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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สถานการณ์ของชุมชนชนบทไทย ต้องประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศ            
ที่ไม่สมดุล ผลกระทบจากการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของรัฐบาลที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  
เศรษฐกิจ และสังคมไปอย่างสิ้นเชิง จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่  2 ในขณะนั้นประเทศไทยได้รับอิทธิพลแรงกดดันจากวาทกรรมการพัฒนา 
(development discourse) ของประธานาธิบดีรูแมน แห่งสหรัฐอเมริกา ได้สร้างสถานะให้ประเทศไทย
เป็นประเทศด้อยพัฒนา หรือขนานนามว่าประเทศโลกที่สาม ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงต้องปรับเปลี่ยน   
กลยุทธ์โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้มีความทันสมัยทัดเทียมชนชาติตะวันตก ภายใต้
แนวคิดการท าให้ทันสมัย (modernization) ตามข้อเสนอของธนาคารโลก ซึ่งเป็นเทคนิควิทยาการสร้าง
ความมั่นคงของชาติผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ด้วยการลอกเลียนแบบ
กระบวนการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมจากประเทศในแถบตะวันตก ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ผ่านการก าหนดแผนและเป้าหมายอย่างชัดเจนในรูปแบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่ 1     
ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504 (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2560, หน้า 54–55) นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น
มา ผลจากการลอกเลียนแบบสังคมตะวันตกได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทางสังคมไทยอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต
ของชุมชนชนบทไทย จากดั้งเดิมเป็นวิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรมแบบพอยังชีพ (subsistence production) 
สู่มุมมองเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย เพ่ือผลิตปัจจัยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ           
ในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามความต้องการ
ของตลาด โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกที่มีอยู่อย่างมากมายในภูมิภาคชนบท มาสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตเมือง (สุมิตร สุวรรณ, 2554, หน้า 78 – 79) ถึงแม้ว่าการพัฒนา
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดในอัตราที่เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 7.2  
ต่อปี อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ตาม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552, หน้า 6) 

หากเราพิจารณาในมุมมองของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็จะพบว่า ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้
กระจุกตัวอยู่ในภาคมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ในขณะที่ชุมชนชนบทหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม             
ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ความเสียเปรียบอันเนื่องมาจากระบบการค้าและ
เงินตราเข้าไปมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชุมชนชนบทในลักษณะเชิงอ านาจอย่างเป็นรูปธรรม พ่อค้าและ
นายทุนเข้าไปดูดซับเอาผลผลิตส่วนเกินผ่านการค้า และตอบสนองความต้องการของชุมชนด้วยสินค้า
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อุตสาหกรรมจากภายนอก พร้อมทั้งลดทอนความสัมพันธ์ของสังคมในลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกันที่มี 
แบบแผนมาอย่างยาวนานอย่างช้า ๆ ด้วยเหตุนี้ ชุมชนชนบทต้องพ่ึงพาระบบตลาดในการจ าหน่าย
ผลิตผลการเกษตร รวมถึงการอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในการครองชีพ การพ่ึงพาปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น
ส าหรับการเพ่ิมผลิตผล ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ขาดเงินทุนซึ่ งเป็นอ านาจการต่อรองที่ส าคัญ          
ทางระบบเศรษฐกิจด้านการจ าหน่ายผลิตผล และการสรรหาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ทั้งนี้ ความเสียเปรียบ
ดังกล่าวกลายเป็นความอ่อนแอทางเศรษฐกิจฐานราก และดูเหมือนว่าชุมชนเองต่างก็ยอมรับใน         
ความเสียเปรียบนั้น (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2531, หน้า 59) ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลยังใช้อ านาจรัฐเพ่ือ     
เข้าไปควบคุมและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งก าหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมในชนบทอย่างมากมาย
ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่านโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและ
การขยายตัวด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจากเมืองสู่ภูมิภาค รวมถึงมาตรการทางด้านสินเชื่อแล ะภาษี             
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการกระตุ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมและส่งเสริมเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์   
ให้แพร่หลายเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชนชนบทอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้พ่อค้าคนกลางผูกขาดปัจจัยการผลิต และ
รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุน ก่อให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินของเกษตรกรที่ไม่สามารถ
ชดใช้ได้ นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่แต่เดิมชุมชนสามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน       
ได้ตกอยู่ในมือของนายทุนและผู้มีอิทธิพล ในขณะที่ทิศทางการก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาล          
มุ่งเพ่ิมปริมาณผลผลิตและการแปรรูปเพ่ือส่งออกเป็นส าคัญ โดยให้ความส าคัญกับชุมชนชนบทเป็น          
ฐานการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรและแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่สามารถช่วยรักษาอัตราการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจเพียงเท่านั้น โดยละเลยความส าคัญคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคชนบท 
อันถือได้ว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชน           
โดยส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะอ่อนแอ และรัฐบาลก็ไม่อาจสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคชนบทได้ หนึ่งในข้อผิดพลาดของรัฐบาลจากการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ ในการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือการลงทุนเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ที่ดิน           
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีองค์ความรู้เพียงพอในการบริหารจัดการ
ต้นทุนและปัจจัยการผลิต ส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนและไม่สามารถชดใช้หนี้สินที่เกิดจากการท า
เกษตรกรรมได้ ที่ดินซึ่งแต่เดิมตกทอดมาจาก บรรพบุรุษถูกยึดและตกอยู่ในมือของนายทุน และที่น่า 
เศร้าใจไปกว่านั้น เกษตรกรบางส่วนต้องเช่าที่ดิน ซึ่งเคยเป็นของตนเองเพ่ือท าการเกษตรต่อไป ในขณะที่
เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ผันตนเองสู่แรงงานรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดภาวการณ์ของ               
ความยากจนที่ทวีความรุนแรงขึ้น วิถีชีวิตที่ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ถูกละเลยในมุมมองที่ล้าสมัย (ชาตรี เพ็ญศรี, 2543, หน้า 5–6 ) ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นสาเหตุแห่ง
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และการถือครองทรัพย์สินระหว่างเมืองและชนบทค่อย ๆ เพ่ิมสูงขึ้นทุกขณะ 
จากผลการส ารวจปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าทางทรัพย์สินของโลกที่ปรากฏอยู่ใน CS Global Wealth 
Report ปี ค.ศ. 2018 ในส่วนของประเทศไทยพบว่า ประชากรกลุ่มผู้ถือทรัพย์สินมากที่สุดจ านวน 1 % 
ของประชากรทั้งประเทศ มีทรัพย์สินรวมเฉลี่ยมากถึง 66.9 % เพ่ิมข้ึนกว่า 8.9 % ภายในระยะเวลาเพียง 
2 ปี ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ ถือครองทรัพย์สินรวมกันเพียงแค่ 33.1 % เท่านั้น (Credit Suisse 
Group AG, 2018,  https://www.credit-suisse.com, March 20, 2019) จะเห็นได้ว่า ตัวเลขที่บ่งชี้
ถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่ างต่อเนื่องนั้นไม่สามารถการันตี ได้ว่าประชาชน
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแต่อย่างใด 
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ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยได้พยายามทุ่มเททรัพยากรมหาศาล ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ชนบท ผ่านนโยบายสาธารณะ แผนงาน และมาตรการที่หลากหลาย                
รูปแบบอย่างเต็มก าลังความสามารถ แต่ดูเหมือนว่า นโยบายและมาตรการส่วนใหญ่ เป็นเครื่องมือ       
ทางการเมืองของรัฐบาลมากกว่าจะใช้แก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยส่วนใหญ่เป็นนโยบายในลักษณะ       
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พิจารณาเพียงเฉพาะด้านที่สามารถช่วยบรรเทาความยากจนและความ
เดือดร้อนของประชาชนในภูมิภาคชนบทได้บ้างเพียงบางส่วน แต่ไม่สามารถขจัดภาวะแห่งความยากจน
ให้คลี่คลายและหมดไปได้ แต่ในทางกลับกันการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติยังคง          
ขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อบริบทของชุมชนชนบท ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะความยากจนได้ทวีความรุนแรงขึ้น และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังในระยะยาวยากต่อการแก้ไข 
อย่างไรก็ตาม แนวคิดและองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชนชนบทซึ่งยึดถือกันมาโดยตลอดนั้น ยังไม่เคยได้รับการวิเคราะห์ตาม
หลักวิชาการที่ชัดเจน อีกทั้งรัฐบาลต่างก็ใช้นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการก ากับควบคุมให้การ
ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ชนบทเป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ ในลักษณะเป็นล าดับขั้นของสายการบังคับ
บัญชาจากบนลงล่าง (top-down theories) ตามระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดถือกันมายาวนาน 
ตั้งแต่ขั้นตอนของการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ จนจบกระบวนการประเมินผลนโยบาย           
ผ่านองค์การที่อยู่ในการก ากับควบคุมของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็บดบังและปิดกั้นการมีส่วนร่วม         
ของประชาชน หรือองค์กรประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอน          
การน านโยบายไปปฏิบัติ  ประชาชนเป็นเพียงกลุ่มเป้าหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติเท่านั้น            
(วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2531, หน้า 57) 

ลักษณะของการน านโยบายสาธารณะที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทไปปฏิบัติดั งที่               
กล่าวมาข้างต้น เป็นนโยบายลักษณะการกระจายทรัพยากรและผลประโยชน์ให้ประชาชนเฉพาะกลุ่ม 
ผ่านการอุดหนุนด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรเป็นหลัก เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการ
พัฒนาทักษะอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้หลุดพ้นความยากจน           
ที่ประสบอยู่  แต่นโยบายดังกล่าวก็ยังคงไว้ซึ่งความส าคัญต่อผลตอบสนองทางเศรษฐกิจและการเมือง        
เป็นส าคัญ (ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากร หวังมหาพร, 2552, หน้า 159 – 166) โดยส่วนใหญ่เป็น
นโยบายที่มีลักษณะส าคัญอยู่สองกลุ่ม คือ นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับราคา (price policy) กล่าวคือ 
นโยบายที่ใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการสร้างเสถียรภาพต่อเกษตรกรหรือต่อผู้บริโภค ทั้งในด้านการ
จ าหน่ายผลิตผล การจัดหาปัจจัยการผลิต และการยกระดับรายได้ของเกษตรกร เช่น นโยบายการ
ประกันราคาและรับจ าน าพืชผลทางการเกษตร ในส่วนของนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา (non-price 
policy) เป็นนโยบายประเภทการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการผลิตและพัฒนาคุ ณภาพชีวิต                    
ของเกษตรกรเป็นหลัก เช่น นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่อ านวยความสะดวกในด้านการผลิตและ
ขนส่ง นโยบายส่งเสริมงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช นโยบายปฏิรูปที่ดิน นโยบายด้านสินเชื่อเกษตรกร
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ นโยบายประเภทให้เงินช่วยเหลือ นโยบายสิทธิพิเศษทางภาษี ตลอดจน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับตลาดและการส่งออก (สมพร อิศวิลานนท์,  2554, หน้า 20 – 23) ทั้งนี้ การน า
นโยบายที่กล่าวมาข้างต้นไปปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะต่อเกษตรกร
เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้กระจายสู่
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พ้ืนที่ชนบท แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางปฏิบัติกลับพบว่า ในปี 2558 ประชากรที่มีรายได้ ต่ ากว่า 
100,000 บาทต่อปี มีจ านวนโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ของจ านวนประชากรไทย 65.39 ล้านคน หรือคิดเป็น 
4.8 ล้านคน ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ และในปี 2559 พบว่ามีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า
ร้อยละ 17.70 หรือราว ๆ 11.67 ล้านคน (ลมเปลี่ยนทิศ ไทยรัฐ , https://www.thairath.co.th/ 
content/ 10555672560, 12 มกราคม 2562) ซึ่งเพ่ิมขึ้นกว่าสองเท่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีเท่านั้น 
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลที่ผ่านมาแทบไม่ส่งผลให้สัดส่วน
ของคนยากจนลดลงได้แต่อย่างใด จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าที่ผ่านมารัฐบาลน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจนไปปฏิบัติในชุมชนชนบทอย่างต่อเนื่อง แต่ทว่าความยากจนกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
การน านโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นเช่นไร 

ในกระบวนการของนโยบายสาธารณะที่กล่าวมาข้างต้นถือได้ว่า หน่วยงานราชการเป็นองค์การ 
ที่ส าคัญ ทั้งในส่วนของการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยบทบาทหน้าที่แล้ว 
หน่วยงานราชการมีศักยภาพในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือเสนอให้
ฝ่ายการเมืองน าไปเป็นองค์ประกอบในการก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยส่วนใหญ่แล้วนโยบาย
สาธารณะมักจะได้รับการริเริ่มผ่านกระทรวงต่าง ๆ ไปสู่คณะรัฐมนตรี หรือริเริ่มจากนายกรัฐมนตรี
โดยตรง นอกจากนี้นโยบายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากค าสั่งศาลสูงสุด กฎหมาย การริเริ่มหรือพัฒนา
ทางเลือกนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการเรียกร้องของประชาชน กลุ่มองค์กรภาคเอกชน  
ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือบูรณาการนโยบายสู่แผนปฏิบัติการโดยส่วนใหญ่เป็นองค์การภาครัฐ
ระดับกระทรวงหรือระดับกรม และการน านโยบายไปปฏิบัติตกอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      
ในพ้ืนที่มากที่สุด (วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 45) การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติก็มีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกัน โดยกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นหน่วยราชการหลักในการบูรณาการนโยบายสู่แผนปฏิบัติการและสั่งการให้หน่วยปฏิบัติส่วนภูมิภาค 
โดย ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอ าเภอ ขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่เป้าหมาย 
โดยมีพัฒนากรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน           
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในส่วนภูมิภาคประกอบด้วย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษา-
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) องค์การบริหารส่วนต าบลต่าง  ๆ รวมถึงผู้ประกอบการ
เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2559, หน้า 21 – 23) 
ล้วนเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย ประกอบกับทิศทางของการบริหารราชการแผ่นดิน              
ที่ยึดถือเป็นแบบแผนในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public 
management) โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของหลากหลายภาคส่วน ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การบริหารกิจการสาธารณะ จากเดิมรัฐบาลเป็นศูนย์รวมอ านาจแบบเบ็ดเสร็จภายใต้             
การควบคุมและสั่งการตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่งและกระจายองค์การในรูปแบบของกระทรวง          
ในแนวราบตามบทบาทกลุ่มภารกิจที่จ าเป็น สู่การปฏิรูปการจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของรัฐบาลจากการก ากับควบคุมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น              
ด้วยการกระจายอ านาจด้านการบริการสาธารณะ และถ่ายโอนภารกิจหลายประการให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย จังหวัด อ าเภอ และ              
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนการ
ประเมินผลนโยบาย ทั้งในด้านการปกครองการบริการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ         
มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น โดยรัฐบาลเป็นเพียง
ผู้ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและให้การสนับสนุนเท่าที่จ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย ดังที่ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 
2540, หน้า 16)  

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับภาคประชาสังคมเกิดปฏิสัมพันธ์           
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพระหว่างกัน ซึ่งลดบทบาทการควบคุมและสั่งการจากรัฐบาลเหมือน
ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างความยืดหยุ่น โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร           
ที่ชัดเจน การเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมากขึ้น ภายใต้แนวคิด
การน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสาน (hybrid theories) กล่าวคือ รัฐบาลหรือผู้บริหารระดับ
กระทรวงยังคงท าหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การก าหนดนโยบาย การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบนโยบาย การสนับสนุนทรัพยากร รวมถึงการประเมินผลนโยบายเช่นเดิม แต่ก็ไม่ละเลย
ความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ระดับล่างสามารถก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ
ที่มีความเหมาะสมได้ เนื่องจากเป็นผู้ เห็นปัญหาและน าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์            
ของนโยบายได้ดีกว่าผู้บริหารระดับบน นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ของนโยบายในฐานะเป็นผู้สะท้อนผลลัพธ์และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เพ่ือให้รัฐบาล
น าไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการของนโยบายให้มี ความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ                   
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น (ปิยากร หวังมหาพร, 2560, หน้า 5) 

 ในปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการของไทยภายใต้ชื่อว่า ประชารัฐ           
เมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในเวที             
จุดประกายสานพลังประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ว่าจะเดินหน้า
ขับเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ประชารัฐแทนประชานิยม (รติมา คชนันทน์ , 2558, หน้า 1)            
ซึ่งประกอบไปด้วยกลไกสามระดับ คือ กลไกระดับประเทศ ได้แก่ คณะท างานสานพลังประชารัฐ                  
12 คณะ โดยแต่ละคณะท างาน มีหน่วยงานที่ส าคัญประกอบด้วย องค์การภาครัฐระดับกระทรวง               
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ เป็นหัวหน้าคณะท างาน และผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนเป็นหัวหน้า
คณะท างานภาคเอกชน กลไกระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีผู้บริหารราชการ           
ส่วนภูมิภาคทุกหน่วยงาน ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนภาคประชาสังคม           
เป็นกรรมการ และกลไกคณะท างานร่วมภาครัฐบาล ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ตามภารกิจเร่งด่วน เช่น ร้านค้าประชารัฐสุขใจ โรงเรียนประชารัฐ เป็นต้น นับเป็นการบูรณาการ
เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ บริษัทเอกชน และภาคประชาสังคมให้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติหลากหลายระดับ รวมทั้งนโยบายด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในภูมิภาคชนบท โดยอาศัยภาคธุรกิจเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้     
การสนับสนุนขององค์การภาครัฐ ในรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ได้แก่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
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จ ากัด ที่ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย , 2559, หน้า 13 – 21)            
ในขณะเดียวกันความต้องการหรือความคาดหวังขององค์การภาครัฐ บริษัทเอกชน ประชาชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมย่อมแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์การ ในมุมมองของแนวคิดการน า
นโยบายไปปฏิบัติเชื่อว่า นโยบายที่ประกอบด้วยหน่วยงานหรือองค์การจ านวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง            
ย่อมท าให้กระบวนการในทางปฏิบัติมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยและมีแนวโน้มที่จะล้มเหลว 
เพราะถึงแม้ว่าหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องจะมีทิศทางและความเห็นพ้องตรงกันในเป้าหมาย             
ของนโยบายเพียงใด แต่แนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งในวิธีการบรรลุเป้าหมายย่อมมีมากขึ้น เนื่องจาก
ความคาดหวัง ผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานหรือองค์การนั้นแตกต่างกันออกไป      
(วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 45)  

 หนึ่งในคณะท างานระดับประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนชนบท ได้แก่ คณะท างาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หรือ E3 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้า
คณะท างานภาครัฐ และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้า
คณะท างานภาคเอกชน มีเป้าหมายหลัก คือ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น เป็นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  ด้วยเหตุที่มีข้อสรุปเชิงสถิติ
หลายด้าน บ่งชี้ให้เห็นว่าความเป็นมาของปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยหลายด้านเกิดขึ้นจากผลพวง
การด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด้านช่องว่างรายได้ โอกาสทางการศึกษา 
การมีงานท าและความมั่นคงในอาชีพ ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาด้าน
สาธารณสุข ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้แต่ปัญหาด้านความอบอุ่น        
ในครอบครัว ล้วนเป็นปัญหาที่ เกี่ยวข้องกันซับซ้อนเป็นลูกโซ่  และยากต่อการแก้ไขแบบแยกส่วน               
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือนเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชาชน
กลุ่มใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชนบท กล่าวคือ คนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรและอาศัยอยู่ในชนบท ส่วนหนึ่ง          
เข้ามารับจ้างหรือค้าขายอยู่ในชุมชนเมือง รวมถึงใช้แรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม โดยอาชีพดังกล่าว         
มีลักษณะที่ไม่มั่นคงและมีรายได้น้อย ขาดการออมและมีแนวโน้มหนี้สินสะสมเรื้อรัง ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน
ตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ในขณะที่ความเป็นชุมชนที่สุขสงบ เรียบง่าย พ่ึงตนเองได้
และพ่ึงพาอาศัยกันเป็นภาพที่ลางเลือนลงทุกขณะ ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นความ
คาดหวัง และความพยายามของรัฐบาลในการคิดหาวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน          
โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช พระราชทานไว้เป็นแนวคิดการก าหนดนโยบายในทุกขั้นตอน ทั้งในด้านการคิดพิจารณา
ระบุปัญหา การคิดค้นแนวทางแก้ไข การน านโยบายไปปฏิบัติ  ตลอดจนการสรุปประเมินผลนโยบาย 
(กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2560, หน้า 8) 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ชนบท                      
ทวีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก ความพยายามของรัฐบาลในการยกระดับประเทศไปสู่ประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว หรือที่นิยมเรียกกันว่า ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นความพยายามเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น 
แต่รัฐบาลเองก็ประสบปัญหาและข้อจ ากัดหลายประการที่ไม่อาจบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างราบรื่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคชนบทยังไม่อาจหลุดพ้นจากความยากจน  
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อันเป็นข้อจ ากัดที่รัฐบาลไม่สามารถไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงก าหนดนโยบายสาธารณะ 
ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต ด้วยการประกาศใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ก าหนดแผนแม่บทเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยึดหลัก คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
และแก้ไขปัญหาความยากจนไปพร้อม  ๆ กัน การลดสัดส่วนของความเหลื่อมล้ าทางรายได้
ภายในประเทศ โดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่างยั่ง ยืน 
(ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559, http://plan.bru.ac.th/, 10 เมษายน 2562) 
หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการบูณาการ
แผนไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ก าหนดเป็น โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การบูรณาการด้านความร่วมมือผ่านกลไกประชารัฐ โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพครัวเรือน มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้ของคนในชุมชน
ให้สูงขึ้น โดยการสร้างอาชีพ หรือเรียกว่า สัมมาชีพชุมชน ภายใต้หลักการชาวบ้านสอนชาวบ้าน คือ
ชาวบ้านที่ประสบความส าเร็จ ด้านอาชีพและเป็นผู้ซึ่งคนในพ้ืนที่ให้การยอมรับนับถือเป็นปราชญ์ชุมชน 
ด าเนินการฝึกสอนอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นแห่งความยากจน  ซึ่งปัจจุบัน               
ก าหนดไว้ 38,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามความต้องการที่แท้จริงและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน               
เป็นส าคัญ (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2559, หน้า 1–2) 

ส าหรับการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ            
ในระดับของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติได้แก่ ส านักงาน    
พัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย
ประชาชนในระดับหมู่บ้านที่มีรายได้ต่ ากว่าตัวชี้วัดเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน หรือเป็นครัวเรือนที่ได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 9 ,768 ราย หรือร้อยละ 20.58 ของจ านวนประชากรทั้ งหมด 
(ก รม บั ญ ชี ก ล าง , 2560, http://welfare-job.epayment.go.th/, 15  มี น าค ม  2562 ) ซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักของนโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะความแตกต่างกันของสภาพแวดล้อม         
ทางกายภาพ และสังคมภายในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ           
ทีป่ระสบปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ในส่วนของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะบริบท
เชิงธรณีวิทยา เป็นพ้ืนที่ราบสูงสลับกับเนินเขา ค่อนข้างแห้งแล้งยาวนาน ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลาย         
ของการประกอบอาชีพ ประกอบกับลักษณะทางสังคมวิทยามีความเป็นเครือญาติ ใกล้ชิดกันหลากหลาย
เชื้อชาติ ส่งผลต่อความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มีความคล้ายคลึง
กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นที่มาของสมญานามอีสานภาคกลาง ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงลักษณะการเข้าถึงและให้บริการสาธารณะ
ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากเขตชลประทาน ตลอดจน
ข้อจ ากัดของกฎหมายบางประการของการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น (ส านักงานเกษตร            
อ า เ ภ อ เล า ข วั ญ , 2560, http://laokhwan. kanchanaburi.doae.go.th/pages/banyay.html,            
14 พฤษภาคม 2562) จะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านของอ าเภอเลาขวัญ ซึ่งถูกก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงที่มีลักษณะการปฏิบัติ

http://welfare-job.epayment.go.th/
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อย่างเดียวกันในทุก ๆ พ้ืนที่ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริบทที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่
ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างไร และควรก าหนดมาตรการ  
น านโยบายไปปฏิบัติเช่นไร ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ เป็นสิ่งที่ต้องค้นหาค าตอบ         
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายเชื่อว่า นโยบายดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและ          
ลดความเหลื่อมล้ าให้กับประชาชนในภูมิภาคชนบทได้อย่างแท้จริง และเป็นครั้งแรกของการก าหนด
นโยบายสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้แสดงออกถึงความต้องการของตนเองและ
น าไปสู่การตอบสนองความต้องการดังกล่าวในรูปแบบของการสนับสนุนจากรัฐบาล อันถือได้ว่าเป็นมิติ
ใหม่ของการน านโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริงทั้งในด้านประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และเป็นที่เชื่อได้ว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์ โดยตรงจากการน านโยบาย          
ไปปฏิบัติ อันได้แก่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพที่ เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายและ           
มีความเหมาะสมกับบริบทระดับครัวเรือน พร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ
อย่างมั่นคง อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของนโยบายที่ก าหนดไว้ คือ ประชาชนได้รับการพัฒนา
อาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้รูปแบบของการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติสอดคล้องกับแนวคิด             
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานเมื่อวันที่                  
4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ความว่า “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธี        
ตกปลาจะดีกว่า” กล่าวคือ ภาครัฐไม่ควรช่วยเหลือโดยการให้ผลผลิตสุดท้ายแก่ประชาชน หากแต่ควรให้
ปัจจัยในการผลิตและสอนให้เขารู้จักบริหารจัดการปัจจัยเหล่านั้นให้เกิดผลผลิตด้วยตนเอง ให้รู้จักพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย           
ที่ก าหนดไว้ ยังมีองค์ประกอบหลากหลายส่วนที่ต้องพิจารณาความส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบาย                 
ให้ประสบผลส าเร็จ อันได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย งบประมาณที่เพียงพอ จ านวนและ
คุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการของนโยบายต้องสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนเป้าหมาย ทั้งในด้านมิติของสภาพแวดล้อมและมิติห้วงเวลาอย่างเหมาะสม  สิ่งเหล่านี้
เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่สามารถส่งเสริมให้ตัวบทของนโยบายหรือผู้ก าหนดนโยบายประสบความส าเร็จ           
ในขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ  

จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติของรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมามีลักษณะ
สั่งการผ่านสายบังคับบัญชาจากบนลงล่างและให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก          
เป็นส าคัญ ส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด ประชาชนมีงานท าและมีรายได้  
เพ่ิม  มากขึ้น แต่ในมุมกลับกันต้องแลกมาด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย ประชาชนพ้ืนที่ชนบท            
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนในทุกมิติ เกิดสภาวะของความยากจนกระจายทั่วภูมิภาคชนบท       
เป็นวงกว้าง จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การก าหนดนโยบายสาธารณะและบูรณา
การไปสู่แผนการปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับความต้องการของชุมชนมากขึ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบ                
การน านโยบายไปปฏิบัติจากลักษณะบนลงล่างเป็นการน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสาน โดย                 
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจผ่านเวทีประชาคมเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมของหมู่บ้าน ที่เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตามค ากล่าวที่ว่า ค าตอบ                    
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อยู่ในหมู่บ้าน กล่าวคือ ชาวบ้านเป็นผู้เห็นปัญหาและสะท้อนปัญหาในรูปแบบของความต้องการได้ดีกว่า
หน่วยงานราชการหรือองค์การภาครัฐ หนึ่ งในนโยบายที่มาจากกระบวนการดังกล่าวได้แก่ นโยบาย             
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มาโดยตลอด    
แต่กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติยังไม่ได้รับการศึกษาทบทวนตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง              
อันจะน าไปสู่การตั้งข้อสังเกตการณ์เพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือแก้ไข รูปแบบและขั้นตอนการน านโยบาย          
ไปปฏิบัติในบางส่วนที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันการน านโยบาย
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี ตามกรอบแนวคิดและหลักทฤษฎีด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การค้นหา
รูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี              
ได้ดียิ่งขึ้น 

1.2 ค ำถำมในกำรวิจัย 
1) การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงไปปฏิบัติ         

ในบริบทของพ้ืนทีอ่ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นอย่างไร 
2) รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

ในบริบทของพ้ืนทีอ่ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีควรมีลักษณะเป็นเช่นไร 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
2) เพ่ือเสนอรูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยภายใต้ขอบเขตของเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (public policy) ในมุมมองแนวคิด ทฤษฎี 
และตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) โดยประยุกต์ใช้ตัวแบบสหองค์การใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ( intergovernmental policy implementation model) ของ           
Van Meter และ Van Horn เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย 7 มิติ
ส าคัญ ได้แก่ มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสารระหว่างองค์การ
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และกิจกรรมให้มีผลบังคับใช้ การบังคับใช้กฎหมาย ลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติ บริบทของสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึง ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
 

2) ขอบเขตด้านหน่วยวิเคราะห์ การศึกษาวิจัยนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative study) โดยก าหนดขอบเขตการศึกษารูปแบบกรณีศึกษา (case study) ซึ่งได้จ าแนก
รูปแบบการศึกษาวิจัยและการรวบรวมข้อมูลส าคัญออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 การศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านโยบายไปปฏิบัติ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งผลงานการวิจัยภายในประเทศและผลงานการวิจัยจากต่างประเทศ เพ่ือค้นหา
ตัวแบบหรือกรอบแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการน านโยบาย
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในกรณีศึกษาที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลส าคัญจากเอกสารวิชาการ และเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
(document research) จากแหล่งข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ เอกสารทางราชการ หนังสือ      
สั่งการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การรับรู้และ
เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของนโยบายอย่างลึกซึ้ง (intrinsic case) กรณีที่ 2 การรวบรวมข้อมูลส าคัญ
ด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (in-depth interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-
structured Interview) ประกอบด้วยค าถามลักษณะปลายเปิด โดยก าหนดประเด็นค าถามตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏิบัติของก รณี ศึกษา                  
ผ่านข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลส าคัญผ่านกระบวนการ 
สนทนากลุ่ม (focus group discussion) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัยต่อกระบวนการ         
น านโยบายไปปฏิบัติในบริบทเฉพาะพ้ืนที่กรณีศึกษา เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
ส าคัญที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย และน าไปสู่การ
วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ และเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการ
น านโยบายไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนทีอ่ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 

 

3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การศึกษาวิจัยนี้ จ าแนกผู้ให้ข้อมูลส าคัญออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย          
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นบุคลากรภาคราชการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาคราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
จ านวน 4 ท่าน เจ้าหน้าที่ภาคราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย จ านวน 11 ท่าน ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านที่มีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ จ านวน 5 ท่าน นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายจ านวน 1 ท่าน และนักวิชาการผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี 1 ท่านรวมทั้งสิ้น 22 ท่าน ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นประชาชนผู้มีส่วนได้          
ส่วนเสียจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ผู้แทนกลุ่มประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านหรือ           
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ปราชญ์ชุมชนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพชุมชน จ านวน 5 ท่ าน และผู้แทน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ หรือผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 5 ท่าน         
รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เก็บข้อมูลส าคัญผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกชิงคุณภาพ ล าดับต่อมา คือ        
การรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพโดยกระบวนการสนทนา
กลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรภาคราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ท่าน และการสังเกตแบบ  
มีส่วนร่วมของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน เพ่ือน า
ข้อมูลที่สามารถรวบรวมและสังเกตได้ สู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติตาม
แนวคิดและทฤษฎีของการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ Van Meter และ  Van Horn เพ่ือ เข้ าใจ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ            
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบาย 
รวมมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังสิ้น 32 ท่าน  

 

4) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการวิจัยนี้ มุ่งศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญในบริบทเชิงพ้ืนที่
ระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่ บ้ าน เป้ าหมายของนโยบาย  ในอาณาเขต พ้ืนที่ อ าเภอเลาขวัญ                   
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเป้าหมายโดยตรงของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

 

5) ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาวิจัยนี้ มุ่งศึกษาการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 โดยใช้ระยะเวลา
ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562  

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
1) การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง วิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ           

ที่ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเลาขวัญใช้ในการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที ่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย 

  

2) นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ นโยบายสร้าง
สัมมาชีพชุมชน หมายถึง นโยบายที่ร่างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12                    
(พ.ศ.2560 – 2564) ในการมุ่งสร้างและพัฒนาอาชีพระดับครัวเรือนให้มีความมั่นคง เพ่ิมรายได้และลด
รายจ่ายของประชาชนในภูมิภาคชนบท โดยด าเนินงานภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนครัวเรือน จ านวน 20 คน ต่อหนึ่งหมู่บ้าน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
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ยากจนให้ประชาชนในภูมิภาคชนบท สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมาย ครัวเรือนได้รับการพัฒนาอาชีพ
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยอ้างอิงจากรายได้ระดับครัวเรือนที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
ที่จัดเก็บในปี พ.ศ.2560 – 2562 โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ
ในการน านโยบายไปบูรณาการสู่แผนปฏิบัติการระดับพื้นท่ี 

 

3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักวิชาการที่ยึดถือเป็นกระบวนการของ
นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนที่ว่าด้วยแนวทางในการด าเนินชีวิตในระดับครัวเรือน และหมู่บ้าน            
โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน จากนั้นกลับไป
สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและจัดฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย
ตามความต้องการที่แท้จริงของครัวเรือน และสนับสนุนให้ครัวเรือนน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
และพัฒนาเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง 

  

4) ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ระดับครัวเรือน โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเลาขวัญจัดเก็บในระดับครัวเรือนเป็นประจ าทุกปี 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดจ านวน 31 ตัวชี้วัด โดยจัดเก็บทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในเขตพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ 
จ านวน 13,488 ครัวเรือน 

 

5) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objectives) หมายถึง ขอบเขตมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ศึกษาวิจัย มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ (1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายสามารถตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ และ (2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายสามารถ
พิสูจน์ความชัดเจนเชิงประจักษ์ได้ 

 

6) ทรัพยากรของนโยบาย (policy resources) หมายถึง ขอบเขตทรัพยากรของนโยบายสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษาวิจัย มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ    
(1) การจัดสรรงบประมาณเพียงพอและเหมาะสม (2) ปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติเพียงพอและเหมาะสม (3) ประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ
และเหมาะสม (4) วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ ทันสมัย สามารถใช้งานได้ และเหมาะสมต่อการใช้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ และ (5) ห้วงเวลาและระยะเวลาของการปฏิบัติมีความเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ 

 

7) การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมเพ่ือบังคับใช้ให้ได้ผล ( inter-organizational 
communication and enforcement activities) ขอบเขตการสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรม
เพ่ือบังคับใช้ให้ได้ผล ของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
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ศึกษาวิจัย มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ (1) ความชัดเจน ความเที่ยงตรง ความสม่ าเสมอ ความเหมาะสม 
และความรวดเร็วต่อเหตุการณ์ ของการสื่อสารข้อมูลในการน านโยบายไปปฏิบัติ (2) กลวิธีที่เหมาะสมใน
การโน้มน้าวใจให้เจ้าหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (3) ความสามารถในการ
โน้มน้าวใจของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติที่มีต่อประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านในการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (4) ความสามารถในการโน้มน้าวใจของประชาชน
ผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านต่อครัวเรือนเป้าหมาย และ (5) ความสามารถในการสื่อสารภายในของหน่วย
ปฏิบัติ ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงาน
ระดับหมู่บ้าน 

 

8) การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของนโยบาย
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษาวิจัย มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับ (1) ความเหมาะสมของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ                      
(2) บรรทัดฐาน สิ่งจูงใจ และมาตรการในการลงโทษที่มีความเหมาะสม 

 

9) ลักษณ ะของหน่ วยปฏิบั ติ  (characteristics of implementing agencies) ขอบเขต
ลักษณะของหน่วยปฏิบัติของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ศึกษาวิจัย มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ (1) ลักษณะโครงสร้างและความซับซ้อนของหน่วยปฏิบัติ        
(2) ความชัดเจนของการก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ  (3) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติ         
กับหน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน และ               
(4) ความสอดคล้องของนโยบายที่มีต่อภารกิจของหน่วยปฏิบัติ  

 

10) บริบทของสั งคม เศรษฐกิจ  และการเมือง (contexts of social, economic and 
political) ขอบเขตสภาวะ บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษาวิจัย มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ (1) การสนับสนุน
และคัดค้านระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประ ชาชน
ผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน (2) การสนับสนุนและคัดค้านของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (3) ความเหมาะสม
ของวิธีการหรือขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติต่อบริบทสภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ (4) การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตและค่านิยมในการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย 

 

11) ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (disposition the implements) ขอบเขตทัศนคติของ
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ศึกษาวิจัย มีมิติที่เกี่ยวข้องกับ (1) ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบาย และ (2) พฤติกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัตินโยบายของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1) สามารถน ารูปแบบที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

2) สามารถน าผลการวิจัยไปประกอบหรืออ้างอิงเนื้อหาทางวิชาการ ในการก าหนดนโยบาย
หรือการน านโยบายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพในระดับครัวเรือนหรือ
ระดับหมู่บ้านไปปฏิบัติ 

3) เป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจในการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติต่อไป 

 



 
 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในบทที่ 1 ในส่วนของรายละเอียดการน านโยบายที่ เกี่ยวข้องกับ         
การพัฒนาชุมชนชนบทไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไปปฏิบัติในภาพรวม การน านโยบาย
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี และแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่มาและความส าคัญของการศึกษาวิจัย   
ในครั้งนี้ ส าหรับในบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้เชิงลึก การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาและรวบรวมประเด็นที่ส าคัญอันจะน าไปสู่
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งในส่วนของการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี         
ด้านกระบวนการของนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดและทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นส าคัญ เพ่ือสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือก าหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาที่น าเสนอในบทนี้ประกอบด้วย  

(1) แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ  
(2) แนวคิดและทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(3) นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(4) การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับส่วนกลาง 
(5) แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(6) บริบทพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
(7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(8) กรอบแนวคิดในการวิจัย  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
 หากพิจารณาถึงการด ารงอยู่ของสังคมมนุษย์ทั้งในอดีตและในปัจจุบันให้รอบด้านแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นในช่วงเวลาของการด าเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างปรกติสุข หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับภัยอันตราย
ในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของการด ารงอยู่ของสังคมมนุษย์ และ
ความเคลื่อนไหวเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับอ านาจ และการจัดสรรค่านิยมในสังคมของแต่ละยุคสมัย        
ซึ่งถูกจัดสรรโดยผู้ที่มีอ านาจในสังคมนั้น ๆ เรียกว่า “รัฐ” และผลแห่งการจัดสรรค่านิยมนั้นส่งผลกระทบ
ต่อวิถีแห่งการด ารงอยู่ของสังคมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม หรืออาจกล่าวได้ว่ามีผลกระทบต่อความเป็น
สาธารณะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเรียกกันว่า “นโยบายสาธารณะ” (พลดา เดชพลมาตย์, 2554, หน้า 23)  

 จุดเริ่มต้นของการศึกษานโยบายสาธารณะนั้น เกิดขึ้นจากสภาวะการที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 
ประการแรกเกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาลในประเทศแถบตะวันตกที่เผชิญกับปัญหาที่ไม่อาจหา
หนทางแก้ไขได้ อันน าไปสู่การแสวงหาหลักวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประการต่อมา เกิดขึ้นจาก
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การศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์ความรู้จากนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ นักวิชาการ  ตลอดจนนักคิด                 
หรือนักทฤษฎี ภายใต้พ้ืนฐานความคิดที่มองว่าการด าเนินกิจกรรมและการตัดสินใจของรัฐบาลในอดีตนั้น
ยังไม่สมบูรณ์แบบ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีความ
ซับซ้อนและพ่ึงพาอาศัยกัน พร้อม ๆ กับการขยายตัวขององค์การรัฐบาลมีความซับซ้อนมากขึ้น           
การตัดสินใจจะกระท าหรือไม่กระท าของรัฐบาลยิ่งจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้หลากหลาย  โดยเฉพาะ   
อย่างยิ่ง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะในกระบวนการก าหนดนโยบาย ประกอบกับการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของรัฐบาลนั้น ได้รับความสนใจจากนักวิชาการที่ส าคัญ โดยเฉพาะ                  
ความพยายามของ Daniel Lerner และ Harold Lasswell เพ่ือเสนอให้นโยบายสาธารณะเป็น    
สาขาวิชาใหม่ ในปี ค.ศ. 1951 หลังจากนั้น นโยบายสาธารณะก็ได้รับความนิยมศึกษาอย่างแพร่หลาย
และพัฒนาองค์ความรู้เกิดข้ึนอย่างหลากหลาย (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2550, หน้า 1 – 2)  

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะล้วนเกิดจากนักวิชาการหรือนักคิดในยุคสมัยต่าง  ๆ           
ซึ่งได้เสนอความหมาย แนวคิด และทฤษฎี ไว้ในมุมมองที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนบริบทของ
ความหมายไปตามความนิยมของการศึกษาวิจัยตามแต่ละยุคสมัยของกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกกระท า
หรือไม่กระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการกระท าดังกล่าวของรัฐบาลนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว นโยบายสาธารณะมักจะมีส่วนเกี่ยวพันกับระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก นโยบายสาธารณะมีจุดก าเนิดหรือรากฐาน       
มาจากสภาพปัญหาของสังคมนั้น และเป็นปัญหาที่ประชาชนต่างก็คาดหวังว่าต้องเป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลในการคลี่คลายปัญหาให้บรรเทาเบาบางหรือหมดไป ฉะนั้นกระบวนการของนโยบาย
สาธารณะจึงมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมือง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน (public) 
ในฐานะผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบาย  พรรคการเมือง (political parties) ในฐานะของ           
ผู้ก าหนดนโยบาย รัฐสภา (congress) ในฐานะผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย ตุลาการ (courts)     
ในฐานะค าวินิจฉัยของศาลและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้  ระบบฝ่ายบริหารส่วนกลางหรือรัฐบาล 
(executive) ในฐานะผู้บริหารของประเทศ ระบบราชการส่วนภูมิภาค (bureaucracy) และราชการ         
ส่วนท้องถิ่น (local governments) ในฐานะผู้น านโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยกลไกเหล่านี้
เป็นกลไกที่ส าคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
(สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2560, หน้า 4 – 5) 

 ก่อนจะกล่าวถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการศึกษาวิจัย  
ในครั้งนี้ นโยบายสาธารณะก็เป็นประเด็นที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะละเลยเสียไม่ได้ เนื่องด้วยกระบวนการ          
น านโยบายไปปฏิบัติเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ หากเราพิจารณาบริบทของ
ความหมายนโยบายสาธารณะตามค าจ ากัดความของราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ค าจ ากัดความหมาย       
ของค าว่า นโยบาย มาจากแม่ค าของ นย (นยะ) + อุบาย หมายถึง หลัก หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นแนวการ
ด า เนิ น การ และค าว่ า  ส าธารณ ะ หมายถึ ง  เพ่ื อป ระชาชน  (ราชบัณ ฑิ ตยสถาน , 2554 ,                    
http://www. royin.go.th/dictionary/, 10 เมษายน 2562) ส าหรับการให้ค าจ ากัดความหมายของ
พจนานุกรม oxford กล่าวว่า Policy (นโยบาย) หมายถึง หลักสูตร หรือหลักการกระท าเป็นที่ยอมรับ
หรือสิ่งที่ถูกเสนอโดยองค์การหรือบุคคลส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง และค าว่า Public 
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(สาธารณะ) หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้คนโดยทั่วไป ส าหรับ ค าว่า Public Policy (นโยบายสาธารณะ) 
มีนิยามความหมายว่า หลักการทางกฎหมายเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นพ้ืนฐานของสังคม 
(Oxford Dictionaries , 2019, https://languages.oup.com/, April 10, 2019)ทั้งนี้ การให้ค าจ ากัด
ความหรือนิยามความหมายของสิ่งที่เรียกว่า นโยบายสาธารณะ เป็นกระบวนการแรกที่นักวิชาการหรือ
นักวิจัยพึงปฏิบัติเป็นหลักส าคัญ อย่างไรก็ตาม ความหมายของนโยบายสาธารณะนั้นยังไม่มีค านิยามที่มี
ความเฉพาะเจาะจง เพียงความหมายใดความหมายหนึ่ง นักวิชาการต่างก็ได้ให้ความหมาย และกล่าวถึง
ความส าคัญของค าว่า นโยบายสาธารณะ ไว้อย่างหลากหลายและมีความแตกต่างกันหลายยุคหลายสมัย 
ดังนี้  

 จุดเริ่มต้นของความสนใจศึกษานโยบายสาธารณะ เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1953 โดย 
Easton ได้แสดงแนวคิดและให้ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะโดยมองว่า เป็นการให้ความส าคัญกับ
อ านาจรัฐในการจัดสรรค่านิยมของสังคมทั้งมวล และสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าในสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดนั้น เป็นผลมาจากการจัดสรรค่านิยมของสังคมนั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า การตัดสินใจของรัฐบาล 
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะต้องตระหนักถึงค่านิยมและความต้องการของประชาชนของสังคม 
ในขณะนั้น (Easton, 1953, p.129) ในขณะที่อีก 10 ปี ต่อมา Friedrich เชื่อว่า นโยบายสาธารณะก็คือ
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือแม้แต่รัฐบาลเอง ภายใต้บริบทของ
สิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยอุปสรรค (obstacles) และโอกาส (opportunities) โดยนโยบายที่เกิดจาก 
ชุดของข้อเสนอดังกล่าวถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ นโยบายสาธารณะดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบของเป้าประสงค์ (goal) วัตถุประสงค์ 
(objective) หรือจุดมุ่งหมาย (purpose) ของสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระท า อันเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลให้
การน านโยบายไปปฏิบัติมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน (Friedrich, 1963, p. 70) ต่อมาในปี 1965 
Easton ได้แสดงทัศนะเพ่ิมเติมจากแนวคิดของตนเอง โดยกล่าวว่ า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของ       
การก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาล ก็คือ ระบบการเมือง (political system) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล
หรือองค์การ ที่ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการท าหน้าที่ ก าหนดคุณค่าทางสังคมตามอ านาจพึงมี                   
(Easton, 1965, p. 212) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่มีอ านาจในการสั่งการ  (authorities) ได้แก่ 
ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายการเมือง ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ ระบบราชการ นักบริหาร           
ที่ปรึกษา กลุ่มผู้น าทางการเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่
ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลและมีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดสรร
ค่านิยมของสังคมผ่านนโยบายสาธารณะได้ (Almond and Powell, 1963, p. 29) นอกจานนี้ Easton 
ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงระบบการเมืองของนโยบายสาธารณะ (system theory) 
โดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างระบบการเมืองกับสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบระบบ
การเมืองนั้น กล่าวคือ สิ่งใดที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง
ในรูปแบบของปัจจัยน าเข้า (input) เพ่ือเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนก่อให้เกิดผลผลิตของระบบ
การเมืองในรูปแบบของนโยบายสาธารณะเรียกว่า ปัจจัยน าออก (output) และเมื่อนโยบายนั้นถูกน าไป
ปฏิบัติจะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ (feedback) เข้าสู่ระบบในรูปแบบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมหรือเข้าสู่ระบบ
การเมืองโดยตรงในรูปแบบของความต้องการและการสนับสนุนสู่ปัจจัยน าเข้าอีกครั้ง (Easton, 1965, p. 112) 
หรืออาจกล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะก็คือผลผลิตของระบบการเมืองภายใต้สภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบ
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ระบบการเมืองอยู่นั่นเอง ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงมีลักษณะของความสัมพันธ์แบบพลวัตระหว่าง
สิ่งแวดล้อมและระบบการเมือง ซึ่งผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (ultimate outcome) ของนโยบายสาธารณะคือ 
ประโยชน์สาธารณะ (public interests) ทั้งนี้ Easton ได้เสนอตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม 
ระบบการเมืองและนโยบายสาธารณะไว้ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม ระบบการเมืองและนโยบายสาธารณะของ Easton  
ที่มา: Easton. (1965). p. 112. 
 

