด้ำนกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีควำมซับซ้อนเรื่องกำรตดิตำมประสำนรวบรวมข้อมลูโครงกำร กล่ำวคือ หน่วยงำนท้องถิ่นตำมเขต อบต. อ ำเภอ
พระประแดงสำมำรถประสำนงำนได้ง่ำยรวดเร็วมำกกว่ำหน่วยงำนท้องถิ่นตำมเขตเทศบำล เพรำะจะอยู่ภำยใต้กำร
กับดูแลของนำยอ ำเภอโดยตรง สำมำรถขอควำมร่วมมือ ตดิต่อประสำนได้รวดเร็ว แต่หำกเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขตเทศบำล กำรประสำนต้องท ำเป็นหนังสือรำชกำรเท่ำนั้นจึงจะไดร้ับกำรตอบสนอง ส่งผลให้เป็นปัญหำ
กำรเก็บรวบรวมข้อมลู ท ำให้กระทบกำรปฏิบัติขั้นตอนอื่นๆ และท ำใหล้่ำช้ำ 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วมเพียงบำงกลุ่มบำงพวก สำเหตุควำมขัดแย้ง
ของสมำชิกภำยในชุมชนระหว่ำงผูน้ ำชุมชนกับประชำชน แบ่งพรรค แบ่งพวก ท ำให้ควำมร่วมมือกิจกรรมต่ำงๆที่
เป็นส่วนรวมกระทบตำมไปด้วย ซึง่เป็นผลเสียท ำให้ประชำชนไมไ่ดร้บัประโยชน์จำกนโยบำยของรัฐอยำ่งทั่วถึง 

ด้านอื่นๆ  
    1) ปัญหำสภำพสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออ ำนวยเป็นอุปสรรคต่อโครงกำรประเภทงำนก่อสรำ้ง เช่น โครงกำร
ซ่อมแซมสะพำนทำงเดินเท้ำ คสล. โครงกำรปรับปรุงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกจะ
เกิดน้ ำขังตำมบริเวณพื้นดิน ดินเหลว ท ำให้ไมส่ำมำรถเทปูนได้ ลงเสำปูน หรือท ำกำรอื่นๆ ท ำให้โครงกำรต้อง
หยุดชะงัก ล่ำช้ำออกไป 
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    2) ปัญหำขำดแคลนช่องทำงกำรตลำดหรือลำนขำยสินค้ำ กลำ่วคอื เมื่อประชำชนเสนอท ำกำรฝึกอบรม
อำชีพ เพื่อน ำควำมรู้ไปประกอบเป็นอำชีพทำงเลือกเสรมิจำกงำนประจ ำ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรฝึกท ำอำหำรไทย 
ขนมไทยโบรำณ น้ ำสมุนไพร กระเป๋ำจักรสำน กำรเพำะเห็ด หรือผลติภัณฑ์อื่นๆ พบว่ำ เมื่อชำวบ้ำนผลิตสินค้ำออก
ขำย จ ำหน่ำยหน้ำบ้ำนเรือน ปรำกฏขำยได้บ้ำง ไมไ่ด้บ้ำง และไม่รู้จะไปขำยทีไ่หน ท ำให้เกิดควำมเดือดร้อนต่อ
ประชำชนอีกประกำรเพิ่มขึ้น 

 3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    จำกกำรวิจัยพบว่ำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ดังนี ้
    1) ควรส่งเสริมกิจกรรมประเภทส่งเสรมิอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชนมำกขึ้น หำกชำวบ้ำนได้
พัฒนำ เรียนรู้ทักษะด้ำนประกอบอำชีพแก่ตนเอง โดยเฉพำะเรื่องภมูิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องกำรท ำขนมไทย อำหำรไทย ผลิตภณัฑ์พื้นบ้ำน เทคนิคกำรเพำะพันธ์ุไม้ พันธุ์พืช ได้เรียนรู้วิธีกำรท ำอย่ำงไรให้
ผลผลติทำงกำรเกษตรออกดอกออกผลตำมควำมต้องกำร รวมตลอดถึงกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำดใหช้ำวบ้ำนได้น ำ
สินค้ำท่ีผลิตเองออกมำขำย ซึ่งปัจจัยส ำคญัที่จะท ำให้กระบวนกำรเหล่ำนี้ส ำเร็จคือภำครัฐต้องสนับสนุน ติดตำมผล 
และเข้ำมำดูแลอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้กิจกรรมด ำรงคงอยู่และไม่สญูหำยไป เมื่อประชำชนเกิดรำยได้เพิม่มำกข้ึน มี
ช่องทำงหำเงินหำประโยชน์เข้ำกระเป๋ำอย่ำงคล่องตัวขึ้น นอกจำกน้ีรำยได้ยังเป็นปัจจยัพื้นฐำนและเปน็แนวทำง
เบื้องต้นที่ท ำให้ประชำชนได้พัฒนำตนเอง ครอบครัว สังคม ให้มีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดมีีคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม 