จะเห็นได้ว่า นักวิชาการทั้งสองท่าน ต่างก็ให้ทัศนะของนโยบายสาธารณะในมุมมองที่น่าสนใจ
และมีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่อาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด กล่าวคือ Friedrich มุ่งเน้น
อธิบายความแตกต่างระหว่างกิจกรรมเฉพาะที่รัฐบาลให้ความสนใจ โดยกิจกรรมนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบของเป้าประสงค์ที่สะท้อนการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นส าคัญ หากกิจกรรมใดในการ
กระท าของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่ไม่แน่ชัดหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
กิจกรรมนั้นก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นนโยบายสาธารณะ ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่เป็นชุดของการ
กระท าดังกล่าวต้องมีความชัดเจนในทางปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังเช่น 
กฎหมาย เป็นต้น ลักษณะของแนวคิดดังกล่าวเป็นต้นแบบแนวคิดของนักวิชาการในยุคต่อมา ได้แก่ 
Anderson, Prewitt และ Verba ซึ่งมีความแตกต่างจากแนวคิดของ Easton ซึ่งเชื่อว่าทุกกิจกรรมที่
รัฐบาลตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าล้วนแต่เป็นนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น และการตัดสินใจดังกล่าวต้อง
ค านึงถึงค่านิยมของประชาชนในสังคมเป็นส าคัญ หากรัฐบาลตัดสินใจเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ขัดแย้งต่อค่านิยมทางสังคม อาจจะได้รับการปฏิเสธ หรือขัดขวางต่อต้านจากประชาชนได้ 
ถึงแม้ว่า Easton จะไม่ได้กล่าวถึงความส าคัญของเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการด าเนินนโยบาย
สาธารณะไว้ แต่การให้ความส าคัญต่อค่านิยมในสังคมย่อมสะท้อนถึงเป้าประสงค์ของนโยบายในตัวเอง
อยู่แล้ว แนวคิดของ Easton เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการในยุคต่อมา ได้แก่ Dye และ Sharkansky 
(สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2560, หน้า 12 – 13)     

 ในทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา ความนิยมในการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น         
เป็นอย่างมากและขยายขอบเขตกว้างขวางมากข้ึน กล่าวคือ เกิดการรวมกลุ่มของนักวิชาการเพ่ือทบทวน
องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่ยึดถือกันมา โดยค้นพบข้อจ ากัดของขอบเขตทางทฤษฎีที่มีลักษณะ
ค่อนข้างจ ากัดและไม่สามารถอธิบายนโยบายสาธารณะได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ เนื่องจากการศึกษา
นโยบายสาธารณะที่ ผ่านมา นักวิชาการส่วน ใหญ่มุ่ งแสวงหาค าอธิบายที่มีลักษณะเฉพาะตัว              
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ตามกรณี ศึกษาที่ ตนเองให้ความสนใจ และใช้วิธีการศึกษาที่ แตกต่างกัน  ซึ่ งสะท้อนให้ เห็น                
ความหลากหลายของการศึกษาและเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายตามไปด้วย ทั้งนี้องค์ความรู้ดังกล่าว
สามารถอธิบายนโยบายได้บางประเภทเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมนโยบายสาธารณะทั้งระบบ ต่อมาใน
ทศวรรษที่ 1970 ความนิยมในการศึกษากระบวนการของนโยบายสาธารณะมุ่งไปที่ประเด็นส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) การศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
นโยบาย (utilization) การน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation) รวมถึงการยุบเลิกนโยบายด้วย 
(termination) (Peter and Sam, 1998, pp. 483 – 486) ซึ่ งจะเห็นได้ว่านักวิชาการในทศวรรษ
ดังกล่าวมุ่งศึกษานโยบายสาธารณะแบบแยกส่วนเป็นกรณีศึกษาและลงรายละเอียดในเชิงลึกมากข้ึน ทั้งนี้ 
นักวิชาการที่ส าคัญในยุคดังกล่าว ได้แก่ Sharkansky ได้ให้ทัศนะของนโยบายสาธารณะไว้น่าสนใจอย่าง
ยิ่ง โดยเขาเชื่อว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทั้งมวลที่กระท าโดยรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการควบคุมองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มบุคคล ปัจเจกบุคคล 
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง
ของรัฐ พิ ธี ใน โอกาสต่ าง  ๆ  และรวมถึ งการด าเนิ นน โยบายในต่ างประเทศทั้ งหมดอีกด้ วย                    
(Sharkansky, 1970, p. 1) แต่ในขณะที่ Lasswel และ Kaplan เชื่อว่า นโยบายสาธารณะต้องก าหนด
เป้าหมาย ( goals) ค่านิยม (values) การปฏิบัติ (practices) รวมถึงแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมนั้น  ๆ (Lasswell and Kaplan, 1970, p. 71) 
นอกจากนี้  Allison ได้เพ่ิมเติมแนวคิดของ Lasswel และ Kaplan โดยกล่าวว่า นอกจากนโยบาย
สาธารณะจะต้องมีความชัดเจนแล้วยังต้องด าเนินนโยบายนั้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีองค์การภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ (Allison, 1971, p. 3) ทั้งนี้ นโยบายสาธารณะในความหมายของ 
Sharkansky มีลักษณะเป็นกิจวัตรของรัฐบาลที่พึงกระท าเป็นส าคัญ แต่ภายใต้แนวคิดนี้ยังไม่ครอบคลุม
สิ่งที่รัฐบาลยังไม่ตัดสินใจกระท าหรือเลือกที่จะไม่กระท า ดังนั้นแนวคิดดังกล่าวมีทั้งความสอดคล้องและ
ความแตกต่างจากแนวคิดของ Easton ในบริบทของความหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

 ต่อมาในปี 1983 มีนักวิชาการได้เสนอทัศนะของนโยบายสาธารณะที่แตกต่างออกไป ได้แก่ 
Prewitt และ Verba โดยทั้งสองเชื่อว่า นโยบายสาธารณะเปรียบเสมือนพันธสัญญาระยะยาวในการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างมีแบบแผนของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ รัฐบาล
กระท าให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากกว่ากิจกรรมที่กล่าวอ้างเป็นถ้อยค าที่ไม่มีแบบแผน นอกจากนี้ 
Prewitt และ Verba ได้ให้ความส าคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติเป็นพิเศษ เนื่องจาก เป็นบทบัญญัติด้าน
กฎหมายที่ฝ่ายการเมือง หรือฝ่ายบริหารต้องยึดถือในการก าหนดนโยบาย หรือการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Prewitt and Verba, 1983, p. 652 – 653) จะเห็นได้ว่า นโยบายสาธารณะในทัศนะของ Prewitt 
และ Verba ได้ให้ความส าคัญกับขั้นตอนของการบัญญัติกฎหมาย การบริหาร และการน าไปปฏิบัติ 
ตามล าดับ โดยกิจกรรมดังกล่าวรัฐบาลพึงกระท าในรูปแบบของพันธสัญญาระยะยาวระหว่างรัฐบาล       
กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจว่านโยบายจะถูกน ามาปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าว มีความแตกต่างอย่างส าคัญจากนักทฤษฎีหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวคิดที่เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางของ Dye 
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 ทัศนะความหมายของนโยบายสาธารณะที่ Dye เป็นผู้เสนอนั้น เป็นที่ยอมรับของบรรดา
นักวิชาการอย่างกว้างขวาง และได้รับการยอมรับให้บัญญัติเป็นความหมายของนโยบายสาธารณะ          
มาจนถึงปัจจุบัน โดย Dye กล่าวว่า นโยบายสาธารณะก็คือ กิจกรรมทั้งมวลที่รัฐบาลเลือกจะกระท า
หรือไม่กระท า ทั้งที่เป็นกิจวัตรประจ า และกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นบางโอกาส (Dye, 1984, p. 1) โดย
กิจกรรมที่รัฐบาลตัดสินใจจะกระท าหรือไม่กระท านั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิ ตของ
ประชาชนในสังคมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ Sharkansky ไม่ได้กล่าวถึงความส าคัญของนโยบาย
ที่รัฐบาลเลือกจะไม่กระท าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น แนวคิดของ Dye จึงมีความครอบคลุมปรากฏการณ์         
ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ทั้งนี้ Dye เชื่อว่า นโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ในลักษณะของสาเหตุและผลลัพธ์ (Dye, 1995, p. 6) กล่าวคือ ทั้งระบบสังคมและระบบการเมืองต่างก็
เป็นสิ่งแวดล้อมของนโยบาย โดยลักษณะของระบบสังคม ระบบการเมือง และนโยบายสาธารณะต่างก็มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะของตัวแปรอิสระหรือปัจจัยเหตุ และตัวแปรตามหรือผลที่เกิดจาก
ปัจจัยเหตุ ทั้งนี้ Dye ชี้ให้เห็นว่าระบบสังคมและระบบการเมืองต่างก็มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย 
และในทางตรงกันข้าม การน านโยบายไปปฏิบัติย่อมส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและระบบการเมืองด้วย 
เนื่องจาก ถ้านโยบายก่อให้เกิดผลผลิตอันพึงปรารถนาต่อประชาชน ผู้ก าหนดนโยบายย่อมได้รับการ            
ยกย่องนับถือ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้านโยบายก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาย่อมถูกต าหนิติเตียน
จากประชาชน (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2560, หน้า 110) ดังนั้น Dye จึงได้เสนอกรอบแนวคิดการวิเคราะห์
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ (causes and consequences) ของนโยบายสาธารณะดังต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะ 
ที่มา: Dye. (1995). p. 7. 
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จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักวิชาการต่างก็เสนอแนวคิดและนิยามความหมายของ
นโยบายสาธารณะไว้อย่างกว้างขวาง และทุกแนวคิด ทุกทฤษฎี ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การศึกษานโยบายสาธารณะในยุคต่อมา แนวคิดนโยบายสาธารณะจึงเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจ
กระบวนการของนโยบายทั้งระบบ ทั้งนี้ การศึกษาความหมายและความส าคัญของนโยบายสาธารณะ
เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถท าความเข้าใจนโยบายสาธารณะทั้งระบบได้ ดังนั้น ส าหรับการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาตัวแบบของนโยบายสาธารณะควบคู่กันไปด้วย เนื่องจาก     
ตัวแบบนโยบายสาธารณะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการศึกษากระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

 การเสนอตัวแบบระบบการเมืองของ Easton ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กระตุ้นให้นักเศรษฐศาสตร์
และนักรัฐประศาสนศาสตร์ ได้พยายามพัฒนาแนวคิด ตัวแบบ และทฤษฎี นโยบายสาธารณะ           
ขึ้นมามากมาย ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีส่วนใหญ่ ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และเป็นกรอบแนวคิดส าหรับพิจารณาทางเลือกในกระบวนการ           
น านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือป้องกันมิให้การก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติไร้จุดมุ่งหมาย 
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้อ านาจของระบบการเมืองในการจัดสรรค่านิยมของ
สังคมที่มีผลประโยชน์แอบแฝงได้อีกด้วย (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2560, หน้า 217 – 218) ซึ่งในงานวิจัย
ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอตัวแบบที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยดังที่จะกล่าวต่อจากนี้ 

 Dye เป็นหนึ่งในนักวิชาการ ซึ่งเสนอตัวแบบนโยบายสาธารณะไว้อย่างหลากหลายประกอบด้วย 
ตัวแบบชนชั้นน า (elite model) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนส่วนน้อยที่มีอ านาจในการจัดสรร
ค่านิยมในสังคมและคนส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้ผู้มีอ านาจการปกครอง กล่าวคือ อ านาจการตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับชนชั้นปกครอง และการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นหน้าที่ของข้าราชการระดับ
ล่าง ดังนั้น ลักษณะของการก าหนดนโยบายจึงเป็นทิศทางแนวดิ่ง (vertical) จากชนชั้นปกครอง               
สู่ประชาชน (Dye, 1984, pp. 28 – 30) หรืออาจกล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะที่เกิดจากตัวแบบ           
ชนชั้นปกครองมิได้ถูกก าหนดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะ              
ที่ส าคัญของตัวแบบชนชั้นน าสามารถกล่าวโดยสรุปได้ 6 ประการ ได้แก่ (1) ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย (2) ชนชั้นปกครองมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูง  ในขณะที่
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน (3) ประชาชนจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกรอบความคิดของชนชั้น
ปกครองเท่านั้น (4) ชนชั้นปกครองจะเป็นผู้ก าหนดค่านิยมให้กับประชาชนและจะกระท าทุกวิถีทางเพ่ือ
รักษาความสัมพันธ์ในแนวดิ่งไว้ (5) นโยบายสาธารณะสะท้อนความต้องการของชนชั้นปกครองมิใช่   
ความต้องการของประชาชน และ (6) ชนชั้นปกครองมี อิทธิพลอยู่ เหนือประชาชนทุกประการ            
(Mills, 1956, p. 283.; Dye, 1984, p. 29) ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครอง
กับประชาชนได้ดังแผนภาพต่อไปนี้. 
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ภาพที่ 2.3 ตัวแบบชนชั้นน าของนโยบายสาธารณะ 
ที่มา: Mills, (1956), p. 283., Dye, (1984), p. 29. 
 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตัวแบบชนชั้นน ายังสามารถพบเห็นได้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ เพียงแต่ถูกลดบทบาทลงไปเป็นอย่างมากภายใต้แนวคิด การน านโยบายไปปฏิบัติ                
แบบผสมผสาน ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ายังมีตัวแบบนโยบายสาธารณะที่มีความส าคัญ ซึ่งนักวิชาการตลอดจน
องค์การภาครัฐยังคงยึดถือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้ในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ตัวแบบกระบวนการสาธารณะ (process model) โดยมีรายละเอียด
กล่าวถึงการจัดกลุ่มและพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางการเมืองกับชุดของกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย (1) การจ าแนกลักษณะของปัญหา (problem identification)            
เป็นกระบวนการของระบบการเมืองในการพิจารณาข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชน สู่การ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ (2) การจัดท าทางเลือกนโยบาย (policy 
alternatives) เป็นกระบวนการจัดท าข้อเสนอนโยบายเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้
บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งองค์การภาครัฐโดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่มี
ต่อนโยบาย ได้แก่ ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ และผลกระทบที่ไม่คาดหมายที่อาจเกิดขึ้น           
เพ่ือจัดท าข้อเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจในนโยบายพิจารณา (3) การให้ความเห็นชอบนโยบาย (policy 
adoption or approvals) เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้มีอ านาจตัดสินใจในนโยบายต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ เนื่องจากการตัดสินใจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง และรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรของนโยบายด้วย(4) การน านโยบายไปปฏิบัติ (policy 
implementation) เป็นกระบวนการก าหนดองค์การหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการน านโยบาย        
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ไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และ (5) การประเมินผลนโยบาย (policy evaluation)            
เป็นกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของนโยบายที่มีต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการนโยบายอย่างต่อเนื่องสืบไป โดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการของนโยบาย         
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นส าหรับการน าไปปฏิบัติในโอกาสต่อไป ตลอดจนการยุบเลิกนโยบายในที่สุด                
(Dye, 1984, p. 23 – 24) ทั้งนี้ Jones เชื่อมั่นว่า ตัวแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะแท้จริงแล้ว 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมือง และการศึกษานโยบายสาธารณะควรให้ความส าคัญกับ
ปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการทางการเมืองที่มีต่อกระบวนการนโยบาย มากกว่าการให้ความสนใจใน
เนื้อหาและปัญหาของตัวนโยบาย (Jones, 1977, p. 6) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของตัวแบบ
กระบวนการนโยบายสาธารณะสามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.4 ตัวแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ที่มา: Dye. (1984). p. 24. 
 
 นอกจากนี้ นักวิชาการยังได้เสนอตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะไว้อย่างหลากหลาย     
ซึ่งแต่ละตัวแบบล้วนมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวเพ่ือมุ่งวิเคราะห์นโยบายที่มีลักษณะเฉพาะด้านและ             
แตกต่างกันตามบริบทของการศึกษาวิจัย ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมิได้ลงรายละเอียดเชิงลึก
ของตัวแบบที่จะน าเสนอต่อไปนี้มากนัก เนื่องจากลักษณะของตัวแบบไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์              
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตามตัวแบบดังกล่าวประกอบด้วย (1) ตัวแบบดุลยภาพระหว่างกลุ่ม 
(group equilibrium model) กล่าวถึงความสมดุลที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่มีแรงผลักดันต่อนโยบาย (Earl Latham, 1965, p. 239) (2) ตัวแบบสถาบัน (institutional 
model) ให้ความส าคัญกับสถาบันทางการเมืองในฐานะเป็นผู้ผลิตนโยบาย (Dye, 1978, p. 20)               
(3) ตัวแบบหลักเหตุผล (rational model) ให้ความส าคัญการมุ่งเน้นคุณค่าของนโยบายสาธารณะใน
ฐานะที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สังคม (Dye, 1978, pp. 30 – 34) (4) ตัวแบบการเปลี่ยนแปลง
บางส่วน (incremental model) กล่าวว่านโยบายสาธารณะมีลักษณะเป็นการกระท าของรัฐบาลที่ต่อ



24 
 

เนื่องมาจากอดีต และนโยบายสาธารณะถูกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเพียงบางส่วนเท่านั้น 
(Lindblom, 1959, pp. 79 – 88) (5) ตั ว แ บ บ ท าง เลื อ ก ส าธ ารณ ะ  (public choice model)           
ให้ความส าคัญกับการมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนของปัจเจกบุคคลทั้งในระบบการเมืองและระบบตลาด            
สามารถน าพาปัจเจกบุคคลไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน       
ตัวแบบนี้จะปรากฏชัดเจนเมื่อมีสถานการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนใน
สถานการณ์ของการเลือกตั้ง (Dye, 2011, p. 22) และ (6) ตัวแบบทฤษฎีเกม (game theory model) 
กล่าวถึงกิจกรรมของพรรคการเมืองเปรียบเสมือนการเล่นเกม ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน          
การตัดสิน ใจในนโยบายจึงตั้ งอยู่บนฐานของการคาดเดาผลลัพธ์ภายใต้หลักความมี เหตุผล                 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักวิชาการจะใช้ตัวแบบนี้ในการศึกษาท าความเข้าใจนโยบายการป้องกันประเทศและ
ภาวะของสงคราม (James, 1994, pp. 101 – 104) จะเห็นได้ว่า ตัวแบบนโยบายสาธารณะที่กล่าวมา
ข้างต้น จะมีระบบการเมืองท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า 
นโยบายสาธารณะก็คือผลผลิตของระบบการเมืองนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม Anderson เชื่ อว่า นโยบายสาธารณะเป็นการกระท าของรัฐบาลหรือ          
ระบบการเมืองซึ่งมีเจตนาส าหรับการแก้ไขปัญหา และนโยบายสาธารณะโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย
แนวทางหรือการกระท าที่มีองค์ประกอบหลากหลายไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่ง
เท่านั้น องค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระท าอันเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
ของบริบททางสังคมนั้น ๆ สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ นโยบายสาธารณะเป็นปรากฏการณ์ของการ
กระท าที่มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนต่อสิ่งที่จะกระท าให้ส าเร็จ ทั้งนี้  นโยบายสาธารณะอาจริเริ่ม            
และพัฒนาขึ้นจากผู้บริหารหรือข้าราชการ นักการเมือง พรรคการเมือง หรือองค์การภาครัฐหรือเอกชน     
ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาลก็ได้ (Anderson, 1994, p. 5 – 6)  

 จากแนวคิดหรือทัศนะที่นักวิชาการยุคบุกเบิกได้กล่าวถึงนโยบายสาธารณะไว้แล้วข้างต้น 
ชี้ให้เห็นว่า นโยบายสาธารณะมีความหมายในลักษณะที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ลักษณะของ
ความหมายแบบกว้างที่เป็นนามธรรม (abstract) ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดกระบวนการของนโยบาย          
ไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ นโยบายภายใต้ความหมายในลักษณะดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจะกระท าหรือไม่กระท าของรัฐบาลอันส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต
ของประชาชนในสังคม (2) ลักษณะของความหมายเฉพาะ กล่าวคือ นโยบายสาธารณะต้องมี
องค์ประกอบเฉพาะของการตัดสินใจด าเนินการของรัฐบาลที่มีแบบแผนเป้าประสงค์ และการปฏิบัติ           
เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน กิจกรรมใดที่รัฐบาลริเริ่มแต่ไม่มีการปฏิบัติ  รวมถึงกิจกรรม                 
ที่เป็นกิจวัตร หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้แนวคิด
ทั้งสองลักษณะดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของนักวิจัย และนักวิชาการในยุคต่อมาได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นโยบายสาธารณะถือได้ว่ามีความส าคัญต่อประชาชน ในฐานะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินนโยบาย และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายอย่างชัดเจนที่สุด           
ไม่ว่านโยบายดังกล่าวจะริเริ่มโดยใช้กลไกใดก็ตามย่อมมีความส าคัญต่อประชาชนในฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา หรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 
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 ในอีกแง่มุมหนึ่ง แนวคิดหรือทฤษฎีด้านนโยบายสาธารณะมีความส าคัญเป็นอย่างมากด้าน          
การศึกษาวิจัยในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวคือ นักวิจัยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงทฤษฎี
เพ่ือมุงศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาล             
รวมถึงการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเลือกของนโยบายเพ่ือมุ่งอธิบาย         
ท าความเข้าใจ เสนอแนะตัวแบบหรือแนวทางหรือทางเลือกของนโยบาย ตลอดจนเสนอกระบวนการ           
น านโยบายไปปฏิบัติที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2560, หน้า 44)         
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะสามารถสะท้อนความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบายสาธารณะได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ รัฐบาลยังสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจใน
กระบวนการของนโยบายสาธารณะ และในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งถ้านักวิชาการมีองค์ความรู้ในด้าน
การบริหารงานของรัฐบาลที่มุ่งปฏิบัติอยู่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ ย่อมไม่สามารถเข้าใจภาพรวมของ         
การบริหารงานภาครัฐได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2552, หน้า 18 – 20) 

 กล่าวโดยสรุป แนวคิดนโยบายสาธารณะมีมุมมองและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ        
ยุคสมัย กล่าวคือ ในยุคบุกเบิกของการศึกษานโยบายสาธารณะอย่างจริงจัง นักวิชาการต่างก็ให้ทัศนะ
ของนโยบายสาธารณะในลักษณะแบบกว้าง ๆ เป็นนามธรรม ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ต่อมา
นโยบายสาธารณะได้รับความสนใจศึกษาในรูปแบบของกรณีศึกษามากขึ้นอย่างหลากหลาย                 
มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายเช่นเดียวกัน องค์ความรู้เหล่านั้นมีลักษณะเป็นการมุ่งอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของการด าเนินนโยบายสาธารณะของรัฐบาล ที่เฉพาะเจาะจงถึงกระบวนการ
มากขึ้น ประกอบด้วย แบบแผน เป้าประสงค์ ตลอดจนการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อย่างไรก็ตาม 
ในยุคปัจจุบัน นโยบายสาธารณะถูกมองในลักษณะเป็นการเกิดขึ้นของปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงการกระท า        
ทั้ งมวลของรัฐบาลที่มีผลกระทบถึงความเป็นสาธารณะ รวมถึงสิ่ งที่รัฐบาลตัดสินใจไม่กระท า                  
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดคุณค่าและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นหัวใจส าคัญ และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงมีบทบาทส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ          
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายสาธารณะ               
เป็นตัวสะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารงานของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยได้น าเสนอ
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดพ้ืนฐาน       
ในการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงน าเสนอตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติ (model) 
และมิติ (dimension) ในแนวคิดของนักวิชาการท่านส าคัญหลายท่าน เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์          
และสังเคราะห์ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดที่เหมาะสมกับงานวิจัย          
ในครั้งนี้ ดังปรากฏสาระส าคัญ ดังนี้ 

 2.2.1 พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ย้อนกลับไปในราวทศวรรษที่ 1970 เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของเอกลักษณ์องค์ความรู้            
เชิงทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์ ในส่วนของหลักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) 
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และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษานโยบายสาธารณะในมุมมองของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นที่สนใจมาก
ขึ้น  (Hill and hupe, อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร , 2559 , หน้า 29) อย่างไรก็ตาม นักวิชาการ                 
ในยุคดังกล่าวเชื่อว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นความพยายามของรัฐบาลในการตัดสินความสามารถ
ขององค์การราชการในการรวบรวมทรัพยากรและกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย         
ขององค์การ (Williams, 1971, p. 144) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ         
น านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับสมรรถนะขององค์การ กล่าวคือ เป็นความสามารถขององค์การในการ
บริหารบุคลากรและทรัพยากรให้มีเอกภาพ ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริหารขององค์การ          
มีภาวะความเป็นผู้น าสูง (leadership) สามารถสั่งการหรือกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติในช่วงทศวรรษ
ดังกล่าวนั้น จึงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีองค์การ โดยให้ความส าคัญกับสมรรถนะของ
องค์การเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2560, 
หน้า 450 – 451) 

 ส าหรับการศึกษาด้านการน านโยบายไปปฏิบัติในยุคก่อนหน้านี้ไม่เป็นที่นิยมหรือให้  
ความสนใจศึกษาจากนักวิชาการมากเท่าที่ควร เนื่องมาจากถูกมองว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นหน้าที่
โดยตรงขององค์การหรือรัฐบาล ต่อมานักวิชาการค้นพบความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติและ
เริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้น (Michael Hill, 2005, pp. 174 – 175) นับตั้งแต่ปี 1973 เป็นต้นมา 
จากผลงานของ Pressman และ Wildavsky ได้ศึกษานโยบายการสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อยที่เมือง            
โอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนีย ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกและจุดประกายการศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ
ได้รับความสนใจจากนักวิชาการสาขานโยบายสาธารณะอย่างกว้างขวาง ทั้ งนี้  Pressman และ 
Wildavsky ได้ให้ทัศนของการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเรียบง่ายไว้ว่า เป็นการด าเนินงานของรัฐบาล         
ให้ประสบผลส าเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ในทุกด้านตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเกิดผลผลิตที่                 
พึงปรารถนา ซึ่งเป็นกิจวัตรที่รัฐบาลก าลังกระท าอยู่อย่างต่อเนื่อง (Pressman and Wildavsky, 1973, p. XII)  

ต่อมาในปี 1975 Van Meter และ Van Horn ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ส าคัญอีกท่าน        
ในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ ในมุมมองทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง               
(top – down theories of implementation) ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีองค์การ โดยชี้ ให้ เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมีอิทธิพลต่อผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้  Van Meter และ 
Van Horn แสดงทัศนะของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมทั้งมวลที่
กระท าโดยปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งได้แก่รัฐบาลและเอกชนในฐานะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และ
การกระท าดังกล่าวมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (Van Meter and Van Horn, 
1975, p. 202) นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นผลผลิตที่เกิดจากการตัดสินใจของ 
ผู้ก าหนดนโยบายที่พิจารณาทางเลือกและวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ
ทางกฎหมายแล้ว นโยบายสาธารณะจะถูกส่งมอบให้องค์การราชการเป็นผู้รับผิดชอบน านโยบาย         
ไปปฏิบัติ โดยมีภารกิจชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
องค์การราชการต้องแปลงนโยบายที่มีลักษณะเป็นนามธรรมสู่แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติเข้าใจได้อย่างชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์           
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ที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม Van Meter และ Van Horn ได้ขยายแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ             
โดยการเสนอตั วแบบสหองค์ การในการน าน โยบายไปปฏิ บั ติ  ( intergovernmental policy 
implementation model) โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่        
ถูกก าหนดขึ้นภายใต้การควบคุมเฉพาะของผู้ก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุผล
ส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติของนโยบายเพ่ือใช้ประเมิน
ผลส าเร็จของวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม ผลส าเร็จดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่          
ความเข้าใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงของผู้ก าหนดนโยบาย ประการต่อมาคือ  ความสามารถของ
หน่วยปฏิบัติและสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบนโยบาย ประการสุดท้ายคือ ความขัดแย้งในการจัดสรรหน้าที่
ความรับ ผิดชอบของหน่ วยปฏิ บั ติ  (Van Meter and Van Horn, 1976 , pp. 39 – 64 ) ทั้ งนี้                
Martin Rein และ Francine Rabinovitz ได้เสนอความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากตัวแบบสหองค์การ
ว่า ไม่ควรยึดหลักตัวแบบสายการบังคับบัญชาในการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง ทั้งนี้เนื่องจาก    
ผู้ปฏิบัติจริงเท่านั้นที่เป็นผู้เผชิญปัญหาจากการน านโยบายไปปฏิบัติ (Martin Rein and Francine 
Rabinovitz, 1977, pp. 41 – 44) แต่อย่างไรก็ตาม Richard Elmore ได้โต้แย้งว่า ไม่ควรยึดตัวแบบใด
ตัวแบบหนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากการน านโยบายไปปฏิบัติไม่มีตัวแบบ
ใดเพียงตัวแบบเดียวที่สามารถอธิบายความสลับซับซ้อนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติได้
ครอบคลุมทั้งกระบวนการ (Elmore, 1978, p. 12) ทั้งนี้ Thain ได้แสดงทัศนะเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน
แนวคิดของ Richard Elmore ว่า ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติล้วนเป็นตัวแบบเชิงอุดมคติ ( ideal 
world model) หรือตัวแบบเชิงพรรณนา (descriptive model) ซึ่งมีความหลากหลาย สลับซับซ้อน 
และเป็นไปได้ยากที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์แห่งความเป็นจริงได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ 
นอกจากนี้  ความหลากหลายของตัวแบบท าให้ ผู้ ปฏิบั ติ สับสนและยากที่ จะท าความเข้าใจ                      
(Thain, 1987, p. 68) ในขณะที่ Ham และ Hill เชื่อว่านโยบายมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในระหว่าง
กระบวนการน าไปปฏิบัติ (Harm and Hill, 1984, p. 5) 

นอกจากนี้ในทศวรรษดังกล่าว ยังมีนักวิชาการที่ส าคัญอีกหนึ่งท่านได้ศึกษาความสัมพันธ์
ขององค์การส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ Berman ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของ
การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค และระดับจุลภาค หรืออาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานระดับสูงคือ
รัฐบาลกลางซึ่งเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์และจัดสรรทรัพยากรของนโยบายให้หน่วยงานระดับล่างน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด Berman ชี้ ให้ เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบั ติในลักษณะ                  
จากบนลงล่างเป็นเรื่องที่ยากจะบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากรัฐบาลกลางประสบปัญหาในการควบคุมให้
หน่วยปฏิบัติระดับล่างน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างตรงตามเจตจ านงของนโยบาย ท าให้เกิดความล่าช้า
หรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ Berman พบว่า นโยบายที่มีองค์การและหน่วยปฏิบัติ       
เข้ามาเกี่ ยวข้องมากเท่าใด ก็จะยิ่ งประสบปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติมากขึ้น เท่ านั้ น                  
(Berman, 1978, pp. 157 – 184)  

ในทศวรรษต่อมา การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติขยายขอบเขตการศึกษากว้างขวาง
มากขึ้น ครอบคลุมถึงการสังเกตปรากฏการณ์จริงที่ เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ พฤติกรรมของ         
กลุ่มบุคคล และผู้มีหน้าที่ในการก าหนดพฤติกรรมนั้น นอกจากนี้  ยังครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อม            
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ที่แตกต่างกันในระดับบริบทเชิงพ้ืนที่ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระดับของการบรรลุผลส าเร็จในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ด้วยการอ้างอิงและพัฒนาหลักวิชาการ ทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาที่เข้มข้น 
มากกว่าการตรวจสอบแบบคาดคะเนดังเช่นที่ผ่านมา (Barrett and Fudge, 1981,  pp. 12 – 13)             
โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะในการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ ประกอบด้วย Mazmanian และ 
Sabatier ชี้ให้เห็นว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ที่ได้มีการตัดสินใจโดยความร่วมมือในการท างานภายใต้กรอบของกฎหมาย หรือค าสั่งของฝ่ายบริหาร 
หรือค าพิพากษาของศาลสูงสุด และน าไปสู่การก าหนดเป็นกรอบปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ (Mazmanian 
and Sabatier, 1989, p. 78)  

ต่อมาในปี 1990 เป็นต้นมา มุมมองของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติครอบคลุม         
ไปถึงความสามารถขององค์การในการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งได้แก่ งบประมาณ และทรัพยากร
มนุษย์ เป็นส่วนส าคัญที่น าไปสู่ผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้              
(Kerr, 1996, pp. 351 – 363) รวมถึงมองว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ภารกิจ
และบทบาทหน้าที่ระหว่างองค์การหลายองค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ไม่ใช่เพียงแค่องค์การใดองค์การ
หนึ่งเหมือนดังที่ผ่านมา (Henry, 2004, p. 145) ดังนั้นการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติในยุคปัจจุบัน 
จึงเป็นการศึกษาแบบองค์รวมปัจจัยทุกมิติที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายนั้น ๆ 
และมุ่งความสนใจไปที่กระบวนการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียด (detailed investigation) ผ่านการ
ประยุกต์ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์  (field interview technique) หรือการศึกษาเชิงส ารวจ (survey 
research) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายใดนโยบาย
หนึ่ งไปปฏิบัติ และพยายามประยุกต์ใช้  แนวคิด หรือทฤษฎีเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น             
จึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา มีลักษณะเป็น
สังคมศาสตร์เชิงประยุกต์ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะเรื่อง ( issues) ที่นักวิชาการให้ความสนใจหรือเป็นประเด็น
หรือก าลังได้รับความสนใจ ในช่วงเวลานั้น (วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 31) 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติในยุคเริ่มแรก ยังไม่ได้รับความสนใจ
ศึกษาอย่างจริงจังจากนักวิชาการในสมัยนั้น โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับกระบวนการก าหนด
นโยบายและการประเมินผลส าเร็จในนโยบายนั้น ๆ ส่วนกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติถูกมองว่า          
เป็นหน้าที่ของรัฐบาล และไม่มีสาระเพียงพอในการศึกษา ยุคบุกเบิกการศึกษาด้านการน านโยบาย        
ไปปฏิบัติ เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 1970 เป็นต้นมา โดยค้นพบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ขาด
หายไปและมีความส าคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ภายใต้กรอบแนวคิดพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีองค์การ โดยมองว่า ความสามารถขององค์การเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อผลส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติถูกเชื่อมโยงกับการกระท าของกลุ่มบุคคลและ
ปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า หลังจากนั้น 
นักวิชาการได้พิจารณาถึงความส าคัญของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หรือสังเกตพฤติกรรมการกระท าต่าง  ๆ 
รวมถึงสภาพแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ ว่ามีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายหรือไม่อย่างไร           
โดยมองว่านโยบายหนึ่ง ๆ มีองค์การหลายองค์การที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ไม่ใช่ เพียงองค์การใด
องค์การหนึ่งเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การจึงเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญในการบรรลุ
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วัตถุประสงค์ของนโยบาย และในปี 1990 เป็นต้นมา มีการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติที่พิจารณา          
ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย โดยมองว่า ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การมี
ความสัมพันธ์กับการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย ทั้งนี้การศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ           
ที่ผ่านมา มุ่งเน้นวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ประการแรกเป็นการวินิจฉัยปัญหาของนโยบายแต่ละ
นโยบายภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ประการที่สอง         
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาทฤษฎีองค์การหรือแนวคิดที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ค้นพบนั้น และประการ
สุดท้ายเพ่ือพิสูจน์กรอบแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
ทั้งนี้ ลักษณะของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะเรื่องตามความสนใจของ
นักวิชาการแต่ละท่าน เป็นผลท าให้เกิดองค์ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีที่มีความหลากหลายตามไปด้วย 

2.2.2  แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ  
แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ  ที่ยึดถือกันมาจนถึงปัจจุบัน 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดหลัก ๆ ไดด้ังนี้ (Pulzl and Treib, 2007, pp. 90 – 97) 

1)  แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง (top-down theories) เป็นหนึ่งใน
แนวคิดที่ได้รับความนิยมจากนักวิชาการในช่วงปี 1970 ถึง 1980 ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีระบบ 
โดยให้ความส าคัญกับตัวนโยบายและการควบคุมของผู้ก าหนดนโยบายว่ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
น านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าผู้ปฏิบัติระดับล่าง โดยมีนักวิชาการที่ส าคัญได้แก่  Van Meter และ Van 
Horn กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อความเป็นล าดับขั้น     
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผู้รับนโยบายไปจนถึงผู้ปฏิบัติในลักษณะจากบนลงล่างและไม่ย้อนกลับ (Van Meter and 
Van Horn, 1975, pp. 445 – 448)  กล่าวคือ การให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายเป็นปัจจัย
น าเข้า (input) ส่วนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นผลผลิต (output) ที่ถูกควบคุมโดยตัวนโยบายและ        
ผู้ก าหนดนโยบาย หรืออาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวแบบที่ยึดระบบเหตุผล 
(rational system model) หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นตัวแบบในอุดมคติ (Ideal type) เพราะมุ่งแสวงหา
ค าตอบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบควรมีลักษณะอย่างไร (Parsons, 1995, p. 465) 
ในขณะที่ Mazmanian และ Sabatier ได้เสนอตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติในกลุ่มของทฤษฎี      
บนลงล่างไว้เช่นเดียวกัน โดยตัวแบบดังกล่าวมุ่งวิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบว่าอุปสรรคใดมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยมีรายละเอียดอยู่ 3 กลุ่มตัวแปรหลัก ได้แก่ (1) ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา (tractability of the problems) กล่าวคือ รัฐบาลในฐานะชนชั้นน าต้องพิจารณาถึงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นให้รอบคอบถี่ถ้วน เนื่องจากธรรมชาติของแต่ละปัญหามักมีความสลับซับซ้อนที่แตกต่างกัน          
ซึ่งเกิดจากความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายต้องมีความ
ชัดเจนอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการและทฤษฎีที่เหมาะสม (2) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบส่งผล
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (statutory variables affecting implementation) หรือกล่าวอีกในหนึ่ง
ได้ว่า ความสามารถของนโยบายในการก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์การในการก าหนดกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง และมีความ
สมเหตุสมผลอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
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และความสัมพันธ์ระหว่างสายการบังคับบัญชาขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และ (3) ตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายเช่นกัน 
(non-statutory variables affecting implementation) เช่น ความแปรปรวนของเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง กระแสความนิยมของสื่อมวลชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การสนับสนุนจากประชาชน รวมถึง
ทัศนคติของผู้น าและการยอมรับของผู้ปฏิบัติงานในองค์การที่ท าหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ 
Mazmanian และ Sabatier ให้ความส าคัญกับขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติในฐานะเป็นตัวแปร
ตามซึ่งประกอบด้วย ผลผลิตสุทธิของนโยบาย การยอมรับปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง          
ต่อองค์การ ผลกระทบที่รับรู้ได้จากการประเมินผล และการทบทวนประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Mazmanian and Sabatier, 1989, pp. 439 – 487)   

2)  การน านโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบน (bottom-up theories) เป็นแนวคิด         
ที่เกิดขึ้นเพ่ือโต้แย้งทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง โดยหลักคิดของทฤษฎีนี้จะมีลักษณะ
ตรงกันข้าม กล่าวคือ การให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงานระดับล่างมากกว่าตัวบทของนโยบายและการ
ควบคุมจากผู้ก าหนดนโยบาย โดยมีหลักคิดที่ส าคัญคือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นผู้เห็นปัญหาและ
น าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย นักวิชาการที่ส าคัญในการเสนอแนวคิด
ดังกล่าวได้แก่ Lipsky ได้เสนอแนวคิด street-level bureaucrats โดยให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน
ระดับล่างในฐานะเป็นผู้เผชิญอุปสรรคมากมายในการน านโยบาย ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากร
ที่มีอย่างจ ากัด รวมถึงลักษณะของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับ           
แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมของการท างานที่ไม่คงที่ ประกอบกับข้อจ ากัดด้านระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
กระบวนการของนโยบาย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการควบคุมผลลัพธ์ของการน านโยบาย        
ไปปฏิบัติเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ การควบคุมจากผู้บริหารระดับบนยังเพ่ิมแรงกดดันให้ผู้ปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจ           
ของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างในการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นอย่างไร ภายใต้ความแตกต่างของ
แรงกดดันของแต่ละพ้ืนที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจจะก าหนดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากแนวทางของผู้ก าหนด
นโยบายและอาจจะแตกต่างไปจากพ้ืนที่อ่ืนด้วย (Lipsky, 1980, p. xii)  

3)  การน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสาน (hybrid theories) เป็นแนวคิดที่เกิดจาก
การผสมผสานระหว่างทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง และแบบล่างขึ้นบนเข้าด้วยกัน           
โดยมุ่งหวังไว้ว่าสามารถลดข้อจ ากัดซึ่งเป็นจุดอ่อนของทฤษฎีทั้งสองข้างต้นได้ ด้วยการน าแนวคิดจาก        
ทั้งสองทฤษฎีมาวิเคราะห์ร่วมกัน กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับหลักการควบคุมของผู้ก าหนดนโยบายและ
ความเป็นอิสระของผู้น านโยบายไปปฏิบัติมาศึกษาร่วมกัน นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวยังให้ความส าคัญ    
กับปัจจัยภายนอก อันได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ล้อมรอบนโยบายส่งผลเกี่ยวเนื่องกับ
การน านโยบายไปปฏิบัติด้วย นักวิชาการที่ส าคัญในการเสนอกรอบแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ           
ในรูปแบบผสมผสาน ได้แก่ Elmore ได้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของการน านโยบาย         
ไปปฏิบัติใน 2 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง (forward mapping) พบว่า มีพ้ืนฐาน          
ความเชื่อว่าผู้ก าหนดนโยบายในระดับผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถอย่างมากในการควบคุมปัจจัย    
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย เช่น ทรัพยากร เป็นต้น ในขณะที่        
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ถ้าพิจารณาทิศทางของการน านโยบายไปปฏิบัติจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (backward mapping) พบว่า 
มักจะให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติระดับล่างในฐานะเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการของนโยบาย 
(Elmore, 1997, อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 92) ทั้งนี้ Elmore ชี้ให้เห็นว่า การศึกษา         
การน านโยบายไปปฏิบัติที่พิจารณาแบบองค์รวมสามารถมองเห็นการน านโยบายไปปฏิบัติในบริบท          
ความเป็นจริงได้ และสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ 
Elmore ได้พัฒนาตัวแบบภายใต้ทฤษฎีแบบผสมผสานไว้ 4 ตัวแบบ ได้แก่ (1) ตัวแบบด้านการจัดการ
ระบบ (system management model) มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้กับองค์การ (2) ตัวแบบด้าน
กระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic process model) มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใน
องค์การ ซึ่งมีข้าราชการระดับล่างเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในส่วนที่มีการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวเนื่องกันและ
แยกจากกัน (3) ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ (organizational development model) มุ่งเน้นให้ผู้
ก าหนดนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติควรมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน และองค์การควร
สร้างบรรยากาศที่ เกื้อหนุนให้บุคลากรระดับล่างมีความรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย และ (4) ตัวแบบด้านการเจรจาต่อรองและความขัดแย้ง (conflict and 
bargaining model) ให้ความส าคัญกับการต่อรองระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายในองค์การ เพ่ือเข้า
ไปขับเคลื่อนทรัพยากรขององค์การให้เกิดผลลัพธ์ที่ตนเองพึงปรารถนา ดังนั้น ตัวแบบนี้จึงเป็นการหา
แนวทางร่วมกัน ในการคลี่ คลายความขัดแย้ งของความต้องการผลประโยชน์ที่ แตกต่ างกัน             
(Elmore, 1997, อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 93) นอกจากนี้ Goggin และคณะ ได้เสนอ     
ตัวแบบในแนวทางเดียวกับผลงานของ Elmore เรียกว่า ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (conceptual model of intergovernmental policy implementation) ที่มองว่า
การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็น เงื่อนไขที่ รัฐบาลก าหนดให้แก่ผู้ที่ มีหน้ าที่น านโยบายไปปฏิบัติ             
(Goggin et al, 1990, p. 34)  

จากแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
แนวคิดของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
นับตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติในยุคเริ่มแรกนั้น มุ่งเน้นการน านโยบาย
ไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง โดยให้ความส าคัญกับการควบคุมของชนชั้นผู้น าในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ต่อมาได้มีนักทฤษฎีอีกกลุ่มที่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างมีส่วนส าคัญต่อการบรรลุผลลัพธ์ของ
การน านโยบายไปปฏิบัติได้มากกว่า กรอบแนวคิดดังกล่าวจึงมีลักษณะแบบล่างขึ้นบน จากนั้น 
นักวิชาการรุ่นใหม่ ๆ ได้พยายามผสานทฤษฎีทั้งสองแนวทางเข้าไว้ด้วยกัน และสร้างทฤษฎีการน า
นโยบายไปปฏิบัติในลักษณะแบบผสมผสาน โดยการเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบที่ส่งผลให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งเป็นมุมมองในลักษณะแบบองค์รวม และยึดถือเป็นแนวทาง       
ในการศึกษากระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเฉกเช่นปัจจุบันนี้ 

2.2.3 ทฤษฎีและตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
สืบเนื่องจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พัฒนาการขอแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติได้รับ

การศึกษาและค้นคว้าวิจัยในหลากหลายรูปแบบด้วยวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดองค์ความรู้ 
กรอบแนวคิด ตัวแบบหรือทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติที่หลากหลายตามไปด้วย องค์ประกอบของ
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ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของทฤษฎีหรือ   
ตัวแบบที่เลือกสรรให้เหมาะสมกับลักษณะและจุดมุ่งหมายของแต่ละนโยบาย ทั้งนี้นักวิชาการในแต่ละยุค
สมัยต่างก็ได้เสนอทฤษฎีหรือตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้อย่างหลากหลายตามข้อค้นพบของ
นักวิชาการผู้พัฒนา แต่ถึงอย่างไรก็ตามทฤษฎีหรือตัวแบบดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะของ
การมุ่งอธิบายและเสนอปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ในความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ  แต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเชิงลึก       
(สมบัติ ธ ารงธัญวงษ์, 2560, หน้า 500) 

ลักษณะส าคัญของทฤษฎีด้านการน านโยบายไปปฏิบัติในยุคแรกตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น 
มีลักษณะแบบบนลงล่าง โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบของตัวนโยบายและให้ความส าคัญกับชนชั้นน า
หรือสมรรถนะขององค์การในการตัดสินใจในนโยบายนั้น ๆ เป็นส าคัญ ซึ่งนักวิชาการที่ส าคัญในห้วงเวลา
ดังกล่าว ประกอบด้วย Pressman และ Wildavsky, Van Meter และ Van Horn, Mazmanian และ 
Sabatier รวมถึง Edwards ด้วย ต่อมานักวิชาการค้นพบข้อจ ากัดของทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ
แบบบนลงล่างที่ส าคัญ คือ ชนชั้นน าหรือองค์การไม่อาจควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบาย       
ไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ได้และเสี่ยงต่อความล้มเหลวในที่สุด และมองว่า
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีอิสระต่อการตัดสินใจก าหนดวิธีการปฏิบัติที่มีความเฉพาะตัวเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของนโยบาย จึงได้เสนอทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบน ซึ่งนักวิชาการ            
ที่ส าคัญ ในการสนับสนุนทฤษฎีนี้ ได้แก่  Lipsky, Elmore, ตลอดจน Hjern และ Porter เป็นต้น         
แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีทั้งสองรูปแบบก็ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบางนโยบายได้ 
ด้วยข้อจ ากัดทฤษฎีทั้งสองมุ่งให้ความส าคัญเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับปรากฏการณ์       
ที่เกิดขึ้นจริง การน านโยบายไปปฏิบัติ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ดังนั้น นักวิชาการในยุคหลังจึงได้พัฒนาตัวแบบภายใต้การน าจุดเด่นของทฤษฎีทั้งสองมาศึกษา
ร่วมกันและค้นพบทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสาน โดยให้ความส าคัญกับชนชั้นน าในฐานะ
ผู้ก าหนดนโยบายและสนับสนุนทรัพยากร ควบคู่กับการให้ความส าคัญต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติในฐานะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งนักวิชาการที่ส าคัญอันเป็นต้นแบบของ
การศึกษาวิจัยในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย Goggin และคณะ รวมถึง Elmore ด้วย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

Pressman และ Wildavsky เป็นผู้บุกเบิกในยุคต้นของการศึกษาการน านโยบาย          
ไปปฏิบัติ โดยผลงานที่ส าคัญคือ การศึกษาเรื่องความล้มเหลวของนโยบายการสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อย  
(ชนผิวสี) ในเมืองโอ๊กแลนด์ และค้นพบว่า การน านโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะโครงสร้างของสายการ
บังคับบัญชาเป็นล าดับขั้นแบบบนลงล่าง มีองค์การภาครัฐตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก อันเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญซึ่งส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่ประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ ยิ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย
จ านวนมากเท่าใด การตัดสินใจในกระบวนการของนโยบายย่อมมีความซับซ้อนตามไปด้วย ข้อค้นพบ
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Greenwood และคณะ และ วรเดช จันทรศร (Greenwood et all, 
1976, อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2560, หน้า 441) และ (วรเดช จันทรศร , 2559, หน้า 45) 
นอกจากนี้ ยังพบว่า นโยบายไม่เป็นไปตามกรอบทฤษฎีที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ          
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ขาดความรู้ความเข้าใจในตัวของนโยบาย และยังต้องเผชิญกับการต่อต้านจากฝ่ายการเมือง อาทิ กลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาคัดค้านการถมอ่าว อันส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถด าเนินการได้ 
ทั้งนี้ Pressman และ Wildavsky ได้พัฒนาตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติ ภายใต้ความเชื่อ
พ้ืนฐานว่า แต่ละนโยบายย่อมสะท้อนเป้าหมาย และแนวทางในการบรรลุเป้าหมายอยู่ในตัวของนโยบาย
เองแล้ว ดังนั้น การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติภายใต้ตัวแบบนี้จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นหลักส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่            
(1) ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย ได้แก่ ความเหมาะสมของนโยบายต่อประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของความร่วมมือและบริบททางสังคม ความร่วมมือขององค์การที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในขององค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย (2) ตัวแปรด้านความซับซ้อนของ
องค์การในการประสานการปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถในการประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์การ ความสลับซับซ้อนของกระบวนการตัดสินใจขององค์การ ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องใน
เป้าหมายหลักที่มีมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย ตลอดจนความล่าช้าและความสามารถในการแก้ไขปัญหา       
ขององค์การ เป็นต้น และ (3) ตัวแปรด้านความเชื่อมโยงของตัวนโยบายกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ได้แก่ ทักษะในการแสวงหาความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความเข้าใจและยอมรับใน
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย วิธีการน าไปปฏิบัติ และการขาดทฤษฎีที่ เหมาะสมในการอธิบาย
คุณลักษณะของนโยบาย เป็นต้น โดย  ตัวแบบดังกล่าวได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมจาก Van Meter และ 
Van Horn ในระยะต่อมา (Pressman and Wildavsky, 1973, อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 79) 

 

 
 
 
   

ในขณะที่อีก 2 ปีต่อมา Van Meter และ Van Horn ค้นพบว่าการก าหนดกลุ่มตัวแปร
การน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้น เป็นตัวตัดสินผลการปฏิบัติตาม
กระบวนการของนโยบายที่อยู่ภายใต้การควบคุมเฉพาะ (particular jurisdiction) ในลักษณะ         
แบบบนลงล่าง โดยมีลักษณะส าคัญคือ เกณฑ์การวัดหรือประเมินผลการน านโยบายปฏิบัติจากรัฐบาล
เป็นตัวแปรตามที่สามารถท านายการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ นอกจากนี้ยังสามารถชี้แนวทาง
ในการแก้ไขความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้  Van Meter และ Van Horn ได้เสนอตัวแบบ          
สหองค์การของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบย่อยจ านวน 7 มิติ ประกอบด้วย  

ภาพที่ 2.5 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติของ Pressman และ Wildavsky  
ที่มา: Pressman and Wildavsky, (1973), อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, (2559), หน้า 79 



34 
 

มิติที่ 1 มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy standard and objective) 
เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับระบุรายละเอียดเป้าหมายและกระบวนการขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ           
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยทั่วไปมาตรฐานของนโยบายจะถูกก าหนดในรูปแบบของกฎหมาย ระเบียบ           
หรือแผนงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของนโยบายที่ต้องการบรรลุ ทั้งนี้มาตรฐานของนโยบาย
ยังมีส่วนส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์          
ที่ก าหนด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติในการท าความเข้าใจและปฏิบัติตาม
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนด โดยทั่วไปแล้วมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
จะเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และองค์การที่รับผิดชอบน านโยบายไปปฏิบัติ 
ฉะนั้นนโยบายต้องมีวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ และง่ายต่อการท าความเข้าใจ         
ไม่ซับซ้อน หรือชี้น าไปสู่การตีความหมายที่ผิดเพ้ียน  

มิติที่ 2 ทรัพยากรของนโยบาย ( policy resources) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ จ านวนและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ งบประมาณ ตลอดจน
สิ่งจูงใจ ล้วนมีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ  

มิติที่ 3 การสื่อสารข้อความระหว่างองค์การและกิจกรรมเพ่ือบังคับใช้ให้ได้ผล ( inter-
organization communication and enforcement activities) มุ่งเน้นการสื่อสารข้อความระหว่าง
รัฐบาลกับองค์การราชการในระดับต่าง ๆ ต้องมีรูปแบบเป็นเอกภาพในการถ่ายทอดค าสั่งและการ
ตีความหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากและซับซ้อนในการถ่ายทอดข้อความโดยไม่บิดเบือนทั้งโดยเจตนาและไม่
เจตนา อาจน าไปสู่การตีความหมายที่ผิดเพ้ียนของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม         
การสื่อสารข้อความที่มีลักษณะจากบนลงล่างมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนผ่านการตัดสินใจตามล าดับการ
บังคับบัญชา ซึ่งมีโอกาสเกิดความล่าช้าต่อเหตุการณ์ หรือการตีความที่ผิดเพ้ียนไปจากเจตนารมณ์ที่
แท้จริงของนโยบายได้ อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และน าไปสู่การตีความหมายที่ผิดเพ้ียนไปจากวัตถุประสงค์ของนโยบาย ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ผิดเพ้ียนไปด้วย ดังนั้น การให้ความส าคัญกับการสื่อสารข้อความที่เหมาะสมเป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมให้
การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  

มิติที่ 4 การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) เป็นกลไกในการควบคุมการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ใช้บังคับกับองค์การราชการและเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้การปฏิบัติ          
มีแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยลักษณะความสัมพันธ์ขององค์การราชการภายใต้สายบังคับ
บัญชาจ าเป็นต้องมีกฎหมายในการควบคุมการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมอ านาจให้แก่ผู้บังคับบัญชา    
ในการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา โดยทั่วไปแล้ว อ านาจทางกฎหมายจะประกอบด้วยมาตรการส าคัญ                
3 ประการ ได้แก่ บรรทัดฐาน สิ่งจูงใจ และการลงโทษ ส าหรับวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปของภาคราชการ   
คือ องค์การที่ได้รับมอบหมายให้น านโยบายไปปฏิบัติต้องจัดท าแผนงานเสนอต่อรัฐบาลให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงาน ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นหลักประกันผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถใช้มาตรการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมในการควบคุม
การน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การหรือหน่วยงานราชการ ได้แก่ การตรวจเยี่ยม การตรวจสอบ         
การทบทวนแผนงาน ตลอดจนการยกเลิกงบประมาณในที่สุด 
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มิติที่  5 ลักษณะของหน่ วยปฏิบัติ  (characteristics of implementing agencies) 
ประกอบด้วยลักษณะความสัมพันธ์ขององค์การมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ          
ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ โครงสร้างสายการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การหรือเจ้าหน้าที่กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ของนโยบายทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติทั้ งสิ้น นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์              
พันธกิจ หรือเป้าประสงค์ ตลอดจนประสบการณ์และความสามารถขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
ต้องมีทิศทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นส าคัญ  

มิติที่ 6 สภาวะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (social, economic and 
political) เป็นมิติที่ เกี่ยวข้องกับบริบทของสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบนโยบายและการน านโยบาย         
ไปปฏิบัติซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันเฉพาะพ้ืนที่ สามารถส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติได้เช่นกัน 
ได้แก่ คุณภาพ ค่านิยม ความเชื่อ ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรของชุมชน ตลอดจน              
ความร่วมมือหรือการคัดค้านของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยการใช้
มาตรฐานของนโยบาย ฉะนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จหรือเผชิญกับปัญหาอุปสรรค 
ขึ้นอยู่กับการก าหนดมาตรฐานของนโยบายให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของพ้ืนที่                
เป้าหมายด้วย และการใช้มาตรฐานอย่างเดียวกันกับบริบทพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันย่อมบรรลุผลส าเร็จ
แตกต่างกันไปด้วย 

มิติสุดท้าย คือ ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (disposition the implements) 
กล่าวถึงการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติที่มีต่อนโยบาย อันส่งผลต่อความเต็มใจในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย           
การตอบสนองต่อนโยบาย และความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
ปฏิเสธวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกระบวนการขั้นตอนของนโยบายก็ไม่อาจปฏิบัติตามมาตรฐาน           
ของนโยบายได้ โดยมีระดับความรุนแรงของการตอบสนองที่แตกต่างกัน หากเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นที่
เป็นปรปักษ์ หรือทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายอย่างแรงกล้า ย่อมไม่มีความปรารถนาที่จะน านโยบาย           
ไปปฏิบัติ หรืออาจบิดเบือนวัตถุประสงค์ มาตรฐาน กระบวนการ ตลอดจนแผนงานของนโยบายให้เป็น
อ่ืนได้ ฉะนั้น ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติที่แสดงออกต่อนโยบายเป็นอีกปัจจัยที่                 
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวจากการน านโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter & Van Horn, 
1975, p. 463)  

อย่างไรก็ตาม การน านโยบายไปปฏิบัติโดยพิจารณาตัวแบบสหองค์การมีลักษณะ        
เชิงพลวัตอยู่มาก กล่าวคือ ในช่วงเวลาแรกของการน านโยบายไปปฏิบัติ จะเกิดความขัดแย้งใน
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างรุนแรง ดังนั้น มิติของการสื่อสารข้อความระหว่างองค์การและกิจกรรมที่
มีผลบังคับใช้ การบังคับใช้กฎหมาย และทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ควรได้รับการพิจารณาเป็น
ล าดับแรก เพ่ือให้องค์การและเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติได้ปรับความสัมพันธ์ให้เข้ากับวัตถุประสงค์
ของนโยบาย แต่ลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ควรน ามาใช้ในระยะยาว เนื่องจาก ผู้ก าหนด
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นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของนโยบาย หรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง         
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจท าให้รูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวเปลี่ยนไปด้วย ตัวแบบสหองค์การใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2.6 ตัวแบบสหองค์การในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติของ Van  Meter และ Van Horn             
ที่มา: Van Meter and Van Horn. (1975). p. 463. 
 

ต่อมา ในปี 1989 Mazmanian และ Sabatier ได้เสนอกรอบแนวคิดการวิเคราะห์
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติลักษณะแบบบนลงล่างไว้เช่นเดียวกัน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยลักษณะ
ทั่วไปของการน านโยบายไปปฏิบัติต้องพิจารณากลุ่มตัวแปรอิสระ 3 กลุ่ม อันส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ได้แก่ กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความสลับซับซ้อนของปัญหา ( tractability 
of the problems) กลุ่มตัวแปรสมรรถนะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดโครงสร้างการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (ability of statue to structure implementation) และกลุ่มตัวแปรสภาพแวดล้อม
ที่ล้อมรอบนโยบายที่ไม่ใช่กฎหมาย (non-statutory variables affecting implementation) ส าหรับ
กลุ่มตัวแปรตามที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มตัวแปรกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (dependent variables 
in the implementation process) ทั้งนี้ Mazmanian และ Sabatier มองว่าการก่อรูปของนโยบาย
สามารถแยกออกจากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติได้ ภายใต้แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การพัฒนา           
ตัวแบบที่อยู่บนพ้ืนฐานของตัวแปรดังที่กล่าวมาข้างต้น เรียกว่า ตัวแบบทั่วไป (general model of 
implementation process) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

 องค์ประกอบแรก กลุ่มตัวแปรความสลับซับซ้อนของปัญหา โดยธรรมชาติของปัญหา   
ย่อมมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกัน การน านโยบายไปปฏิบัติจึงต้องพิจารณาลักษณะของปัญหาให้ถี่ถ้วน 
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ปัญหาที่มีความเรียบง่าย และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมีความผันผวนน้อย ย่อมมีความชัดเจนใน
เทคนิคการแก้ปัญหา ในขณะที่ปัญหาซึ่งมีความอ่อนไหวต่อชีวิตและทรัพย์สินจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคขั้น
สูงในการแก้ไข ทั้งนี้ลักษณะของปัญหาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ปัญหาเชิงเทคนิค 
(technical difficulties) กล่าวถึงปัจจัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดทฤษฎีและการน านโยบายไปปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวจะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย (2) ความแตกต่างของพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
(diversity of prescribed) กล่าวถึงการใช้ดุลยพินิจในการก าหนดกฎระเบียบเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือจ ากัดบทบาทหรือลดผลกระทบที่ส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ถ้านโยบายยิ่งระบุความหลากหลายของพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายไว้มาก         
ก็จะยิ่งเพ่ิมโอกาสความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ (3) ขนาดของกลุ่มเป้าหมายต่อประชากร 
(target group as a percentage of the population) ให้ความส าคัญกับขนาดของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียย่อมส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ เมื่อขนาดของกลุ่มเป้าหมายเล็ก การน านโยบาย ไป
ปฏิบัติย่อมบรรลุผลส าเร็จได้ง่ายกว่าขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ และ (4) ขอบเขตด้านการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (extent of behavioral change required) ให้ความส าคัญกับขอบเขตของ
วัตถุประสงค์ของนโยบายมีผลท าให้เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบาย
ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด และโดยทั่วไปแล้ว นโยบายที่ก าหนดวัตถุประสงค์
ให้กลุ่มเป้าหมายต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมมาก การน านโยบายไปปฏิบัติย่อมเป็นไปได้ยาก
เช่นกัน 

องค์ประกอบที่สอง กลุ่มตัวแปรสมรรถนะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
โครงสร้างการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายย่อมมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดโครงสร้างของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติผ่านกลไกต่าง ๆ ได้แก่ การแปลงปัญหาเป็นกรอบ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายที่ด าเนินการต้องมีความชัดเจน การคัดเลือกหน่วยปฏิบัติงาน    
การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติ    
การแปลงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องพิจารณาตัวแปรอิสระส าคัญ 7 ตัวแปร ได้แก่              
(1) ความชัดเจนและเที่ยงตรงของวัตถุประสงค์ (precision and clear ranking of legal objectives) 
นโยบายที่ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ และทิศทางการประเมินผลนโยบาย นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนส่งผลต่อทิศทาง         
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย (2) ความสอดคล้องกับหลักทฤษฎีเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ (validity of the 
casual theory) กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติตั้งอยู่บนหลักทฤษฎีความมีเหตุผลทางวิชาการ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับความสามารถของ
หน่วยปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย นโยบายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพียงเล็กน้อยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่าย (3) การจัดสรรทรัพยากร
ด้านงบประมาณ (initial allocation of financial resources) การจัดสรรงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายสามารถสนับสนุนหรือลดข้อจ ากัดการน านโยบายไปปฏิบัติได้          
เป็นอย่างยิ่ง (4) ความมีเสถียรภาพของสายการบังคับบัญชา (hierarchal integration within and 
among implementing institutions) ลักษณะของสายบังคับบัญชาจากบนลงล่างที่ มีทิศทางเป็น      
หนึ่งเดียวกัน สามารถลดความยุ่งยากในการประสานงานที่มีข้ันตอนที่สลับซับซ้อนทั้งภายในและภายนอก
องค์การ เนื่องจากขั้นตอนการประสานงานกับองค์การภายนอกจ านวนมาก ส่งผลต่อความล่าช้าและ         
การบิดเบือนวัตถุประสงค์ของนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติต้องเผชิญกับความซับซ้อนของการ
ตัดสินใจและยากต่อการบรรลุเป้าประสงค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า อุปสรรคส าคัญของการน านโยบายไป
ปฏิบัติคือ การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายเป็นไปได้ยาก              
(5) กฎเกณฑ์การตัดสินใจขององค์การที่ รับผิดชอบน าน โยบายไปปฏิบัติ  (decision rules of 
implementing agencies) มองว่า ผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับแรงกระตุ้นของความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติ (6) การคัดสรรผู้น านโยบายไปปฏิบัติที่มีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย (officials’ commitment to statutory objectives) ให้ความส าคัญกับการพิจารณาคัดสรร
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย อาจพิจารณา
จาก ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นส าคัญ และ (7) การเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก (formal access 
by outsiders) กล่าวถึงการให้ความส าคัญของการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในนโยบายสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีบทบาทในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ได้ ก่อให้เกิดการยอมรับในวัตถุประสงค์ของนโยบายของกลุ่มเป้าหมาย และส่งผลให้การน านโยบาย           
ไปปฏิบัติได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก ซึ่งการออกแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติควร
พิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกไว้ด้วย 

องค์ประกอบที่สาม กลุ่มตัวแปรสภาพแวดล้อมท่ีล้อมรอบนโยบาย มีลักษณะเป็นพลวัตซึ่ง
เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถใช้หลักกฎหมายควบคุมได้ ประกอบด้วย ความผันผวนทางการเมืองในท้องถิ่น 
และความเป็นพลวัตของระบบเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติเผชิญกับปัญหาเหล่านี้
เพียงล าพัง โดยที่ไม่อาจใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ
เชิงท้องถิ่นได้ ดังนั้น นโยบายที่ดีควรก าหมดมาตรการรองรับปัญหาที่มีความเหมาะสม ส าหรับตัวแปร
อิสระที่ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายปฏิบัติภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมประกอบด้วย (1) เงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (socioeconomic conditions and technology) การน านโยบาย
ไปปฏิบัติต้องเผชิญกับความแปรปรวนของสภาวะเศรษฐกิจ ความรุนแรงของปัญหาทางสังคม ระดับการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในลักษณะเฉพาะท้องถิ่น ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ เมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป การน านโยบายไปปฏิบัติควรก าหนดกระบวนการที่ยืดหยุ่น        
ในทิศทางเดียวกับเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย (2) การให้การสนับสนุนจากสาธารณชน (public support) การ
น านโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว ขึ้นอยู่กับการให้การสนับสนุนหรือคัดค้าน
จากสาธารณชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบาย โดยทั่วไปแล้ว 
สาธารณชนจะแสดงออกถึงการยอมรับหรือต่อต้านนโยบาย 3 ช่างทาง ได้แก่ มติมหาชน มติเอกฉันท์ของ
กลุ่มชนที่มีอ านาจทางการเมือง และการท าประชามติ นอกจากนี้ สื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์มีบทบาทต่อ
ทัศนคติการให้การยอมรับหรือต่อต้านนโยบายของประชาชนเป็นอย่างมาก (3) ทรัพยากรและทัศนคติ
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ของกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (attitudes and resources of constituency groups) กล่าวถึง ทัศนคติของ
กลุ่มผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งนั้นไม่คงที่ ซึ่งมีผลท าให้ทรัพยากรของนโยบายเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยทั่วไป
แล้ว การสนับสนุนนโยบายจากกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะค่อย ๆ ลดลงไปในห้วงเวลาระหว่างการน า
นโยบายไปปฏิบัติ แต่ในขณะเดียวกันแรงต่อต้านก็จะค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นและรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่น                    
(4) การสนับสนุนจากผู้มีอ านาจทางการเมือง (support from sovereigns) กล่าวคือ การได้รับการ
สนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจาก
ผูกพันโดยตรงต่อการอนุมัติทรัพยากรของนโยบาย นโยบายที่ไม่ได้รับการสนับสนุนย่อมไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ และ (5) ความผูกพันและภาวะผู้น าของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (commitment and 
leadership skill of implementing officials) เป็นองค์ประกอบของข้อพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ คือ ความสามารถของการล าดับความส าคัญกระบวนการที่ต้องด าเนินการก่อนและ
หลัง และรวมถึงระดับการใช้ทักษะและองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายหรือการจัดล าดับความส าคัญ
ของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติพึงมี 

องค์ประกอบสุดท้าย กลุ่มตัวแปรกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (dependent 
variables in the implementation process) เป็นกลุ่มตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มตัวแปรที่กล่าว
มาข้างต้น ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรตามของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย              
(1) ผลผลิตของนโยบายผ่านการตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ  (policy output of implementing 
agencies) เป็นกระบวนการแปลงวัตถุประสงค์สู่มาตรฐาน หรือวิธีการ ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ
ที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งถูกก าหนดโดยองค์การหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้น า
นโยบายไปปฏิบัติ (2) การปฏิบัติตามผลการตัดสินใจในนโยบายของกลุ่มเป้าหมาย (target group 
compliance with policy outputs) เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
นโยบายจะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามผลการตัดสินใจในนโยบายขององค์การหรือหน่วยงานที่น านโยบาย
ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายมีมากน้อยเพียงใด ส าหรับเจ้าหน้าที่
นั้น การก าหนดประเภทและความรุนแรงของบทลงโทษสามารถควบคุมพฤติกรรมในการน านโยบายไป
ปฏิบัติอย่างได้ผล (3) ผลกระทบจริงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ (actual impacts of 
policy outputs) ผลกระทบอันพึงปรารถนาที่ได้จากการน านโยบายไปปฏิบัติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เกิดการ
บรรลุผลตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย เงื่อนไขดังกล่าว
ประกอบด้วย ผลผลิตของการน านโยบายไปปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับต่อผลผลิตที่เกิดขึ้น ไม่มีการต่อต้านผลผลิตหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งขัดแย้ง
กับหลักกฎหมายต่าง ๆ นอกจากนี้ควรก าหนดหลักการและมาตรฐานของนโยบายที่เพียงพอต่อการโน้ม
น้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย (4) การรับรู้ผลกระทบของผู้มี
อ านาจตัดสินใจในนโยบาย (perceived impacts of policy output) กล่าวถึงการให้ความส าคัญกับ
ปฏิกิริยาของสาธารณชนที่มีต่อนโยบาย อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อนโยบาย ซึ่ง
ผู้มีอ านาจตัดสินใจในนโยบายสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐาน หรือกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับทิศทางของสาธารณชนพึงปรารถนา และ (5) การประเมินผลเพ่ือแก้ไขปรับปรุงสาระส าคัญ
ของนโยบาย (major revision in statue) เมื่อเกิดผลผลิตจากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายหรือได้รับการต่อต้านจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีอ านาจตัดสินใจใน
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นโยบายต้องแก้ไขข้อบกพร่องในวัตถุประสงค์ หรือก าหนดนโยบายขึ้นมาใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความล้มเหลวของผลผลิตนโยบายเกิดจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบนโยบาย
เป็นส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งของผู้สนับสนุนหรือคัดค้าน ตลอดจนความสนใจของฝ่ายการเมืองที่ เปลี่ยนแปลงไป  
(Mazmanian and  Sabatier,  1989, pp. 21 – 39) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น Mazmanian และ Sabatier พยายามสร้างตัวแบบเชิงทฤษฎี   
เพ่ือมุ่งเน้นการอธิบายกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้มีลักษณะที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจแบบ           
ทั่ว ๆ ไป โดยมีตัวแปรที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยประกอบด้วยตัวแปรอิสระ                     
16 ตัวแปร ในกลุ่มตัวแปรหลัก 3 กลุ่ม และกลุ่มตัวแปรตามอีก 5 ตัวแปร ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.7 ซึ่ง
ตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมของนักวิชาการน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาท าความเข้าใจหรืออธิบายการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  
 

 
 

ภาพที่ 2.7 ตัวแบบทั่วไปของการน านโยบายไปปฏิบัติ เสนอโดย Mazmanian และ Sabatier  
ที่มา: Mazmanian and Sabatier. (1989). p. 22. 
 

จากตัวแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น Mazmanian และ Sabatier ได้ทดสอบตัวแบบ            
ของตนเองโดยอาศัยหลักทฤษฎี สภาวะถดถอย (gradual erosion scenario) เพ่ือทดสอบผลส าเร็จของ
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การน านโยบายไปปฏิบัติในระยะสั้น และหลักทฤษฎีความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(successful regulation scenario) เพ่ือทดสอบผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติในระยะยาว 
พบว่า การน านโยบายไปปฏิบัติจะได้รับการตอบสนองที่ดีในระยะแรก ซึ่งเป็นระยะที่ผลผลิตของนโยบาย
มีความใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ปัจจัยที่ท าให้เกิดการตอบสนองและผลผลิตของนโยบายอาจ
มาจาก จุดแข็งของการก าหนดนโยบาย องค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเหมาะสม นโยบายได้รับ
การสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง นโยบายได้รับการยอมรับจากองค์การ เจ้าหน้าที่
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่เพีย งพอและ
เหมาะสม แต่ในขณะที่ระยะเวลาของการน านโยบายไปปฏิบัติยาวนานขึ้น องค์การหรือเจ้าหน้าที่ผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อนโยบาย ความสนใจของสาธารณชนต่อปัญหาใหม่ที่ เกิดขึ้น การให้การสนับสนุนและ          
การยอมรับในวัตถุประสงค์ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติค่อย ๆ ลดลง ส่งผลท าให้เกิดสภาวะถดถอยของ
ผลผลิตนโยบาย และในที่สุดนโยบายก็ไม่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐบาลหรือผู้ก าหนดนโยบาย
อีกต่อไป ทั้งนี้ Mazmanian และ Sabatier เชื่อว่า ความยั่งยืนของนโยบายคือความพยายามในการลด
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการคัดค้านจากฝ่ายการเมือง 
ดังนั้น ผู้น านโยบายไปปฏิบัติต้องมีมาตรการแทรกแซงอย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Mazmanian and Sabatier, 1983, pp. 143 – 169) การทดสอบแนวคิดของ Mazmanian และ 
Sabatier โดยใช้ทฤษฎีทั้งสองรูปแบบ สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2.8 และ 2.9 ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 2.8 การทดสอบตัวแบบลักษณะทั่วไปของการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ  Mazmanian และ 

Sabatier โดยใช้ทฤษฎีสภาวะถดถอย 
ที่มา: Mazmanian and Sabatier. (1983). อ้างถึงใน วรเช จันทรศร. (2559). หน้า 163. 
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ภาพที่ 2.9 การทดสอบตัวแบบลักษณะทั่วไปของการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ  Mazmanian และ 

Sabatier โดยใช้ทฤษฎีความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ที่มา: Mazmanian and Sabatier. (1983). อ้างถึงใน วรเช จันทรศร. (2559). หน้า 164. 
 

ในขณะที่ Edwards ได้เสนอตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของการน านโยบายไป
ปฏิบัติในกลุ่มของทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่างไว้เช่นเดียวกัน Edwards ค้นพบว่า 
จุดเริ่มต้นของการน านโยบายไปปฏิบัติคือ การตั้งค าถามจากสิ่งที่เป็นนามธรรมสู่การตอบค าถามโดย
พิจารณาปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ (1) การสื่อสารข้อความ (communication) โดยมุ่งเน้นประสิทธิผล
ของการสื่อสารข้อความ การถ่ายทอดค าสั่งจากเบื้องบนสู่เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม มีความชัดเจน แม่นย า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ โดยธรรมชาติของเจ้าหน้าที่ผู้น า
นโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยม          
ซึ่งส่งผลต่อระดับของการรับรู้ที่แตกต่างกัน และเป็นสาเหตุส าคัญของการเบี่ยงเบนข้อความและ                 
การสื่อสารที่ผิดเพ้ียนได้ นอกจากนี้ การก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายแบบกว้าง  ๆ มีลักษณะ            
เป็นนามธรรม ไม่ระบุรายละเอียด หรือกระบวนการอย่างชัดเจน อาจน าไปสู่การใช้ดุลยพินิจส่วนตน            
เพ่ือแปลงความเป็นนามธรรมของนโยบายสู่ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ ตามความ
เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติได้ เห็นควร ซึ่งอาจจะไม่ตรงเจตจ านงตามวัตถุประสงค์        
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การได้รับการถ่ายทอดข้อความที่ไม่สมบูรณ์ บิดเบือนจากวัตถุประสงค์ หรือมีความ
คลุมเครือไม่ชัดเจน อาจเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติได้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของนโยบาย ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจน
โครงสร้างระบบราชการอีกด้วย (2) ทรัพยากรของนโยบาย (resource) เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริม
การน านโยบายไปปฏิบัติ ทรัพยากรที่ส าคัญประกอบด้วย จ านวนและคุณภาพของบุคลากรที่เพียงพอและ
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เหมาะสม งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และสิ่ งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
อันหมายถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่จ าเป็น ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
ประกอบการตัดสินใจและการวางแผนการปฏิบัติ มีความเพียงพอและทันสมัย นอกจากนี้การได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายก็ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรของนโยบายด้วย ในการจัดสรร
ทรัพยากรของนโยบายเป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจในการตัดสินในของนโยบายหรือผู้ก าหนดนโยบาย ที่ต้อง
จัดสรรให้เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (3) ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (disposition or 
attitudes) การน านโยบายไปปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ระดับล่าง ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ            
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ เจ้าหน้าที่จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
ทรัพยากร และกระบวนการของนโยบายสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลผลิตที่พึงประสงค์ นอกจากทักษะ
ความสามารถและความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อนโยบายแล้ว องค์ประกอบที่ส าคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ น า
นโยบายไปปฏิบัติพึงมีได้แก่ความปรารถนาที่จะน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จด้วย สาเหตุ
ส าคัญของการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการตัดสินใจของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เกิดจากความ    
เป็นอิสระจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก าหนดนโยบายของเจ้าหน้าที่ ความซับซ้อนของนโยบายที่ ท าความ
เข้าใจได้ยาก ทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อการยอมรับหรือต่อต้านในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ผลประโยชน์           
ต่อองค์การและต่อตนเอง หรือแม้แต่วิถีการใช้ชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อันส่งผลกระทบต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล ดังนั้น          
ถ้านโยบายมีเจ้าหน้าที่หรือองค์การเข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมากเท่าใดเสถียรภาพของการน านโยบายไป
ปฏิบัติย่อมควบคุมได้ยากขึ้น เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ผู้ก าหนด
นโยบายหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจควรก าหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ให้เหลือน้อยที่สุด (4) โครงสร้างระบบราชการ (bureaucratic structure) สายการบังคับ
บัญชาเชิงโครงสร้างของระบบราชการที่มุ่งเน้นระเบียบหรือขั้นตอนในการสั่งการที่มีล าดับขั้นมากมาย 
เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่มีวิธีการปฏิบัติแบบใหม่ที่แตกต่าง
ออกไปจากวิธีการปฏิบัติแบบเดิม มักจะถูกจ ากัดด้วยมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติขององค์การหรือแบบ
แผนการปฏิบัติแบบเดิม หรือถูกต่อต้านอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และสูญเสียทรัพยากรของ
นโยบาย ดังนั้น มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนแบบแผนการปฏิบัติจึงเป็นอุปสรรคส าคัญของ
ระบบราชการในการขัดขวางการขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Edwards, 1980, pp. 10 – 184) 
ทั้งนี้ Edwards ค้นพบว่า ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของผลกระทบทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมต่อกันและกัน ลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวเรียกว่า ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.10 ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของการน านโยบายไปปฏิบัติ เสนอโดย Edwards 
ที่มา: Edwards. (1980). p.148. 

  
ในอีกแง่มุมหนึ่งของช่วงทศวรรษดังกล่าว การน านโยบายไปปฏิบัติได้รับความสนใจศึกษา

ในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยมองว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเอกภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างในการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรของนโยบายอย่างอิสระต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยปราศจากการควบคุมจากผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีการ
น านโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ถูกเสนอเพ่ือลดข้อจ ากัดของ
แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง (top-down) ลักษณะของตัวแบบภายใต้ทฤษฎีการน า
นโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบนนั้น มุ่งเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบองค์รวมที่ไม่สามารถแยกออก
จากขั้นการก่อรูปของนโยบายหรือการก าหนดนโยบายได้ และผู้ก าหนดนโยบายไม่สามารถควบคุม
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบายให้ เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ล่วงหน้าได้  สาเหตุส าคัญ                    
อาจเนื่องมาจากการน านโยบายไปปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองที่ไม่อาจแยกออกจากนโยบายได้ 
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่                 
ซึ่งไม่สามารถใช้มาตรฐานของนโยบายแก้ไขปัญหาได้ จึงน าไปสู่การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ระดับล่างมากกว่าการปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้ก าหนดนโยบายก าหนดขึ้น  

จากข้อค้นพบของ Elmore ระบุว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเป็นกลไกส าคัญ
ผลักดันนโยบายไปสู่ผลส าเร็จหรือความล้มเหลว กล่าวคือ ในองค์การหนึ่ง ๆ ย่อมมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับล่างจ านวนมาก และมีความใกล้ชิดผลลัพธ์ของนโยบายมากกว่าผู้บริหารระดับสูง เมื่อบุคคลที่อยู่
ใกล้ชิดปัญหามากที่สุดจะมีอิทธิพลต่อการแก้ไขปัญหามากที่สุดเช่นกัน Elmore เชื่อว่า ความสามารถ
ของระบบราชการที่หลากหลาย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับบน แต่เป็นการใช้ดุลยพินิจ
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ของเจ้าหน้าที่ระดับล่างในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นส าคัญ ทั้งนี้  องค์ประกอบการน า
นโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบการวาดภาพย้อนกลับ (backward mapping หรือ bottom-up 
perspective) ที่ Elmore น าเสนอนั้น กล่าวถึง อ านาจการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นจาก ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และการได้เผชิญกับปัญหา
อย่างใกล้ชิดจะถูกผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจระดับองค์การ และข้อผิดพลาดของการตัดสินใจ
ของผู้ก าหนดนโยบาย ในบางครั้งการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายอาจไม่ถูกต้อง            
ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือไม่เหมาะสมต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติในระดับล่าง ส่งผลให้องค์การหรือเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
ด าเนินการด้วยตนเอง ด้วยการสร้างหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
นโยบาย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ ระดับล่างจึงเป็นส่วนส าคัญในผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ             
(Elmore, 1978, pp. 185 – 228) อย่างไรก็ตาม Elmore ได้เสนอแนะแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ผู้ก าหนดนโยบายไม่ควรแสวงหาแนวทางในการควบคุมหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิ บัติ
ปฏิบัติตาม แต่ควรจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ระดับล่างใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้มากที่สุด (Elmore, 1978, p. 605) 

ในขณะที่ James Sorg ได้น าเสนอตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติในมุมมองที่แตกต่าง
ออกไป โดยการให้ความส าคัญกับการแสดงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ งานระดับล่าง ( front-line 
implementers) มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ James Sorg            
มองว่า การปฏิบัติของข้าราชการระดับล่างในมุมมองของการแสดงออกเป็นพฤติกรรม มีส่วนส าคัญ          
อย่างยิ่งในการก าหนดทิศทางการน านโยบายไปปฏิบัติ จากการสังเกตพฤติกรรมดังกล่าวจากข้าราชการ
ทั้งทางตรง คือการส ารวจข้อเท็จจริงจากสถานการณ์จริง และการสังเกตโดยทางอ้อม คือ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการผ่านเอกสารผลการปฏิบัติ สามารถจ าแนกพฤติกรรมของข้าราชการระดับล่างในการน า
นโยบายไปปฏิบัติได้ 4 มิติ ได้แก่ (1) พฤติกรรมความตั้งใจน านโยบายไปปฏิบัติ และปฏิบัติตามความ
ตั้งใจส าเร็จ (intentional compliance) เป็นพฤติกรรมที่ข้าราชการระดับล่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับ
นโยบายที่ได้รับมอบหมายให้น าไปปฏิบัติ ( conforming) และพฤติกรรมที่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์หรือ
มาตรฐานของนโยบายอย่างเปิดเผย (voice) ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันพึงปรารถนาที่ผู้ก าหนดนโยบายหรือ
รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น การน านโยบายไปปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีปัจจัยส่งเสริม
ประกอบด้วย ผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างชัดเจน ได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลให้เกิด อุปสรรคต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (2) พฤติกรรมความตั้งใจน านโยบายไปปฏิบัติ แต่ปฏิบัติตามความตั้งใจไม่ส าเร็จ (non-
compliance) จะเกิดขึ้นจากกรณีที่นโยบายขาดความชัดเจนและชี้เฉพาะของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ท าให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนต่อเป้าประสงค์ของนโยบาย ซึ่งส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา 2 ลักษณะได้แก่ พฤติกรรมการท าเกิน (excessive) คือ เมื่อนโยบายไม่มี
ความชัดเจนในวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องด าเนินการ ข้าราชการระดับล่างอาจคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของนโยบาย กล่าวคือ ประชาชนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของนโยบายได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย ในขณะที่ประชาชนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของนโยบาย
ได้รับผลประโยชน์ไม่เต็มที่ ประการต่อมาคือ พฤติกรรมการท าขาด (deficient) คือ ข้าราชการผู้น า
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นโยบายไปปฏิบัติสามารถคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามเจตจ านงของนโยบาย แต่กลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวได้รับผลประโยชน์ของนโยบายน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้พฤติกรรมทั้งสองลักษณะสามารถ
ควบคุมได้โดย การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มาตรการ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย
ของนโยบาย การจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน ก าหนดมาตรการตรวจสอบการน านโยบาย
ไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการแจ้งกลุ่มเป้าหมายให้รับทราบผลประโยชน์ที่จะได้รับจากนโยบาย     
(3) พฤติกรรมความตั้งใจไม่น านโยบายไปปฏิบัติ และปฏิบัติตามความตั้งใจส าเร็จ ( intentional non-
compliance) กล่าวถึงพฤติกรรมของข้าราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย หรือเกิดจากการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่คุ้นเคย ซึ่งสามารถจ าแนก
ลักษณะของความไม่ตั้งใจน านโยบายไปปฏิบัติได้ 6 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายด้วยตนเอง ลักษณะของการกล่าวอ้างกฎหมายหรือระเบียบ           
เป็นเครื่องมือ ลักษณะพฤติกรรมไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่ายังไม่พร้อม ลักษณะพฤติกรรมผักชีโรยหน้า 
ลักษณะการแสดงออกอย่างเปิดเผย เช่น ท าหนังสือคัดค้านการน านโยบายไปปฏิบัติ และลักษณะของ
การผลักภาระให้ผู้อื่นน านโยบายไปปฏิบัติหรือลาออกหรือย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ทั้งนี้ James Sorg เชื่อ
ว่า พฤติกรรมดังกล่าวสามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ โดยองค์การสามารถก าหนดมาตรการดังนี้ คือ การ
แจ้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการน านโยบายไปปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
หรือมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติ เผยแพร่ข้อมูลของนโยบายให้กลุ่ มเป้าหมาย
ได้รับทราบ โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะได้รับ จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
สนับสนุนแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ค้นหา
ข้อมูลเพียงล าพัง ก าหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิดอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม 
มอบหมายนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีผลงานเชิงประจักษ์ และจัดอบรมสัมมนา
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และมิติสุดท้ายกล่าวถึง พฤติกรรมความ
ตั้ งใจไม่น านโยบายไปปฏิบัติ  แต่ปฏิบัติ ตามความตั้ งใจไม่ส าเร็จ (unintentional compliance)           
เป็นพฤติกรรมของข้าราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย
และมีความตั้งใจจะไม่น านโยบายไปปฏิบัติ แต่ไม่สามารถกระท าตามความตั้งใจของตนได้ เนื่องจากความ
แข็งแกร่งของระบบและมาตรการป้องกันพฤติกรรมเหล่านี้ของนโยบายที่เข้มงวด (James Sorg , 1983, 
pp. 391 – 406) อย่างไรก็ตาม  ตัวแบบพฤติกรรมของข้าราชการระดับล่างของ  James Sorg           
เป็นองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติทุกตัวแบบของนักวิชาการที่ได้น าเสนอ
ไปแล้วข้างต้น เพียงแต่ James Sorg สามารถแสดงพฤติกรรมเชิงลึกได้ดีกว่า 
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ภาพที่ 2.11 ตัวแบบพฤติกรรมของข้าราชการระดับล่างในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ที่มา: James Sorg. (1983). p. 406. 
 

ในระยะต่อมา Elmore ค้นพบข้อจ ากัดของตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบล่าง         
ขึ้นบนไม่สามารถอธิบายนโยบายบางประเภทได้ ในขณะที่ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง
ก็มีข้อจ ากัดเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดของตัวแบบที่มาจากทฤษฎีทั้งสองลักษณะ Elmore    
จึงได้เสนอแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสาน (hybrid theories) โดยการน าจุดแข็งจากทั้ง
สองทฤษฎีมาศึกษาร่วมกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การก าหนดนโยบายต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการจัดสรร
ทรัพยากรส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม Elmore กล่าวถึงแนวคิดการน านโยบาย         
ไปปฏิบัติแบบผสมผสานเพียงผิวเผินและไม่ได้เสนอตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
(Elmore, 1980, p. 616) 

ต่อมา Goggin และคณะ ได้เสนอตัวแบบการสื่อสารระหว่างรัฐบาลหรือองค์การในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) จุดเริ่มต้นการน านโยบายไปปฏิบัติของ
องค์การหรือรัฐบาล (state implementation) ประกอบด้วยการตัดสินใจที่สลับซับซ้อน โดยมุ่งเน้น
ความรวดเร็ว และความต่อเนื่อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายได้ (2) สิ่งจูงใจ
และข้อจ ากัดขององค์การหรือรัฐบาล (federal-level inducements and constraints) รัฐบาลหรือ
องค์การมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก อิทธิพลดังกล่าวแสดงออกผ่านการ
จัดสรรทรัพยากร ระดับความยุ่งยากของนโยบาย ตลอดจนระดับการมีส่วนร่วมของป ระชาชน                 
ในขณะเดียวกัน การตัดสินใจของรัฐบาลหรือองค์การขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดต่าง ๆ มากมาย เช่นการให้การ
สนับสนุนหรือคัดค้านของประชาชน ซึ่งส่งผลให้นโยบายมีความไม่แน่นอนและอาจจะถูกยกเลิก           
ได้ตลอดเวลา (3) สิ่งจูงใจและข้อจ ากัดของรัฐบาลท้องถิ่น (state and local-level inducements and 
constraints) เป็นข้อจ ากัดระดับท้องถิ่นที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่ อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมือง ความชัดแย้งใน
เป้าหมายที่แตกต่างกันของหน่วยงานในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติต้องแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเพียงล าพัง (4) สมรรถนะขององค์การและผลลัพธ์การตัดสินใจ (decisional outcomes 
and state capacity) กล่าวถึงสมรรถนะขององค์การที่เหมาะสมกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับ
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สภาพแวดล้อมขององค์การ โครงสร้างสายการบังคับบัญชา จ านวนและคุณภาพของบุคลากร ตลอดจน
ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การ นอกจากนี้ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอด
ช่วงเวลาของการน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมาก และ (5) ข้อมูลย้อนกลับและ
การออกแบบนโยบาย (feedback and policy design) การน านโยบายไปปฏิบัติย่อมมีข้อมูลย้อนกลับที่
แสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น การทบทวนและออกแบบกระบวนการของ
นโยบายอาจเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน องค์การจึงต้องก าหนดมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
กรณีท่ีนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Goggin et all, 1990, pp. 34 – 40) 

นอกจากนี้ วรเดช จันทรศร ได้ค้นพบว่า แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติที่ผ่านมา          
มุ่งสนใจในนโยบายที่มีความเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องเท่านั้น ท าให้เกิดทฤษฎี และตัวแบบที่สามารถ
อธิบายนโยบายได้บางประเภทหรือเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติทั้งมวล และยังไม่มีกรอบทฤษฎีที่มีความสมบูรณ์เพียงพอในการอธิบายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงของการน านโยบายไปปฏิบัติได้ทั้งกระบวนการ ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร มุ่งศึกษาและเสนอตัวแบบ          
การน านโยบายไปปฏิบัติเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย 3 มิติหลัก ได้แก่ มิติแรกกล่าวถึง ความไม่แน่นอน
ของมิติห้วงเวลาในการน านโยบายไปปฏิบัติ (variation of time) กล่าวคือ นโยบายเดียวกัน น าไปปฏิบัติ
ในห้วงเวลาที่แตกต่างกันอาจบรรลุผลส าเร็จในระดับที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติ
ต้องมีความเหมาะสมต่อห้วงเวลาเป็นส าคัญ นอกจากนี้ปัจจัยด้านระยะเวลาอาจส่งผลต่อการบรรลุ 
ผลส าเร็จของนโยบายแต่ละประเภทย่อมแตกต่างกัน เช่น นโยบายที่ต้องปฏิบัติโดยเร่งด่วน และนโยบาย
ที่ต้องวางแผนระยะยาว มิติต่อมากล่าวถึง ความผันผวนของสถานการณ์  (variation of policy 
contexts) อันหมายรวมถึงบริบททางสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสถานการณ์อ่ืน ๆ  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้ รวมถึงความไม่แน่นอนทางเทคโนโลยีที่ถูกผลักดัน
จากภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติได้ ดังนั้น องค์การหรือเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติจึงต้องให้ความส าคัญต่อการวางแผนล่วงหน้า เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจาก
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ มิติสุดท้ายกล่าวถึง ความไม่แน่นอนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ       
น านโยบายไปปฏิบัติ (variation of players) กล่าวคือ นโยบายหนึ่งอาจมีองค์การหรือเจ้าหน้าที่       
จากหลากหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการของนโยบายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจมีความ
เกี่ยวข้องในลักษณะโดยตรง หรือโดยอ้อม ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นกระบวนการเจรจา
ต่อรองระหว่างองค์การ หรือระหว่างผู้มีส่วนรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้ องค์การหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างก็มีจุดประสงค์ ความคาดหวัง รวมถึงผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน                    
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การ หรือฝ่ายต่าง ๆ ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การน านโยบายไป
ปฏิบัติมักถูกเปรียบเสมือนเป็นการเล่นเกมในการใช้ทรัพยากรของนโยบายเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้อง ตามข้อคิดเห็นของ Bardach (Bardach, 1977, pp.73 – 74) ดังนั้น การเจรจา
ต่อรองจึงเป็นหนทางที่จะน าไปสู่ข้อยุติของความขัดแย้งและขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลส าเร็จได้ 
นอกจากนี้ วรเดช จันทรศร ได้ก าหนดมิติย่อยการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ 12 ประการ ภายใต้บริบทด้าน
สภาพแวดล้อม สถานที่ และเทคโนโลยี ต่อห้วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบด้วย (1) มิติตัวบทนโยบาย            
(2) มิติการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน (3) มิติทรัพยากรของนโยบาย (4) มิติความเหมาะสม
ขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ (5) มิติทัศนคติของผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบาย (6) มิติของ
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พฤติกรรมบุคลากรผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (7) มิติสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบนโยบาย (8) มิติกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (9) มิติของการประสานงานและความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การ   
(10) มิติของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ (11) มิติของการวางแผนและการควบคุมการน านโยบายไป
ปฏิบัติ  และ (12) มิติของมาตรการในการตรวจสอบและประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติ              
(วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 444 – 454) ตัวแบบดังกล่าวสามารถแสดงได้ตามแผนภาพที่ 2.12 

 

 
 
ภาพที่ 2.12 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติเชิงบูรณาการของ วรเดช จันทรศร  
ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2559). หน้า 448. 
 

2.2.4 การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย 
 จุดเริ่มต้นของความสนใจการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีด้านนโยบายสาธารณะ และด้านการน า
นโยบายไปปฏิบัติส าหรับประเทศไทยนั้น เริ่มต้นจากการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2442 หรือราว ๆ ปี 1899 ซึ่งเป็นเวลาเพียง 12 ปี จากจุดเริ่มต้นของจุดก าเนิดการศึกษาด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศแถบตะวันตก หรืออยู่ในยุคทฤษฎีดั้งเดิม (old public administration) 
หรือเรียกว่า ทฤษฎียุคคลาสสิค (classic theory) (ศุภชัย และ ปิยากร, 2552, หน้า 4 – 5) ในขณะที่ 
นักทฤษฎีที่ส าคัญในยุคนั้นมีอิทธิพลอย่างมากในการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทย 
ได้แก่ Woodrow Wilson ซึ่งเป็นผู้ เสนอทฤษฎีการบริหารของรัฐบาลควรแยกออกจากการเมือง                   
โดยเด็ดขาด และควรมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารประเทศ หรือกล่าวอีก
ในหนึ่งคือ ฝ่ายบริหารซึ่งได้แก่บรรดาข้าราชการและผู้บริหารการปกครองมีหน้าที่รับนโยบายหรือ
กฎหมายต่าง ๆ มาปฏิบัติหรือบังคับใช้ ในขณะที่ฝ่ายการเมือง ซึ่งก็คือรัฐบาล มีหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายหรือร่างกฎหมาย โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่มีการแทรกแซงซึ่งกันและกัน (Wilson, 1887, อ้างถึงใน
ชมภูนุช หุ่นนาค , 2559, หน้า 32) ส าหรับประเทศไทยนั้น นับตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จ -           
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปยังประเทศในทวีปยุโรปบ่อยครั้ง และ
ได้น าแนวคิดวิทยาการต่าง ๆ กลับมาพัฒนาประเทศไทยเพ่ือให้มีความเจริญทัดเทียมสังคมตะวันตก       
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อยู่เสมอ หนึ่งในแนวคิดที่ทรงน ามาประยุกต์ใช้คือ ทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือนขึ้นในปีดังกล่าว และต่อมาพระราชทานชื่อใหม่ว่าโรงเรียน
มหาดเล็ก ในปี พ.ศ. 2545 และก่อตั้งเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างเช่นในปัจจุบัน (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, https://www.chula.ac.th/about/overview/history/, 26 มีนาคม 2562) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2519 กุลธน ธนาพงศธร ได้เขียนต าราด้านนโยบายสาธารณะขึ้นเป็นเล่มแรกของประเทศไทย  
เรื่อง หลักการก าหนดนโยบายของรัฐ และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะของ
นักวิชาการไทยนับตั้งแต่นั้นมา (ศุภชัย และ ปิยากร , 2552, หน้า 1) อย่างไรก็ตาม นักวิชาการไทย         
ในยุคสมัยดังกล่าวนิยมศึกษานโยบายสาธารณะในแง่ของการก าหนดนโยบายและการประเมินผลนโยบาย 
เฉกเช่นเดียวกับนักวิชาการในทวีปยุโรปและอเมริกา ต่อมา การศึกษากระบวนการของนโยบายสาธารณะ
ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและน าไปสู่การเปิดเป็นหลักสูตรการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ
โดยเฉพาะ (จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2512, หน้า 227 – 247) ทั้งนี้ ส าหรับนักวิชาการของไทยต่างก็
ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้อย่างหลากหลายมิติ ได้แก่ แก้วค า ไกรสรพงษ์ กล่าวว่า นโยบาย
สาธารณะเป็นโครงข่ายของการตัดสินใจและด าเนินการที่เป็นการจัดสรรคุณค่า ในการเลือกเป้าหมาย
และวิธีการบรรลุ เป้ าหมายของรัฐบาล (แก้วค า ไกรสรพงษ์ , 2548 , หน้ า 1 – 2) ในขณะที่               
มยุรี อนุมานราชธน เชื่อว่านโยบายสาธารณะสามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ มิติของกิจกรรมหรือการ
กระท าของรัฐบาล และมิติของการตัดสินใจของรัฐบาล (มยุรี อนุมานราชธน , 2547, หน้า 1 – 6) 
นอกจากนี้ วรเดช จันทรศร ชี้ให้เห็นว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทั้งหมดที่รัฐบาลจัดท าขึ้น               
ไม่ว่าจะเป็นแผนงาน โครงการที่รัฐก าหนดเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
(วรเดช จันทรศร, 2547, หน้า 43) ในขณะที่ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ เชื่อว่านโยบายสาธารณะมีความหมาย
ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่กระท าด้วย ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลในการจัดสรร
ค่านิยมของสังคม (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2560, หน้า 21 – 23) จากทัศนของนักวิชาการไทยต่อนโยบาย
สาธารณะโดยส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายคลึงกับนักวิชาการในประเทศแถบ ทวีปยุโรปและอเมริกา                
ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษา จึงอาจกล่าวได้ว่า องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลจากสังคมตะวันตกค่อนข้างมาก (จุมพล หนิมพานิช, 2552, หน้า 379) 

 ต่อมา การศึกษานโยบายสาธารณะของนักวิชาการตะวันตกเริ่มให้ความส าคัญกับการน า
นโยบายปฏิบัติมากขึ้น และความนิยมในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติในประเทศไทยก็เพ่ิมขึ้นด้วย
เช่นกัน โดยมีนักวิชาการไทยหลายท่านได้เสนอแนวคิด กรอบแนวคิด และทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ
ไว้หลากหลาย ได้แก่ สมพิศ สุขแสน (สมพิศ สุขแสน, 2551, หน้า 99) เชื่อว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ 
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์การ กลุ่มบุคคล และบุคคลในการบริหารทรัพยากรทั้งมวล           
เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายที่ก าหนดไว้ ในขณะที่ วรเดช จันรศร กล่าวว่า การศึกษา
ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของต่างประเทศและในประเทศ มักมุ่งจุดสนใจไปที่
ประเด็นเฉพาะเรื่อง (issues) ที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายใดนโยบายหนึ่ง ท าให้ยังไม่มีกรอบแนวคิด            
หรือทฤษฎีที่มีความสมบูรณ์มากเพียงพอในการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ด้วยเหตุนี้การคิดค้นทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบสูตรส าเร็จจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ (วรเดช จันรศร , 
2559, หน้า 31) ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร ได้เสนอทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบท         
ของประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานรูปแบบทฤษฎีอุปนัย (inductive theory) และทฤษฎี
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นิรนัย (deductive theory) เข้าด้วยกัน พบว่า การน านโยบายไปปฏิบัติต้องค านึ งถึงมิติด้ าน
สภาพแวดล้อม สถานที่ และสถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังพบว่ามิติด้าน          
ห้วงเวลาที่เหมาะสมมีอิทธิพลต่อผลส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ นโยบายเดียวกัน ถ้าน าไปปฏิบัติในห้วงเวลาที่แตกต่างกัน ยอมบรรลุผลส าเร็จแตกต่างกันด้วย 
ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก (วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 477 – 482) 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า นักวิชาการทุกยุคสมัย ต่างก็พัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบ
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกแนวคิด ทฤษฎี หรือตัวแบบที่กล่าวมาข้างต้น 
ล้วนมีเอกลักษณ์ในการวิเคราะห์นโยบายแบบชี้เฉพาะและมีความหลากหลายในรายละเอียดปลีกย่อย
แตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน นั่นคือ ความพยายามในการอธิบายท าความเข้าใจการกระท า
ของรัฐบาลผ่านการน านโยบายไปปฏิบัติ ในขณะที่พัฒนาการทางทฤษฎีหรือตัวแบบการน านโยบาย         
ไปปฏิบัติรูปแบบต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัยของประเด็นสาธารณะด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล
หรือความสนใจของสาธารณชน การน านโยบายไปปฏิบัติในยุคริเริ่ม มุ่งให้ความส าคัญกับสมรรถนะของ
องค์การเป็นส่วนส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบาย ดังนั้น แนวคิด ทฤษฎี หรือตัวแบบต่าง ๆ จึงมีลักษณะ
แบบบนลงล่าง โดยมุ่งให้ความส าคัญกับผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายมีอิทธิพลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์จากการน านโยบายไปปฏิบัติ ต่อมาปัญหาสาธารณะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น การน า
นโยบายไปปฏิบัติที่มุ่งเน้นความสามารถขององค์การเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถอธิบายลักษณะของ
นโยบายได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบน 
โดยให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ต่อมาในปัจจุบันบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีความซับซ้อนและมีมิติที่
หลากหลาย อีกทั้งความเจริญทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อลักษณะของปัญหา
สาธารณะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติที่ยึดถือกันมาในอดีต ไม่เหมาะสม
เพียงพอในการน ามาอธิบายนโยบายที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ได้ แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติจึงมี
ลักษณะแบบผสมผสาน โดยให้ความส าคัญกับการมุ่งความสนใจศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติทั้งกระบวนการตั้งแต่ผู้ก าหนดนโยบายตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ล้วนเป็นองค์ประกอบย่อยของความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย ทั้งนี้ ส าหรับการศึกษาการ         
น านโยบายไปปฏิบัติในบริบทของนักวิชาการไทยที่ผ่านมา ได้รับอิทธิพลจากนักวิชาการตะวันตก         
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิด ทฤษฎี หรือตัวแบบต่าง ๆ ที่ยึดถือเป็นแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ เช่น ตัวแบบสหองค์การในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติของ            
Van Meter และ Van Horn เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของการศึกษาด้านการน านโยบาย         
ไปปฏิบัติในปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักวิชาการไทยอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันก็ได้เสนอ               
กรอบแนวคิด ทฤษฎีหรือตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยไว้              
อย่างหลากหลาย เช่น ตัวแบบเชิงบูรณาการ ที่เสนอโดย วรเดช จันทรศร 

  ส าหรับการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมและน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบของ
การน านโยบายไปปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเกิดจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ของผู้วิจัยในการ
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สืบค้นข้อมูลเพ่ือพิจารณาแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบที่มีความเหมาะสมต่อกรณีศึกษา เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ ทั้งนี้ การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ตัวแบบสหองค์การในกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติที่ เสนอโดย  Van Meter และ Van Horn ประกอบด้วยมิติที่น่ าสนใจและ                
มีความเหมาะสมต่อการน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ส าหรับการ
สังเคราะห์มิติและองค์ประกอบแต่ละมิติ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ซึ่งจะน าเสนอสาระส าคัญในบทถัดไป 

2.3 นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญ

ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจน และเพ่ิมโอกาสให้ชุมชน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะพ้ืนฐานของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กล่าวคือ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของภาครัฐ เป็นถ้อยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ปากท้องของประชาชนในระดับล่างหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบทที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ โดยมีแผนงานที่ส าคัญคือ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งซึ่งได้มอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนน านโยบายดังกล่าวไปบูรณาการสู่แผนในทางปฏิบัติงาน 
และเพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่กล่าวมาข้างต้นเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและ       
มีความยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดโครงการ ลดความเหลื่อมล้ า แบ่งปันความสุข ซึ่งเป็น
โครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ การแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับครัวเรือน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและขยายโอกาสให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
สาธารณะของรัฐบาล โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดให้การพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป็นปัจจัย        
การขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 หรือ CDD. Agenda 2017 มีเป้าหมายส าคัญคือ 
เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข โดยด าเนินงานภายใต้
โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ รายได้ ก าหนดเป็นเป้าหมายส าคัญ คือ ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและ        
มีรายได้เพ่ิมขึ้น ด้วยการสร้างและพัฒนาอาชีพผ่านกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ภายใต้แนวคิด 
ชาวบ้านสอนชาวบ้าน สอนอาชีพที่เขาต้องการอยากท า กล่าวคือ การมุ่งสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในระดับ
ของครัวเรือน ด้วยการฝึกและพัฒนาอาชีพให้กับผู้แทนครัวเรือนหนึ่งคนต่อครัวเรือน รวมทั้งสิ้นหมู่บ้าน
ละ 20 คน ก าหนดเป็นครัวเรือนต้นแบบด้านการพัฒนาอาชีพตามกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน            
ในกระบวนการสรรหาครัวเรือนเป้าหมายพิจารณาจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นแห่งความยากจน 
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จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) โดยก าหนดไว้ 38 ,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ล าดับต่อมาคือ
ครัวเรือนที่มีบุคคลได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และครัวเรือนที่มีความสนใจเข้ารับการส่งเสริมอาชีพ          
ตามกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในกรณีที่มีครัวเรือนเป้าหมายน้อยกว่า 20 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม
การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ ของนโยบาย เป็นไปโดยความสมัครใจไม่มีการ
บังคับให้ครัวเรือนเข้าร่วมแต่อย่างใด ทั้งนี้  ส าหรับการคัดเลือกอาชีพที่ เหมาะสมในการส่งเสริม                 
ตามกระบวนการของนโยบายนั้น เป็นไปตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้านนั้น  ๆ 
ภายใต้แนวคิด ชาวบ้านจะเป็นผู้เห็นสภาพปัญหาที่อยู่ในหมู่บ้านของตนเอง และด้วยศักยภาพของชุมชน
ในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านอาชีพและประเพณีวัฒนธรรมที่มีความผูกพันเกี่ยวข้อง
กัน ดังนั้น เพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงต้องให้ความส าคัญกับ
กระบวนการประชาคมของชุมชนในการตัดสินใจคัดเลือกอาชีพ โดยให้ชาวบ้านซึ่งมีองค์ความรู้ด้านอาชีพ
ใดอาชีพหนึ่งและเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวบ้านในชุมชนนั้น หรือเรียกว่าปราชญ์ชุมชน  มาถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติและต่อยอดสู่การประกอบเป็นอาชีพต่อไป 
ในขณะที่กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีองค์การระดับกระทรวงเป็นผู้ควบคุมสั่งการ อันได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนน าไปปฏิบัติและก าหนดเป็นแผนงานและ
กิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมสนับสนุน และ 7 กิจกรรมยกระดับต่อยอด ประกอบด้วย  

 กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้น า
สัมมาชีพชุมชนให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพ โดยตระหนักถึงความส าคัญบนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์อาชีพเพ่ือเชื่อมโยงการตลาด
ชุมชนได้ กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายนโยบาย           
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนหมู่บ้ านละ 1 คน โดย                    
ในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ก าหนดหมู่บ้ านเป้ าหมายในการน านโยบายไปปฏิบัติ  จ านวน                      
14,000 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ ส าหรับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ชุมชนนั้น เริ่มต้นจาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ ด าเนินการคัดเลือกปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมายของนโยบาย 
หมู่บ้านละ 1 คน และเสนอรายชื่อให้ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด เพ่ือเข้ารับการอบรม                  
ตามหลักสูตร “วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ” โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน
ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ จ านวน รุ่นละ 3 วัน ทั้งนี้ปราชญ์ชุมชนดังกล่าวต้องผ่านหลักสูตร 3 หมวดวิชา 
ได้แก่ (1) ปรัชญา หลักการ และแนวคิดสู่สัมมาชีพชุมชน (2) องค์ความรู้สู่การสร้างอาชีพ และ                    
(3) ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้และการจัด
กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน และสามารถกลับไปท าหน้าที่ วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในระดับหมู่บ้าน
ได้อย่างมีคุณภาพ ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย  

1) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ ด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายของ
นโยบายตามจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดในหนังสือสั่งการระดับจังหวัด หลังจากนั้นส านักงานพัฒนาชุมชน
ระดับอ าเภอด าเนินการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ชุมชนผู้มีความเชี่ยวชาญหรือความช านาญในการ
ประกอบอาชีพ ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพจนเป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมในการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่สาธารณะ (จิตอาสา) หรือสร้างเครือข่าย และเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนราษฎร์
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อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายของนโยบาย จ านวนหมู่บ้านละ 5 คน และคัดเลือกปราชญ์ชุมชนผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพหนึ่งในห้าคน เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร วิทยากรสัมมาชีพ 
เสนอต่อส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด เพ่ือเสนอต่อไปยังกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป 

2) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอด าเนินการคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย ประชาชน
ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คือ เป็นครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ในปีงบประมาณที่ด าเนินนโยบาย เป็นผู้มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
หรือครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนสามารถคัดเลือกครัวเรือนที่มี
ความต้องการและสนใจฝึกอาชีพ เพ่ือประกอบเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวใน
กรณีที่ไม่มีครัวเรือนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน) ทั้งนี้ 
ครัวเรือนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของนโยบายได้ต้องมีผลการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
ในปีงบประมาณก่อนหน้า เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลด้านรายได้เฉลี่ ยของครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลในการ
ประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของนโยบาย และครัวเรือนเป้าหมายต้องไม่เป็นครัวเรือนเดียวกันกับปราชญ์
ชุมชนหรือเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของปราชญ์ชุมชน รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้แทนครัวเรือน
เป้าหมายต้องไม่มาจากครัวเรือนเดียวกัน (พิจารณาจากบ้านเลขที่ต้องไม่ซ้ ากัน) ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการ
คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ จัดส่งข้อมูลตาม
แบบรายงานข้อมูลที่ก าหนดให้ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดรับทราบและรายงานให้กรมการ
พัฒนาชุมชนรับทราบต่อไป 

3) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ด าเนินการตรวจสอบปราชญ์ชุมชนเป้าหมายที่
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ” ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลเดียวกับฐานข้อมูลแบบ
ส ารวจข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพเพ่ือเตรียมเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ที่ส านักงานพัฒนาชุมชน
ระดับจังหวัด รายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้บุคคลที่สามารถ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนได้ ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูล
และแจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ประสานจังหวัดส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมและ
ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ ตามแผนการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนแต่ละแห่งก าหนดขึ้น 

5) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดด าเนินการแจ้งให้ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับ
อ าเภอประสานงานและแจ้งก าหนดการในรายละเอียดของการเข้ารับการอบรมให้ ปราชญ์ชุมชนได้
รับทราบ โดยถี่ถ้วน 

6) เมื่อปราชญ์ชุมชนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรผู้น าสัมมาชีพเรียบร้อยแล้ว    
จะเรียกว่า วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ และกลับไปยังหมู่บ้านของตนเองเพ่ือด าเนินการสร้างทีมปราชญ์ชุมชน
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อีกหมู่ละ 4 คน รวมเป็น 5 คน ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสร้างสัมมาชีพชุมชน เพ่ือพัฒนา
ทีมให้มีทักษะการถ่ายทอดและเทคนิคการน าเสนอ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนต้องท าหน้าที่เป็นแกนน าหลักในการส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในกิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน รวมถึงติดตาม สนับสนุนการประกอบ
อาชีพของครัวเรือนเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ประสานทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การสนับสนุน ส่งเสริม ขยายผลและต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านไปสู่ความยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชนยังได้ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
กิจกรรมไว้ ได้แก่ ตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของผู้น าสัมมาชีพชุมชนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากร
ผู้น าสัมมาชีพในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพได้  

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือสร้างและพัฒนาทักษะการถ่ายทอดให้ปราชญ์ชุมชนที่มีศักยภาพ สามารถร่วมเป็นทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนในการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาอาชีพตามแนวทางสร้างสัมมาชีพชุมชนให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน โดยปราชญ์ชุมชนผู้ผ่านหลักสูตร วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ ได้รับมอบหมายภารกิจให้
กลับไปคัดเลือกปราชญ์ชุมชนที่อยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน เพ่ิมเติมอีก 4 คน รวมเป็น 5 คน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยปราชญ์ชุมชนผู้เป็นวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ             
ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ให้มีความพร้อมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่คัดเลือกไว้แล้ว                   
โดยองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ องค์ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ด้านทักษะ
การเป็นวิทยากร องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในเบื้องต้น ทั้งนี้ 
ขั้นตอนในการด าเนินงานประกอบด้วย 

1) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ ก าหนดรูปแบบและวางแผนการด าเนินกิจกรรม
เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

2) ประสานวิทยากรผู้น าสัมมาชีพและปราชญ์ชุมชนเพ่ิมเติมหมู่บ้ านละ 4 คน                 
ผู้ แทนครัวเรือน เป้ าหมายในการเข้ารับการฝึกทักษะการประกอบอาชีพ หมู่บ้ านละ 20 คน                      
และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นท่ี รวมถึงหน่วยงานภาคีการพัฒนาทีเ่กี่ยวข้อง 

3) ด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยให้ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนพ้ืนที่และหน่วยงานภาคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 2 วัน โดย วันแรก ด าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่      
(1) กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ บรรยายให้ความรู้ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
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สู่การปฏิบัติ (2) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะวิทยากรสัมมาชีพชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนแก่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ        
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรสัมมาชีพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ       
ให้วิทยากรผู้น าสัมมาชีพเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคของการเป็นวิทยากรให้แก่ปราชญ์ชุมชน           
ที่จะร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายได้ และ (3) กิจกรรมวิเคราะห์อาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการ
ฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาสถานการณ์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม เชื่อมโยง
กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและโอกาสของการประสบความส าเร็จได้อย่างแท้จริง  โดยมีกระบวนการ ให้        
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนแต่ละหมู่บ้านด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายมีความ
ต้องการและสนใจ โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจความต้องการฝึกทักษะด้านอาชีพ ที่ได้ด าเนินการส ารวจ
ไว้แล้ว และพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่น ระดับ
ต าบล ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด ทิศทางของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของอ าเภอ และจังหวัด 
ศักยภาพของทุนชุมชน โอกาสความส าเร็จและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ การสร้างรายได้และโอกาส
ทางการตลาด ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้าน  หรือปราชญ์
ชุมชนหมู่บ้านข้างเคียงในอ าเภอเดียวกัน ตลอดจนการมีแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการเรียนรู้บ้านปราชญ์
ชุมชนหรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอ าเภอเดียวกันหรือ
ใกล้เคียง จากนั้นด าเนินการสรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือเตรียมน าเสนอและสร้างความเข้าใจต่อครัวเรือน
เป้าหมายของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพ ควรเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและด าเนินการ
โดยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในอาชีพนั้น ๆ จนประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง 
และควรมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพ้ืนที่ที่มีความรู้และมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม
สนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน เช่น นักวิชาการจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ผู้แทนจาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ผู้แทนจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตลอดจนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าในการวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านอาชีพ เพ่ือให้
การวิเคราะห์อาชีพที่ต้องการฝึกอบรม เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงและ
มีโอกาสประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างมั่นคง วันที่สอง 
ด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมด าเนินกิจกรรม
สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการ ให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน จัดประชาคมผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายภายในหมู่บ้าน จ านวน 20 คน เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็น
ด้าน ความเป็นมา ความส าคัญ และกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เป็นต้น น าเสนอผลการวิเคราะห์
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อาชีพครัวเรือนต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกอบรม เพ่ือขอความคิดเห็นจากครัวเรือน
เป้าหมาย ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลการวิเคราะห์อาชีพที่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนได้น าเสนอ 
ทบทวนความต้องการฝึกอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายว่ายังคงสนใจหรือมีความต้องการฝึกอาชีพ  หรือ
ต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่หรือไม่  ทั้งนี้ เมื่อสามารถคัดเลือกอาชีพที่ต้องการฝึกอบรมได้แล้ว            
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนประชุมหารือเพ่ือก าหนดเนื้อหาและสถานที่ในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และ
วางแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพที่ต้องการฝึกอบรมร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนสามารถคัดเลือกอาชีพและก าหนดแผนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว  ให้เสนอต่อส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ เพ่ือเตรียมจัดหาวัสดุส าหรับสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย                    
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐต่อไป (2) กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
การติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การขับเคลื่อน
การสร้างสัมมาชีพชุมชนด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการ ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนในแต่ละหมู่บ้านและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ร่วมกันจัดท า
แผนปฏิบัติการติดตามการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือสามารถ 
ให้ครัวเรือนเป้าหมายน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้
จากการประกอบอาชีพนั้นได้อย่างมั่นคง รวมทั้งให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ส าหรับการก าหนดเนื้อหาในการฝึกอบรมอาชีพนั้น ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ท าหน้าที่หลักในการถ่ายทอดทักษะ และองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย 
ก าหนดสถานที่ฝึกอบรมและสถานที่ศึกษาดูงานที่มีความเหมาะสมกับอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม ในกรณีที่
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านไม่มีองค์ความรู้หรือไม่มีความช านาญเพียงพอในการถ่ายทอดทักษะ
อาชีพที่ตรงต่อความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย ให้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากทีมวิทยากร
สัมมาชีพหมู่บ้านอ่ืน ๆ ภายในอ าเภอหรือภายในจังหวัดเดียวกัน และส าหรับการศึกษาดูงานในหมู่บ้าน          
ที่ประสบความส าเร็จ (บ้านพ่ี) ให้พิจารณาจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
หรือบ้านปราชญ์ชุมชนภายในอ าเภอเดียวกัน ที่สอดคล้องกับอาชีพที่จัดฝึกอบรม 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ
การน ากิจกรรมไปปฏิบัติ ได้แก่ ตัวชี้วัด ปราชญ์ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน  

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และน าความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับครัวเรือน
ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
ประชาชนผู้แทนครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายสร้างสัมมาชีพชุมชน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
ฝึกอบรมอาชีพ จ านวนหมู่บ้านละ 20 คน โดยด าเนินกิจกรรมในระหว่างไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2          
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ของปีงบประมาณ หรือ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย 

1) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอก าหนดรูปแบบและจัดท าแผนปฏิบัติการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพที่ได้ จากกิจกรรมเตรียม      
ความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชน
ก าหนด 

2) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอประสานกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จ านวน 5 คน และ 
ผู้แทนครัวเรือนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 20 คน ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนในพื้นท่ีและหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้อง 

3) ด าเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ในรูปแบบการฝึกอบรมโดยทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ท าหน้าที่เป็นแกนน าหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ส านักงาน
พัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ และหน่วยงานภาคีการ
พัฒนาที่ เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุน กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมภายใต้กิ จกรรม
สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 3 วัน ได้แก่ วันที่ 1 การให้ความรู้ภาควิชาการหรือ
ทฤษฎี เทคนิควิธีการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพที่ครัวเรือนต้องการฝึกอบรม รูปแบบ
การด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการ
ฝึกอบรม และสามารถน าไปปฏิบัติเป็นอาชีพได้จริงและถูกต้องอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยกระบวนการ 
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนหรือผู้ เชี่ยวชาญในอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายต้องการฝึกอบรม ให้ความรู้
ภาคทฤษฎีของอาชีพที่ครัวเรือนต้องการฝึกอบรม โดยมีสาระส าคัญของเนื้อหาและหลักวิชาการ
ประกอบด้วย (1) ความเป็นมาและความส าคัญของอาชีพ (2) วิธีการหรือกระบวนการประกอบอาชีพ     
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน (3) เทคนิคหรือทักษะที่จ าเป็นส าหรับประกอบอาชีพ (4) ความรู้ที่ เป็น
องค์ประกอบและเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ เช่น ความรู้ด้านการตลาด               
การพัฒ นาคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์  การสร้างมู ลค่ าเพ่ิ ม ให้ กับสินค้ า รวมถึ งการบริห ารจัดการ                      
(5) การยกตัวอย่างหรือสาธิตการประกอบอาชีพร่วมด้วย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น
และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกระบวนการนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยเจ้าของอาชีพหรือปราชญ์ชุมชนผู้มีองค์ความรู้ในอาชีพนั้นเป็นอย่างดี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ของหมู่บ้านนั้น ๆ ผ่านกระบวนการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตการปฏิบัติจริง  วันที่ 2 กิจกรรม
การศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างการเรียนรู้          
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือบ้านของปราชญ์ชุมชน หรือ             
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม          
มีวัตถุประสงค์ ได้แก่  (1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพ                       
(2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาชุมชนที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกระบวนการที่ส าคัญประกอบด้วย ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนก าหนดสถานที่ศึกษาดูงาน
ไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อครัวเรือนได้รับการอบรมความรู้ภาคทฤษฎีเรียบร้อยแล้ว ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ซึ่งได้ก าหนดไว้ เพ่ือศึกษากระบวนการและ
สถานการณ์ของการประกอบอาชีพในบริบทของความเป็นจริง ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนจบกระบวนการ 
ตลอดจนแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของอาชีพ และวิธีการจ าหน่าย ตลาดและกลุ่มลูกค้าที่รองรับ ตลอดจน
การศึกษาการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจากสถานที่จริง เป็นต้น วั นที่ 3 การฝึก
ปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายตามกรอบการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ลงมือ
ปฏิบัติการประกอบอาชีพจริง โดยกระบวนการประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายด าเนินการฝึกปฏิบัติอาชีพ  
ณ บ้านของตนเองหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ก ากับ ดูแล
การฝึกปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอท าหน้าที่ในการ
จัดหาวัสดุที่ใช้ส าหรับสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย ตามรายการวัสดุที่ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนได้เสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนวัสดุในการสาธิตการประกอบอาชีพ ตามวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้ การจัดซื้อวัสดุดังกล่าวมีข้อก าหนดที่ส าคัญ ได้แก่             
ต้องเป็นวัสดุที่ไม่มีสภาพคงทนถาวร หรือไม่เข้าข่ายเป็นครุภัณฑ์ตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการจัดซื้อ
ดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนในพ้ืนที่ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือน
เป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรม ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถประกอบ
อาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพนั้นเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการผลิตหรือการบริหารจัดการ หรือจะเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา การส่งเสริมด้าน
การตลาดและการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
สนับสนุนการประกอบอาชีพ ส่งเสริมช่องทางการตลาด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมให้
ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรม และประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน ประกอบอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ให้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ 
โดยมีองค์ประกอบตามหลัก 5 ก ได้แก่ กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ กติกา กิจกรรม และกองทุน            
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เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตาม
แนวทางของโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จการน า
กิจกรรมไปปฏิบัติไว้จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ตัวชี้วัด จ านวนประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริม
อาชีพ และ (2) ตัวชี้วัด ร้อยละ 85 ของประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ น าความรู้                   
ไปประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

กิจกรรมหลักที่  4 กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และน าความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับครัวเรือน 
ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
ผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนน าความรู้จากการฝึกปฏิบัติอาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องและ
เห็นผลส าเร็จ โดยประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน หมู่บ้านละ 20 คน ด าเนินกิจกรรมในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ หรือระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ส าหรับขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมก าหนดไว้ดังนี้ 

1) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 

2) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการ
ด าเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาจากหมู่บ้านที่มีศักยภาพใน
การประกอบอาชีพของครัวเรือน เพ่ือด าเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยด าเนินงานร่วมกับทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก คือ (1) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมายต้องน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึก
ปฏิบัติอาชีพไปประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง (2) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีการรวมกลุ่มกันประกอบ
อาชีพเดียวกันหรืออาชีพประเภทเดียวกัน (3) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการ
ประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของตลาด            
(4) เป็นกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบ
อาชีพและสร้างรายได ้

3) การด าเนินกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ สามารถด าเนินกิจกรรมในรูปแบบ
ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่และหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมและให้การ
สนับสนุน ทั้งนี้ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ จ านวน 2 วัน โดยในวันแรกด าเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการจัดตั้งกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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พัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ทีมสนับสนุนและภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกับผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนจ านวน 20 คน ส าหรับสถานที่ ในการจัดประชุม ให้ด าเนินการ
ภายในหมู่บ้าน ศาลาประชาคม บ้านปราชญ์ชุมชน หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ส าหรับเนื้อหา
สาระประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ได้แก่ แนวคิดและ
หลักการ ความส าคัญของกลุ่ม วิธีการหรือขั้นตอนในการจัดตั้งกลุ่มตามหลัก 5 ก. ได้แก่ กลุ่มสมาชิก 
คณะกรรมการ กติกา กิจกรรม และกองทุน ล าดับต่อมาคือ หลักการบริหารจัดการกลุ่ม การด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มสู่ความยั่งยืน รวมถึงความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม ทั้งนี้อาจใช้สื่อวีดิทัศน์
ตัวอย่างการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนที่ประสบความส าเร็จประกอบการอธิบายให้เห็นภาพ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนในวันต่อมา กิจกรรมด าเนินการจัดตั้งกลุ่ม และจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายด าเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และร่วมกันวางแผนพัฒนากลุ่มอาชีพ 
โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ พร้อมด้วย         
ทีมสนับสนุน และหน่วยงานภาคีพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดย
ให้ครัวเรือนเป้าหมายใช้มติในที่ประชุม ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ก าหนดชื่อกลุ่ม               
ร่างระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม และจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ เป็นต้น 
ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอรวบรวมข้อมูลผลการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพเสนอต่อนายอ าเภอ
ลงนามในแบบค าขอจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนอย่างเป็นทางการ  

4) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอประสานทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนในพ้ืนที่ หรือ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ตลอดจนหน่วยงาน
ภาคีการพัฒนา ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นใหม่ในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การเข้าถึงองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องและมีความทันสมัย การให้ความ
ช่วยเหลือด้านการตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือความยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน  

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของการน า
กิจกรรมไปปฏิบัติ ได้แก่ ตัวชี้วัดจ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการจัดตั้งพัฒนา ร้อยละ 10 ของจ านวนหมู่บ้าน
สัมมาชีพชุมชน 

ส าหรับกิจกรรมสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ประกอบด้วยองค์กรส าคัญ 4 องค์กร ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหารส านักงานกลางศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชน หรือคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจั งหวัด (ศอ ช.จ.)                     
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอ าเภอ (ศอช.อ.) และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 
(ศอช.ต) (2) สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทย หรือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพชจ.) 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ (กพสอ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) (3) สมาคมผู้น า
อาสาพัฒนาชุมชนไทย หรือคณะกรรมการชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
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และ (4) สมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตหรือคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ หรือผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ท าหน้าที่สนับสนุน
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในฐานะ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ตามบทบาทภารกิจ         
ที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด อย่างไรก็ตาม นอกจากองค์กรที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ยังสามารถประสานความร่วมมือกับกลุ่ม องค์กร เครือข่ายอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ
เข้าร่วมเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนได้ ประกอบด้วย เครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นต้น ส าหรับบทบาทของทีมสนับสนุน            
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 

กิจกรรมสนับสนุนที่ 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับประเทศ ด าเนินงานโดย ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้น าเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงาน          
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม
สร้างสัมมาชีพชุมชนได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชน 6 องค์การ ได้แก่                     
(1) คณะกรรมการมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(2) คณะกรรมการบริหารส านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน มอบหมายให้ท าหน้าที่               
บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัด เพ่ือสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ (3) คณะกรรมการสมาคมผู้น าสตรี            
พัฒนาชุมชนไทย มอบหมายให้ท าหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง (4) คณะกรรมการสมาคมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน
ไทย มอบหมายให้ท าหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน และการยกระดับครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน (5) คณะกรรมการสมาคม         
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ท าหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือน
ยากจนให้เข้าถึงแหล่งทุนชุมชน และ (6) คณะกรรมการสมาคมผู้น าอาชีพก้าวหน้าพัฒนาชุมชน          
(สิงห์ทอง)  

กิจกรรมสนับสนุนที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด ด าเนินงานโดย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายใต้วัตถุประสงค์ เพ่ือให้องค์กรที่
เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด       
(กพสจ.) จ านวน 12 คน ท าหน้าที่ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และเป็นแกน
หลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง (2) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับจังหวัด (ศอช.จ.) จ านวน 14 คน ท าหน้าที่ สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล และ
เชื่อมโยงแผนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ (3) คณะกรรมการชมรมอาสา
พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด จ านวน 12 คน ท าหน้าที่ สนับสนุนการด าเนินงานของทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน และยกระดับครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และ (4) คณะกรรมการ
เครือขา่ยกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับจังหวัด หรือผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
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จ านวน 12 คน ท าหน้าที่ สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 50 คน อย่างไรก็ตาม ทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดยังมีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กร ในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในระดับจังหวัด และร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด พิจารณา
คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด จ านวน 1 ครัวเรือน เพ่ือคัดเลือกเป็นครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน เพ่ือเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง 

กิจกรรมสนับสนุนที่ 3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับอ าเภอ ขับเคลื่อนโดยส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กร
ชุมชน ท าหน้าที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ สามารถเป็นกลไกสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอ (กพสอ.) จ านวน 10 คน ท าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และ
เป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสั มมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับอ าเภอ คณะกรรมการ              
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอ าเภอ (ศอช.อ.) ท าหน้าที่ สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต าบล จ านวน 14 คน และเชื่อมโยงแผนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และ         
กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ จ านวน 12 คน ท าหน้าที่ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และการยกระดับครัวเรือนยากจนเป้าหมายตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน และ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับอ าเภอ หรือ
ผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จ านวน 12 คน ท าหน้าที่ สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนและครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนภายในชุมชน นอกจากนี้ ทีมสนั บสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในระดับต าบล ยังมีหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กร ในด้าน 
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล การสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน การเข้าถึงแหล่งทุน และ
การยกระดับครัวเรือนยากจน พร้อมทั้ง ก าหนดวิธีการติดตาม เพ่ือเยี่ยมเยือน ส่งเสริม สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ร่วมกัน และร่วมขับเคลื่อนการท างานตามแนวทางประชารัฐ 
เพ่ือให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ สามารถสร้างสัมมาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดต่อไป 