ตลอดจนเมื่อสมำชิกในสังคมมีคณุภำพชีวิตดี จะสำมำรถเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนพัฒนำประเทศไปสู่ควำมเจริญ 
เป็นสังคมแห่งควำมสุขท่ีปรำรถนำในอนำคตต่อไป 
    2) ควรหำงำนและจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ เพรำะผู้สูงวัยในประเทศไทยเมื่อมีอำยุมำก "ยิ่งแก ่ยิ่งจน" เมื่อเข้ำสู่
วัยเกษียณแล้ว ผูสู้งอำยุควรได้ท ำงำนต่อ ควรส่งเสริมให้มีกจิกรรมเพื่อสร้ำงรำยได้ขณะว่ำง ซึ่งรูปแบบกำรจ้ำงำนท่ี
เหมำะสมกับผู้สูงอำยุอำจเป็นอำชีพท่ีผู้สูงอำยุควรท ำ เป็นประเภทงำนท่ีมีคุณค่ำ ศักดิ์ศรี และเหมำะสมกับสภำพ
ร่ำงกำย อย่ำงเช่นงำนท่ีต้องใช้ประสบกำรณ์ ควำมนำ่เชื่อถือ และไม่หนักจนเกินไป เช่น งำนเกี่ยวกับอำหำร 
เครื่องดื่ม สุขภำพ เป็นต้น 
    3) ด้วยอ ำเภอพระประแดง มีประชำกรจ ำนวนมำก รวมตลอดทั้งนักท่องเที่ยวท่ีเข้ำมำเยี่ยมชมพื้นท่ีสี
เขียวและตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง ท ำใหม้ีผู้คนตำ่งถิ่นเข้ำออกภำยในพ้ืนท่ีอยู่ตลอด อันเป็นเหตุใหส้ังคมอำจไม่ปลอดภัยทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและทรัพยส์ิน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนได้เกดิควำมมัน่ใจและรูส้ึกปลอดภัย รวมถึงเป็นกำรป้องปรำม
อำชญำกรรมที่อำจเกิดขึ้นต่อประชำชน ภำครัฐควรตระหนักและใหก้ำรสนับสนุนดูแลพื้นที่อย่ำงท่ัวถึงมำกขึ้น เพิ่ม
มำตรกำรเฝ้ำระวังปัญหำอำชญำกรรมภำยในชุมชน ท ำให้ประชำชนได้ด ำเนินชีวิตประจ ำวันอย่ำงเป็นปกติสุข 
    4) สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ และยังมีอิทธพิลต่อกำรมสีุขภำพท่ีดีหรือไม่ดีของ
ประชำชนรัฐควรส่งเสริมให้ประชำชนได้มีควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรดูแลและรักษำสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เกิดเป็นภยัที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของตนเอง ชุมชน และสังคมโดยรวม เช่น ให้ประชำชนรูจ้ักป้องกันมลพิษ
ทำงอำกำศทีเ่กิดจำกยวดยำนพำหนะกำรเผำไหม้ของเครื่องยนต์ทีร่ะบำยสู่บรรยำกำศ เป็นเขม่ำ ควัน ตลอดจนสำร
ตะกั่ว โดยเฉพำะบริเวณทีม่ีกำรจรำจรคับคั่งอย่ำงพื้นที่กระเพำะหมเูขตอ ำเภอพระประแดงหรือพื้นที่ท่ีมีกำรจรำจร
ติดขัดตำมเมือง มักประสบกับปัญหำมลพิษที่รุนแรง นอกจำกน้ีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ท่ีไมไ่ด้ท ำลำยด้วยวิธีอย่ำง
ถูกต้อง ท ำให้เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพำะเช้ือโรค และมีสำรอันตรำยที่ปะปนในอำกำศอีกท้ังกำรเผำท ำลำยขยะ
มูลฝอยบำงประเภทอำจก่อให้เกิดแก๊สพิษที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ซึ่งอยำกให้รัฐบำลเขำ้มำส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหำอย่ำงจริงจัง 
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    5) ควรส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้และทักษะในกำรดูแลสุขภำพตนเอง ใหม้ีพฤติกรรมสุขภำพท่ี
ถูกต้อง เช่น กำรบริโภคอำหำรที่เหมำะสม กำรออกก ำลังกำย กำรไม่เสพสิ่งเสพตดิให้โทษ กำรใช้ยำอย่ำงถูกวิธี เป็น
ต้น รวมทั้งกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ ท ำให้เกิดไม่โรคที่เกิดจำกพฤติกรรม เช่น โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง โรค