ส าหรับกิจกรรมยกระดับต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชน เป็นโครงการส่งเสริมให้ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน มีการพัฒนาภาวะผู้น า ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และกลุ่มอาชีพมีการ
พัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี้ 

กิจกรรมยกระดับต่อยอดที่ 1 โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล  โดยกรมการพัฒนา
ชุมชนก าหนดให้ด าเนินการสนับสนุนบทบาทภารกิจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ด าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับต าบล และการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชนในการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่มุ่งเน้นการบูรณา
การปัญหา ความต้องการจัดกลุ่มเพ่ือสร้างน้ าหนัก ชี้เป้าเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นโครงการลักษณะการสร้างสัมมาชีพชุมชน
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน            
องค์การชุมชนระดับต าบล เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลส่งเสริม
การสร้างสัมมาชีพชุมชน และเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น แผนพัฒนา
อ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด มุ่งเน้นโอกาสการเข้าถึงแหล่งงบประมาณที่สนั บสนุนการยกระดับ          
ต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
ระดับอ าเภอสามารถด าเนินงานในโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลได้ภายใน ไตรมาสที่ 1 หรือ
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยไม่ต้องรอให้ปราชญ์ชุมชนผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากร
ผู้น าสัมมาชีพชุมชน เพ่ือให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมโยงด้านงบประมาณหรือยกระดับต่อยอดจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ส าหรับขั้นตอนการบูรณาการ           
แผนชุมชนระดับต าบลประกอบด้วย 3 ระยะ ประกอบด้วย  

1) ระยะก่อนการด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอร่วมกับศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดบัต าบลด าเนินการ ดังนี้  

1.1) ด าเนินการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวางรูปแบบการจัดเวทีบูรณาการแผน
ชุมชนระดับต าบล เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

1.2) ด า เนิ นการประชุมที มปฏิ บั ติ การต าบลและประธานคณ ะกรรมการ            
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) เพ่ือปรึกษาร่วมจัดท าแผนการจัดเวทีการ           
บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลร่วมกัน โดยเฉพาะการเน้นย้ าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญต่อ
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล เช่น การเตรียมทีมวิทยากรกระบวนการ การประสานแผนงานหรือ
โครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เป็นต้น   

1.3) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการที่ส าคัญต่อการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ได้แก่            
การก าหนดแผนปฏิบัติการ การร่างโครงร่างเล่มแผนชุมชนระดับต าบล การก าหนดบทบาทหน้าที่           
ความรับผิดชอบ การประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามแนวทาง         
ประชารัฐเข้าร่วมเวทีประชาคม เพ่ือเชื่อมโยงแผนงานหรือโครงการในการพัฒนาหมู่บ้านหรือต าบล            
การเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ และเครื่องมือ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. ข้อมูลระดับต าบล และข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคม การประสานขอรับแผนชุมชนจากทุกหมู่บ้านภายใน  
เขตต าบล การประสานขอรับข้อมูลต าบลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน การประสานขอรับ
ข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ         
กศน. อ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

1 .4 ) ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ มชนระดั บ อ า เภ อ  สนั บ สนุ น ให้ คณ ะกรรมการ                     
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล ด าเนินการรวบรวมแผนชุมชนระดับหมู่บ้านภายในเขตต าบล 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ จัดกลุ่มปัญหา และความต้องการ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา จัดกลุ่มแผนงาน
หรือโครงการ โดยขอให้เน้นย้ าการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนเป็นล าดับแรก  
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1.5) ด าเนินการยกร่างแผนชุมชนระดับต าบลตามแบบฟอร์มที่กรมการพัฒนาชุมชน
ก าหนด โดยการจัดประชุมน าผลการวิเคราะห์แผนชุมชนจากทุกหมู่บ้านมารวมกัน แล้วยกร่างแผนชุมชน
ระดับต าบล ก่อนการน าเสนอต่อเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลต่อไป  

1.6) ด าเนินการก าหนดและเตรียมความพร้อมในการประสานการจัดเวทีบูรณาการ
แผนชุมชนระดับต าบล เช่น ก าหนดเวลาและสถานที่ในการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล          
การจัดเตรียมหนังสือเชิญผู้ เข้าร่วมเวทีตามแนวทางประชารัฐประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้แทน               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีการพัฒนาระดับต าบล ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

2) ระยะระหว่างด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอร่วมกับศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต าบล ด าเนินการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้  

2.1) แนะน าคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล และทีมงาน
บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

2.2) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล  
2.3) ทีมวิทยากรกระบวนการด าเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล โดย

การกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเวทีฯ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน วิเคราะห์สถานการณ์ ของต าบล 
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการสังเคราะห์ เป็นภาพรวมของต าบล โดยการใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูล         
ด้วย SWOT หรือเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม การน าแผนชุมชนของแต่ละ
หมู่บ้านมาวิเคราะห์ร่วมกัน สรุปปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการออกมาในรูปแบบระดับต าบล โดยการ
ใช้เวทีประชาคมค้นหาว่า ต าบลมีปัญหาอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด จ าเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขมากน้อย
ขนาดไหน อย่างไร เป็นปัญหาที่เกิดจากภายในต าบลเองหรือเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ในต าบล ได้แก่ คุณภาพชีวิต รายรับ รายจ่าย เงินออม และหนี้สิน ในภาพรวม
ของต าบล จากข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประมวลผล            
เพ่ือค้นหาศักยภาพของต าบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของต าบลร่วมกัน  

2.4) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้านมาก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และทิศทางการพัฒนาต าบล โดยมีรายละเอียดด าเนินงานประกอบด้วย การวิเคราะห์ชุมชนโดยน าข้อมูล
พ้ืนฐานของชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือรับรู้บริบทในต าบลมีทรัพยากร
อะไรบ้างที่สามารถส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หรือเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข การค้นหา
โอกาส และแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน น ามาวิเคราะห์คุณภาพชีวิต          
ในมิติด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาวะ ฯลฯ            
สู่กระบวนการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต าบล  โดยน ามาบูรณาการและ
จัดท าเป็นโครงการต่าง ๆ ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วม การก าหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ เป็นการ
ก าหนด    ทิศทางการพัฒนาต าบล ซึ่งมีทิศทางระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยใช้ข้อมูลในการ
ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจ าเป็น ความต้องการจัดล าดับและประเมินตนเอง น ามาก าหนด
เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของต าบล การก าหนดรายละเอียดการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาประกอบด้วย         
การน าปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้าง มาเป็นประเด็นในการ 
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บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ฉะนั้นจะเห็นว่าการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลมิใช่การน าแผน
ของหมู่บ้านหรือชุมชนในแต่ละหมู่บ้านมารวมกันเท่านั้น หากแต่ควรจัดกลุ่มแผนงานหรือโครงการที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนงาน
หรือโครงการนั้น ๆ อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงต้องรู้ว่าแต่ละแผนงานหรือโครงการ จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานใดหรือก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ เพ่ือประสานเชื่อมโยงกับผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยจัดกลุ่มแผนงานหรือโครงการ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือ แผนงานหรือโครงการที่ท าเองได้ 
เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูกผักสวนครัว การลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น หรือการลดต้นทุน
การผลิตด้วยการท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น กลุ่มที่สองคือ แผนที่ต้องท าร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอรับ   
ความร่วมมือกับหลายภาคส่วนโดยมีการบูรณาการร่วมกันในด้านทรัพยากร บุคลากร หรืองบประมาณ 
เช่น โครงการดูแลสุขภาพชุมชนร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีร่วมกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด้านการตลาดกับภาคเอกชนหรือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เป็นต้น   
กลุ่มสุดท้ายคือ แผนชุมชนต้องขอรับการสนับสนุน เป็นแผนที่ต้องมีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหาร่วมกันหลายพ้ืนที่ สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน แผนงานหรือโครงการ
ดังกล่าว ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่าแผนงานหรือโครงการที่ไม่ชัดเจน  

2.5) การจัดล าดับแผนงานหรือโครงการ โดยยึดหลักความจ าเป็น หรือความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนผ่านเวทีประชาคม โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การอภิปรายถึง
ความส าคัญของโครงการ การลงมติเสียงส่วนใหญ่จากการโหวตออกเสียงสนับสนุนในเวทีประชาคม หรือ
การประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนน ความส าคัญของแผนงานหรือโครงการบูรณาการ          
แผนชุมชนระดับต าบล จ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้
ชุมชนสามารถแสวงหาความร่วมมือและโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนในทุกระดับ ฉะนั้น
รูปแบบการน าเสนอ แผนงานหรือโครงการก็ควรจะท าให้สอดคล้องกับแหล่งงบประมาณ โดยจัดท าเป็น
แผนงานหรือโครงการให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต            
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบ และด้านการบริหารจัดการ 
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานแผนฯ ของแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดของ
ความส าเร็จการ บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลก าหนดไว้ คือ การก าหนดให้มีแผนงานหรือโครงการ
ด้านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มในภาพรวมของต าบลที่ชัดเจน  

2.6) การยกร่างแผนชุมชนระดับต าบลเพ่ือขอความเห็นชอบคือ การจัดท าร่างแผน
ชุมชนระดับต าบลตามมติที่ประชุมของเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล เพ่ือน าเข้าสู่ เวที               
ประชาพิจารณ์ในระดับต าบลอีกครั้งเพ่ือให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนชุมชนระดับต าบล             
อย่างเป็นทางการต่อไป 

2.7) จัดท ารูปเล่มแผนชุมชนระดับต าบลฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 - 4 เล่ม เพ่ือส่งมอบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ (อบต. และเทศบาลต าบล) จ านวน 1 เล่ม เพ่ือน าไปบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ ส่งมอบให้อ าเภอ จ านวน 1 เล่ม เพ่ือประสานการปฏิบัติ เก็บไว้ที่ต าบลหรือ           
ที่ท าการของ ศอช.ต. จ านวน 1 เล่ม และอาจส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
วิธีการส่งมอบควรก าหนดรูปแบบให้เป็นทางการ เช่น การยกทีมคณะท างานไปส่งมอบในที่ประชุมของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ การส่งมอบในที่ประชุมระดับอ าเภอ หรือส่งมอบโดยตรงกับผู้แทน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีพยานการส่งมอบ เพ่ือสร้างความส าคัญในการส่งมอบ ทั้งนี้                    
ให้ค านึงถึงแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เพ่ือไมใ่ห้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

3) ระยะหลังด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ด าเนินการติดตามความก้าวหน้า          
ในการด าเนินโครงการ การประเมินผลส าเร็จของโครงการและการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนชุมชนระดับต าบลอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการรับรู้ทั้งแนวดิ่ง แนวราบ 
และคืนกลับสู่ชุมชน  

อย่างไรก็ตาม โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ก าหนดให้ศูนย์ประสานงาน           
องค์การชุมชนระดับต าบล ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนภายใต้กลไกประชารัฐ เป็นหน่วยด าเนินงานหลัก
ส าหรับด าเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล โดยส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ           
เป็นหน่วยด าเนินงานร่วม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีประชาคม 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ ศอช.ต. ด าเนินเวทีเป็นไปโดยความเรียบร้อย ส าหรับการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเลาขวัญ จัดท าไฟล์เอกสารเล่ม            
แผนชุมชนระดับต าบลฉบับสมบูรณ์ โดยแยกเป็นรายต าบล จัดส่งให้ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด 
เพ่ือรวบรวมให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป 

กิจกรรมยกระดับต่อยอดที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน 
ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งในการสร้างสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน อ าเภอละ         
หนึ่งหมู่บ้าน ด าเนินโครงการไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ (ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน) 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1) คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอ าเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหมู่ บ้านที่มีศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ชื่อเดิมคือศูนย์เรียนรู้ชุมชน) สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และพัฒนา ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้ ต้องไม่เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการด าเนินงานตั้งแต่ ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2552 – 2559 ทั้งนี้รวมถึงหมู่บ้านที่ด าเนินการโดยงบประมาณของกรมกรมการพัฒนาชุมชน 
งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย จากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นชุมชนซึ่งมี           
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เป็นหมู่บ้านที่มีการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนที่ประสบความส าเร็จ คือ  ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน ที่ได้รับการ
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ฝึกอบรมอาชีพ ประกอบอาชีพท าให้มีรายได้และมีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน 

2) การสร้างความเข้าใจแก่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน แกนน าหมู่บ้าน 
และผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก ให้มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามกระบวนการพัฒนาของกรมฯ ที่ได้ด า เนินการมาตั้งแต่ปี 2552 
เพ่ือให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เช่นเดียวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552 – 2559 ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเป็นบ้านพี่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีการพัฒนาหมู่บ้าน 

3) ร่วมกับทีมประชารัฐระดับอ าเภอสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก พัฒนาตนเองสู่การเป็น  หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ ด้วย 3 กิจกรรมส าคัญ ประกอบด้วย        
(1) สนับสนุนและขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพ่ิมเติมจากเดิมอย่างน้อย  10 ครัวเรือน รวมเป็น      
30 ครัวเรือน (นับรวมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน ที่ผ่านการอบรมอาชีพ 5 วันตามโครงการ
ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุสนับสนุนอาชีพ        
30 ครัวเรือน ตามความเหมาะสม จ านวน 30,000 บาทต่อหนึ่งหมู่บ้าน (2) พัฒนา ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องที่ส าคัญจ าเป็น เช่น ปรับปรุงข้อมูลใน             
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ฐานเรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ชุมชนให้พร้อมบริการ โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ านวน 20,000 บาทต่อหมู่บ้าน (3) สนับสนุนให้มีการประเมิน
ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH.) และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านด้วยเกณฑ์ประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด โดยใช้เวทีประชาคมที่มีตัวแทนของครัวเรือนในหมู่บ้าน        
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน รวม 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ก่อนด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา ให้ตรงตามความต้องการของคนในหมู่บ้านหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณาการภาคส่วน
ต่าง ๆ และทุนของชุมชน ส่วนครั้งที่ 2 ประเมินหลังด าเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ (ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม) เพ่ือติดตาม
ผลการพัฒนา คนในหมู่บ้านมีความสุขเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด ยังมีสิ่งที่ต้องน าไปด าเนินการแก้ไข
ต่อเนื่องหรือไม่ หรือมีปัญหาใดเกิดเพ่ิมขึ้นใหม่ และน าไปวางแผนในการแก้ไขล าดับต่อไป รวมทั้ง
สนับสนุนให้หมู่บ้านมีการจัดการความรู้ รวบรวมองค์ความรู้  ก าหนดจุดเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาหมู่บ้าน  แก่ผู้สนใจได้น าไปไว้ในศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

4) สนับสนุนทีมประชารัฐอ าเภอติดตามประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านตามเกณฑ์        
การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และส่งผลการประเมินให้จังหวัด



69 
 

ประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต่อไป ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ สรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมน าเสนอต่อส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดต่อไป 

กิจกรรมยกระดับต่อยอดที่ 3 โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน  โดย
ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอด าเนินการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเพ่ิมโอกาสและความส าเร็จในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชนของครัวเรือนยากจน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่พัฒนาได้ ทั้งนี้ ไม่รวมครัวเรือนยากจนที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจาก 
ชราภาพ พิการ อยู่คนเดียว หรือต้องให้การสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1) ส ารวจความต้องการอาชีพของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยร่วมกับผู้แทนทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนยากจน
เป้าหมาย เรียนรู้ร่วมกันในการค้นหาช่องทางวิธีการสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ที่เหมาะสม 

2) ด าเนินการจัดประชุมหารือทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ 
เพ่ือวางแผนการสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน 

3) ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนยากจนในพื้นที่หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน และกลุ่มครัวเรือน
ยากจนในพ้ืนที่นอกหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ส าหรับกลุ่มครัวเรือนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
สัมมาชีพชุมชน ด าเนินการสนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายใน 20 ครัวเรือนที่เข้ารับการอบรม
สัมมาชีพชุมชนตามกิจกรรมหลักส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านจ านวน 3 วัน และ
สนับสนุนวัสดุการฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพ่ือต่อยอดอาชีพหลังจากการฝึกอบรมตาม
โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ส าหรับกลุ่มครัวเรือนยากจนที่ไม่มีภูมิล าเนา
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ก าหนดให้ พัฒนากร ปราชญ์ชุมชน อาสาพัฒนา ผู้น าอาสาพัฒนา 
และครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการสร้างสัมมาชีพชุมชน เรียนรู้อาชีพจาก
ปราชญ์ชุมชนหรือฐานเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามความเหมาะสม โดยมีทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอร่วมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ สนับสนุนวัสดุการฝึกอาชีพให้กับ
ครัวเรือนยากจน เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพจากงบประมาณของโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน
แก่ครัวเรือนยากจน 

4) ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายเป็น                  
รายครัวเรือน โดยผู้แทนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ ผู้น าชุมชน และ                
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ก าลังใจ ช่วยเหลือให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้สามารถพัฒนาอาชีพ
และมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เมื่อด าเนินกิจกรรมครบตามกระบวนการที่ก าหนด 
ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่และ
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หน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนและติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือนยากจน
เป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมรายงานต่อส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดต่อไป 

กิจกรรมยกระดับต่อยอดที่ 4 โครงการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชนระดับต าบล  โดยส านักงาน
พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ด าเนินการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชนระดับต าบล  กิจกรรมพัฒนาผู้น า
สัมมาชีพชุมชนระดับต าบลด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) และประเมินมาตรฐานผู้น า
สัมมาชีพชุมชนระดับต าบลโดยมีวัตถุประสงค์  2 ประการ ได้แก่ (1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการยกระดับผู้น าสัมมาชีพชุมชน ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย (2) เพื่อ
ยกระดับผู้น าสัมมาชีพชุมชน ให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผู้น าสัมมาชีพชุมชนต าบลละ 1 คน โดยแบ่งด าเนินกิจกรรมใน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าสัมมาชีพชุมชน ที่สมั ครและได้รับคัดเลือก  
เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนในไตรมาส 2 จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายท าความเข้าใจ
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน และสามารถพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองโดยสามารถวิเคราะห์ วางแผน
ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารสังคม กล่าวคือ สามารถสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่
ต าบลให้สามารถสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนได้ และด้านการบริหารงานเพ่ือให้สามารถบรรลุตัวชี้วัด
ผลส าเร็จของนโยบาย คือ การสนับสนุนให้ครัวเรือนมีอาชีพตามที่ ได้รับการอบรมร้อยละ 85           
ของครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ของรายได้ จปฐ. ที่จัดเก็บในปีถัดไป ทั้งนี้ ปราชญ์ชุมชน
ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ต้องพัฒนาตนเองให้ผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน         
แต่ละข้อ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอติดตามสนับสนุน และให้ค าปรึกษา แนะน าการพัฒนา
ภาวะผู้น าของปราชญ์ชุมชนและตรวจประเมินสรุปความเห็นในการรับรองรายงานต่อคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดรับทราบต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการ
พัฒนาชุมชนในระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาประเมินและให้การรับรองมาตรฐานแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ และรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ มชช. ตามแบบ
รายงานศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC.) จ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกรายงานข้อมูลผู้สมัครเข้าสู่มาตรฐาน มชช. 
ภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่สอง รายงานผลการรับรองมาตรฐาน มชช. ภายในเดือนกันยายน รวมทั้งถอด
บทเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายจังหวัดละ 1 คน  

กิจกรรมยกระดับต่อยอดที่ 5 โครงการพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่สืบสานงานสัมมาชีพชุมชน 
ด าเนินงานโดย ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่
ในชุมชนให้สามารถเป็นกลไกในการบริหารจัดการชุมชน และเป็นผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ที่สืบสานงาน
สัมมาชีพชุมชน ด าเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ ก่อนกิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย บุคคลในหมู่บ้านเป้าหมายอายุระหว่าง 18 – 35 ปี ซึ่งไม่ได้ด ารงต าแหน่งหรือเคย          
ด ารงต าแหน่งผู้น าที่เป็นทางการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน สมาชิก อบต. 
เป็นต้น ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 36 หมู่บ้าน จ านวนรวมทั้งสิ้นอ าเภอละ                
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20 คน เข้ารับการพัฒนาโดยส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด อาจคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านพ่ี) ร่วมด้วยก็ได้ จ านวนไม่เกิน 3 – 5 คน ส าหรับขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม ประกอบด้วย 

1) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบปี 2553 – 2559 ที่เคยได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 23,589 หมู่บ้าน           
ทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ (บ้านพ่ี) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน 

2) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการที่ก าหนด และจัดหาครัวเรือนรับรอง         
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านพ่ี) เพ่ือเป็นที่พักค้างให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 วัน 2 คืน 

3) ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวข้องกับหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนทัศน์ผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าแผนชุมชนและการน าปัญหาความต้องการของชุมชนบรรจุไว้ในแผนชุมชน 
รวมถึงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนหรือองค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

4) ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีพัฒนากร
ร่วมกับผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ (ผู้น้า อช.) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนรุ่นใหม่กลับไป
ด าเนินการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองต่อไป 

กิจกรรมยกระดับต่อยอดที่ 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค 
(กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ด าเนินโครงการโดย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค       
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ
งานสตรีของจังหวัดในภาค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจ
การด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถส่งเสริม               
องค์กรสตรี  ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ทั้ง 4 ภาค โดยก าหนดให้                    
การด าเนินการจัดประชุมจ านวน 2 ครั้ง ของปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 1 ระยะเวลา
อย่างน้อยหนึ่งวัน โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย (1) การขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมายการสร้ างสัมมาชีพชุมชน ของปีงบประมาณ                 
(2) การด าเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีในการสนับสนุน การพัฒนาอาชีพของครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน และแนวทางการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง (3) การเชื่อมโยงกับกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี และการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (งบอุดหนุน) 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสตรี และ (4) การจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีภาค ประจ าปีงบประมาณ  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดที่ตั้งภาค ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 3 โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย (1) การสรุปทบทวนผลการด าเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสตรี             
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน (2) ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดที่ตั้งภาคร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ        
3 ครัวเรือน ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อเข้ารับการเชิดชูเกียรติในส่วนกลาง (3) ส านักงาน
พัฒนาชุมชนระดับจังหวัดที่ตั้งภาค สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรายงานผล
พร้อมข้อมูลการจัดการความรู้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค และรายงานผลให้กรมการ
พัฒนาชุมชน ภายในเดือนมิถุนายนของปีงบประมาณ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) มีบทบาทส าคัญ           
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือก
ระดับภาค โดยด าเนินงานร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด จังหวัดละ 1 ครัวเรือน และ
ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง โดยสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์
ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จ านวน 5,000 บาท ด าเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3 
ของปีงบประมาณ โดยแบ่งการด าเนินกิจกรรมออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 

ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ร่วมกับส านักงานพัฒนา
ชุมชนระดับจังหวัด ร่วมกันขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยจัดท าแผนปฏิบัติการสนับสนุนการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด จ านวน 1 แผน และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สามารถด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการดังกล่าว อย่างน้อย 3 กิจกรรม ประกอบกับการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ระดับจังหวัด และสนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จ านวน 1 ครัวเรือน 
พร้อมทั้งจัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด 

ระดับอ าเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ (กพสอ.) ร่วมกับส านักงานพัฒนา
ชุมชนระดับอ าเภอขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการสนับสนุนการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ จ านวน 1 แผน และสามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว
อย่างน้อย 1 กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดผลส าเร็จของนโยบาย ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้ เพ่ิมขึ้นได้        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 และการจัดการความรู้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับอ าเภอ โดยจัดท าเป็น
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับอ าเภอ 

ระดับต าบล โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ
ต าบล โดยจัดท าแผนปฏิบัติการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับต าบล และให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวอย่างน้อย 1 กิจกรรม ร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนระดับต าบล 
ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับอ าเภอให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และการจัดการความรู้
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับต าบล โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ องค์ความรู้ที่ได้จากครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับต าบล อย่างน้อย 1 ครัวเรือน 
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กิจกรรมยกระดับต่อยอดที่ 7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้
ชุมชน  ด าเนินการโดยส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุม                   
เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย (1) เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการเป็นนักจัดการความรู้ชุมชน (2) เพ่ือให้นักจัดการความรู้สามารถ
สร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชนในระดับชุมชนได้ (3) เพ่ือสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ระดับ
จังหวัด และระดับชุมชน ให้สามารถเป็นทีมเครือข่ายในการพัฒนา และน าความรู้ใน การจัดความรู้           
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่มีความสนใจ
และรับผิดชอบงานจัดการความรู้ของส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คน และ                 
ผู้น าสัมมาชีพที่ผ่านการอบรมหรือเตรียมเข้ารับ การอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพจาก                 
กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดละ 1 คน ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย การจัดอบรม
หลักสูตรนักจัดการความรู้ชุมชนจ านวน 3 วัน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในภารกิจ เพ่ิมพูนทักษะ   
ในการจัดการความรู้และผลักดันให้เกิดเครือข่ายนักจัดการความรู้ที่สามารถเป็นกลไกในการจัดการ
ความรู้ชุมชนเพ่ือยกระดับ และขยายผลการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสัมมาชีพ
ให้กับชุมชนต่อไป (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560, หน้า 8 – 42)  

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถูกแก้ไข้เพ่ิมเติมกิจกรรม ลดทอนกิจกรรม ปรับเปลี่ยน
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม รวมถึงปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ในบางกิจกรรมของแต่ละปีงบประมาณ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการพัฒนาชุมชนได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสมส าหรับน าไปปฏิบัติมากขึ้น โดยลดทอน
กิจกรรมสนับสนุนทั้ง 3 กิจกรรมลง และกิจกรรมยกระดับต่อยอดเหลือเพียง 2 กิจกรรม บรรจุใน
กิจกรรมสนับสนุนภายใต้ชื่อ การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมบูรณาการ
แผนชุมชนระดับต าบล และกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค 
(กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นอกจากนี้ ยังเพ่ิมเติมกิจกรรมโครงการสร้างทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทีมสนับสนุนขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน         
มีทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงสามารถให้การสนับสนุน
สัมมาชีพชุมชนบรรลุตามเป้าหมายได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต าบลละ 1 คน ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) 
หรืออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อย่างน้อยต าบลละ 1 คน คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.)            
อย่างน้อยต าบลละ 1 คน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) อย่างน้อย
ต าบลละ 1 คน และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
คณะกรรมการเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หรืออ่ืน ๆ ตามศักยภาพของผู้น า
กลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในต าบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน อย่างน้อย
ต าบลละ 1 คน โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งทีมสนับสนุนระดับ
อ าเภอ และส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงและ  
เตรียมความพร้อมให้ทีมสนับสนุน ไปขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับอ าเภอ 
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ระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน ตลอดจนระดับครัวเรือน ต่อไป (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561, หน้า 22 – 31) 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนได้ลดทอนกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 3 กิจกรรม
เหลือเพียง 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล และกิจกรรมโครงการประชุม    
เชิ งปฏิบั ติ การคณ ะกรรมการพัฒ นาสตรีภ าค (กพสภ .) ส่ งเสริมครัว เรือนสัมมาชีพชุมชน              
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2561, หน้า 25 – 33)  

ทั้งนี้  รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
ไปปฏิบัติดังที่กล่าวมาพอสังเขปข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีองค์การระดับกรม ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน   
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ วิธีการขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึง          
การสั่งการ ควบคุมกระบวนการของนโยบายในทุก ๆ กระบวนการ ผ่านการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ            
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ ได้แก่ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ ในขณะที่พัฒนากร ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่เป็นผู้ควบคุมกระบวนการขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีการและห้วงเวลาที่ก าหนด 
พร้อมทั้งรายงานผลส าเร็จการน านโยบายไปปฏิบัติให้องค์การระดับบนทราบ ซึ่งมีลักษณะของการน า
นโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่างผ่านสายการบังคับบัญชาที่เป็นทางการค่อนข้างมาก หรืออาจกล่าวได้ว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง (top-down 
theories) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ Van  Meter และ         
Van Horn เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนไปปฏิบัติใน
บริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  

2.4 การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับ
ส่วนกลาง 

การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับ
ส่วนกลาง มีจุดเด่นที่ส าคัญคือ มีองค์การที่มีลักษณะเฉพาะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการน า
นโยบายไปปฏิบัติจ านวนไม่มากนัก ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น
องค์การภาครัฐเพียงแห่งเดียวในการก าหนดนโยบาย และน านโยบายไปปฏิบัติ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล 
รวมถึงก าหนดกระบวนการขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านตามล าดับ โดยใช้ภาคประชาชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ภายใต้การสนับสนุนผ่านกลไกประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชน          
ระดับอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตลอดจน
รัฐบาล สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของรัฐ 
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภาควิชาการ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในพ้ืนที่ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จ ากัด 
ด าเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงตลาดในระดับต่าง ๆ ได้ 
รวมถึงการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และภาคประชาสังคม 
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ได้แก่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน หรือกองทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย เป็นต้น 
กลไกเหล่านี้มีลักษณะการด าเนินงานและการประสานความร่วมมือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความ
รวดเร็วต่อการติดต่อประสานงาน ทั้งในระดับกรม ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และ          
ระดับหมู่บ้าน ดังที่  ข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการน านโยบายไปปฏิบัติผ่านการให้สัมภาษณ์ของ               
ท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีข่าว พช. CNS สถานีวิทยุแห่ง
ประเทศไทย FM 92.5 MHz เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ได้อธิบายรายละเอียดและ
ผลสัมฤทธิ์ของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ภาพรวมว่า 

“นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เกิดขึ้น
จากนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรี ที่จะลด         
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของรัฐ โดยมุ่งหวังจะ
แก้ปัญหาเรื่อง ปากท้องของประชาชนในภูมิภาคชนบท ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่           
ของประเทศ โดยมีแผนงานที่ส าคัญคือ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพในการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ” 

อย่างไรก็ตาม นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินงาน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย        
ที่ก าหนดและมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ประชาชนในภูมิภาคชนบทต้องเผชิญในปัจจุบัน 
สามารถสร้างความรัก ความสามัคคีและความร่วมมือกันของคนในชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ครัวเรือนเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนและพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง 
ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตนเองให้ดีขึ้นและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้             
ซึ่งเป็นการส่งเสริมครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ และ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามที่รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวไว้ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง 
สถานีข่าว พช. CNS สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2560                 
เวลา 09.30 น. ไว้ว่า 

“การส่งเสริมอาชีพตามกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เราด าเนินการ 2 ส่วน
หลัก ๆ คือ ส่วนแรก ครัวเรือนที่มาเรียนรู้อาชีพจากปราชญ์ชุมชนนั้น เรามุ่งเน้นผู้แทน
ครัวเรือนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมาเรียนรู้อาชีพตามกระบวนการ จ านวน 3 วัน  และ          
น าความรู้ที่ ได้กลับไปประกอบอาชีพยังครอบครัวของตนเอง กระบวนการต่อมาคือ                
การรวมกลุ่มของครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรืออาชีพที่มีลักษณะ
คล้ายกัน รวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ และเราด าเนินการส่งเสริมให้กลุ่มเหล่านี้ ขึ้นทะเบียนเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป ส่วนที่สองคือ ครัวเรือนหรือกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้น เขามีองค์ความรู้ 
สามารถประกอบอาชีพได้แล้วและอยากลงทุน แต่เข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ เราก็จัดหาแหล่งทุน
ให้เขา เช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนแก้ไข
ปัญหาความยากจน หรือกองทุนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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ให้เขามีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย ให้เขาเอาไปลงทุน และ
ผลผลิตที่ได้เราจัดหาตลาดให้จ าหน่าย เช่นตลาดนัดชุมชน ซึ่งเป็นตลาดภายในหมู่บ้านที่เรา
ไปส่งเสริมไว้ ให้เขาได้จ าหน่ายหรือจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เขาได้มีรายได้เกิดขึ้นจริง  
รวมทั้งผลิตผลที่ได้สามารถบริโภคภายในครัวเรือนได้ด้วย เป็นอีกช่องทางในการลดรายจ่าย
ให้กับครัวเรือน อันส่งผลให้เขามีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งถือได้ว่ากระบวนการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด”   

ในส่วนของมาตรการของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ถูกก าหนดขึ้นภายใต้องค์ความรู้ หรือทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นหลักวิชาการที่ได้รับการพิสูจน์ความถูกต้องเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ เกิดความสมดุลในวิถีชีวิตระดับครัวเรือน ตั้งแต่ความสมดุลของการใช้ชีวิต               
การประกอบอาชีพ ไปจนถึงรายได้ท่ีสมดุลกับรายจ่าย นอกจากนี้กระบวนการข้ันตอนต่าง ๆ ในการน าไป
ปฏิบัติ มีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จการน านโยบายไปปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน คือ 
ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น นโยบายได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็นกิจกรรมย่อย  
หลายกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลส าเร็จของการน าไปปฏิบัติก ากับไว้
อย่างชัดเจน กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากการน านโยบายไปปฏิบัติคือผู้แทนครัวเรือน
ภายในหมู่บ้าน โดยคัดเลือกจากเงื่อนไขการคัดเลือกที่ก าหนดให้พิจารณาจากครัวเรือนยากจน หรือผู้มี
รายได้น้อยที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายเป็นส าคัญ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความ  สมัครใจหรือ
ความเต็มเข้าร่วมนโยบายของแต่ละครัวเรือน และถ้าไม่มีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้พิจารณาครัวเรือนอ่ืน 
ที่สมัครใจเข้าร่วม ซึ่งมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและมีความสอดคล้องกับมาตรการของนโยบาย รวมถึง
การก าหนดภารกิจ ความรับผิดชอบและตัวชี้วัดของหน่วยปฏิบัติระดับต่าง ๆ เป็นล าดับขั้นอย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตามปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และได้รับการยอมรับจากประชาชน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง เสนอ
ความต้องการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมน านโยบายไปปฏิบัติ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายตามความ
ต้องการที่แท้จริง ผ่านกลไก ชาวบ้านสอนชาวบ้าน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุผล
ส าเร็จ ดังที่ ท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อธิบายไว้ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีข่าว 
พช. CNS สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ไว้ว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียงคือ ความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย สมดุลกับสุขภาพ 
สมดุลกับวิถีชีวิต นี้คือสิ่งที่เราจะไปบอกกับชุมชน เพราะฉะนั้น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงก็คือ การสร้างชีวิตให้สมดุล ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความเป็นธรรมในสังคม และส าคัญที่สุดคือต้องมีรายได้กับรายจ่าย         
ที่สมดุลกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละครัวเรือนในการนิยามความพอเพียงของตนเอง
ไว้ระดับไหน ขณะที่การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่กระบวนการของ
นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน คือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงความคิดของคน ซึ่งก็
ขึ้นอยู่กับมุมมองการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลด้วย ว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของตนเองให้เข้าสู่ความสมดุลได้ในระดับใด หลักวิชาการต่อมาคือเราอาศัยหลักความ 
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มีส่วนร่วมของประชาชน ให้เข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของนโยบาย โดยมีเป้าหมาย
ผลส าเร็จของนโยบาย 4 ประเด็นส าคัญ คือ การสร้างผู้น าสัมมาชีพชุมชนให้มีครบ         
ทุกหมู่บ้าน ให้เขาเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพให้ชาวบ้าน
ด้วยกันเองให้ได้ หรือเรียกว่า ชาวบ้านสอนชาวบ้าน ประเด็นที่สอง เราต้องการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพภายใต้กระบวนการสานพลังประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วย 
ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนมา
ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมภายในหมู่บ้าน ประเด็นที่สามคือ เรามุ่งหวังให้ประชาชนใน
หมู่บ้านเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างสมดุลกับรายจ่าย และเป้าหมายที่ส าคัญที่สุด            
เรามุ่งหวังให้เกิดความรักความสามัคคี ความเอ้ืออาทรต่อกันของประชาชนคนไทยทุกคน                
นี้คือเป้าหมายหลักที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ส าหรับผลส าเร็จของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ไปปฏิบัติ พบว่า นโยบายสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของปราชญ์
ชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย ได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและได้รับการส่งเสริมอาชีพตามกิจกรรม         
ต่าง ๆ ที่ได้น าไปปฏิบัติในทุกระดับ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดก ากับไว้อย่างชัดเจนทุกกิจกรรม 
เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติในระดับต่าง ๆ สามารถด าเนินกิจกรรมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน คือ ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ผลผลิตจากการน านโยบาย
ไปปฏิบัติก่อให้เกิดรายได้จากการประกอบอาชีพระดับครัวเรือนที่มั่นคง กลุ่มอาชีพที่หลากหลายตาม
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน นอกจากนี้นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนถือได้ว่าเป็นกลไกเริ่มต้น
ของการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามนโยบายยกระดับต่อยอดอ่ืน ๆ เช่น นโยบายหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รวมถึงโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าขึ้น อย่างไรก็ตาม การน านโยบายไปปฏิบัติใน
ภาพรวมระดับส่วนกลางสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และใน
ส่วนของประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมนั้น มุ่งหวังให้หมู่บ้านเป้าหมายทุกพ้ืนที่เกิด
บรรยากาศของความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านของตนเองและประกาศเจตนารมณ์ใน       
ทิศทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านร่วมกัน ทั้งนี้ ท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวถึงประเด็น
ดังกล่าวไว้ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีข่าว พช. CNS สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 
MHz เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ไว้ว่า 

“ในส่วนของผลส าเร็จการน านโยบายไปปฏิบัติ กระผมสามารถยืนยันได้ตามข้อมูล
ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรายงานจากหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 เรามีหมู่บ้านเป้าหมายซึ่งได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 
หรือเป็นหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557 – 2560 ทั่วทั้งประเทศ จ านวน 
23,589 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทย มีปราชญ์ชุมชน 
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จ านวน 117,945 คน มีครัวเรือนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ
กว่า 471,780 ครัวเรือน และมีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการจัดตั้งและพัฒนา จ านวน 2 ,360 กลุ่ม 
นอกจากนี้ยั งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ เป็นผลผลิตของโครงการที่ ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการ OTOP มากกว่า 2,360 ผลิตภัณฑ์ และกรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดตัวชี้วัด
ผลส าเร็จก ากับไว้ทุกกิจกรรม และหน่วยปฏิบัติมีหน้าที่ด าเนินงานให้บรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนด
ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีผลต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของหน่ วยปฏิบัติ                
ในระดับต่าง ๆ ด้วย แต่ผลส าเร็จที่เราอยากเห็นจริง ๆ ไม่เพียงแต่ความส าเร็จตามตัวชี้วัด        
แต่สิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นจริง คือ หมู่บ้านหรือชุมชนร่วมแรงร่วมใจ ดูแลรักษา และมี
ความรักความสามัคคีกันภายในชุมชน และสุดท้ายหมู่บ้านหรือชุมชนจะประกาศตนเป็น
อะไรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม-
นาถบพิตร ในโอกาสต่อไป”  

 ในส่วนของข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) โดยส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประเด็นการตรวจราชการผลส าเร็จการด าเนินงานตามนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน          
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นการน านโยบาย         
ไปปฏิบัติไว้ พบว่า นโยบายมีความชัดเจนในทางทฤษฎี มาตรการ กระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงวิธีการน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนในแต่ละกิจกรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้  
เป็นอย่างดี ในมุมมองของการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างครบถ้วน ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย และมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดตามกระบวนการ OTOP ภายใต้การสนับสนุนผ่านกลไก
ประชารัฐ และที่ส าคัญคือ นโยบายสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จากการ
ประกอบอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมอย่างมั่นคงตามข้อก าหนดผลส าเร็จของนโยบายตามที่ผู้ตรวจราชการ
ในเขตตรวจราชการต่าง ๆ ได้กล่าวถึงผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้โดยละเอียดไว้ในรายงาน
ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่           
21 สิงหาคม 2562 ความว่า 

“จากการตรวจติดตามในโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วงเงินงบประมาณ 894,930,300 บาท มีหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน จ านวน 23,589 หมู่บ้าน 
สามารถจ าแนกการประกอบอาชีพได้ 4 ประเภท ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 57.45 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 37.24 การท่องเที่ยวโดยชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 0.15 และอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ช่างฝีมือ การนวดแผนไทย เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 5.16 
การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือรวมกันท าและรวมกันขาย ไม่น้อยกว่า 2,360 กลุ่ม          
คิดเป็นร้อยละ 10 ของหมู่บ้านเป้าหมาย สามารถจ าแนกกลุ่มอาชีพ ได้  3 ประเภท 
ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 83.56 กลุ่มอาชีพการเกษตร 
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คิดเป็นร้อยละ 16.31 และกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.13 ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน พัฒนากลุ่มอาชีพโดยต่อยอดด้านการผลิต การตลาด 
และการเชื่อมโยงเป็นคลัสเตอร์ด้วยการบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา             
ได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด               
2,360 กลุ่ม เฉลี่ยกลุ่มละ 8,900 บาท รวม 21,004,000 บาท เพ่ือต่อยอดกลุ่มอาชีพต่อไป”      
(ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี , 2560, http://www.opm.go.th/opmportal/ 
multimedia/grichin/Documents/AIR/2017/ Localec17.pdf, 21 สิงหาคม 2562) 

ข้อค้นพบที่ส าคัญจากการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในภาพรวม โดยผู้ตรวจราชการในเขตตรวจราชการต่าง ๆ ได้แสดงข้อคิดเห็นผลส าเร็จ 
ที่เกิดจากการน านโยบายไปปฏิบัติไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถยืนยันผลส าเร็จจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ใน พ้ืนที่ ระดับหมู่บ้ านและระดับต าบลได้ เป็นอย่างดี  ทั้ งนี้  ท่ านรองอธิบดี                  
กรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวถึงผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้เช่นเดียวกัน โดยพบว่า ปัจจัย       
ที่ส าคัญต่อการบรรลุผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดขึ้นจากการผนวกต้นทุนทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ากับหลักการบริหารจัดการสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ออกจ าหน่าย
สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดบรรยากาศของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระดับ
ครัวเรือน หมู่บ้าน และต าบล โดยใช้กลไกของชาวบ้านสอนชาวบ้าน ภายใต้ข้อเท็จจริง คือ ชาวบ้าน        
เป็นผู้เห็นปัญหาและศักยภาพของตนเอง สามารถสะท้อนปัญหาและน าศักยภาพที่ตนเองมีอยู่มาแก้ไข
ปัญหาได้ ซึ่งเป็นกลวิธีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างแท้จริง และผลส าเร็จที่คาดหวัง        
จากการน านโยบายไปปฏิบัติคือ ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ท่านรองอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวถึงผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้เพ่ิมเติมจากประเด็นของผู้ตรวจ
ราชการในเขตตรวจราชการต่าง ๆ ไว้ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีข่าว พช. CNS สถานีวิทยุแห่ง
ประเทศไทย FM 92.5 MHz เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ไว้ว่า 

“ผลจากการด าเนินงานของโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ  ความเข้มแข็ง     
ของชุมชน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนและใช้แผนชุมชนในการพัฒนาอาชีพ         
บนพ้ืนฐานให้  ชาวบ้านสอนชาวบ้าน สอนในสิ่งที่ชาวบ้านต้องการท า โดยครัวเรือน
เป้าหมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความต้องการเพ่ิมรายได้ เพ่ือเป็น
รายได้เสริมให้ครัวเรือน ซึ่งจากการด าเนินการส่งเสริมอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่ตรงกับ
ความต้องการของคนในพ้ืนที่ ส่งผลให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการอบรมสามารถ       
น าความรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพ่ิมช่องทางในการสร้างรายได้อย่าง
หลากหลาย ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการ
ลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือน
สัมมาชีพ ตั้งแต่ 1,000 บาทไปจนถึง 10,000 บาทต่อเดือน โดยเฉลี่ย 3,000 บาทต่อ
ครัวเรือน และมีรายได้ทีเ่พ่ิมข้ึนกว่า 21,240,000 บาทต่อปีในภาพรวมระดับประเทศ”  
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 แต่อย่างไรก็ตาม กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับหมู่บ้านคือ ปราชญ์ชุมชนหรือ        
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จ        
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกระบวนการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนสามารถรับรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ยังคงขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้
และการประสานงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการขอรับการสนับสนุนการท ากิจกรรมของหมู่บ้าน 
รวมถึงความต้องการฝึกอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายไม่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ทีมวิทยากร          
สัมมาชีพชุมชนมี ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน ในส่วนของ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเองก็พบข้อจ ากัดที่ส าคัญหลายประการอันส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ
ตามที่ได้รับการฝึกอบรม คือ ความเสี่ยงในการลงทุน และขาดปัจจัยส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น 
ความช านาญในอาชีพไม่เพียงพอ และขาดเงินทุน เป็นต้น ดังที ่ผู้ตรวจราชการในเขตตรวจราชการต่าง ๆ 
ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ไว้ในรายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้ว่า 