หลอดเลือดหัวใจ ตับแข็ง เป็นต้น หำกสุขภำพร่ำงกำยเสื่อมโทรม ก็ส่งผลกระทบต่อจติใจ เกิดควำมเครียด ท้อแท้ 
ซึมเศรำ้ วิตกกังวล และกำรด ำรงชีพ ต่อกำรประกอบอำชีพ กำรหำรำยได้ เป็นกำรสรำ้งภำระต่อครอบครัวและ
สังคม กำรเจ็บป่วยหรือกำรเสียสุขภำพ เป็นบ่อเกิดของควำมทุกข์ของบุคคล ครอบครัว โดยรัฐควรให้ทกุภำคส่วน
ของสังคมร่วมมือกันสร้ำงเสริมสุขภำพและควำมสุขแก่ประชำชน โดยกำรผลักดันนโยบำยและมำตรกำรในกำร
พัฒนำปัจจัยทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ กำรศึกษำ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ศำสนำ ค่ำนยิม กฎหมำย 
เป็นต้น ให้เอื้อต่อสุขภำพของประชำชน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 กระบวนกำรขับเคลื่อนโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) ไปปฏิบตัิเพื่อพฒันำ
คุณภำพชีวิตในพื้นที ่กรณีศกึษำอ ำเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปรำกำร มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำยที่ส ำคญั ประกอบด้วย 
 1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) กรณศีกึษำ
อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร พบว่ำ ผลกำรขับเคลื่อนโครงกำรเป็นไปตำมกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ 
และคู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยครบถ้วน หลักๆ คือเน้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหำ ควำมเดือดร้อน 
ควำมต้องกำรอันแท้จริง ตลอดจนตัดสินใจเลือกท ำโครงกำร ซึ่งกำรขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่ำว ใช้กลไก
คณะกรรมกำรหมู่บำ้น (กม.) เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสดุโครงกำร อีกทั้งเน้น
ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนโดยเลือกใช้แรงงำนท่ีมีในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดกำรกระจำยเม็ดเงินสู่
ครัวเรือน ตลอดจนเกิดกำรกระตุน้เศรษฐกิจในระดับฐำนรำกจนส่งผลใหชุ้มชนมีควำมเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ เมื่อ
ประชำชนไดร้ับกำรช่วยเหลือส่งเสริมและยกระดับคณุภำพชีวิตใหด้ีขึ้นแล้ว ก็จะเป็นก ำลังคนท่ีมีประสทิธิภำพ มี
ศักยภำพที่จะพัฒนำประเทศชำติ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส ำนักเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งชุมชน (2555, หน้ำ 17-
21) ไดส้รุปและอธิบำยถึงหลักกำรพัฒนำชุมชน ไว้ว่ำข้ันตอนกำรวำงแผนกิจกรรม/โครงกำรเป็นข้ันตอนให้
ประชำชนร่วมตดัสินใจ และก ำหนดโครงกำรเป็นกำรน ำเอำปัญหำทีป่ระชำชนตระหนัก และยอมรับวำ่เป็นปัญหำ
ของชุมชนมำร่วมกันหำสำเหตุแนวทำงแก้ไขและจัดล ำดับควำมส ำคญัของปัญหำ และให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสินใจที่
จะแก้ไขภำยใต้ขีดควำมสำมำรถของประชำชน และกำรแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกภำยนอก กลวิธีท่ีส ำคัญใน
ขั้นตอนนี้ คือ กำรให้ควำมรู้เกีย่วกบักระบวนกำรแกไ้ขปัญหำ วิธีกำรวำงแผนกำรเขียนโครงกำร โดยใช้เทคนิคกำร
วำงแผนแบบให้ประชำชนมสี่วนรว่ม และสอดคล้องกับแนวคิดของ กมลพรกลัยำณมิตร(2550) ได้อธิบำยว่ำ กำรมี
ส่วนร่วมต้องเปิดโอกำสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประชำคมตั้งแต่ก่อนเริ่มด ำเนินโครงกำร คัดเลือก
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร เสนอควำมต้องกำรในกำรด ำเนินโครงกำร ตัดสินใจด ำเนินโครงกำร และร่วมด ำเนิน
โครงกำร นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ ทุ่งหว้ำ (2534, หน้ำ 220) ที่ได้อธิบำยถึงขั้นตอนในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมของประชำชนไว้ว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรวเิครำะห์ชุมชนและวิเครำะหส์ำเหตุของปัญหำเป็นขั้นตอนท่ี
ส ำคัญทีสุ่ด ขั้นตอนนี้จะรวมไปถึงกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและกำรคัดเลือกปัญหำที่จะแกไ้ขตำมล ำดับ
ก่อนหลังโดยมีนักพัฒนำท ำหน้ำที่เป็นกระจกเงำคอยสะท้อนภำพหรอืคอยซักถำมกระตุ้นให้ประชำชนได้พิจำรณำ
สภำพรอบตัวและปัญหำต่ำงๆ และให้มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำด้วยตนเอง 
 2. กำรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐำนรำก โดยเน้นให้ประชำชนคิด และตดัสินใจเลือกที่จะพัฒนำและ
ทักษะกำรประกอบอำชีพท่ีหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเรื่องกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ๆ  ท ำให้ต่อยอดทำงธุรกิจของตน 
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กำรเพิ่มควำมรู้เทคนิคกำรปลูกพืชผักผลไม้ใหเ้ติบโตตำมควำมต้องกำรซึ่งเป็นประโยชน์โดยประชำชนสำมำรถลด
รำยจ่ำย เพิม่รำยได้ และประชำชนพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืนโดยแท้จริง นอกจำกน้ียังท ำให้ชำวบ้ำนมีงำนท ำ เกิดกำร
ใช้หรือจ้ำงแรงงำนในพ้ืนท่ีเป็นรำยได้ เป็นผลให้ประชำชนมีคณุภำพควำมเป็นอยู่ดีขึ้น มีศักยภำพพัฒนำคุณภำพชีวิต
ด้ำนอื่นๆ ต่อไปสอดคล้องกับค ำกล่ำวของ Prathanchawano (2010) อธิบำยถึง วิธีกำรแนวทำงส่งเสริมอำชีพไวว้่ำ 
เป็นกระบวนกำรให้กำรศึกษำแก่ประชำชนเพื่อให้พ่ึงตนเองได้หรือช่วยเหลือตนเองได้ทั้งในกำรคดิ กำรตัดสินใจและ
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปญัหำตลอดจนตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองและส่วนรวม 
 3. กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน ตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสน
บำท) ถือได้ว่ำมีควำมเหมำะสมแกบ่ริบทของท้องที่และตรงตำมควำมต้องกำรของชำวบ้ำนอย่ำงแท้จรงิ กล่ำวคือ
สังเกตได้จำกกิจกรรมโครงกำรที่ชำวบ้ำนเลือกท ำ เช่น โครงกำรซ่อมแซมทำงเดินเท้ำในชุมชน เป็นกิจกรรมพัฒนำสิ่ง
สำธำรณประโยชน์ภำยในชุมชนที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน นับเป็นกิจกรรมอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำร
คมนำคม ท ำให้ชำวบ้ำนสญัจรใช้ทำงเดินเท้ำได้อย่ำงสะดวก มีควำมปลอดภัย ชำวบ้ำนสำมำรถด ำรงชีวิตด้วยควำม
ผำสุก นอกจำกน้ี โครงกำรประเภทส่งเสรมิรำยได้ อำชีพ เป็นอีกหนึง่ช่องทำงที่เป็นส่วนช่วยเหลือและพัฒนำให้เกิด
กำรยกระดับคณุภำพชีวิตของประชำชนให้อยู่ดีมีสุขได้ เพรำะกำรมรีำยไดเ้พิ่มขึ้นจะเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำของ
ทุกๆด้ำนให้ดีขึ้นต่อไป ดังนั้น โครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) จึงเป็นควำมส ำเร็จและ
เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เพ็ญศรี ฉิรินัง 
(2558, หน้ำ 23) ได้ศึกษำ กำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน กรณีศึกษำชุมชนสรอ้ยมำลำ เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร โดยอธิบำยว่ำควำมยำกจนส่งผลกระทบ
ต่อคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน และเป็นอุปสรรคต่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยภำพรวมของสภำพ
ควำมยำกจนและควำมเข้มแข็งของชุมชนควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมสภำพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน
ถือเป็นประเด็นหลักท่ีส่งผลให้ประชำชนในชุมชนมีรำยได้ทีไ่ม่เพียงพอต่อรำยจ่ำยและค่ำครองชีพสูงท ำให้ทุก
ครัวเรือนต้องพยำยำมท ำงำนมำกขึ้น 

 ปัญหำ และอุปสรรค ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสอง
แสนบำท) มีประเด็นท่ีน ำมำอภิปรำยที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 
ด้านลักษณะโครงการ 
 1. ปัญหำข้อจ ำกัดด้ำนวตัถุประสงค์ และงบประมำณโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสอง
แสนบำท) ไมส่ำมำรถสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยรอบด้ำน กล่ำวคือชำวบ้ำนต้องกำรให้รัฐช่วยบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนท่ีหลำกหลำย ท้ังทำงด้ำนที่อยู่อำศัย ด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2551) ได้อธิบำยไววำ ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินนโยบำยหรือโครงกำรไปสกูำร
ปฏิบัติจะต้องขึ้นอยูก่ับปัจจัย 5 ประกำร ไดแก1) ควำมชัดเจนในวตัถุประสงคข์องนโยบำยหรือโครงกำร 2) กำร
ก ำหนดภำรกิจและมอบหมำยอย่ำงชัดเจน 3) กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 4) กำรสร้ำงระบบประเมินผล
ที่เหมำะสม และ 5) กำรสรำ้งมำตรฐำนกำรจูงใจ (ใหคุ้ณใหโ้ทษ) ท่ีเหมำะสมนอกจำกนี้ยังสอดคล้องกบังำนวิจัยของ 
กล้ำ ทองขำว (2548) ที่ไดศึกษำกระบวนกำรน ำนโยบำยและแผนไปปฏิบัติมตีัวแปรหลำกหลำยที่ส่งผลใหน้โยบำยที่
น ำไปปฏิบตัิประสบควำมส ำเร็จหรือลม้เหลว พบว่ำ ตัวแปรด้ำนควำมชัดเจนในเป้ำหมำยและวัตถุประสงคข์อง
นโยบำยเป็นตัวแปรทีส่่งผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อผลของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิเพรำะควำมชัดเจนของ
เป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องนโยบำยและแผนท่ีชัดเจน ช่วยให้ผู้มหีนำ้ที่รับผดิชอบหรือผูไ้ดรับมอบหมำยนโยบำย
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สำมำรถก ำหนดภำรกิจ ก ำหนดมำตรฐำนของงำน และมีกำรมอบหมำยงำนใหห้นว่ยงำนหรือบุคคลที่มสี่วนร่วม
รับผิดชอบไดอย่ำงถูกต้องและชัดเจน อันจะสง่ผลใหน้โยบำยประสบผลส ำเร็จได 
 2. ปัญหำกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำที่มีควำมกระช้ันชิดมำกเกินไป แต่ละขั้นตอนไม่มคีวำมสมัพันธ์กนั 
โดยเร่งรัดกำรปฏิบตัิทุกกระบวนขัน้ตอนตั้งแต่เริม่ต้นจนสิ้นสดุโครงกำร ท ำให้ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับพื้นท่ี
ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกดิประสิทธิภำพสูงสดุได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยำวะประภำษ (2550) อธิบำยว่ำ 
กำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบตัินั้น มีประเด็นส ำคัญ 2 ประเด็นคือ 1) กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตเิปน็กระบวนกำร
ของควำมต่อเนื่องไม่หยดุนิ่ง มีขั้นมีตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมที่เกดิขึ้นช่ัวครั้งช่ัวครำวแล้วเลือนหำยไป 
ไม่ใช่กิจกรรมที่ขยักขย่อน แต่เป็นกิจกรรมทีต่่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แตล่ะขั้นตอนมีควำมสัมพันธ์กันตลอดเวลำ 2) กำร
น ำนโยบำยไปปฏิบตัิ เป็นกำรด ำเนินกำรให้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยของนโยบำย กล่ำวคือ ก่อนน ำนโยบำยไป
ปฏิบัตินั้น ต้องมีตัวนโยบำยก่อน และต้องมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน หรือกำรก ำหนดวัตถุประสงค ์

ด้านบริหารจัดการ 
 1. ปัญหำขำดแคลนเจ้ำหนำ้ที่ผู้ปฏิบัติงำนท่ีเพียงพอ เนื่องจำกจ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีมไีม่เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีมีภำระงำนรับผดิชอบมำกเกินไป ส่งผลใหไ้มส่ำมรถปฏิบัติงำนที่ไดร้ับมอบหมำยได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่ง
กำรขับเคลื่อนโครงกำรด้วยปริมำณบุคลำกรที่มีน้อย ประกอบกับมภีำระงำนมำกไดส้่งผลให้ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชนลดลง ท ำให้เกิดข้อบกพร่องติดขัดหลำยประกำร กล่ำวคือสิ่งที่เจ้ำหน้ำท่ีไดร้ับมอบหมำยนั้นมีทั้ง
งำนประจ ำ และงำนนโยบำย ส่วนกำรขับเคลื่อนโครงกำรเจ้ำหน้ำทีต่อ้งท ำกำรลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์ช้ีแจง
ประชำชน กำรบันทึกผลควำมคืบหน้ำโครงกำร จดัท ำรำยงำนผล เกบ็รวบรวมเอกสำร ตรวจทำนควำมถูกต้อง ต่ำงๆ 
ซึ่งกิจกรรมหลำกหลำยดังกล่ำว ท ำให้เจ้ำหน้ำที่เกดิข้อบกพร่อง เช่น จัดเก็บเอกสำรผดิ สลับหมู่บำ้น ต ำบล เป็น
ปัญหำที่ต้องเสยีเวลำค้นหำเอกสำร เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Edwards (อ้ำงถึงใน สมบัติ ธ ำรงธัญวงศ,์ 
2557, หน้ำ 452-454) ได้กล่ำวว่ำ ทรัพยำกรเป็นปัจจยัที่มีควำมส ำคญัต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏบิัติ หมำยถึง จ ำนวน
บุคลำกรที่เพยีงพอ มีระบบสำรสนเทศท่ีสอดคล้องและพอเพียง และไดร้ับควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีอ ำนำจท่ี
จะให้ควำมมั่นใจว่ำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิจะต้องไดต้ำมควำมตั้งใจ 
 2. ปัญหำด้ำนกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ควำมซับซ้อนเรื่องกำรติดตำมประสำนรวบรวมข้อมูลโครงกำร กล่ำวคือ หน่วยงำนท้องถิ่นตำมเขต อบต. อ ำเภอพระ
ประแดงสำมำรถประสำนงำนได้ง่ำยรวดเร็วมำกกว่ำหน่วยงำนท้องถิ่นตำมเขตเทศบำล เพรำะจะอยูภ่ำยใต้กำรกับ
ดูแลของนำยอ ำเภอโดยตรง สำมำรถขอควำมร่วมมือ ติดต่อประสำนได้รวดเร็ว แตห่ำกเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขตเทศบำล กำรประสำนต้องท ำเป็นหนังสือรำชกำรเท่ำนั้นจึงจะไดร้ับกำรตอบสนอง ส่งผลให้เป็นปัญหำ
กำรเก็บรวบรวมข้อมลู ท ำให้กระทบกำรปฏิบัติขั้นตอนอ่ืนๆ และท ำให้ล่ำช้ำ สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑำรัตน์ ชม
พันธุ์. (2555 หน้ำ 123-141) ได้อธิบำยว่ำ กำรสนับสนุนนโยบำย เป็นกำรได้รับกำรสนับสนุนนโยบำยในด้ำนต่ำงๆ