“ปราชญ์ชุมชนบางส่วนยังขาดทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และในบางพ้ืนที่
องค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านไม่สอดคล้องกับความต้องการของครัวเรือน
เป้าหมาย และการส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายอาจท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความ
คล้ายคลึงกันออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก เกิดการแข่งขันกันเอง ส่งผลให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้
ยากข้ึน ส าหรับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักอยู่แล้ว 
โดยจะน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม ขณะที่บางครัวเรือนมีข้อจ ากัดในการ       
น าความรู้ไปประกอบอาชีพ เนื่องจากมีเงินลงทุนไม่เพียงพอ และขาดโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบ เนื่องจากไม่มีหลักประกัน ถึงแม้ว่ากองทุนในหมู่บ้านฯ และกองทุน
การเงินอ่ืน ๆ ในชุมชนจะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ครัวเรือนสัมมาชีพได้       
ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนบางส่วนยังไม่มีความช านาญในการประกอบอาชีพ       
ที่ได้รับการฝึกอบรมมา ท าให้ครัวเรือนไม่กล้าลงทุนประกอบอาชีพ เนื่องจากเสี่ยงต่อสภาวะ
การขาดทุนซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้ครัวเรือนไม่กล้าตัดสินใจลงทุน” (ส านักงานปลัดส านัก
น าย ก รั ฐ ม น ต รี , 2560, http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/ 
Documents/AIR/2017/Localec17.pdf, 21 สิงหาคม 2562) 

ถึงแม้ว่านโยบายสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ 
และจากการประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาแสดงผลส าเร็จเชิงประจักษ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ก็ตาม แต่เมื่อ
พิจารณาในมุมมองของการน านโยบายไปปฏิบัติภาพรวมระดับหมู่บ้านหรือระดับต าบล ยังคงพบข้อจ ากัด
หลายประการที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร หรืออาจกล่าวได้ว่ากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด       
แต่มีประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ในมุมมองของการน านโยบายไปปฏิบัติ       
ที่ผู้ตรวจราชการในเขตตรวจราชการต่าง ๆ ได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ พบว่า เจ้าหน้าที่ระดับหน่วยปฏิบัติงาน
ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ส าคัญคือ ความแตกต่างของบริบทเชิงพ้ืนที่ วิถีชีวิต สังคม ค่านิยม วัฒนธรรมของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ต าบล ส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบปัญหาและอุปสรรคท่ีแตกต่าง
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กันออกไป นอกจากนี้พบว่า การจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอ ครัวเรือนบางส่วนไม่สามารถน าความรู้
ที่ได้ฝึกอบรมไปต่อยอดการประกอบอาชีพได้ อาชีพที่ครัวเรือนต้องการอบรมไม่สอดคล้องกับองค์ความรู้
ที่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านมี กลุ่มอาชีพบางกลุ่มจัดตั้งขึ้นจากการส่งเสริมของภาคราชการ 
ไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งห้วงเวลาที่น านโยบายไปปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของประชาชนในบางพ้ืนที่ และขาดการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง  ๆ       
ซึ่งผู้ตรวจราชการได้กล่าวถึงข้อจ ากัดและเสนอแนะข้อคิดเห็นการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ในรายงานผล
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้ว่า 

“การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในหลาย ๆ พ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอาชีพครัวเรือนน้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้ต่อยอดการประกอบอาชีพได้ 
ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่ขาดแคลนปัจจัยในการลงทุนที่นโยบายไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นครุภัณฑ์ตามข้อก าหนดในกฎหมายงบประมาณซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงปราชญ์ชุมชนหรือทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนบางส่วน
ขาดทักษะในถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือมีความรู้ที่ไม่ตรงกับความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย 
ท าให้ไม่ได้รับความสนใจจากครัวเรือนเป้าหมายเท่าที่ควร นอกจากนี้ระยะเวลาในการจัดอบรมที่
ก าหนดไว้ 3 ถึง 5 วันนั้น ส่งผลให้ทีมวิทยากรและครัวเรือนเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินโครงการเนื่องจากมีภาระงานประจ าของตนเอง ประกอบกับปราชญ์ชุมชน
และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากวัยแรงงานในพื้นที่ไปท างาน
ต่างจังหวัด ท าให้สัมมาชีพบางอาชีพไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร กลุ่มอาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชนเป็นกลุ่มที่จัดตั้งใหม่ มีทักษะและประสบการณ์น้อย  จึงมีความกังวลเรื่องช่องทาง
การตลาด ประกอบกับกลุ่มอาชีพบางกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ชาวบ้าน ท าให้เมื่อไม่ได้รับงบประมาณในการส่งเสริม กลุ่มก็ยุบเลิกไป ในส่วนของรายได้ที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพในบางอาชีพ ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งอาจยาวนานกว่าห้วง
เวลาที่ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงาน เช่น อาชีพการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ท าให้ครัวเรือน
ไม่มีรายได้เพ่ิมที่สามารถน ามารายงานผลส าเร็จจากการท าสัมมาชีพชุมชนได้ รวมถึงควรปรับ
ระยะเวลาด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับความแตกต่างของลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ และที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งคือ การน านโยบายไปปฏิบัติยังคงขาดการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่ชัดเจน”                       
(ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี , 2560, http://www.opm.go.th/opmportal/ 
multimedia/grichin/Documents/AIR/2017/Localec17.pdf, 21 สิงหาคม 2562) 

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลการศึกษาภาพรวมของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับส่วนกลาง พบประเด็นที่เป็นจุดเด่นของนโยบาย 
ประกอบด้วย (1) มีองค์การหรือผู้เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติจ านวนไม่มากนัก และเป็น
องค์การลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับนโยบาย ส่งผลให้การประสานการด าเนินงานเป็นไปด้วย            
ความรวดเร็ว (2) มาตรการของนโยบายถูกก าหนดขึ้นภายใต้ทฤษฎีหรือหลักวิชาการที่เหมาะสม ได้แก่
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) นโยบายเปิดโอกาสให้
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ประชาชนได้เสนอความต้องการของตนเองเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคราชการ และ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติก าหนดให้ประชาชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานภายในหมู่บ้าน
โดยที่ภาคราชการเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และได้รับการยอมรับจากประชาชน
ให้ด าเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การน านโยบายไปปฏิบัติยังคงพบข้อจ ากัดหลาย
ประการ ประกอบด้วย (1) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการอบรมและการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนยังไม่เพียงพอ ครัวเรือนบางส่วนขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพที่แหล่งงบประมาณไม่สามารถ
ให้การสนับสนุนได้ (2) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนบางส่วนยังขาดทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ครัวเรือน รวมถึงอาชีพที่ปราชญ์ชุมชนมีความช านาญไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
ครัวเรือน (3) ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามกระบวนการของนโยบายประสบปัญหาจาก
การประกอบอาชีพเนื่องจากยังขาดประสบการณ์ ขาดแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และเงินทุนไม่เพียงพอ 
(4) ห้วงเวลาของการฝึกอบรมและการน านโยบายไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในบาง
พ้ืนที่ ส่งผลให้ครัวเรือนหรือปราชญ์ชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการด าเนิน
นโยบาย (5) หมู่บ้านและส่วนราชการ ยังคงขาดการบูรณาการร่วมกัน ส่งผลให้การส่งเสริมอาชีพ
ครัวเรือนมีความซ้ าช้อนและมีทิศทางที่ไม่แน่นอน ข้อจ ากัดในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากการน านโยบาย        
ไปปฏิบัติ ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ควรจะเป็น 

2.5 แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

ระดับจุลภาค ริเริ่มโดย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่        
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ใจความส าคัญของแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวถึง              
แนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับของครอบครัว ระดับชุมชน 
ตลอดจนระดับรัฐบาล ทั้งในด้านการพัฒนาการบริหารรัฐกิจ และการให้บริการสาธารณะ ให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง กล่าวคือ ให้ตั้งอยู่บนความพอประมาณ และมีเหตุผล โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ทัดเทียมและเท่าทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงในแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตั้งอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความจ าเป็นที่ต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตนเอง ต่อผลกระทบภายนอกที่มีความเป็นพลวัต ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ จ าเป็นต้อง
อาศัยองค์ความรู้ และความรอบคอบระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าหลักวิชาการด้านต่าง  ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอนตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และในขณะเดียวกันต้องสร้างพ้ืนฐานด้าน
จิตใจให้กับประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดสมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก อันได้แก่ วัตถุ ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม  

ในบริบทของชุมชนแล้ว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองของคน
ในชุมชนและการพ่ึงพาตนเองจะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดแคลนใน
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ภูมิภาคชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรม ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมี
อาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น ชุมชนจึงเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ การให้ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือระบบเศรษฐกิจชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เนื่องจากครัวเรือนถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหน่วยเล็กที่สุดของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการผลิตและ
การบริโภค การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนก็คือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ในระดับหน่วยย่อยที่สุด นั่นก็คือ ระดับครัวเรือนนั่นเอง หลักแนวคิดส าคัญในการพัฒนาครัวเรือนไปสู่
ครัวเรือนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน เรียกว่า หลักสามห่วง สองเงื่อนไข ซึ่งหลักสามห่วง          
มีคุณลักษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ส่วนหลักสองเงื่อนไข มีคุณลักษณะ 2 ประการ ประกอบด้วย ความรอบรู้ และคุ ณธรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.5.1 หลักความพอประมาณ (moderation) กล่าวถึงความพอดีในการด ารงชีวิต         
ที่เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ล้อมรอบครัวเรือนและบุคคลนั้น 
ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ความพอประมาณ สามารถตีความได้สองนัยคือ นัยแรกกล่าวถึงความพอดี
ไม่สุดโต่ง กล่าวคือ การด าเนินชีวิตในลักษณะทางสายกลางในทุกมิติ เช่น การผลิตที่พอดีแก่ก าลัง           
ของตนเอง การบริโภคอุปโภคที่พอดีต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของตนเอง การใช้จ่ายที่พอดีและมี
เหตุผล การออมที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง เป็นต้น ประการต่อมากล่าวถึง ความสามารถ           
ในการพ่ึงพาตนเอง คือ ความสามารถในการด ารงตนอยู่ได้อย่างเหมาะสม อิสระ มั่นคง สมบูรณ์ และ
สมดุล ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ผันผวนของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม การพ่ึงพา
ตนเองมีองค์ประกอบ 5 มิติ คือ มิติแรก การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี คือ การมีปริมาณและคุณภาพของ
เทคโนโลยีทางวัตถุที่ เหมาะสมต่อการผลิต ประกอบด้วย เครื่องมือ เครื่องจักรกล รวมทั้งการน า        
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม มิติที่สอง การพ่ึ งตนเองทางเศรษฐกิจ คือ 
ความสามารถในการท ามาหากินเลี้ยงชีพที่มีความมั่นคงพอสมควรหรืออย่างมีสมดุล มิติที่สาม            
การพ่ึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และความสามารถในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ด ารงอยู่ไม่ให้เสื่อมไปจนหมดสิ้น 
หรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติ มิติที่สี่ การพ่ึงตนเองทางจิตใจ คือ สภาพจิตใจที่กล้าแข็ง มีความม่ันคงและ
อดทน สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า           
การยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิติสุดท้าย การพ่ึงตนเองทางสังคม 
คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรือชุมชน มีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น มีผู้น าที่มีคุณธรรม และความสามารถ          
ในการผลักดันให้ชุมชนด าเนินการใด ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง หรือสามารถหาความช่วยเหลือ
จากภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม หลักความพอประมาณอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เป็นความพออยู่ พอกิน 
พ่ึงตนเองได้ ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด  

2.5.2 หลักความมีเหตุผล (reasonableness) กล่าวถึงระดับของการตัดสินใจ          
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม 
หลักวัฒนธรรมอันดีงาม และหลักความจ าเป็นในการด าเนินชีวิต โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้านและค านึงถึงผลผลิตที่จะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน นอกจากนี้ต้อง
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มีสติรอบรู้ รอบคอบ และค านึงถึงสถานการณ์ในระยะยาว ค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ต้องมีเป้าหมายและวิธีการบรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสม มีองค์ความรู้ประกอบการตัดสินใจการด าเนิน
กิจกรรม และมีการพิจารณาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน 
ทั้งนี้ อาจใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีการ SWOT ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) และอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (threats) เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ความมีเหตุผลในแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสะท้อน
ผลที่อาจจะเกิดขึ้นของการกระท า ณ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยที่ความมีเหตุผลจะเกิดขึ้นได้
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น  ๆ มาอย่างยาวนาน           
มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลที่ประกอบด้วยปัจจัย
ซับซ้อนด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ หลักความมีเหตุผลมีองค์ประกอบ            
5 ประการ ได้แก่ (1) ยึดถือความประหยัด คือ การตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในทุกด้าน และลดความ
ฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวิต (2) ยึดถือการประกอบอาชีพสุจริต คือ การประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียน
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม แม้จะตกอยู่ในสภาวการณ์ของความขาดแคลนและ
ยากล าบาก (3) ลด ละ เลิก การแก่งแย่งผลประโยชน์ การแข่งขันทางการค้าหรือการประกอบอาชีพที่มี
ลักษณะการต่อสู้กันด้วยความรุนแรง (4) ไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาหนทางและความรู้ แม้จะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ยากแล้ว และ (5) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ควร ลด ละ เลิก สิ่งที่ยั่ วยุและก่อให้เกิดกิเลส           
หรือเป็นเครื่องในการท าลายตนเองและผู้อื่น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หลักความมีเหตุผลในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส าคัญกับการตัดสินใจจะกระท าหรือไม่กระท าบนพ้ืนฐานความรู้และ
ประสบการณ์ภายใต้เงื่อนไขความมีคุณธรรม 

2.5.3 หลักความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (self-immunity) กล่าวถึงความเตรียมพร้อม
รับมือต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน และ
ภายในประเทศตลอดจนต่างประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง การปรับตัว และ
รับมือต่อสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยการวางแผนคาดการณ์สถานการณ์         
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและวางแผนรับมือทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อย่างไรก็ตามความ        
มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากความไม่ประมาทต่อสถานการณ์ ซึ่งต้อง
อาศัยหลักความพอประมาณ และหลักความมีเหตุผลเป็นองค์ประกอบร่วมด้วย เพ่ือลดความเสี่ยง         
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า            
หลักความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือการวางแผนสร้างวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพ่ือปกป้องตนเองจากความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยด าเนินงานเป็นขั้นตอนอย่างมีแบบแผนและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

2.5.4 เงื่อนไขความรู้ (set of knowledge) การปฏิบัติตามหลักสามห่วงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยองค์ประกอบของความรอบรู้หลักวิชาการด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
เพ่ือใช้ เป็น พ้ืนฐานในการตัดสิน ใจและวางแผนด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้ งนี้                  
ควรประยุกต์ใช้หลักวิชาการอย่างระมัดระวัง มีความรอบคอบ และรอบรู้ กล่าวคือ หลักวิชาการมีความ
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หลากหลายและแตกต่างกัน การจะน าหลักวิชาการใดมาใช้ควรศึกษารายละเอียดของหลักวิชาการนั้น  ๆ 
อย่างรอบคอบ เพ่ือน าองค์ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการ
ด าเนินการ ตลอดจนมีความระมัดระวังในขั้นตอนการน าไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้  หมายรวมถึงองค์ความรู้ที่
สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น หรือเป็นองค์ความรู้ที่ค้นพบได้โดยความช านาญ การจะน ามาใช้ควร
พิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมและสภาพทางสังคมด้วย 

2.5.5 เงื่อนไขคุณธรรม (ethical qualification) เป็นองค์ประกอบทางด้านจิตใจที่
สามารถสะท้อนออกมาสู่การกระท าได้ ประกอบด้วยการเสริมสร้างระดับจิตใจให้ตระหนักรู้ในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ ในการใช้ชีวิต ทั้งนี้ เงื่อนไข
คุณธรรมถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานขั้นต้นของมนุษย์ที่พึงมี ซึ่งอาจเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว        
เป็นสถาบันหลักที่สามารถปลูกฝังคุณธรรมให้บุคคลได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมของแนวคิด         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือความซื่อสัตย์สุจริตในการประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน 
ความอดทนต่อความยากล าบาก ความเพียรที่จะแสวงหาความรู้ ความรอบคอบในการตัดสินใจ ตลอดจน
การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
(ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560, https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_ 
link.php?nid=9103, 12 เมษายน 2562) 

 
 
ภาพที่ 2.13 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560, https://www.nesdb.go.th/ 
ewt_dl_link.php?nid=9103, 12 เมษายน 2562) 
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับอย่ างกว้างขวาง          
ในประเทศไทย และได้น ามาก าหนดเป็นกรอบทิศทางของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ส าหรับในต่างประเทศให้การยกย่อง      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง โดย องค์การสหประชาชาติได้พระราชทานรางวัล          
ยกย่องสูงสุด การพัฒนาแห่งโครงการสหประชาชาติ (united nations development program 
award หรือ UNDP และเป็นแนวคิดต้นแบบในการประยุกต์เพ่ือพัฒนาในหลายๆ  ประเทศ ทั้งนี้          
ส าหรับนักวิชาการไทย ต่างก็ได้แสดงทัศนะเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้
อย่างหลากหลาย ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า 
ความพอเพียงนี้ไม่เพียงแต่กล่าวถึงความไม่มากจนเกินไปเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความไม่น้อยจนเกินไป 
ความพอเพียงอาจจะมองในรูปแบบของพฤติกรรมของประชาชนภายใต้ข้อจ ากัดของรายได้ อันหมายถึง 
ถ้าไม่เกินศักยภาพของรายได้ที่จัดหาได้ ก็ถือได้ว่าเป็นความพอเพียง ถ้าหากมองเพียงผิวเผิน อาจดู
เหมือนว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงหลักเศรษฐกิจการค้า แต่แท้จริงแล้ว หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการที่ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ไปพร้อมๆ กัน (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560, https://www.nesdb. 
go.th/ewt_dl_link.php?nid=9103 , 12 เมษายน 2562) ต่อมา สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง เชื่อว่า            
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการว่าด้วยวิธีคิด และเชื่อมั่นว่า มนุษย์มีศักยภาพสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมและบริหารจัดการภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นไป        
ในทิศทางที่ต้องการได้ หากสามารถจัดการปัจจัยของเหตุได้อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ที่มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนแปลงมิติของความยากจน ที่อ้างอิงระบบตัวเลขตาม
แนวคิดกระแสหลัก สู่มิติของสังคมวิทยาที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  (สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, 2550, 
หน้า 106 – 128) ในขณะที่ องค์การสหประชาชาติ (UN) กล่าวว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
มีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลายประการ โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อเดียวกันว่า 
การพัฒนาคือการมอบโอกาสหรือช่วยเหลือให้คนมีโอกาสที่จะปรับปรุงตนเองและพัฒนาศักยภาพให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเล็งเห็นคุณค่าของมนุษย์และ
สิ่ งแ วดล้ อมมากว่ าความสุ ขที่ ผู ก พั นอยู่ กั บ เงิน ตรา  (United Nations, 2016, https://www. 
unescap.org/sites/default/files/ONEP%20_%20NEQMP.pdf, May 8, 2019.) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนากระแสรอง
ที่สวนกระแสการพัฒนากระแสหลักแห่งยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีระดับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพแวดล้ อม  และวัฒ นธรรมอย่ างรุนแรง หลั กปรัชญ าของเศ รษฐกิ จพอเพี ยงได้ เสนอ
กระบวนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่สมดุลกับธรรมชาติและมีความยั่งยืน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน            
ระดับชุมชน ตลอดจนระดับประเทศ โดยมีองค์ประกอบสามส่วนที่มีความหมายซ้อนทับกันอยู่ ได้แก่         
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยเรียกว่า ทางสายกลาง  การท าความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คือการให้ความส าคัญกับปัจจัยแห่งการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ประกอบด้วย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางวัตถุ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อม ที่มีความสมดุล ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และมีความยั่งยืน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คือ การกระท าใดๆ ก็ตามที่ไม่ท าลายต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น 
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ต้นทุนทักษะความสามารถของบุคคล ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม            
ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญอันก่อให้เกิดผลผลิต ปัจจัยเหล่านี้เปรียบเสมือนปัจจัยหนุนเสริมให้ครัวเรือน 
ชุมชน หรือประเทศ อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

2.6 บริบทพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
อ าเภอเลาขวัญ เป็นอ าเภอหนึ่งที่อยู่ในการอาณาเขตของจังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้

ของอ าเภอพนมทวน และอ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอ        
บ่อพลอยและอ าเภอหนองปรือ ส่วนในทางทิศเหนือและทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัด
สุพรรณบุรี อ าเภอเลาขวัญมีลักษณะการปกครองแบ่งออกเป็นเขตการปกครองระดับต าบลทั้งสิ้น         
7 ต าบล ได้แก่ ต าบลเลาขวัญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของส่วนราชการระดับอ าเภอ และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการ
อ าเภอเลาขวัญ ถัดไปทางทิศใต้คือ ต าบลหนองนกแก้ว ต าบลหนองประดู่ ตามล าดับ ทางทิศตะวันตกคือ 
ต าบลทุ่งกระบ่ า ส่วนทางทิศเหนือคือ ต าบลหนองโสน ต าบลหนองฝ้าย และต าบลหนองปลิง มีหมู่บ้าน
รวมทั้ งสิ้ น  90 หมู่ บ้ าน  (Wikipedia, https://th.wikipedia.org/wiki/, May 8, 2019) มี จ านวน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ทั้ งสิ้น13 ,494 ครัวเรือน จ านวนประชากรโดยประมาณ 39 ,744 คน        
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2562, http://rdic.cdd.go.th/bmn-service/ebmn, 8 พฤษภาคม 2562)  

2.6.1 ลักษณะสัณฐานทางธรณีวิทยา พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบสูงสลับกับภูเขา 
และพ้ืนที่ลาดชายเขา โดยทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา บริเวณต าบลหนองนกแก้ว     
ต าบลทุ่งกระบ่ า ต าบลหนองประดู่ และต าบลเลาขวัญตอนบนลาดลงสู่ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก 
บริเวณต าบลหนองโสน และต าบลเลาขวัญตอนล่าง ท าให้สภาพดินโดยส่วนใหญ่เป็นดินปนหินกรวดและ
ดินปนทราย และมีความเปรี้ยวสูงในบางบริเวณ   

2.6.2 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากอ าเภอเลาขวัญอยู่ในเขตเงาฝนของเทือกเขา
ตะนาวศรี จึงมีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งในฤดูร้อน และมีฝนตกพอประมาณในฤดูฝนแต่ถ้าบางช่วง
ของฤดูฝน โดยอิทธิพลของพายุโซนร้อนจะมีฝนตกชุกและจะเกิดอุทกภัย โดยในปี 2561 มีปริมาณน้ าฝน
โดยเฉลี่ย 82.2 มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุด 4.5 มิลลิเมตร และปริมาณน้ าฝนสูงสุด 175.3 
มิลลิเมตร (ส านักงานเกษตรอ าเภอเลาขวัญ , 2560, http://laokhwan.kanchanaburi. doae.go.th/ 
pages/mainn.html, 14 พฤษภาคม 2562) น้ าป่าจากที่ราบสูงเชิงเขาไหลบ่าท่วมบ้านเรือนไร่นา กัด
เซาะถนนลูกรังในหมู่บ้านต่างๆ เสียหาย และพ้ืนที่อยู่ใกล้เคียงถูกน้ าป่าไหลหลากพัดเสียหาย ถนนถูกน้ า
กัดเซาะเสียหาย มีน้ าท่วมขังบางพ้ืนที่ เนื่องจากลักษณะของพ้ืนที่ทางธรณีวิทยาเป็นที่ลาดเชิงเขา และ
ดิน        มีลักษณะร่วนปนทราย ท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าผิวดินไว้ในพื้นที่ได้เป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิด
ภัยแล้งรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่วนในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ                
14 – 25 องศาเซลเซียส จากข้อมูลข้างต้น ลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวไม่เอ้ืออ านวยต่อความ
หลากหลายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากนัก  

2.6.3 ลักษณะการปกครอง อ าเภอเลาขวัญแบ่งพ้ืนที่การปกครองภายในอ าเภอออกเป็น 
9 ส่วน โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลดูแลพ้ืนที่แถบชนบททั้งหมดจ านวน 7 ต าบล 90 หมู่บ้าน และ
เทศบาลต าบลดูแลในพ้ืนที่เขตเมืองอีก 2 แห่ง รวม 13 ชุมชน โดยมีศูนย์กลางคือ ที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ
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และส่วนราชการระดับอ าเภอเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมและการให้บริการสาธารณะ         
แก่ประชาชน ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเลาขวัญ ส านักงานปกครองอ าเภอเลาขวัญ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเลาขวัญ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ ส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเลาขวัญ (กศน.) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเลาขวัญ เป็นต้น ส าหรับการ
ปกครองในระดับหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลักในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ
ต่างๆ กับประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากนี้ประชาชนในหมู่บ้านยังคงมีความสัมพันธ์ของการปกครอง        
ในลักษณะแบ่งเป็นคุ้ม หรือเป็นกลุ่มย่อยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุ้มหรือกลุ่มที่ค่อนข้างดี เนื่องจาก
ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของเครือญาติใกล้ชิดกัน 

2.6.4 ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญมีลักษณะ
ค่อนข้างแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ มีอยู่มาก           
ที่บริเวณเขื่อนห้วยเทียน และเนื่องจากภูมิอากาศที่แห้งแล้งยาวนาน ส่งผลให้พืชพรรณธรรมชาติใน
อ าเภอเลาขวัญส่วนใหญ่จะเป็นพืชผลัดใบและทนแล้งได้ดี โดยเฉพาะประเภทป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
และป่าละเมาะ มีไม้ไผ่เป็นจ านวนมาก และอยู่กระจัดกระจายในต าบล ทรัพยากรน้ ามีเขื่อนห้วยเทียน
เป็นอ่างกักเก็บน้ าขนาดเล็กเพียงแห่งเดียวของอ าเภอเลาขวัญ และด้วยลักษณะของดินที่ไม่สามารถ            
กักเก็บน้ าได้ อันส่งผลต่อปริมาณน้ าผิวดินที่มีไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนจึงต้องเจาะน้ าบาดาล
ส าหรับการเกษตรกรรมและรวมถึงการอุปโภคบริโภค ทรัพยากรดิน พบว่ามีลักษณะดินร่วนปนทราย 
และมีกรวดมากในบางพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนที่ส าหรับเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่มีลักษณะดิน             
ที่ขาดสารอาหารและเป็นดินดาน ท าให้ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเพ่ือรักษาผลผลิตให้คงที่และ
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญโดยส่วนใหญ่อยู่ในวั ยแรงงาน             
มีช่วงอายุ ระหว่าง 40 – 60 ปี จ านวน 20,354 หรือร้อยละ 51.21 ของประชากรทั้งหมด 39 ,743 คน 
(กรมการพัฒนาชุมชน , 2562, http://ebmn.cdd.go.th/, 8 พฤษภาคม 2562) ประชากรช่วงอายุ
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน 

2.6.5 ลักษณะของการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ พบว่า อ าเภอเลาขวัญ
เป็นพ้ืนที่อยู่นอกเหนือเขตชลประทาน ท าให้ขาดแคลนแหล่งน้ าในการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจน
ขาดน้ าส าหรับอุปโภคในบางช่วงที่เกิดภัยแล้งยาวนาน หมู่บ้านต้องอาศัยแหล่งน้ าใต้ดินในการผลิต
น้ าประปาเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับเส้นทางคมนาคมขนส่งโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นถนนลูกรัง มีถนนลาดยาง
เพียงเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือต าบลบางพ้ืนที่เท่านั้น ส าหรับการถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์        
ในที่ดิน พบว่า กว่าร้อยละ 98 ของประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเอง โดยพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภท ส.ป.ก. 4 – 01 และ ภ.บ.ท. 5 

2.6.6 ลักษณะของการประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชไร่
ทนแล้ง และรับจ้างทั่วไป ส าหรับพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ อ้อย มีพ้ืนที่ปลูกโดยประมาณ 128 ,683 ไร่ 
มันส าปะหลังมีพ้ืนที่ปลูกโดยประมาณ 121,936 ไร่ ข้าว มีพ้ืนที่ปลูกโดยประมาณ 56,087 ไร่ ไม้ยืนต้น        
มีพ้ืนที่ปลูกโดยประมาณ 11,866 ไร่ ผักสวนครัว มีพ้ืนที่ปลูกโดยประมาณ 675 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       
มี พ้ื นที่ ปลูก โดยประมาณ  462 ไร่  รวมถึ งไม้ผล  มี พ้ืนที่ ปลูก โดยประมาณ  350 ไร่  เป็ นต้น            
(ส านั กงานเกษตรอ าเภอเลาขวัญ , 2560, http://laokhwan.kanchanaburi.doae.go.th/pages/ 
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mainn.html, 14 พฤษภาคม 2562) ล าดับต่อมาคือการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัวขุน วัวไร่ทุ่ง แพะ สุกร และไก่
ไข่ ตามล าดับ 

2.6.7 ลักษณะของกิจกรรมตามฤดูกาลพบว่า อ าเภอเลาขวัญมีฤดูกาลทางธรรมชาติ      
3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน โดยเริ่มช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ส าหรับฤดูร้อนในพ้ืนที่อ าเภอ  
เลาขวัญค่อนข้างแห้งแล้งรุนแรง กิจกรรมของประชาชนในช่วงฤดูแล้งเป็นห้วงเวลาที่ประชาชนว่างเว้น
จากการเพาะปลูกและเกษตรกรรม อาชีพโดยส่วนใหญ่จึงเป็นการรับจ้างตัดอ้อย รับจ้างทั่วไป และการ
เลี้ยงสัตว์ ต่อมาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เป็นห้วงเวลาแห่งการเพาะปลูก
มันส าปะหลัง อ้อย และข้าว เนื่องจากต้องพ่ึงพาน้ าฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก กิจกรรมของประชาชน
ในช่วงฤดูนี้คือการท าเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ และในส่วนของฤดูหนาว เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วง
เดือนเมษายนไปจนถึงสิงหาคม ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่มีความแห้งแล้งยาวนานที่สุด กิจกรรมของประชาชนใน
ห้วงเวลานี้คือการเลี้ยงสัตว์ และการท าอาชีพเสริมตลอดจนออกไปท างานรับจ้างนอกพ้ืนที่ เป็นต้น ด้วย
ลักษณะที่มีความแห้งแล้งยาวนานนี้เอง อ าเภอเลาขวัญจึงได้ชื่อว่า อีสานภาคกลาง ซึ่งปรากฏอยู่ในค า
ขวัญประจ าอ าเภอมาจนถึงปัจจุบัน (ส านักงานเกษตรอ าเภอเลาขวัญ , 2560, http://laokhwan. 
kanchanaburi.doae.go.th/ pages/banyay.html, 14 พฤษภาคม 2562) 

ลักษณะบริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ที่กล่าวมาพอสังเขปข้างต้นจะเห็น      
ได้ว่ามีข้อจ ากัดในลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะสภาพภูมิอากาศที่มีความแห้งแล้งยาวนาน ตลอดจน
การเข้าถึงบริการสาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะระบบชลประทาน ส่งผลให้วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนค่อนข้างแตกต่างไปจากอ าเภอข้างเคียง ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ 
ประเพณีวัฒนธรรม อันส่งผลทิศทางการพัฒนาตามกระบวนการของนโยบายสาธารณะที่แตกต่างไปจาก
อ าเภออ่ืน ๆ อย่างสิ้นเชิง ด้วยบริบทของลักษณะทางกายภาพของอ าเภอเลาขวัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความแตกต่างของลักษณะกิจกรรมตามฤดูกาลและการประกอบอาชีพที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ล้วนส่งผล
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็น
ควรเลือกพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในการศึกษาวิจัยการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเป็นกรณีศึกษา เพ่ือมุ่งค้นหารูปแบบของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติที่มีความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะน าเสนอผลการศึกษา
ในล าดับต่อไป 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ผลงานทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านมุมมองของนโยบาย

สาธารณะ ได้รับความนิยมในการศึกษาค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลงานการ
ศึกษาวิจัยเฉพาะในประเด็นที่มีเนื้อหาสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับลักษณะของการน านโยบายสาธารณะ        
ไปปฏิบัติภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและมุมมองประเด็น
ความสนใจของนักวิชาการที่มีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการน านโยบาย    
ไปปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับลักษณะความสนใจของผู้วิจัย เพ่ือค้นหากรอบแนวคิดที่เหมาะสมต่อการศึกษา
ปรากฏการณ์และสภาพการณ์ในปัจจุบันซึ่งเกิดจากการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสามารถน าเสนอได้
ดังต่อไปนี้ 

ชมภูนุช หุ่นนาค (2557 , หน้า 123 – 273) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน านโยบายผลิตผล
การเกษตรของไทยไปปฏิบัติ ศึกษานโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกในปี 2555/56 โดยท าการศึกษาวิเคราะห์
สภาวการณ์ และปัญหาการน านโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกในประเทศไทยไปปฏิบัติ ด้วยวิธีการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นข้อคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายเพ่ือน ามาวิเคราะห์
ร่วมกับหลักทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า การน านโยบายรับจ าน าข้าวไปปฏิบัติ      
ที่ผ่านมายังขาดเสถียรภาพอยู่มากและหน่วยปฏิบัติขาดอิสระต่อการควบคุมกระบวนการน านโยบาย      
ไปปฏิบัติ ด้วยรัฐบาลพยายามเข้ามาควบคุม ก ากับ สั่งการ ทั้งในด้านการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยใช้มาตรการเดียวกันทุกพ้ืนที่ซึ่งมีบริบทเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ประกอบกับ      
การควบคุมกิจการค้าข้าวของรัฐบาลแทนภาคเอกชน และการรับจ าน าข้าวด้วยราคาที่สูงกว่าราคาตลาด 
ส่งผลให้การระบายข้าวประสบปัญหา การใช้งบประมาณจ านวนมหาศาลอย่างไม่สมเหตุสมผลและ
ก าหนดกระบวนการด าเนินนโยบายที่ยาว มีขั้นตอนปฏิบัติและหน่วยงานราชการ เอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
มากมายซึ่งเอ้ือต่อการทุจริตได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยยังได้น าเสนอแนวทางและรูปแบบการน านโยบาย
ผลิตผลการเกษตรชนิดข้าวไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริงต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ  แบบองค์รวม อันได้แก่           
ความแตกต่างของบริบทเชิงพ้ืนที่และตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของชาวนาเป็นส าคัญ            
การก าหนดแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและปัจจัยการผลิตที่มี
ราคาสูง การมีส่วนร่วมของชาวนาและเพ่ิมศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ความสมดุลระหว่างอ านาจอย่าง
เป็นทางการจากบนลงล่างและการสะท้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการจากล่างข้ึนบนเพ่ือลดการควบคุมจาก
ฝ่ายการเมืองและระบบราชการ นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของกฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
สามารถผลักดันให้นโยบายประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ชาวนาส่วนหนึ่งได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการนโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกด้วยราคาข้าวเปลือกที่สูงขึ้น  ส่งผลให้ชาวนา         
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

 

วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง (2560, หน้า 178 – 188) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท 
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) โดยท าการวิเคราะห์กระบวนการน านโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกไปปฏิบัติ และ
การแสวงหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลที่เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ พบว่า รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบาย
โดยยกขึ้นเป็นนโยบายเร่งด่วน ท าให้กระบวนการต่างๆ ยังไม่ได้รับการทบทวนที่ดีเพียงพอ โดยเฉพาะ
ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความช านาญในนโยบาย ประกอบกับความซับซ้อนของหน่วยงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลต่อความคล่องตัวในการตัดสินใจ นโยบายก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ไว้          
อย่างชัดเจนแต่ก็มีความซับซ้อนในทางปฏิบัติ ในมุมมองด้านทรัพยากร พบว่า นโยบายประสบปัญหาใน
ความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณ เกษตรกรบางส่วนได้รับเงินช้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้
กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมากแต่ไม่เหมาะสมกับ
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ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้สูญเสียงบประมาณด าเนินการมหาศาล เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
ต้องเผชิญกับความรับผิดชอบและความเสี่ ยงสูง อันเกิดจากการก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่         
ไม่ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจซึ่งอาจพบว่ามีบุคคลแอบแฝงที่มิใช่ชาวนาน าข้าวมาจ าน ากับ
รัฐบาลเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกยังเกิดผลดีแก่เกษตรกร และช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง ค่านิยมในการท านาสูงขึ้น  ท าให้เกิดการจ้างงานเงินสะพัดในระบบ
มหาศาล แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการขาดทุนของรัฐบาลอย่างมหาศาลเช่นเดียวกัน 

 

สุธีรา มิตัง (2558, หน้า 54 – 146) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ แนวคิดและนโยบายการแก้ไขปัญหา
ความยากจนภายในชนบทบังกลาเทศ ขององค์กรภาคประชาสังคม ต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ
นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบังกลาเทศและสหประชาชาติ กรณีศึกษาธนาคารกรามีน 
โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรภาคประชาสังคมต่อการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในบังกลาเทศ การทบทวนบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจน การเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวแสดงที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐหลังจากได้รับอิทธิพลของ
แนวคิดการพัฒนาทางเลือก พบว่า การพัฒนาตามแนวคิดแบบตะวันตกไม่สามารถแก้ไขปัญหา            
ความยากจนและไม่สามารถกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมแก่ประชาชนได้ จากกรณีตัวอย่างของ
ประเทศบังกลาเทศที่ยังคงใช้แนวคิดดังกล่าวในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงประสบปัญหาความยากจนและ           
ความเหลื่อมล้ าทางทรัพยากรอยู่เช่นเดิม ดังนั้น การปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการพัฒนาทางเลือกโดย
องค์กรภาคประชาสังคมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภายใต้การริเริ่มของธนาคารกรามีน และค้นพบ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญได้แก่ การค านึงถึงสภาพของเศรษฐกิจในบริบทสังคมและพ้ืนที่มี           
ความแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงความส าคัญในอ านาจของรัฐบาลสู่การตัดสินใจแบบล่างข้ึนบนที่อาศัย
การมีส่วนร่วมของตัวแสดงที่หลากหลาย นโยบายของธนาคารกรามีน มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการ
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ลดปัญหาความยากจน และมุ่งพัฒนาให้ประชาชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้ มากกว่าการแสวงหาผลก าไรให้กับธนาคาร ตัวอย่างหนึ่งในนโยบายส าคัญ คือ การส่งเสริม
ให้สมาชิกร่วมเป็นเจ้าของธนาคาร การให้สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก เป็นต้น 
นอกจากนี้  ความส าเร็จของการแก้ปัญหาความยากจนของธนาคารกรามีน ส่ งผลให้องค์การ
สหประชาชาติเห็นความส าคัญกับแนวคิดการพัฒนากระแสรองเป็นทางเลือกในการพัฒนากระบวนการ
แก้ไขปัญหาความยากจนมากขึ้น 
 

ลักษณา ศิริวรรณ (2560, หน้า 37 – 50) ได้ศึกษาวิจัยกรอบแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจากมุมมองพฤติกรรมองค์การและนโยบายสาธารณะ           
ในบริบทของความรู้ความสามารถของบุคลากร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การสื่อสาร การจูงใจ และ            
การรับรู้ ภายใต้สมมุติฐาน ความรู้ ทักษะของบุคลากรและภาวะผู้น าแบบท างานเป็นทีมของผู้บริหาร           
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการสื่อสารเกี่ยวกับค ารับรองการปฏิบัติราชการ การสื่อสารมีความสัมพันธ์              
เชิงบวกต่อแรงจูงใจ และการรับรู้ในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดจนแรงจูงใจ
และการรับรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่า องค์การที่ขาดการส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีมและขาดการสื่อสารข้อมูลให้บุคลากร
เข้าใจในวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงของค ารับรองการปฏิบัติราชการ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านจาก
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บุคลากรระดับปฏิบัติการ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการถ่ายทอดสาระส าคัญและตัวชี้วัดให้แก่บุคลากร
ในการรับรู้และท าความเข้าใจโดยทั่วถึง ด้วยวิธีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ สามารถสร้างการรับรู้ได้ดี
ว่าหนังสือเวียนหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การ
ต่างๆ ควรพิจารณาการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร 
ผู้บริหารควรสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานต่างๆ ด้วยทรัพยากรที่เพียงพอ ส าหรับการสื่อสารสร้าง          
การรับรู้ข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับ ผู้บริหารควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นให้
บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของค ารับรองการปฏิบัติราชการ และสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถก าหนดหรือแสดงความคิดเห็นในการก าหนดตัวชี้วัดของตนเองได้ และการให้รางวัล
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
ชุติมณฑน์ วงษ์ค าหาร (2559 , หน้า 46 – 57) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความส าเร็จในการน า

นโยบายการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชน
ปากเกร็ดร่วมใจ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน านโยบายการยกระดับ
กองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 และ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยใช้วิธีการศึกษา         
เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผลการศึกษา
พบปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความส า เร็จของการน าน โยบายไปปฏิ บั ติ  ป ระกอบด้ วย  ปั จจั ยด้ าน          
คณะกรรมการบริหารกองทุนมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นอย่างดี 
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน ส าหรับปัจจัยด้านการก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัตินั้น พบว่า คณะกรรมการมีการจัดระบบโครงสร้างและแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ           
อย่างชัดเจน ปัจจัยด้านรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พบว่า คณะกรรมการมีปฏิสัมพันธ์          
ในลักษณะต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการผ่านความร่วมมือของบุคคล
หลายฝ่าย หลายองค์กรและหลายสถาบันที่เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า 
การบูรณาการท างานในรูปแบบของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในระดับอ าเภอ ตลอดจนการน าวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีมาปรับใช้กับการแก้ปัญหาของกองทุน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในองค์กร เปิดโอกาสให้สมาชิกของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าตลอดทั้งกระบวนการ 
จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการก าหนดระเบียบ กติกา ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงานของ
สถาบัน แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันยังคงประสบปัญหาด้านความล่าช้าในการให้บริการแก่สมาชิก          
เป็นอย่างมาก เนื่องมาจากขึ้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกินความจ าเป็น ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรให้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนกระบวนการให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลการท าธุรกรรม        
ของสมาชิก เพื่อความแม่นย าและความรวดเร็วในการให้บริการ นอกจากนี้ สถาบันควรจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันให้ชัดเจน รวมถึงการพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบสถาบันให้สอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว อันเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้การน านโยบายการยกระดับกองทุน
หมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ 

 

อัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2557, หน้า 45 – 52) ได้น าเสนอยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
ความยากจนด้วยตนเองในระดับครัวเรือน กรณีศึกษา ครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
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อ าเภอโคกศรีสุวรรณ จังหวัดสกลนคร โดยศึกษาวิเคราะห์จากสภาพปัญหาความยากจนในระดับ
ครัวเรือน เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยตนเอง        
ในระดับครัวเรือน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณผสมผสานกับวิธีการเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพปัญหาและสาเหตุแห่งความยากจนเป็นปัญหาเชิงซ้อนที่มีตัวแปรต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย 
และมีความแตกต่างกันในระดับของบุคคล และครอบครัว โดยสภาพปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการ       
ขาดแคลนเงินทุนประกอบอาชีพ มากถึงร้อยละ 100 ครัวเรือนมีรายได้น้อย กว่าร้อยละ 90 สมาชิก          
ในครัวเรือนมีปัญหาด้านสุขภาพ ชราภาพ และไม่มีเงินเก็บออมร้อยละ 80 ครัวเรือนมีหนี้สินกว่าร้อยละ 
76.67 ขาดทักษะและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพกว่าร้อยละ 63.33 ครัวเรือนไม่มีที่ดิ นท ากิน       
เป็นของตนเองร้อยละ 60 มีสมาชิกในครอบครัวไม่สมดุลกับรายได้ กว่าร้อยละ 43.33 ครัวเรือนประกอบ
อาชีพรับจ้างหรือประกอบอาชีพที่มีลักษณะไม่มั่นคงร้อยละ 33.33 และครัวเรือนมีสมาชิกที่ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ร้อยละ 26.67 นอกจากนี้ยังพบว่า ครัวเรือนยากจนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมกว่าร้อยละ 86.66 และอาชีพรับจ้างเพียงร้อยละ 6.67 นอกจากนั้นเป็นครัวเรือนที่ไม่มีอาชีพ 
หรือต้องให้การสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิด          
ความยากจนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพการท านา ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา
ความยากจนในระดับครัวเรือนจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิค SWOT เป็นรายครัวเรือน    
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยอาศัยการบูรณาการทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ตามบริบทลักษณะปัญหาและศักยภาพของแต่ละครัวเรือนเป็นส าคัญ 

 