จำกหน่วยงำนภำครัฐและผู้เกีย่วข้อง รวมถึงประชำชนและสื่อมวลชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคญัต่อควำมส ำเร็จ
ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตั ิ

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วมเพียงบำงกลุ่มบำงพวก สำเหตุควำมขัดแย้งของ
สมำชิกภำยในชุมชนระหว่ำงผู้น ำชุมชนกับประชำชน แบ่งพรรค แบ่งพวก ท ำให้ควำมร่วมมือกิจกรรมตำ่งๆที่เป็น
ส่วนรวมกระทบตำมไปด้วย ซึ่งเปน็ผลเสียท ำให้ประชำชนไมไ่ดร้ับประโยชน์จำกนโยบำยของรัฐอย่ำงทั่วถึง 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ (2560) ได้ศึกษำเรื่อง กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในงำนพัฒนำชุมชน 
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ได้กลำ่วถึงหลักกำร กำรแก้ปัญหำโดยยดึกำรมสี่วนร่วมของประชำชนเป็นส ำคญัคือ 1) กำรให้ข้อมูลขำ่วสำรแก่
ประชำชนไดร้ับรู้ถึงกำรตัดสินใจให้มีโครงกำรกิจกรรม 2) กระบวนกำรส่วนร่วมรับควำมรู้ก่อนกำรตัดสินใจ ท่ี
เรียกว่ำ ประชำพิจำรณ์ 3) กระบวนกำรกำรมสี่วนร่วมต่อกำรตัดสินใจ หรือเรียกว่ำ ฉันทำมติ และ 4) กำรเจรจำไกล่
เกลี่ยร่วมกับแก้ปัญหำ เพื่อให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ำยยอมรับร่วมได้รับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น อย่ำงสันติอันจะน ำควำมสงบ
สุขมำสู่ชุมชนในที่สดุนอกจำกนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑำรตัน์ ชมพันธ์ุ (2555, หน้ำ 123-141) ได้กล่ำวสรุปว่ำ 
มำตรกำรส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นวิธีกำรที่ภำครฐัใช้ในกำรสำนสัมพันธ์กับภำคประชำชน เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน และเพื่อให้กำรพัฒนำนโยบำยเป็นไปเพื่อประโยชนส์ุขและสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนมำกขึ้นโดยเน้นท่ีกระบวนกำรที่เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรตัดสินใจของ
รัฐ เพื่อแสวงหำทำงเลือกที่ดีท่ีสุด ทุกฝ่ำยยอมรับมำกท่ีสดุ และมีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สดุ ตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมใน
กำรไดร้ับข้อมลูข่ำวสำร เสนอควำมคิดเห็นปรึกษำหำรือ วำงแผน ด ำเนินกำร ตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผล  

ด้านอื่นๆ  
 1. ปัญหำสภำพสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออ ำนวยเป็นอุปสรรคต่อโครงกำรประเภทงำนก่อสร้ำง เนื่องจำกเป็นช่วง
ฤดูฝน ซึ่งกำรก่อสร้ำงมีปญัหำได้รบัผลกระทบเป็นหลักเมื่อเกิดฝนตกจะมีน้ ำขังบริเวณพื้นดิน ท ำให้ไมส่ำมำรถเทปูน
ได้หรือท ำกำรอื่นๆ ได้ส่งผลใหโ้ครงกำรต้องหยุดชะงัก ล่ำช้ำออกไป สอดคล้องกับงำนวิจัยของจักรินทร์ แสงศิริ และ
อุลำวัณย์ กลุชำติชัย. (2555). ไดศ้ึกษำเรื่อง ปัญหำในข้ันตอนกำรกอ่สร้ำงฝำยยำง ผลกำรวิจัยได้ว่ำ ปญัหำที่ท ำให้
เกิดควำมล่ำช้ำต่อโครงกำร มสีำเหตุมำจำกปจัจัยภำยนอก ได้แก่ปญัหำด้ำนสภำพพื้นท่ีทุรกันดำน และสภำพอำกำศ
(ร้อน หรือฝนตก) นอกจำกน้ีสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พิสิษฐ์ ฉัตรวิวัฒนำกุล. (2558, หน้ำ 23). ได้ศึกษำเรื่อง 
ปัจจัยควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนโครงกำรย้ำยกองพันสรรพำวุธซ่อมบ ำรุงเขตหลังของกองพันทหำรช่ำงเครื่องมือ
พิเศษ ปีงบประมำณ 2555 – 2559 ได้กล่ำวว่ำ ควำมชัดเจนในกำรวำงแผน กำรทีโ่ครงกำรก่อสรำ้งจะเริ่มปฏิบตัิงำน
ต้องมีควำมพร้อม และขั้นตอนในกำรก ำหนดแผนงำนหรือเปำ้หมำยถือว่ำมีควำมส ำคัญต้องมีกำรก ำหนดระยะเวลำ
ในแต่ละงำนให้แล้วเสร็จชัดเจนเพรำะจะมีผลต่องำนอ่ืนท่ีจะต้องด ำเนินกำรต่อกันและยังต้องค ำนึงถึงสภำพ
ภูมิอำกำศในฤดฝูนด้วยเพรำะถือเป็นอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงได้ยำก 
 2. ปัญหำขำดแคลนช่องทำงกำรตลำดหรือลำนขำยสินค้ำ กล่ำวคือ เมื่อประชำชนเสนอท ำกำรฝึกอบรม
อำชีพ เพื่อน ำควำมรู้ไปประกอบเป็นอำชีพทำงเลือกเสรมิจำกงำนประจ ำ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรฝึกท ำอำหำรไทย 
ขนมไทยโบรำณ น้ ำสมุนไพร กระเป๋ำจักรสำน กำรเพำะเห็ด หรือผลติภัณฑ์อื่นๆ พบว่ำ เมื่อชำวบ้ำนผลิตสินค้ำออก
ขำย จ ำหน่ำยหน้ำบ้ำนเรือน ปรำกฏขำยได้บ้ำง ไมไ่ด้บ้ำง และไม่รู้จะไปขำยทีไ่หน ท ำให้เกิดควำมเดือดร้อนต่อ
ประชำชนอีกประกำรเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ประภำพร ศรีเหรำ (2557) ได้ศึกษำเรื่อง กำรน ำนโยบำย
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตัิ กรณีศึกษำโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย สรุปได้ว่ำ กำรส่งเสรมิช่องทำงกำรตลำด ต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับพื้นที่ท้ังพื้นที่ด ำเนินกำร แหล่ง
วัตถุดิบ และสถำนท่ีจ ำหน่ำย มีกำรใช้ทรัพยำกรกำรผลติที่มีในชุมชน เช่น ภูมิปัญญำของคน ในชุมชน กำร
สร้ำงสรรค์นวตักรรม เทคโนโลยีกำรผลิตที่ดิน และแรงงำน นอกจำกนี้ ต้องค ำนึงถึงกำรมีตลำดรองรบั ไม่ว่ำจะเป็น
ตลำดในชุมชนและตลำดนอกชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ควรเปิดกว้ำงกรอบแนวคิดวตัถปุระสงค์ หลักกำร และงบประมำณโครงกำรให้ครอบคลุมและ
เอื้ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตของประชำชนให้ครอบคลุมครบทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สุขอนำมัย 
สังคม สภำพแวดล้อม กำรศึกษำ และควำมมั่นคงปลอดภัย 
 2. ควรท ำกำรศึกษำกำรวิจยัและพัฒนำด้ำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรส่งเสรมิอำชีพในชุมชนร่วมกับ 
ชุมชนอื่น เพื่อท่ีจะได้เห็นข้อสังเกต และข้อแตกต่ำงของแต่ละชุมชน 
 3. ควรมีมำตรกำรขับเคลื่อนเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม และชมุชน โดยจัดใหม้ีแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตทั้งด้ำนกำยภำพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ดำ้นอนำมัยและจิตใจ ตลอดจนทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ควรให้กำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำสมำชิกของชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่เหมำะสมกับสภำพสังคมในปัจจุบนั และมีควำม
ยั่งยืนต่อไป 
 4. ควรท ำกำรวิจัยเปรียบเทยีบปัจจัยทีม่ีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยพัฒนำคณุภำพชีวิตตำม
โครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้ำน/ชุมชนละสองแสนบำท) ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคณุภำพชีวิตในพื้นที่อ ำเภออ่ืน 
ในจังหวัดสมุทรปรำกำรต่อไป 
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