ธนา มณีพฤกษ์ (2559, หน้า 852 – 857) ได้น าเสนอผลการศึกษาวิจัยในความล้มเหลวของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายการสร้างงานในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการวิเคราะห์และน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลให้นโยบายไม่ประสบผลส าเร็จจากการน าไป
ปฏิบัติ ประกอบด้วย โครงการมีขนาดใหญ่และใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างยาวนานมากกว่า 4 ปี 
ประกอบกับการเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์ของงบประมาณเพ่ือน าไปให้นักธุรกิจกู้ยืม และงบประมาณ
บางส่วนถูกใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงานที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามสาเหตุส าคัญของความล้มเหลวการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เกิดจากการมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกนิความจ าเป็น ส่งผลให้เกิดการตีความใน
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน ซึ่งน าไปสู่วิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และเกิดผลลัพธ์
ที่แตกต่างกันไปด้วย 

 

รุ่งทิพย์ ละมุล (2558, หน้า 61 – 97) ได้ศึกษาวิจัยการน านโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกของ
รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาต าบลนาแก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร         
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ และเปรียบเทียบปัญหาระหว่างการน า
นโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลนาแก กับข้อสังเกตทั่วไปของปัญหาในการรับจ าน าข้าวเปลือกระดับ
รัฐบาล โดยกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบาย        
ไปปฏิบัติไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ปัจจัยด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติไม่เพียงพอ 
ปัจจัยด้านข้อจ ากัดของแหล่งงบประมาณที่ไม่อ านวยต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ านวนใบประทวนที่มีอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อจ านวน
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ชาวนาที่น าข้าวมาจ าน า ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพของข้าว คือ การตรวจสอบความชื้นและ
สิ่งเจือปนของโรงสีที่ไม่มีมาตรฐานและขาดเครื่องมือที่ทันสมัย บางโรงสีใช้การคาดคะเนโดยสายตา 
ปัญหาด้านความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ เช่น พ่อค้า
คนกลางและโรงสีที่เสียผลประโยชน์ ปัญหาด้านอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความไม่ชัดเจนของนโยบายและวิธีการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน และซ้ าซ้อนกัน 
น าไปสู่ความล่าช้าในการน านโยบายไปปฏิบัติ เปิดโอกาสให้เกิดการหาประโยชน์โดยมิชอบได้โดยง่าย 
นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านทัศนคติของหน่วยงานบางแห่งที่ไม่ยอมรับในวัตถุประสงค์ของนโยบาย           
โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่เสียผลประโยชน์จากการน านโยบายไปปฏิบัติ และเมื่อพิจารณาปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของต าบลนาแก เปรียบเทียบกับปัญหาที่พบในระดับรัฐบาล พบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึง
กันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของปัญหา และสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาก็แตกต่างกันออกไป 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอว่า ควรก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์การที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และลดจ านวน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือลดความช้ าซ้อนในการตัดสินใจ การจ ากัด
ปริมาณข้าวต่อเกษตรกรหนึ่งคน เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณในการเช่าโกดังเก็บข้าว และลดราคา       
รับจ าน าลงให้มีความสอดคล้องกลไกด้านราคาตลาดค้าข้าว อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวควรน าไป
ปฏิบัติเพียงระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้น  

 

Mc Tigue Clare และ Monios Jason (2018, pp. 1 – 9) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ อุปสรรคของ
การน านโยบายการขนส่งสาธารณะในท้องถิ่นไปปฏิบัติ กรณีการวิเคราะห์นโยบายรถโดยสารสาธารณะ
ของพ้ืนที่ เกาะ Great Britain ในสหราชอาณาจักร (Identifying barriers to implementation of 
local transport policy: An analysis of bus policy in Great Britain) โดยมี วั ตถุป ระสงค์ เ พ่ื อ
ชี้ให้เห็นอุปสรรคในการน านโยบายการขนส่งสาธารณะโดยรถประจ าทางไปปฏิบัติในท้องถิ่นของพ้ืนที่
เกาะ Great Britain ในสหราชอาณาจักร ผ่านข้อคิดเห็นเชิงส ารวจผู้ใช้บริการผ่านสื่อออนไลน์ และ       
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ ผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนาภายใต้แนวคิดทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสาน พบว่า ส่วนท้องถิ่น       
ต้องเผชิญกับความท้าทายในการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ อันมีลักษณะปัญหาเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ ทรัพยากรของนโยบายในส่วนของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ จ านวนและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ 
ความชัดเจนของการสื่อสารระหว่างองค์การต่างๆ ทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางมายังส่วนท้องถิ่น และ         
จากส่วนท้องถิ่นถึงรัฐบาลกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของนโยบายกับมาตรการที่เลือกใช้ใน
การขับเคลื่อนนโยบาย  และการตรวจติดตามผลการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่ อง ล้วนเป็นหัวใจ
ส าคัญของความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 

Xiaoliang และ Xiaojin (2019, pp. 86 – 93) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ลัทธิสิ่งแวดล้อมนิยมแบบ
เผด็ จก ารและการน าน โยบ ายด้ าน สิ่ งแ วดล้ อม ไป ป ฏิ บั ติ ขอ งป ระ เท ศจี น  (Authoritarian 
environmentalism and environmental policy implementation in China) โดยมุ่งเน้นไปที่การ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศ
ควบคู่ไปกับกลไกของรัฐบาลกลางต่อสิ่งจูงใจในการให้รางวัลและการลงโทษต่อการน านโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติของรัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลเจียงซู ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การน านโยบายด้าน
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สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติของรัฐบาลท้องถิ่นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก ข้อจ ากัดของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของแต่ละท้องถิ่นและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของรัฐบาลท้องถิ่น 
ก่อให้เกิดการขัดขวางการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง มาตรการทางกฎหมายที่เด็ดขาดของ
รัฐบาลส่วนกลาง ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมการปล่อยมลพิษรวมฉบับที่ 11 แผน 5 ปี 
(Total Emissions Reduction in the 11 Five – Year Plan, FYP) นั้น สามารถควบคุมรัฐบาลท้องถิ่น
ในมณฑลเจียงซู น านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถควบคุมรัฐบาลท้องถิ่นในการออกใบอนุญาตควบคุมการปล่อยมลพิษในอากาศ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกลางก าหนด นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลหรือ      
การลงโทษรัฐบาลท้องถิ่นที่เด็ดขาด สามารถจูงใจให้รัฐบาลท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได้
อย่ างแท้ จริ ง  อย่ างไรก็ ตาม  สาเหตุ ส าคัญ ท าให้ การน าน โยบายด้ านสิ่ งแวดล้ อม ไปปฏิ บั ติ                
ประสบความส าเร็จในประเทศจีน อาจเนื่องมาจาก ความชัดเจนของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
นโยบายการได้รับการสนับสนุนทรัพยากร จากรัฐบาลกลางในระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติการได้รับ
รางวัลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ความเสี่ยงและความรุนแรงของการลงโทษค่อนข้างสูงส าหรับรัฐบาลท้องถิ่น         
ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย รัฐบาลท้องถิ่นต้องจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินนโยบายที่อ้างอิงตาม
นโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางเป็นส าคัญ 

 

Paul Manna และ Susan Moffitt (2019, pp. 185 – 192) ได้ศึกษาการตรวจสอบย้อนกลับ
ของนโยบายที่ซับซ้อน เมื่อฝ่ายการเมืองมีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ( traceable tasks 
and complex policies when politics matter for policy implementation)  พ บ ว่ า  ก า ร น า
นโยบายไปปฏิบัติของฝ่ายการเมืองนั้น เป็นไปด้วยหลักของผลประโยชน์มากกว่าความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบาย นโยบายสาธารณะจึงเป็นผลของความขัดแย้งทางการเมือง 
และความท้าทายของการน านโยบายไปปฏิบัติในมุมมองของนักวิชาการ คือ การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ตัวอักษรทางกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้โดยละเลยเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน 
แน่นอนว่าการออกแบบนโยบายของรัฐบาลทุกยุคสมัย เป็นรูปแบบทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่แตกต่าง
กัน และนโยบายที่ฝ่ายการเมืองเหล่านั้นก าหนดหรือเสนอต่อรัฐบาล ล้วนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรของ
นโยบาย ตลอดจนผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบาย ข้าราชการเป็นเพียง
สื่อกลางในการน านโยบายไปปฏิบัติเท่านั้น จากข้อค้นพบของผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่าฝ่ายการเมืองมีอิทธิพลเป็น
อย่างมากต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ และกฎหมายเป็นองค์ประกอบของนโยบายที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ
ตาม แต่ในบางกรณีของการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนั้น กลับส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการละเลยบริบทความเป็นจริงของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 

 

Liao Xiaodong, Liu Xiaoping และ Feng Feng (2019, pp. 1 – 6) ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ ( research on citizen 
participation in the Implementation of public policy in big data age) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ        
ในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ ภายใต้มาตรการที่ถูกก าหนดโดยเทศบาลเมืองบาเฮีย ประเทศบราซิล พบว่า        
การน านโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบาเฮียยังคงขาดปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็น
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สาเหตุส าคัญที่ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การ
สื่อสารข้อมูลมีความทันสมัย ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐได้อย่างง่ายดาย และ
นโยบายที่ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการน าไปปฏิบัติ ย่อมได้รับการต่อต้านจากประชาชน
เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอว่าเทศบาลเมืองบาเฮียควรพิจารณาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผ่านโซเชียวมีเดีย มาเป็นกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางระหว่างภาครัฐกับประชาชน         
ต่อนโยบายสาธารณะนั้นๆ ได้โดยผ่านช่องทาง WhatsApp 

 

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการในการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารทางราชการ คู่มือปฏิบัติงาน และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือค้นหา      
ตัวแบบและทฤษฎีที่เหมาะสมเพ่ือเป็นหลักหรือเครื่องชี้น าในการศึกษาวิจัย แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมิได้
ยึดถือตัวแบบและทฤษฎีดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้การวิจัยเพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยยังได้ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาข้อเท็จจริง และบริบทเชิงพ้ืนที่ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง กรอบแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นเครื่องน าทางในงานวิจัยเชิงคุณภาพย่อมมีความส าคัญ อันจะช่วยให้การพิจารณา
ปัญหา และปัจจัยมีกรอบน าทางเพ่ือควบคุมทิศทางของการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
นอกจากนี้ ทฤษฎียังสามารถอธิบายความสลับซับซ้อนของปัญหาและปรากฏการณ์ในกรณีศึกษา         
หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การวิจัยเชิงคุณภาพอยู่บนพ้ืนฐานของการอ้างอิงทฤษฎีเป็นเครื่องน าทาง
ในการวิจัย ทั้งในส่วนของก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป (จุมพล หนิมพานิช, 2551, หน้า 164 – 166) 
 

 ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ตัวแบบและทฤษฎี  จากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยมุ่งเน้นศึกษาเชิงลึกในทฤษฎีด้านการน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ข้อค้นพบของนักวิชาการที่ส าคัญในแต่ละยุคสมัยได้เสนอมิติและ        
ตัวแบบของทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติไว้อย่างหลากหลาย ทั้งในส่วนที่มีความสอดคล้องและแตกต่าง
กัน อย่างไรก็ตามทฤษฎีที่นักวิชาการได้น าเสนอมานั้นล้วนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ทั้งนี้ เพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระในการวิจัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้วิจัยได้ศึกษาการน า
นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่        
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมุ่งพิจารณามิติที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับลักษณะของนโยบาย
ให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ Van  Meter และ Van 
Horn เพ่ือประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วยมิติขององค์ประกอบที่ส าคัญทั้งสิ้น 7 มิติ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติไว้ดังนี้ 
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มิติที่  1  มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objectives) ประกอบด้วย                 
2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายมีความสอดคล้องกับลักษณะของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ และ (2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายสามารถพิสูจน์        
ความชัดเจนเชิงประจักษ์ได้ 

มิติที่  2 ทรัพยากรของนโยบาย (policy resources) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่               
(1) การจัดสรรงบประมาณเพียงพอและเหมาะสม (2) ปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบาย         
ไปปฏิบัติเพียงพอและเหมาะสม (3) ประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ
และเหมาะสม (4) วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ ทันสมัย สามารถใช้งานได้ และเหมาะสมต่อการใช้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ และ (5) ห้วงเวลาและระยะเวลาของการปฏิบัติมีความเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ 

มิติที่  3 การสื่อสารข้อความระหว่างองค์การและกิจกรรมเพ่ือบังคับใช้ให้ ได้ผล ( inter-
organizational communication and enforcement activities) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) ความชัดเจน ความเที่ยงตรง ความสม่ าเสมอ ความเหมาะสม และความรวดเร็วต่อเหตุการณ์ 
ของการสื่อสารข้อมูลในการน านโยบายไปปฏิบัติ (2) กลวิธีที่เหมาะสมในการโน้มน้าวใจให้เจ้าหน้าที่น า
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (3) ความสามารถในการโน้มน้าวใจของเจ้าหน้าที่ผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติที่มีต่อประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านในการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (4) ความสามารถในการโน้มน้าวใจของประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านต่อ
ครัวเรือนเป้าหมาย และ (5) ความสามารถในการสื่อสารภายในของหน่วยปฏิบัติ ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับ
หน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน 

มิติที่  4 การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่          
(1) ความเหมาะสมของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ            
(2) บรรทัดฐาน สิ่งจูงใจ และมาตรการในการลงโทษที่มีความเหมาะสม 

มิ ติ ที่  5  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ห น่ ว ย ป ฏิ บั ติ  (characteristics of implementing agencies) 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ลักษณะโครงสร้างและความซับซ้อนของหน่วยปฏิบัติ             
(2) ความชัดเจนของการก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับ
หน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติ งานระดับหมู่บ้ าน และ                        
(4) ความสอดคล้องของนโยบายที่มีต่อภารกิจของหน่วยปฏิบัติ  

มิติที่  6 บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (contexts of social, economic and 
political) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การสนับสนุนและคัดค้านระหว่างหน่วยปฏิบัติกับ
หน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน (2) การสนับสนุน
และคัดค้านของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (3) ความเหมาะสมของวิธีการหรือขั้นตอนการน านโยบาย         
ไปปฏิบัติต่อบริบทสภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ (4) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมในการประกอบอาชีพ
ของครัวเรือนเป้าหมาย 
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มิติที่ 7  ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (disposition the implements) ประกอบด้วย           
2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบาย และ (2) พฤติกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัตินโยบายของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

ส าหรับนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประกอบด้วย                 
(1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการน าของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  (2) เพ่ือเสนอ
รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า จากความสัมพันธ์ของมิติและองค์ประกอบของการน านโยบายสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ สามารถเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
และน าไปสู่การเชื่อมโยงกับค าถามในการวิจัยที่ก าหนดไว้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย (1) การน านโยบาย
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของอ าเภอเลาขวัญ              
จงัหวัดกาญจนบุรี เป็นอย่างไร และ (2) รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีควรเป็นเช่นไร ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
เสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.14  กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

การน านโยบายไปปฏิบตั ิ
1. มาตรฐานและวตัถุประสงค์ของนโยบาย 
2. ทรัพยากรของนโยบาย 
3. การสื่อสารข้อความระหว่างองค์การ 

และกิจกรรมเพื่อบังคับใช้ให้ได้ผล 
4. การบังคับใช้กฎหมาย 
5. ลักษณะของหน่วยปฏิบัต ิ
6. บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
7. ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัต ิ

 

นโยบายสรา้ง
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นโยบายสรา้ง

สัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตัิ ในบริบทของ
พื้นที่อ าเภอเลาขวญั 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (output) 



 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี                 
ที่ได้น าเสนอประเด็นด้านแนวคิด และทฤษฎีนโยบายสาธารณะ การน านโยบายไปปฏิบัติในมุมมองของ
ทัศนะแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้พรรณนากระบวนการของนโยบายสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมระดับ
ส่วนกลาง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงบริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ไว้โดย
ละเอียด ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ทั้งในส่วนผลงานวิจัยของนักวิชาการภายในประเทศ และนักวิชาการต่างประเทศ ซึ่งนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจและสามารถน ามาประยุกต์หรือเป็นแนวคิดส าหรับการก าหนด
กรอบแนวคิดให้เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี  

 ในบทนี้ จะน าเสนอวิธีการศึกษาวิจัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นแนวทางที่ส าคัญอันจะน าไปสู่การค้นหา
ค าตอบจากค าถามการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ แนวทางการศึกษาวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และกรอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดเป็นกรอบในการอธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของการน า
นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ผ่านการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด ถี่ถ้วน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไม่สามารถก าหนดล าดับขั้นของ
การศึกษาไว้ล่วงหน้าให้แน่นอนได้ ดังนั้น จึงต้องศึกษามิติต่าง ๆ สลับกันไปมา แต่อย่างไรก็ตาม            
ต้องพิจารณาความส าคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมิติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการศึกษาวิจัย ค าถามใน
การศึกษาวิจัย ตลอดจนวิธีการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนในการวิจัยให้ตรง
ประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Maxwell, 1996, p. 3) 

 ส าหรับการศึกษาวิจัย เรื่อง การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative Research) ในรูปแบบกรณีศึกษา โดยการศึกษาวิจัยข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การน านโยบายไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการศึกษาวิจัย 
เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการศึกษาวิจัยตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ 
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ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ เริ่มต้นจากศึกษาข้อมูลในลักษณะทุติยภูมิ (secondary research) 
กล่าวคือ การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ คู่มือ
ปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติโดยละเอียด และน าไปสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ล าดับต่อมาคือการรวบรวม
ข้อมูลส าคัญในลักษณะ ปฐมภูมิ  (primary research) โดยหน่วยการวิเคราะห์ เป็นระดับบุคคล 
ประกอบด้วย ประชาชน บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบาย
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ส าหรับการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญนั้น ผู้วิจัยใช้กระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมกับกรณีศึกษา โดยไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น ส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส าคัญ ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (semi-structured interviews) เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ ด้วยค าถามเชิงลึกปลายเปิด 
(in-depth interview) ซึ่งประกอบด้วยค าส าคัญ (keywords) เป็นเครื่องชี้น าการสัมภาษณ์ ส าหรับ
ควบคุมทิศทางของค าตอบให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และสามารถชี้น าให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เข้าใจค าถามมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มองข้ามบริบทที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์ อาทิ 
การแสดงกิริยาท่าทาง น้ าเสียง ตลอดจนองค์ประกอบของสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอก ที่อาจส่งผล
เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ นอกจากนี้รูปแบบของแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์
สามารถเรียงล าดับการถามค าถามได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จึงมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (structured interview) โดยก าหนดข้อ
ค าถามก ากับไว้เป็นแนวทาง แต่สามารถยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนถ้อยค า หรือค าถามให้มีความ
เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเฉพาะบุคคล และสถานการณ์การสัมภาษณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส าคัญ 
ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัย จ านวน 2 ท่ าน 
และ บุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ท่าน 
โดยเป็นผู้เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบ
สัมภาษณ์ และตีความค าตอบที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวก่อนด าเนินการใช้แบบ
สัมภาษณ์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลส าคัญ 

ในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับบุคคลโดยใช้แบบสอบถาม ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้าด้านการรวบรวมข้อมูล (data triangulation) เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ประการแรกคือ 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารส าคัญทางราชการ หรือเรียกว่าการวิจัยเชิงเอกสาร และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) ซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้อง สมบูรณ์ของค าตอบที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และประการต่อมาคือ กระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group 
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discussion) โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 คน เพ่ือเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส าคัญที่ได้จาก
การสัมภาษณ์จากบุคคลโดยตรง 

ส่วนสุดท้าย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้แนวคิดและทฤษฎีส าหรับสร้างกรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูลหรือการจ าแนกหรือจัดกลุ่มของข้อมูล การแสดงข้อมูล ตลอดจน
การวิเคราะห์และค้นหาข้อสรุปของข้อมูล โดยวิธีการน าเสนอแบบการพรรณนา (descriptive) เพ่ือมุ่ง
แสดงรายละเอียดของปรากฏการณ์จากกรณีศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การออกแบบการวิจัย 
 ในภาพรวมของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่านโยบายดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิต ค่านิยมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้
เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ หรือก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบการเมืองในท้องถิ่นนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่า การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มี
ลักษณะเป็นอย่างไร และรูปแบบของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ควรมีลักษณะอย่างไร  

การออกแบบการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของการน านโยบายไปปฏิบัติ และเป็นวิธีการที่เข้าถึงข้อมูลที่ดี 
สาระส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพมิได้อยู่ที่ธรรมชาติของข้อมูล หากแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ ภายใต้บริบทที่ท าการศึกษาวิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, อ้าง
ถึงใน เบญจา ยอดด าเนิน และคณะ, 2544, หน้า 39) ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสารและเก็บข้อมูลส าคัญในพ้ืนที่จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ และน าไปสู่
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดระเบียบ และน าเสนอข้อมูลในมุมมองของทัศนะของผู้ให้ข้อมูลส าคัญอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยค านึงถึงจริยธรรมในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ โดยการน าเสนอข้อมูล
ต่าง ๆ ในส่วนของทัศนะของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนั้น ผู้วิจัยมิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อความใด 
ๆ ที่มีลักษณะชี้เฉพาะถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ ส าหรับคุณลักษณะส าคัญของการออกแบบการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้  ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Patton ในการออกแบบการวิจัยโดย มีลักษณะดังต่อไปนี้                
(Patton, 1990, pp. 39 – 41) 

1) การวิจัยในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ กล่าวคือ ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลส าคัญในบริบทพ้ืนที่จริงของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้คัดเลือก
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แบบเฉพาะเจาะจง ตามการมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยผู้วิจัย
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถตอบค าถามได้ตามความสมัครใจ
และสะดวกใจ ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นกันเองให้มากที่สุด โดยใช้วิธีการ
พูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือลดความตึงเครียดหรือความประหม่าของผู้ถูก
สัมภาษณ์ หรือลดความรู้สึกว่าเหมือนถูกบีบบังคับในการตอบค าถาม ในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรู้สึกไม่
สะดวกใจตอบค าถามในบางข้อ ผู้วิจัยจะเปลี่ยนค าถามหรือลักษณะของค าถามโดยทันที และในกรณีที่
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต้องการยุติการให้สัมภาษณ์ สามารถยุติได้ในทันทีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจะตอบค าถามนอกเหนือประเด็นไปบ้างก็ให้ความสนใจในประเด็นนั้นอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการเช่นนี้
จะท าให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงและตรงตามประเด็นที่
ผู้วิจัยต้องการได้เป็นอย่างดี 

2) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย กล่าวคือ นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญโดย
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้ว ผู้วิจัยในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ มี
โอกาสโดยตรงที่สามารถสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยวิธีการ
สังเกตแบบมี  ส่วนร่วม (participant observation) การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การน านโยบายไปปฏิบัติของบุคลากรภาครัฐ ประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน (ปราชญ์ชุมชนหรือ   
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน) ตลอดจนประชาชนกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย (ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน) 
โดยการสังเกตพฤติกรรมแบบมีโครงสร้าง (structured observation) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ก าหนดไว้ ลักษณะการสังเกตพิจารณาจากความจริงทั่วไปเฉพาะเรื่อง ผ่านการสอบถามข้อคิดเห็น การ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสมบูรณ์เพียงพอ ส าหรับน าไปสู่
ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ โดยจะไม่เน้นกระบวนการหรือปัจจัยในตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัย
ใช้เป็นเครื่องมือน าทางการวิจัยหรือตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ เพ่ือท าให้การวิจัยปราศจากอคติ  

3) ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก กล่าวคือ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือเชิงปริมาณ เนื่องจากใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ในบริบทระดับบุคคล ตลอดจนการสนทนากลุ่ม ข้อมูลที่
ได้จึงเป็นลักษณะเชิงพรรณนา (descriptive) ตามข้อคิดเห็นที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญค้นพบหรือเกิดจาก
ประสบการณ์โดยตรง อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า ผู้วิจัยจะปฏิเสธข้อมูลเชิงปริมาณแต่ประการใด 
หากเห็นว่ามีประโยชน์กับประเด็นที่ศึกษาก็จะน าเข้าประกอบการอธิบายหรือการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่รอบด้านและเป็นองค์รวมซึ่งสามารถน ามาประกอบการอธิบายผลได้ 
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 4) การสร้างความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กล่าวคือ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
เริ่มต้นจากการขอเข้าพบและพูดคุยอธิบายวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยให้กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญรับทราบก่อน 
โดยอาศัยหนังสือที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การขอเข้าพบและการสัมภาษณ์ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ต่อไป 

 5) ใช้วิธีวิจัยที่มีความยืดหยุ่นสูง กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามที่จะ
ใช้สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แต่เมื่อด าเนินการ
สัมภาษณ์จริงกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ บางครั้งจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบหรือทิศทาง หรือเปลี่ยนข้อ
ค าถาม เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่บนฐานของ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นส าคัญ 

3.1.1 การวิจัยแบบกรณีศึกษา 
รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาแบบกรณีศึกษา     

(case study) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการมุ่งเน้นปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ (one phenomenon) ซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกศึกษาในเชิงคุณภาพโดยไม่ค านึงถึงจ านวนของแหล่งข้อมูลส าคัญ (sites) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(participants) หรือเอกสารต่าง ๆ (documents) ของกรณีศึกษา เช่น การเลือกศึกษาบริบทของพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง ทั้งนี้ กรณีศึกษาอาจจ าแนกรายละเอียดออกไปตามกลุ่มประชากร (demography groups) ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ แต่
อย่างไรก็ตาม การศึกษาแบบกรณีศึกษาเพียงปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งนั้น ไม่มุ่งเน้นการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มประชากรด้วยวิธีการทางสถิติ แต่มุ่งเน้นความชัดเจนเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของกลุ่มประชากรที่สนใจ ที่สามารถให้ข้อมูลส าคัญและน าไปสู่การตอบค าถามของการวิจัย
ได้  (James McMillan, 2000, pp. 3 – 10) นอกจากนี้  Yin ได้ให้ค าจ ากัดความของการวิจัยแบบ
กรณีศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ โดยการวิจัยเชิงกรณีศึกษา มีขอบเขตสมบูรณ์และชัดเจนในตัวเอง และ
สามารถก าหนดรูปแบบและสถานที่ตามที่ต้องการ รวมถึงเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติของ
การมุ่งแสวงหาค าตอบด้วยค าถามลักษณะอย่างไร และท าไม แต่การศึกษาวิจัยในแบบกรณีศึกษาเป็น
สถานการณ์ซึ่งผู้วิจัยสามารถควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ยากหรือไม่สามารถควบคุมได้เลย 
(Yin, 1993, p. 1) นอกจากนี้ความหมายตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค า
ว่า กรณีศึกษาไว้ 2 นัยส าคัญ ได้แก่ (1) การศึกษารายกรณี ซึ่งอาจเป็นบุคคล ชุมชน หน่วยงาน เรื่อง 
เหตุการณ์ หรือปัญหา โดยเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ในเรื่องนั้นอย่างละเอียดและมีการวิเคราะห์
เจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถให้การ
ปรึกษาในเรื่องนั้นได้ (2) ในทางการวิจัย หมายถึง การน าข้อมูล รายละเอียดของกรณีศึกษามาใช้เป็น
หลักฐานในการสรุปหลักการต่ าง ๆ  (ราชบัณ ฑิ ตยสถาน , 2554 , http://www. royin.go.th/ 
dictionary/, 10 เมษายน 2562)  

ประเภทของกรณีศึกษา มีลักษณะการเลือกศึกษาที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้วิจัยเอง 
(intrinsic case studies) โดยมุ่งแสวงหาค าอธิบายปรากฏการณ์ในสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการ
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น านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้วิจัยมีความคุ้นเคยอยู่พอสมควรแล้ว (emic issues) แต่ยังขาดความ
เข้าใจในเชิงลึกส าหรับการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากผู้วิจัยเห็น
ว่า กรณีศึกษานี้ เป็นตัวแทนของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในกรณีอ่ืน ๆ การแสวงหาค าอธิบายและรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
กรณีศึกษา สามารถช่วยพัฒนากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น 

ประการต่อมาคือ การวิจัยแบบกรณีศึกษาที่มุ่งน าเสนอผลการวิจัยโดยค าอธิบาย 
(explanatory case studies) กล่าวคือ การมุ่งเน้นแสดงสาระส าคัญของรายละเอียดข้อมูลส าคัญ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะพ้ืนที่กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อมูล และน าไปสู่
การก าหนดรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่มีความเหมาะสมส าหรับน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงการเสนอข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ ซึ่งในส่วนนี้ 
ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณร่วมประกอบค าอธิบายไว้ด้วย เพ่ือเสริมค าอธิบายให้มีความสมบูรณ์ 
ชัดเจนยิ่งขึน้ 

ส าหรับประเด็นด้านการเลือกพ้ืนที่ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่การศึกษาวิจัยการน า
นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยสาเหตุเนื่องจาก พื้นที่อ าเภอเลาขวัญ มีบริบทของความเป็นสังคมชนบทที่มีความ
แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนของลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นพ้ืนที่ราบสูงสลับภูเขา 
ลักษณะทางสภาพแวดล้อม คุณภาพของดินและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ลักษณะของการประกอบอาชีพ 
ประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม รวมถึงรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ตลอดจนประชาชนกลุ่มเป้าหมายของนโยบายที่มีจ านวน
มากอีกด้วย   

อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยแบบกรณีศึกษาในครั้งนี้เป็นกระบวนการส าหรับค้นหาค าตอบ
ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเชิงคุณภาพ ที่สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตามห้วงเวลาและสถานการณ์ จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการศึกษาปัญหาอย่างลึกซ้ึงเพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหา
ที่ท าการศึกษาอย่างเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยที่ก าหนดไว้  ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการศึกษาปัญหาลักษณะเจาะลึกเป็นแบบกรณีศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือแสวงหาค าตอบต่อค าถามการวิจัยที่ครอบคลุมสภาวการณ์ของการน านโยบาย
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด              
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาอย่างเข้มข้นและสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ก าหนด 

3.1.2 หน่วยในการวิเคราะห์ 
ส าหรับหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (unit of analysis) ในทางการวิจัย หมายรวมถึง

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลส าคัญ ซึ่งอาจเป็นระดับปัจเจก
บุคคล กลุ่มบุคคล สิ่งของ พ้ืนที่ สังคมในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ต าบล จังหวัด หรือประเทศ หน่วยงาน
หรือองค์การที่เป็นหน่วยการวิเคราะห์ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูลส าคัญและน าไปสู่การ
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วิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผล ส าหรับมุมมองการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้น แบ่งหน่วยวิเคราะห์
ออกเป็น 6 ระดับ ประกอบด้วย (1) หน่วยการวิเคราะห์ระดับปัจเจกบุคคล (individual unit) หรือ
เรียกว่า การวิเคราะห์ระดับจุลภาค (micro analysis) ได้แก่ คุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของปัจเจกบุคคล เช่น 
อายุ  อาชีพ การศึกษา พฤติกรรม และทัศนคติด้านต่าง ๆ (2) หน่วยการวิเคราะห์ระดับกลุ่ม               
(group unit) ได้แก่ อัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างต่อประชากรทั้งหมด อัตราส่วนเพศ ระดับการศึกษาโดย
เฉลี่ย อัตราการใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยการวิเคราะห์ระดับกลุ่มอาจประกอบด้วยหลายกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นการตีความหมายของความแตกต่างระหว่างหน่วยการวิเคราะห์ระดับ
กลุ่มควรระมัดระวังมิให้ เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล (3) หน่วยการวิเคราะห์ระดับองค์การ 
(organization unit) ได้แก่ ส านักงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยโครงสร้างขององค์การดังกล่าวมี
เสถียรภาพไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย แต่หากสมาชิกขององค์การสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
คุณสมบัติบางประการขององค์การมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกภายในองค์การโดยตรง เช่น ผลผลิตของ
องค์การ แต่ในทางกลับกัน คุณสมบัติบางประการขององค์การไม่ได้แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของ
สมาชิกภายในองค์การ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจขององค์การ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกสมาชิกและ
ก าหนดความก้าวหน้า เป็นต้น (4) หน่วยการวิเคราะห์ระดับสถาบัน (institution unit) เช่น สถาบันนิติ
บัญญัติ สถาบันทางการเมือง สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันครอบครัว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว นักวิชาการให้
ความส าคัญกับการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสถาบันเดียว หรือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างสถาบันในประเด็นด้านต่าง ๆ (5) หน่วยการวิเคราะห์ระดับพ้ืนที่ (spatial unit) เป็นการ
วิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ก าหนด เช่น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด หรือความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยซึ่งเป็นคุณสมบัติของพ้ืนที่ เช่น อัตราการรวมตัวทางสังคม อัตราการว่างงาน อัตราความ
ยากจน อัตราการใช้สิทธิเลือกตั้ง อัตราการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น  ซึ่งเป็นการศึกษา
วิเคราะห์เชิงนิเวศน์ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักวิจัยพึงตระหนักและระมัดระวังคือ ข้อสรุปที่ได้จากการใช้
หน่วยวิเคราะห์ระดับพ้ืนที่ ไม่อาจน าไปใช้แทนหน่วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล เพราะจะ
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดที่เรียกว่า ความผิดพลาดเชิงนิเวศน์ (ecological fallacy) และองค์ประกอบสุดท้าย
คือ หน่วยการวิเคราะห์ระดับสังคม (societal unit) กล่าวถึงการวิเคราะห์คุณสมบัติหรือองค์ประกอบ
ของสังคมหรือประเทศ เช่น อัตราความเป็นเมือง สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีของประเทศ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ในบางครั้งเรียกว่า หน่วยการวิเคราะห์
ระดับมหภาค (macro analysis) โดยใช้คุณสมบัติของสังคมใหญ่มาวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง   
โดยส่วนใหญ่แล้วนักวิจัยนิยมศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหน่วย
วิเคราะห์ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประชากรของประเทศหรือสังคมนั้น ๆ โดยการหาข้อมูลมา
สร้างตัวแปรของการเปลี่ยนแปลง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหลายช่วงเวลา แล้วศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรนั้น (จุมพล หนิมพานิช, 2551, 224 – 227) ส าหรับการศึกษาวิจัยการน านโยบายสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี ใช้หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจเจกบุคคล เนื่องจากในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพทาง          
รัฐประศาสนศาสตร์นั้น หน่วยการวิเคราะห์มักถูกจ ากัดอยู่ที่บุคคล ประกอบกับลักษณะของการน า
นโยบายไปปฏิบัตินั้น ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ล้วนมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก จึงมุ่งเน้นการ
ศึกษาวิจัยระดับบุคคลผู้ซึ่งสามารถให้ข้อมูลส าคัญและน าไปสู่การตอบค าถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วน 

3.1.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญในระดับบุคคลเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ โดยเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาคราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ภาคราชการผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าในหมู่บ้านเป้าหมาย ปราชญ์ชุมชน ตลอดจน
ผู้แทนครัวเรือนภาคประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามกรอบแนวคิด
การวิจัย ทั้งนี้  จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญรวมทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งเป็นจ านวนบุคคลที่ไม่มากนัก เพ่ือให้
การศึกษาข้อมูลส าคัญอยู่ในระดับลึกและแคบ สามารถน าไปสู่ข้อสรุปทั่วไปที่มีลักษณะเฉพาะกรณีศึกษา 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจะมีขนาดเล็ก แต่ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเฉพาะเจาะจง (purposive selection) โดยไม่อาศัยทฤษฎีความน่ าจะเป็น  (non-
probability selection sampling) เนื่ องจากไม่สามารถศึกษาประชากรทั้ งหมดได้  และเพ่ือให้
สอดคล้องกับกรณีศึกษาที่ก าหนด ดังนั้น ผู้วิจัยจ าแนกผู้ให้ข้อมูลส าคัญออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มบุคลากรภาคราชการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาคราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
จ านวน 4 ท่าน เจ้าหน้าที่ภาคราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย จ านวน 11 ท่าน ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ จ านวน 5 ท่าน และ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย จ านวน 1 ท่าน และนักวิชาการผู้แทนส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 1 ท่าน รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งสิ้น 22 ท่าน  

2) กลุ่ มประชาชนผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยจากการน าน โยบายไปปฏิ บั ติ  ได้ แก่                    
กลุ่มประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน หรือปราชญ์ชุมชนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น า
สัมมาชีพชุมชน จ านวน 5 ท่าน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ  หรือผู้แทน
ครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 5 ท่าน รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งสิ้น 10 ท่าน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การออกแบบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
รูปแบบกรณีศึกษา ภายใต้แนวคิด ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยใช้ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ
ของ Van  Meter และ Van Horn ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏิบัติในบริบทสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่อ าเภอ        
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี อันจะน าไปสู่การท าความเข้าใจและเสนอรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติใน
บริบทของผู้น านโยบายไปปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับลักษณะของพ้ืนที่ 
ส าหรับหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระดับบุคคล ประกอบด้วยบุคลากรภาคราชการ นักวิชาการ 
ตลอดจนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบาย ล้วนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลส าคัญด้วยกระบวนการ
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สนทนากลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ภาคราชการและผู้น าชุมชนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัยเอง โดยสังเกต
พฤติกรรมภายนอกที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมย่อย ของการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูลส าคัญที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และยืนยันข้อมูลเบื้องต้น อันจะน าไปสู่ผลสรุป
และอภิปรายผลการศึกษาวิจัยที่ถูกต้อง ตรงตามบริบทของความเป็นจริง และป้องกันการใช้ข้อคิดเห็น
หรืออคติส่วนบุคคล ทั้งในส่วนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญและของผู้วิจัยเอง ส าหรับการรวบรวมข้อมูลส าคัญ
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้างที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น  

3.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
3.2.1 ลักษณะการรวบรวมข้อมูลส าคัญ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 
ในลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับทุติยภูมิ (secondary data) ได้แก่ การวิเคราะห์จากเอกสาร 
หลักฐานทางราชการ ตลอดจนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ  (primary data) ได้แก่          
การสัมภาษณ์ข้อมูลส าคัญแบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ระดับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ ซึ่งในการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียง (tape record) โดยผู้วิจัย
ได้ขออนุญาตท าการบันทึกเสียงระหว่างสัมภาษณ์และถอดเทปภายหลังการสัมภาษณ์ เพ่ือสามารถน ามา
เปิดซ้ าในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นที่อาจไม่สามารถจดจ ารายละเอียดตาม
ข้อความที่เขียนบันทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ ได้ครบถ้วน พร้อมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลร่วมด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติด้วย เนื่องจากผู้วิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สามารถเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของการน าไปปฏิบัติได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยใช้กระบวนการ
สนทนากลุ่ม ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลส าคัญ เพื่อป้องกันการเกิดอคติ
ส่วนตัวของผู้วิจัยเอง อาจส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาอภิปรายผลการวิจัย 
โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ประกอบกับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวหรือตัวแบบที่มาจากทฤษฎีของ Van Meter 
และ Van Horn เป็นกรอบน าทางในการวิจัย จึงเป็นที่เชื่อถือได้ว่า ผู้วิจัยมิได้ใช้ทัศนคติส่วนตัวในการ
ศึกษาวิจัยและรวมถึงการอภิปรายผลการวิจัยด้วย ทั้งนี้ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวผู้วิจัยเพียงแต่
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติและคอยเฝ้าดูพฤติกรรมของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วย
กันเอง และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อนโยบาย นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีลักษณะเป็นเช่นใด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
เป็นการวิเคราะห์ความหมายทางความรู้สึก หรือวิเคราะห์นัยส าคัญที่แอบแฝงอยู่ (latent) ซึ่งผู้วิจัยจะท าการ
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จดบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์และรายละเอียดของสิ่งที่พบเห็นต่าง ๆ ไว้เพ่ือประกอบการสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัยต่อไป ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิสามารถจ าแนกวิธีการได้ดังนี้ 

1.1) การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญระดับบุคคล โดยการก าหนดประเด็นเนื้อหา        
ในการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน ประกอบด้วย สภาพการณ์ปัจจุบันของการน าของนโยบายสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และรูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่ เหมาะสมกับบริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยศึกษาการด าเนินนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย กระบวนการเสนอ
ความต้องการและการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตลอดจนกระบวนการประเมินผลส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในลักษณะการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิ งลึกหรือการสัมภาษณ์ที่มีจุดสนใจเฉพาะ            
(focus interview) กล่าวคือ การสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยมีจุดสนใจอยู่แล้ว และพยายามโน้มน้าวผู้ถูกสัมภาษณ์
หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญเข้าสู่ประเด็นหรือจุดที่สนใจ (สุภางค์ จันทวานิช, 2549, หน้า 77 – 78) เนื่องจาก
ผู้วิจัยไม่มีความจ าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงในบางเรื่องที่ไม่อยู่ในขอบเขตกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงเลือกสัมภาษณ์เพียงเฉพาะประเด็นที่ต้องการ โดยผู้วิจัยทราบล่วงหน้าแล้วว่าต้องการข้อมูลใด
และชนิดใด ดังนั้น ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ส าคัญส าหรับการโน้มน้าวผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ข้อเท็จจริงที่ตรง
ประเด็น ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้างเชิงลึก ด าเนินการสัมภาษณ์ เสมือนการสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญภายใต้เนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ตามกรอบแนวคิด
การวิจัย เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกิดความรู้สึกผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด และมีความยืดหยุ่นเป็นธรรมชาติ 
เพ่ือให้ข้อมูลส าคัญที่ได้มีลักษณะชี้เฉพาะมีความถูกต้อง ตรงประเด็น และมีรายละเอียดเพียงพอส าหรับ
การวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป 

1.2) การสนทนากลุ่ม เป็นการรวบรวมข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ โดยผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มต้องเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงหรือเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติได้ ซ่ึงมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) บุคคลผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มต้องมีคุณลักษณะหลาย ๆ ประการที่คล้ายคลึงกัน (homogeneity) (2) ผู้ด าเนินการหรือผู้ควบคุม
การสนทนากลุ่ม (moderator) ต้องมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ของการสนทนาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และ (3) สถานที่ส าหรับจัดสนทนากลุ่มต้องเป็นอิสระและปราศจากการรบกวนจาก
ภายนอก (เบญจา ยอดด าเนิน และคณะ, 2544, หน้า 84 – 85) หลังจากผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ข้อมูล
ส าคัญจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการ
เรียนเชิญบุคคลภาคราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันนโยบาย ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเป้าหมายของ
นโยบาย จ านวนไม่น้อยกว่า 8 คน เพ่ือด าเนินการสนทนากลุ่ม ซึ่งบุคคลผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มอาจเป็น
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นหรือข้อค าถามต่าง ๆ ที่ใช้ในการสนทนากลุ่มไว้ล่วงหน้าแล้ว เพ่ือป้องกัน
ความสับสนที่อาจเกิดขึ้นในการสนทนากลุ่ม กระบวนการส าหรับการสนทนากลุ่มเริ่มต้นด้วย ผู้วิจัยชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมสนทนารับทราบ และเป็นผู้ถามค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และน าไปสู่ข้อสรุปที่เห็นพ้องในทิศทางเดียวกัน 
ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดขึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ซักถามในประเด็นที่สงสัย และร่วมพูดคุย อย่างเป็นกันเอง ในลักษณะขอความคิดเห็น เพ่ือสร้าง
บรรยากาศให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกว่าถูกบีบบังคับให้ตอบค าถาม ส าหรับข้อคิดเห็น
หรือข้อสรุปของประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้น าไปเทียบเคียงกับข้อมูล
ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ผลการวิจัย สรุปผลและอภิปรายผลต่อไป 

1.3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะท่าทาง การ
แสดงออก สีหน้า การกระท า รวมถึงพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของนโยบาย จากการสังเกตแบบมี
โครงสร้างผสมผสานกับการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง กล่าวคือ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นจุดสังเกต เพ่ือจ ากัดขอบเขตของการสังเกตให้แคบลงและ
ตรงประเด็นมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็สังเกตพฤติกรรมแอบแฝงที่ไม่มีรูปแบบหรือไม่ได้ก าหนดไว้ใน
กรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่สามารถก าหนดแผนไว้ล่วงหน้าได้ และมีผลกระทบต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ของกรอบแนวคิดการวิจัย (เบญจา ยอดด าเนิน และคณะ, 2544, หน้า 78 – 80) ทั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยในฐานะ
เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ มี โอกาสโดยตรงที่สามารถเข้า
สังเกตการณ์กระบวนการ ขั้นตอน พฤติกรรมการแสดงออกของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และ
พฤติกรรมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบาย โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกทาง
ภายนอก ได้แก่ การแสดงท่าทาง การตอบสนองต่อกิจกรรม ความเต็มใจเข้าร่วม เป็นต้น นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้พูดคุยกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือทราบข้อคิดเห็นบางประการ
ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อเท็จจริงที่เกิด
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมมาเทียบเคียง วิเคราะห์ และสรุปผลร่วมกับข้อมูลส าคัญที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและการสนทนากลุ่ม เพ่ือยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ผลการวิจัยที่ค้นพบ 

1.4) ข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามลักษณะปลายเปิดเป็นส่วน
ใหญ่ ผสมผสานกับค าถามปลายปิดเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ค าถามปลายเปิดมีความเหมาะสมส าหรับ
ประเด็นที่มีความสลับซับซ้อนของข้อเท็จจริง ช่วยให้ค าตอบที่ได้มีลักษณะความคิดเห็นที่หลากหลาย 
และมีความละเอียดของข้อมูล ส่วนค าถามปลายปิดเหมาะส าหรับค าตอบที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมี
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ความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องการค าอธิบายเพ่ิมเติม (สุภางค์ จันทวานิช , 2549, หน้า 95) โดย
แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวจัดท าขึ้นจ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส าคัญส าหรับ
บุคลากรภาคราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส าคัญส าหรับบุคลากร        
ภาคราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ และชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ส าหรับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มี
คุณลักษณะของความเกี่ยวข้องกับการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในบริบทที่มีความแตกต่างกัน ผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเชิงคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่
ข้อสรุปและอภิปรายผลการวิจัยในบทถัดไป (รายละเอียดตามที่แสดงในภาคผนวก ก.) 

1.5) การด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เสมือนการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ภายใต้เนื้อหาสาระที่ก าหนดขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือให้
บรรยากาศของการสัมภาษณ์มีความเป็นกันเอง ช่วยลดความตึงเครียดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความรู้สึกไม่
ถูกคุกคามหรือบีบบังคับให้ตอบค าถาม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยเล็งเห็นแล้วว่า ภายใต้บรรยากาศที่
ผ่อนคลาย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ งมากกว่าบรรยากาศที่เคร่งเครียด 
ส าหรับระหว่างการสัมภาษณ์ข้อมูล ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ดังที่ Lofland กล่าวว่า ในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามนั้นสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การจดบันทึกข้อเท็จจริงที่
ค้นพบ หากขาดวินัยในการจดบันทึกการสัมภาษณ์ย่อมไร้ประโยชน์ที่จะเก็บข้อมูลภาคสนามอีกต่อไป 
(Lofland, 1971, p 102) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยท าการจดบันทึกข้อมูลส าคัญท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็น
หลัก ๆ ไว้ในสมุดจดบันทึก และใช้การบันทึกเสียงเพ่ือเก็บรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดตลอดช่วง เวลา
ด าเนินการสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการวิจัยต่อไป 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารทาง
วิชาการ เอกสารทางราชการ คู่มือปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งจากรัฐบาล
และฝ่ายบริหาร ประกาศ หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือทบทวน 
ตรวจสอบและแสวงหาแนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเอกสารทางวิชาการ เอกสาร
ทางราชการ หรือหลักฐาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีเป็นจ านวนมาก ประกอบกับเอกสารบางชนิดมีความสลับซับซ้อนของข้อมูล
ค่อนข้างมาก และผู้วิจัยมีข้อจ ากัดที่ไม่อาจศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทุก
ชิ้น เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ประกอบกับระยะเวลาการ
ศึกษาวิจัยที่จ ากัด ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นต้องปรับใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารหรือหลักฐาน
ต่าง ๆ เพ่ือใช้ส าหรับศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย โดยอาศัยคุณลักษณะส าคัญ คือ (1) ความเป็น
ตัวแทน (representativeness) กล่าวคือ เอกสารที่ผู้วิจัยพิจารณาแล้วพบว่าสามารถใช้แทนหรือเป็น
ฉบับทดแทนของประชากรได้ เช่น รายงานทางวิชาการหรือรายงานทางราชการที่มีข้อมูลเชิงสถิติ เป็นต้น 
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(2) มีความหมายสอดคล้อง (meaning) คือ การคัดเลือกเอกสารทางวิชาการหรือทางราชการที่พิจารณา
จากความชัดเจน สามารถเข้าใจง่าย และที่ส าคัญต้องประกอบด้วยข้อมูลที่มีนัยส าคัญหรือสามารถสร้าง
ความหมายให้กับการวิจัยได้ (Scott, 1990, pp. 1 – 2 ) ทั้งนี้ เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้ขอบเขตกรณีศึกษาเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม การตีความจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพิจารณาทั้ง
ความหมายที่เป็นขอ้เท็จจริงและความหมายที่เป็นนัยแอบแฝง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วิธีการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย             
การรวบรวมข้อมูลแบบเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ หลักฐานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติ และการรวบรวมข้อมูลภาคสนามผ่านการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญระดับบุคคล                   
การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้  เพ่ือให้ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความครอบคลุม 
เพียงพอต่อการตอบค าถามการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลส าคัญ 
ส าหรับเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

แบบกึ่งโครงสร้าง ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับให้ข้อมูลส าคัญ เนื่องจากการก าหนดรูปแบบของแบบ
สัมภาษณ์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์สามารถเรียงล าดับการถามค าถามได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น 
ประกอบไปด้วย 3 ชุด ส าหรับสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีระดับส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกชุดที่ 1 ส าหรับบุคลากรภาครัฐ ผู้น านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ภาคราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
จ านวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยชุดค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 สภาวการณ์และปัญหาการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนที่ 3 
ผลการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะ รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดที่ 2 
ส าหรับบุคลากรภาครัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ภาคราชการ นักวิชาการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
น านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ จ านวน 18 ท่าน โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วยชุดค าถามทั้งสิ้น 4 ส่วนเช่นเดียวกับแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 และแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกชุดที่ 3 ส าหรับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการน านโยบายไปปฏิบัติได้แก่ ทีมวิทยากรผู้น า
สัมมาชีพชุมชน ผู้น านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการน านโยบายไปปฏิบัติ  จ านวน 10 ท่าน     
โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 แต่มีความแตกต่างกันในลักษณะของ
ค าถาม ทั้งนี ้แบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ชุด แสดงไว้ในภาคผนวก ก  
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 3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย           
ข้อค าถามที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับภาษาที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และความตรงของเนื้อหาหรือประเด็นที่น ามาใช้ก าหนดเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากกรอบแนวความคิดการวิจัย ร่วมกับลักษณะของหน่วยงานหรือ
องค์การที่จะต้องเข้าท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนบทบาท ภาระหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ก่อนจะน าแนวค าถามที่ได้ไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์จ านวน 2 ท่าน ได้ช่วย
พิจารณา และเจ้าหน้าที่ภาคราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ จ านวน 1 ท่าน เพ่ือน า
กลับมาพัฒนาปรับปรุงก่อนน าไปให้ผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้ในการด าเนินการสัมภาษณ์จริงต่อไป 

3.2.4 การด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ขั้นตอนส าหรับการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) ขั้นตอนก่อนการด าเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ขั้นตอน
การเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานหน่วงงานหรือ
องค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้วยหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล ซึ่งออกให้โดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือขออนุญาตด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ พร้อมทั้ง นัดหมายวัน เวลา ที่จะท าการสัมภาษณ์ และบุคคลที่จะเข้าร่วมสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยแจ้ง
วัตถุประสงค์พร้อมรายละเอียดของการศึกษาวิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลทราบก่อนการเริ่มต้นสัมภาษณ์ และ
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใด  ในกรณีที่ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญไม่สะดวกให้เข้าพบ ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แทน (2) ผู้วิจัยด าเนินการส่ง          
เค้าโครงการศึกษาวิจัย อันประกอบด้วย ชื่อเรื่องที่ท าการวิจัย ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ค าถามในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และข้อค าถามส าหรับใช้ในการ
สัมภาษณ์ ส่งให้ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญทุกคนรับทราบล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์            
(3) ผู้วิจัยเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก เช่น สมุดจดบันทึก กล้องถ่ายรูป 
อุปกรณ์บันทึกเสียง และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรวบรวม
ข้อมูลส าคัญและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น (4) ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอให้ทาง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการให้ผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลส าคัญกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญดังกล่าว (5) การประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการยืนยันก าหนดการเพ่ือเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ชัดเจนจะด าเนินการอีกครั้ง ในส่วนของวัน เวลา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ชัดเจน และรายละเอียดที่
ส าคัญอ่ืน ๆ เพ่ือมิให้เสียเวลาของทั้งสองฝ่าย การยืนยันและนัดหมายก าหนดการที่ชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นที่ผู้วิจัยต้องด าเนินการก่อนเข้าท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญต่อไป  

2) ขั้นตอนก่อนการด าเนินการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ผู้วิจัย
ประสานงานผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ จ านวน 2 คน ก านัน – ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเป้าหมายของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ จ านวน 2 คน และปราชญ์ชุมชนผู้ผ่านหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพชุมชน 
จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมิได้จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มไว้เพียง 
8 คนเท่านั้น เพียงแต่ก าหนดขั้นต่ าไว้ไม่น้อยกว่า 8 คน (2) ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม
ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้รับทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่มจะเริ่มขึ้น โดยรายละเอียด
ของเอกสารประกอบด้วย ชื่อเรื่องการวิจัย ที่มาและความส าคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
ค าถามการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย และข้อค าถามที่ใช้ประกอบการสนทนากลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมรับทราบข้อมูลไว้เบื้องต้นก่อน (3) การจัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเป็น
ผู้จัดเตรียมด้วยตนเองทั้งสิ้น โดยการเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมและสร้างบรรยากาศแห่งการ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง และไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปนัก โดยผู้วิจัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดสนทนากลุ่มทั้งสิ้น  

3) ขั้นตอนระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ (1) ผู้วิจัยเดินทางไป
ถึงสถานที่นัดหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญก่อนเวลานัดหมาย เพ่ือจัดเตรียมความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการสัมภาษณ์ (2) ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยการแนะน าตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงชี้แจงวิธีการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้รับทราบพร้อมกับขออนุญาตเพ่ือท าการ
บันทึกเสียง และจดบันทึกขณะท าการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะขอสัมภาษณ์ตามประเด็นเรียงล าดับค าถาม
ก่อนหลัง เพ่ือเก็บรายละเอียดของการสัมภาษณ์ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยด าเนินการชี้แจงว่าจะเก็บข้อมูลส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ไว้เป็นความลับเฉพาะงานวิจัยในครั้งนี้
เท่านั้น โดยจะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญลงไปในรายงานการวิจัยแต่อย่างใด เพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบอันอาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ทั้งนี้ การอธิบายขั้นตอนการด าเนินการสัมภาษณ์         
ดังที่กล่าวมานั้น มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรู้สึกสบายใจและสะดวกใจในการให้ข้อมูลเชิงลึก
มากขึ้น ซึ่งหากผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนใด ไม่ประสงค์ที่จะให้ท าการบันทึกเสียง ผู้วิจัยก็ปฏิบัติตามความ
ประสงค์นั้น นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการเลือกตอบค าถามหรือหลีกเลี่ยงการให้
ข้อมูลที่มิอาจเปิดเผยได้ หรือในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะให้ข้อมูลอีกต่อไป 
สามารถยุติการสัมภาษณ์ได้ทุกกรณี (3) ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured 
interviews) โดยมอบแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล่วงหน้า 1 ชุด โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ถามน าตาม
กรอบแบบสัมภาษณ์ที่สร้างไว้ นอกจากนี้ผู้วิจัยอาจถามค าถามที่นอกเหนือจากข้อค าถามที่ก าหนดไว้ใน
แบบสัมภาษณ์ก็ได้ เพ่ือเจาะลึกถึงประเด็นที่อาจจะส่งผลต่อการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาวิจัย (4) ผู้วิจัยอาจขอข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือพยานหลักฐานอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เพ่ือประกอบการสรุปผลการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการส่งมอบหรือปฏิเสธการร้อง
ขอเอกสารเพ่ิมเติมของผู้วิจัย  

4) ขั้นตอนระหว่างการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ (1) ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้
ควบคุมการสนทนากลุ่มให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย โดยเริ่มต้นจากการแนะน าตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย รวมถึงชี้แจงวิธีการสนทนากลุ่มให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้รับทราบพร้อมกับขออนุญาต
เพ่ือท าการบันทึกเสียง และจดบันทึกขณะด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยจะขอถามค าถามตามประเด็น
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ค าถามเรียงล าดับก่อนหลังตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกัน
และกันจนน าไปสู่ข้อสรุปร่วมกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการชี้แจงว่าจะเก็บข้อมูลส าคัญที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มไว้เป็นความลับเฉพาะงานวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น โดยจะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญลงไปใน
รายงานการวิจัยแต่อย่างใด (2) ผู้วิจัยใช้แบบสนทนากลุ่มด าเนินการสนทนา ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถาม
ปลายเปิดในประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ในระหว่างทีก่ารสนทนากลุ่มได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หากมีประเด็นค าถามหรือบทสนทนากลุ่มที่มี
ลักษณะสร้างความแตกแยกหรืออาจก่อให้เกิดการโต้เถียงระหว่างผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มด้วยกันเอง ผู้วิจัย
จะด าเนินการเปลี่ยนค าถาม หรือเบี่ยงเบนจุดสนใจด้วยประเด็นอ่ืน ๆ หากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มคนใดไม่
ประสงค์จะเข้าร่วมสนทนาอีกต่อไป สามารถยุติการสนทนากลุ่มได้ทุกกรณี (3) ผู้วิจัยอาจร้องขอข้อมูล
เพ่ิมเติม หรือเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ จากผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้  เพ่ือประกอบการสรุปผล                              
แต่อย่างไรกต็าม ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มสามารถปฏิเสธค าร้องขอจากผู้วิจัยได้ทุกกรณีเช่นเดียวกัน  

5) ขั้นตอนหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ คือ (1) ผู้วิจัยได้น าเทป         
บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด และข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาถอดเป็น
ข้อความและลดทอนข้อมูล (data reduction) ในส่วนที่ไม่ส าคัญหรือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย เพ่ือการคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท าการศึกษา โดยแยกตามกลุ่มของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ก่อนน ามาวิเคราะห์ร่วมกับกรอบแนวคิดการวิจัย ทฤษฎี และข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารต่าง 
ๆ ที่ได้ศึกษารวบรวมไว้แล้ว (2) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จัดท าเป็นรายงาน หลังจากจัดระบบ
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว และน าข้อมูลที่จดบันทึกไว้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
หรือบันทึกปรากฏการณ์ที่พบเห็นจากการเก็บข้อมูล ในบริบทของการสังเกตแบบมีส่วนร่วม                
การสนทนากลุ่ม มาพิจารณาประกอบเข้ากับข้อมูลที่มาได้จากการสั มภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ                
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง หรือประเด็นที่อาจจะเกิดความขัดแย้งกันของข้อมูล เพ่ือน ามาหาข้อสรุป
ก่อนน ามาอภิปรายผลต่อไป (3) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นทุติยภูมิ อันประกอบด้วย เอกสารทาง
วิชาการ เอกสารทางราชการ หลักฐานต่าง ๆ คู่มือปฏิบัติงาน แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติที่ผู้วิจัยสามารถรวบรวมได้ด้วยตนเอง หรือ
เอกสารที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญหรือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ซึ่งได้รวบรวมไว้มาท าการแยกแยะและ          
จัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท าการศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ร่ วมกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในประเด็นที่ศึกษา (4) ก าหนดรูปแบบ
การแสดงข้อมูล เป็นกระบวนการน าเสนอข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ในรูปของการเขียนพรรณนาเชิงคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย อันเป็นผล       
มาจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้ว  เข้าด้วยกันตามกรอบแนวความคิดที่ ใช้ในการวิจัย              
เพ่ือสื่อเรื่องราวของสิ่งที่ศึกษาออกมาให้ผู้อื่นได้ทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เริ่มต้นจากการจัดระเบียบข้อมูลส าคัญที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ เนื่องจากข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลดิบ ซึ่งมาจากหลากหลายแหล่งข้อมูล ทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
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ข้อมูลส าคัญ ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลส าคัญขณะด าเนินการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
การแสดงออกทางร่างกาย น้ าเสียง  ตลอดจนพฤติกรรมอย่างอ่ืนในระหว่างการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมของนโยบาย ทั้งในส่วนของการแสดงออกทาง
พฤติกรรม สีหน้าท่าทาง ถ้อยค า น้ าเสียง ตลอดจนการกระท าต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ของปราชญ์ชุมชน และของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังให้ความส าคัญกับข้อมูลที่เป็นเอกสาร ข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้จากสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ 
และการเข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลข้างต้น ควบคู่ไปกับการลงพ้ืนที่
ภาคสนาม ทั้งนี้ ก็เพ่ือเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานข้อมูล 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในรูปเอกสารหรือข้อเขียน (text data) 
และถ้อยค าที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อเท็จจริงที่ได้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 แนวทาง คือ (1) วิเคราะห์ความหมายทางภาษาโดยตรง 
(manifest) ของตัวบทและเนื้อในของบท (text) และ (2) วิเคราะห์ความหมายทางความรู้สึก หรือ
วิเคราะห์นัยส าคัญที่แอบแฝงอยู่ (latent) ซึ่งรวมถึงการตีความและนัยทางบริบท (context) หรือ
สภาพแวดล้อมประกอบข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ด้วย (นิศา ชูโต, 2548, หน้า 233 – 234) ดังนั้น การ
วิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยนี้จะเริ่มต้นจากการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็น
ระบบให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ก าหนดไว้ จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่
ได้จากการรวบรวมด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม น ามา
วิเคราะห์ทั้งในส่วนที่เป็นถ้อยค าจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 
และข้อสังเกตการณ์ที่ค้นพบจากการสังเกตพฤติกรรมและปรากฏการณ์ในสถานการณ์จริงของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงจากเอกสารที่ได้น ามาสังเคราะห์ โดยให้ความส าคัญทั้งความหมายในภาษา และ
ตีความจากความรู้สึกแอบแฝงที่อยู่ในข้อมูลนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเก็บไว้ในหลาย ๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และใน 
Handy Drive เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย 

ล าดับต่อมาคือการแสดงผลการวิเคราะห์และข้อสรุป โดยการน าข้อมูลที่มีทั้งหมดมาจัด
แบบประเภทของข้อมูลตามความเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดการวิจัย และหาข้อสรุปของข้อมูลส าคัญที่มี
อยู่นั้น สามารถตอบค าถามการวิจัยได้ครอบคลุมทุกส่วนหรือไม่ และต้องการข้อมูลส่วนใดเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่อย่างไร จากนั้นผู้วิจัยได้แสดงข้อมูลทั้งหมดในลักษณะของการอภิปราย บรรยาย และพรรณนา 
เพ่ือสรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาวิจัยที่ค้นพบ และน าไปสู่การก าหนดเป็นรูปแบบของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 ในส่วนของการตีความข้อมูลที่ค้นพบในการน าเสนอผลการวิจัยนั้น ผู้วิจัยพิจารณาจาก
บริบทของปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ บริบททางสังคม ประเพณี
วัฒนธรรม และการเมือง เพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจประเด็นภายใต้บริบทนั้นอย่างสมบูรณ์               
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะไม่แสดงข้อมูลที่ยังมิได้ผ่านการสังเคราะห์ หรือเป็นข้อมูลดิบ หรือเป็นข้อค้นพบ
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ที่ไม่อยู่ในกรอบแนวคิดการวิจัย ข้อสรุปดังกล่าวต้องตั้งอยู่บนฐานของทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย และ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน โดยมิได้ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่อย่างใด 

3.3.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส าคัญ 
การวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส าคัญ ได้น าหลักการตรวจสอบข้อมูล

แบบ “Triangulation” หรือเรียกว่า “การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า” (สุภางค์ จันทวานิ, 2549, หน้า 129) 
เป็นการใช้กระบวนการที่หลากหลาย (the multiple-method approach) ในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย (1) การพิจารณาแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (data triangulation) ทั้งใน
ด้านบริบทของสถานที่ ระยะเวลา ตลอดจนบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (2) การตรวจสอบหรือทบทวนข้อมูล
จากแหล่งของผู้ วิจัย หรือผู้ รู้หลาย  ๆ คน (investigator triangulation) (3) การตรวจสอบจาก
แนวความคิดและทฤษฎี  (theory triangulation) และ (4) การตรวจสอบวิ ธี รวบรวมข้ อมู ล 
(methodological triangulation) ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาให้ถูกต้อง โดยอาศัยหลักการควบคุมคุณภาพ
มาประยุกต์ใช้ (Berg, 2001, pp. 5 – 6) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ก าหนดให้ข้อมูลส าคัญที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์และพรรณนาผลการวิจัย แต่อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลส าคัญดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ 
หรือพรรณนาในผลการวิจัย โดยมีกระบวนการตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การตรวจสอบ
ข้อมูลส าคัญโดยใช้วิธีการเทยีบเคียงจากเอกสารทางราชการ เอกสารทางวิชาการ คู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้ง
หลักฐานการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ (2) ตรวจสอบข้อมูลส าคัญโดย
เทียบเคียงความสอดคล้องหรือความขัดแย้งกันของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของการน านโยบายไปปฏิบัติ และข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการจาก
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย (3) ตรวจสอบข้อมูลส าคัญโดยกระบวนการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาน าเสนอในระหว่างการสนทนากลุ่มเพ่ือ
ตรวจสอบข้อคิดเห็นที่มีความสอดคล้องหรือมีความขัดแย้งกัน ส าหรับการศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลแบบการวิเคราะห์ เนื้อหา (content analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูล           
ทั้งในรูปของเอกสารหรือข้อเขียนและถ้อยค าจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เป็นการวิเคราะห์
ความหมายทางภาษาโดยตรงจากเอกสารหรือตัวบท และความหมายทางความรู้สึกหรือวิเคราะห์
นัยส าคัญที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งรวมถึงการตีความและนัยทางบริบทหรือสภาพแวดล้อมประกอบข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์ด้วย (นิศา ชูโต, 2548, หน้า 212) ดังนั้น การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้เริ่มต้นจากการ
จัดการข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดในการวิจัยจากนั้น
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) น าเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์            
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์จากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เรียงล าดับก่อนหลังการน าเสนอเริ่มต้นตามล าดับที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2) การอภิปรายผลจากข้อมูลที่น าเสนอโดยวิเคราะห์ทั้งในส่วนที่เป็นถ้อยค าจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เอกสารวิชาการ ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์แบบม ี     
ส่วนร่วม ตลอดจนการสนทนากลุ่ม ไปพร้อมกันโดยให้ความส าคัญทั้งความหมายในทางภาษาและ    
ตีความรู้สึกท่ีแฝงอยู่ในข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี ้ได้เสนอตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

3) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์เพ่ือแสวงหาลักษณะและ
คุณสมบัติร่วมของข้อมูลเพ่ือสร้างข้อค้นพบหรือข้อสรุปจากการเปรียบเทียบเพ่ือหาความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยผู้วิจัยน าเสนอข้อมูล ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ค านึงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา (purpose) แนวคิดในการศึกษา (conceptual context) ค าถาม
ส าหรับการวิจัย (research questions) วิธีการศึกษา (methods) ตลอดจนความถูกต้องของผล
การศึกษา (validity) อันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ 

ส าหรับในบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยที่ได้น าเสนอไปแล้วข้างต้น ได้กล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัยหลัก ๆ           
ที่ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญ คือ ขั้นตอนการออกแบบวิธีวิจัย 
โดยมุ่งเน้นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา  โดยเลือกพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ            
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่ศึกษาวิจัย ประกอบกับหน่วยในการวิเคราะห์เป็นระดับบุคคล ประกอบด้วย 
บุคคลภาคราชการ และภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบาย ขั้นตอนวิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ชุด ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญผ่านการสัมภาษณ์           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่มแบ่งตามลักษณะของความเกี่ยวข้องกับนโยบาย นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลผ่านการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการสนทนากลุ่ม ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผนเพ่ือจัดเก็บข้อมูลส าคัญใน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอน
ก่อนการด าเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลส าคัญ ขั้นตอนระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญ และขั้นตอนหลัง
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญ ในส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์แบบตีความทาง
ภาษา โดยให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า และน าเสนอประเด็นการค้นพบของการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย ตลอดจนข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบของการพรรณนาด้วยหลักภาษาเชิงคุณภาพ  
 

ระเบียบวิธีวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่ งอันจะน าไปสู่ทิศทางการ
ค้นพบข้อสรุปที่ส าคัญส าหรับตอบค าถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบวิธีวิจัยที่
ก าหนดขึ้นนี้มิได้มีลักษณะที่ตายตัว ในมุมกลับกัน สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม 



 

บทที่ 4  

ผลการวิจัย 

ส ำหรับในบทที่  4 นี้  ผู้ วิจัยได้น ำเสนอข้อมูลที่ รวบรวมได้จำกกำรสัมภำษณ์ เชิงลึกผู้ ให้                  
ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ กำรสนทนำกลุ่ม และกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม ประกอบกับข้อมูลที่สำมำรถ
เข้ำถึงได้จำกเอกสำรทำงวิชำกำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสำรทำงรำชกำร ตลอดจนข่ำวสำร เว็บไซต์ 
และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่สำมำรถรวบรวมได้ สู่กระบวนกำรวิเครำะห์และ
น ำเสนอผลกำรวิจัยโดยเรียงล ำดับตำมมิติที่ก ำหนดไว้ในกรอบแนวคิดกำรวิจัย ประกอบด้วย                   
(1) มำตรฐำนและวัตถุประสงค์ของนโยบำย (2) ทรัพยำกรของนโยบำย (3) กำรสื่อสำรข้อควำมระหว่ำง
องค์กำร (4) กำรบังคับใช้กฎหมำย (5) ลักษณะของหน่วยปฏิบัติ (6) บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และ
กำรเมือง และ (7) ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ซึ่งกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมมิติ ที่ก ำหนดไว้          
มีควำมเชื่อมโยงกับค ำถำมกำรวิจัยที่ก ำหนดไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของอ ำเภอเลำขวัญจังหวัดกำญจนบุรี มีลักษณะเป็น
อย่ำงไร และรูปแบบกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในบริบทของอ ำเภอเลำขวัญจังหวัดกำญจนบุรีควรมีลักษณะเป็นเช่นไร 

 ส ำหรับรูปแบบกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ำเสนอข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ           
ที่ได้จำกกระบวนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่มเป็นส ำคัญ ตำมมิติของกรอบแนวคิดที่ก ำหนด 
และสอดแทรกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จำกเอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
กำรยืนยันทิศทำงควำมสอดคล้องหรือขัดแย้งกันของข้อมูลส ำคัญที่ได้จำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ และน ำไปสู่
ข้อสรุปสุทธิของแต่ละมิติ ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอสงวนกำรระบุชื่อ นำมสกุล หรือกำรระบุข้อควำมอ่ืนใดที่สำมำรถ
สื่อถึงตัวบุคคลผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในงำนวิจัยนี้ แต่จะอ้ำงถึงโดยใช้ค ำว่ำ “ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ” ตำมด้วย              
กำรระบุชื่อหน่วยงำนที่สังกัด หรือต ำแหน่งงำน หรืออำชีพ หรือลักษณะของควำมเกี่ยวข้องกับนโยบำย
ของบุคคลนั้น ในกรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลส ำคัญลักษณะดังกล่ำวจ ำนวนมำกกว่ำหนึ่งคน ผู้วิจัยจะระบุล ำดับ
ของบุคคลที่ให้สัมภำษณ์ข้อมูลส ำคัญไว้ด้วย เช่น ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
อ ำเภอเลำขวัญคนที่หนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่หนึ่ง ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่หนึ่ง เป็นต้น ในขณะที่กำรอ้ำงอิงผู้ให้ข้อมูลส ำคัญที่มีลักษณะสอดคล้อง
กันหรือข้อมูลที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ผู้วิจัยจะอ้ำงถึงโดยใช้ค ำว่ำ “กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ”ตำมด้วย
กำรระบุชื่อหน่วยงำนที่สังกัด หรือต ำแหน่งงำน หรืออำชีพ หรือลักษณะของควำมเกี่ยวข้องกับนโยบำย
ของกลุ่มบุคคลนั้น เช่น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นครัวเรือนเป้ำหมำย เป็นต้น สำเหตุที่ผู้วิจัยไม่สำมำรถระบุชื่อ นำมสกุล หรือ
ข้อควำมอ่ืนใดที่สำมำรถสื่อถึงบุคคลผู้ให้ข้อมูลส ำคัญได้ เนื่องจำกเป็นควำมประสงค์ของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ
ประกำรหนึ่ง และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมกำรท ำวิจัยในคน ซึ่งก ำหนดไว้ 3 ประกำร 
ประกอบด้วย (1) หลักควำมเคำรพในบุคคล (respect for person) หรือกำรเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์ เพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์ (interest) ของบุคคลทั้งทำงร่ำงกำย และจิตใจ (2) หลักคุณประโยชน์
และไม่ก่ออันตรำย (beneficence) คือกำรประเมินควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงและคุณประโยชน์ของ
บุคคลที่จะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมวิจัย และ (3) หลักควำมยุติธรรม (justice) ประกอบด้วยควำมเท่ียงธรรม 
(fairness) และควำมเสมอภำค (equity) ของบุคคล (ธำดำ สืบหลินวงศ ์และคณะ, 2550, หน้ำ 4)  

 ส ำหรับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 32 คน จ ำแนกออกเป็น เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนอ ำเภอเลำขวัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ จ ำนวน 4 คน เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 7 แห่ง ของอ ำเภอเลำขวัญ แห่งละ 1 คน รวม 7 คน เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเลำขวัญ 2 
คน เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จ ำนวน 2 คน นักวิชำกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จ ำนวน 1 คน นักวิชำกำรผู้แทนส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดกำญจนบุรี 1 คน ก ำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำน จ ำนวน 5 คน ปรำชญ์ชุมชน จ ำนวน 5 คน และ
ผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำย จ ำนวน 5 คน ซึ่งมีสำระส ำคัญตำมมิติที่ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย มำตรฐำนและ
วัตถุประสงค์ของนโยบำย ทรัพยำกรของนโยบำย กำรสื่อสำรข้อควำมระหว่ำงองค์กำร กำรบังคับใช้
กฎหมำย ลักษณะของหน่วยปฏิบัติ บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง ตลอดจนทัศนคติของผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ รำยละเอียดดังที่จะน ำเสนอต่อไปนี้ 

4.1 สภาพการณ์ปัจจุบันของการน าของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในบริบทพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

 มิติที่ 1 มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
 มิติมำตรฐำนและวัตถุประสงค์ของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ (1) วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยมีควำมสอดคล้องกับ
ลักษณะของปัญหำที่เกิดขึ้นจริง หรือวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยสำมำรถตอบสนองต่อกำร
แก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงได้ และ (2) วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยสำมำรถ
พิสูจน์ควำมชัดเจนเชิงประจักษ์ได้ โดยวัตถุประสงค์ของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ก ำหนดไว้ตำมกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม และกิจกรรมสนับสนุน 1 กิจกรรม         
ซึ่งผู้วิจัยขอน ำเสนอเฉพำะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้ด ำเนินงำนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่                
อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรีเป็นส ำคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรณีศึกษำ มีดังนี้ 
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 1) กิจกรรมหลักพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงผู้น ำสัมมำชีพให้สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนอำชีพ โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญบนพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนมีควำมรู้และทักษะในกำรวิเครำะห์อำชีพเพ่ือเชื่อมโยงกำรตลำดของชุมชนได้  

 2) กิจกรรมหลักเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำง
และพัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดให้ปรำชญ์ชุมชนที่มีศักยภำพในกำรร่วมเป็นทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน           
เพ่ือขับเคลื่อนกำรสร้ำงและพัฒนำอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชนให้กับประชำชนในหมู่บ้ำน 

 3) กิจกรรมหลักสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนมีองค์ควำมรู้ในอำชีพ และน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้นให้กับครัวเรือน
ตำมแนวทำงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4) กิจกรรมหลักจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนที่ผ่ำนกำรพัฒนำได้มีกำรรวมกลุ่ม และสนับสนุนกำรจัดตั้งและพัฒนำเป็นกลุ่ม
อำชีพ 

 5) กิจกรรมสนับสนุนบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลสร้ำงสัมมำชีพชุมชน  มี
วัตถุประสงค์ 2 ประกำร ได้แก่ (1) เพ่ือบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลในกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน            
(2) เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต.) เป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลในกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำอ ำเภอและแผนพัฒนำจังหวัด 

 6) เป้ำหมำยของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    
ที่ก ำหนดไว้ คือ ประชำชนได้รับกำรพัฒนำอำชีพและมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 

 ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลในมิติที่ 1 มำตรฐำนและวัตถุประสงค์ของนโยบำยสำมำรถ
แสดงรำยละเอียดและสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบแรก วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยมีควำมสอดคล้องกับลักษณะของ
ปัญหำที่เกิดขึ้นจริง หรือวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยสำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำ          
ที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงได้  

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ กำรสนทนำกลุ่ม และกำรสั งเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่ำ 
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้สอดคล้องกับปัญหำของประชำชนในภูมิภำคชนบทอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะ
ประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ประสบปัญหำควำมไม่มั่นคงในอำชีพเกษตรกรรม 
โดยเฉพำะกำรขำดแคลนแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรจำกภัยแล้งที่ยำวนำน กำรประสบปัญหำผลผลิต
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ลดลงจำกโรคพืชและแมลงศัตรูพืช รำคำปัจจัยกำรผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจนรำคำรับซื้อผลิตผลทำงกำร
เกษตรมีควำมผันผวนและตกต่ ำ ส่งผลต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจฐำนรำก โดยเฉพำะกับเกษตรกรต้อง
ประสบภำวะขำดทุนอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับในช่วงฤดูที่ว่ำงเว้นจำกกำรท ำเกษตรกรรม ประชำชนโดย
ส่วนใหญ่จะหันไปประกอบอำชีพรับจ้ำงทั้งในภำคอุตสำหกรรม และแรงงำนภำคเกษตรกรรม เช่น รับจ้ำง
ตัดอ้อยรับจ้ำงขุดมันส ำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมไม่มั่นคงทำงอำชีพของเกษตรกร        
เป็นอย่ำงมำก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนต่ำงยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ำ  

 “หมู่บ้ำนของเรำ มีอำชีพท ำกำรเกษตรโดยส่วนใหญ่ พืชที่ปลูกมำกคือ อ้อย 
และมันส ำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชทนแล้ง แต่ก็ประสบปัญหำต่ำง ๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น
กำรขำดน้ ำในช่วงฤดูแล้งที่ยำวนำนท ำให้อ้อยไม่ได้น้ ำหนัก ส่วนมันส ำปะหลังหัวเล็ก
ไม่ได้รำคำและยังพบโรคแมลงระบำดมำกในช่วงฤดูแล้ง ทั้งเพลี้ยกระโดดใน มัน
ส ำปะหลัง และหนอนด้วงในอ้อย นอกจำกนี้รำคำรับซื้อผลผลิตยังไม่แน่นอนอีกด้วย 
ส ำหรับอำชีพเสริมของคนเลำขวัญโดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ 
ควบคู่กันไป ส่วนในหน้ำแล้งชำวบ้ำนส่วนใหญ่จะไปรับจ้ำงต่ำงพ้ืนที่ ไปรับจ้ำงในโรงงำน
อุตสำหกรรมในต่ำงอ ำเภอหรือต่ำงจังหวัด ถ้ำถึงช่วงหน้ำงำน คือ เดือนมกรำคมถึงเดือน
เมษำยน ชำวบ้ำนจะออกไปรับจ้ำงตัดอ้อย ส่วนเดือนสิงหำคมถึงธันวำคมก็ขุดมัน
ส ำปะหลัง เหลือไว้เพียงผู้สูงอำยุให้อยู่เฝ้ำบ้ำน หมู่บ้ำนจึงมีชำวบ้ำนวัยแรงงำนเหลืออยู่
ไม่มำกนัก กำรเข้ำไปท ำโครงกำรต่ำง ๆ ของทำงรำชกำรในช่วงเวลำดังกล่ำวที่ต้องให้
ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำรนั้น มักจะไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนเท่ำที่ควร 
เพรำะว่ำชำวบ้ำนจะไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงเต็มที่ โดยส่วนใหญ่กำร
ประชุมประชำคมในหมู่บ้ำนจะท ำช่วงเวลำค่ ำ ๆ หรือกลำงคืน ชำวบ้ำนจะว่ำงเข้ำร่วม
กิจกรรมช่วงเวลำนั้น ในส่วนของโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงกำรที่ดีนะ เพรำะเปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนได้เสนอควำม
ต้องกำร หรืออำชีพที่เขำต้องกำรจะท ำจริง ๆ โครงกำรนี้จึงได้รับควำมสนใจจำก
ชำวบ้ำนค่อนข้ำงดี แต่ก็เป็นเรื่องที่อยำกอยู่ดีในกำรให้ชำวบ้ำนทิ้งอำชีพที่เขำท ำอยู่แล้ว
มำเข้ำร่วมกิจกรรมของโครงกำร”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำน
เป้ำหมำย สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 กรกฎำคม 2562) 

 จำกวัตถุประสงค์กิจกรรมหลักกำรพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ ก ำหนดว่ำ เพ่ือสร้ำงผู้น ำสัมมำชีพให้
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนอำชีพ โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญบนพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนมีควำมรู้และทักษะในกำรวิเครำะห์อำชีพเพ่ือเชื่อมโยงกำรตลำดของชุมชนได้ พบว่ำ 
ในช่วงต้นไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณหรือเดือนตุลำคมถึงเดือนธันวำคม ก่อนที่จะด ำเนินกิจกรรม
อบรมพัฒนำทักษะกำรเป็นวิทยำกรให้กับปรำชญ์ชุมชนตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด ส ำนักงำนพัฒนำ
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ชุมชนอ ำเภอเลำขวัญได้รับหนังสือสั่งกำรจำกจังหวัดกำญจนบุรีให้คัดเลือกหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ครัวเรือน
เป้ำหมำยตำมจ ำนวนที่ก ำหนด และปรำชญ์ชุมชนหมู่บ้ำนละ 5 คน โดยส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำ
ขวัญ คัดเลือกปรำชญ์ชุมชนหนึ่งในห้ำคน เข้ำรับกำรอบรมตำมกิจกรรมพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพชุมชน 
หลักสูตรวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพ ณ ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จ ำนวน 3 วัน เมื่อผ่ำน
กำรอบรมแล้วปรำชญ์ชุมชนกลับมำท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรสอนอำชีพให้กับครัวเรือนเป้ำหมำยในหมู่บ้ำน
ของตนเอง ปรำชญ์ชุมชนที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวส่วนใหญ่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกร
ถ่ำยทอดทักษะกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่อย่ำงไรก็ตำม ปรำชญ์ชุมชนบำงส่วนไม่
สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรได้ และยิ่งไปกว่ำนั้นปรำชญ์ชุมชนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมส่วนหนึ่งไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยได้อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกติดภำรกิจกำรประกอบอำชีพของตนเอง 
ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนสัมมำชีพชุมชน ได้กล่ำวไว้ว่ำ 

 “ผมได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมอบรมทักษะกำรเป็นวิทยำกรจำกศูนย์ศึกษำและ
พัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จ ำนวน 3 วัน กำรอบรมมีลักษณะให้เรำนั่งฟังวิทยำกร
บรรยำยควำมรู้ และทดลองปฏิบัติสลับกันไป ซึ่งโดยรวมแล้ว ถือว่ำได้รับควำมรู้จำก
กำรเข้ำรับกำรอบรมที่มำกพอสมควร แต่กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม
ให้กับปรำชญ์ชุมชนคนอ่ืน ๆ หรือแม้แต่ชำวบ้ำนนั้นเป็นคนละเรื่องกันเลย กำรที่จะให้
ผมไปจับไมค์ยืนพูดวิชำกำรต่อหน้ำคนจ ำนวนมำก ๆ นั้น ยอมรับว่ำยังท ำได้ไม่ดี
เท่ำที่ควร ถ้ำให้ไปคุยกับชำวบ้ำนด้วยกันเองแบบไม่เป็นทำงกำรสำมำรถคุยได้โดยไม่
เขินอำย แต่ถ้ำให้ไปยืนพูดต่อหน้ำคน  บนเวที พอเอำเข้ำจริงกลับคิดอะไรไม่ออก        
พูดไม่ได้ ลืมไปหมดว่ำจะพูดอะไร พัฒนำกรเขำก็ช่วยเหลือดี คอยถำมค ำถำมน ำแล้วผม
ก็ตอบค ำถำมนั้นได้ ถ้ำให้ผมพูดเองโดยที่ไม่มีคนคอยช่วยคงพูดไม่ได้ ”...(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 1 สัมภำษณ์วันที่ 6 กรกฎำคม 2562) 

 ในขณะที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนอ่ืน  ๆ ได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
สอดคล้องเพ่ิมเติมจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 1 พบว่ำ ปรำชญ์ชุมชนถ่ำยทอดควำมรู้
จำกประสบกำรณ์ที่สั่งสมส่งต่อจำกรุ่นสู่รุ่นหรือเรียกได้ว่ำเป็นภูมิปัญญำที่ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่นหรือเป็น
องค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรลองผิดลองถูกมำอย่ำงยำวนำน โดยไม่ได้อ้ำงอิงหลักวิชำกำรใด ๆ ทั้งสิ้น และ
ครัวเรือนที่ได้รับกำรฝึกอบรมอำชีพแล้วสำมำรถน ำไปประกอบเป็นอำชีพและสร้ำงผลิตภัณฑ์ได้ แต่สิ่งที่
ส ำคัญคือ ทักษะและควำมช ำนำญในอำชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับฝึกหัดยังไม่ช ำนำญ
มำกเพียงพอที่จะประกอบอำชีพอย่ำงจริงจังได้ และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะซ้ ำซ้อนกันในหลำยหมู่บ้ำน 
ก่อให้เกิดภำวะของกำรแข่งขันกันเอง ถึงแม้ว่ำภำครัฐจะเข้ำมำสนับสนุนและจัดตลำดให้จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ก็ตำม แต่ผลตอบรับไม่ดีเท่ำที่ครัวเรือนคำดหวังไว้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนได้
แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไว้อย่ำงสอดคล้องกันไว้ว่ำ 
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 “กำรถ่ำยทอดทักษะควำมรู้ด้ำนอำชีพให้กับครัวเรือนนั้น ส่วนใหญ่เรำถ่ำยทอด
จำกประสบกำรณ์ที่เรำได้ท ำกันมำแล้วส ำเร็จ ไม่ได้อ้ำงอิงหลักวิชำกำรใด ๆ เพรำะเรำ
เองก็ไม่รู้ว่ำอำชีพที่เรำท ำนั้นมีหลักวิชำกำรอะไรบ้ำงเกี่ยวข้อง แต่เรำรับประกันได้ว่ำถ้ำ
ครัวเรือนน ำไปท ำเป็นอำชีพตำมวิธีกำรที่เรำสอน ต้องประสบผลส ำเร็จอย่ำงแน่นอน 
ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรประกอบอำชีพของครัวเรือนนั้น เช่น น้ ำพริกแกงสมุนไพร 
แหนมเห็ด ส่วนใหญ่ครัวเรือนน ำไปบริโภคกันเอง ไม่ค่อยเหลือจ ำหน่ำย แต่ก็มี
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อำหำร เช่น ไม้กวำดทำงมะพร้ำว ไม้กวำดดอกหญ้ำ หรือเปลญำณ 
ครัวเรือนก็จะน ำมำขำยภำยในหมู่บ้ำน แต่ส่วนใหญ่มักจะขำยไม่ค่อยได้ เพรำะฝีมือยัง
ไม่ดีมำกนัก กำรท ำเปลญวน คนที่จะขำยได้ต้องมีฝีมือดี คือ ต้องถักเปลให้ได้ขนำด
ตำมที่ตลำดต้องกำร ควำมถี่ควำมห่ำงของ ตำเปลต้องเสมอกัน และต้องมีควำมแน่น
หนำได้มำตรฐำน แต่ส ำหรับคนที่หัดท ำใหม่ ๆ ย่อมเป็นเรื่องยำกในกำรจะถักเปลญวน
ให้ได้มำตรฐำนตำมที่พ่อค้ำรับซื้อก ำหนด ต้องฝึกฝนกันนำนทีเดียวกว่ำจะขำยเป็นอำชีพ
ได้ ท ำให้ครัวเรือนบำงส่วนท้อและเปลี่ยนไปท ำอำชีพอ่ืน หรือเลิกท ำไปเลยก็มี ส่วน
ผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่จะซ้ ำกันแทบทุกหมู่บ้ำน เช่น กำรท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว มี
สอนหลำยหมู่บ้ำนท ำให้ขำยยำกข้ึนไม่เพียงแต่ครัวเรือนสัมมำชีพเท่ำนั้นแต่กระทบไปถึง
คนที่ท ำเป็นอำชีพอยู่แล้วด้วย ภำครัฐก็ได้พยำยำมสนับสนุนตลำดให้กับครัวเรือน
สัมมำชีพชุมชนนะ ทั้งในส่วนของตลำดภำยในหมู่บ้ำน ตลำดระดับอ ำเภอ ตลอดจน
ตลำดระดับจังหวัดก็ตำม แต่ตลำดที่รำชกำรจัดขึ้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนเดิน เพรำะ
มัน เป็ นทำงกำรเกิน ไป และกำรน ำไม้กวำดไปขำยในตลำดที่ รำชกำรจัดขึ้ น              
จะขำยไม่ค่อยได้ ขำยไม่ดีเท่ำอำหำรหรือของที่กินได้ ประกอบกับตลำดบำงแห่งอยู่ไกล 
ครัวเรือนไม่สำมำรถเดินทำงไปขำยได้”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน 
สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 6 – 12 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนอีกท่ำน ได้แสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง
ออกไป โดยมองว่ำ ประชำชนส่วนหนึ่งไม่มีเวลำเพียงพอส ำหรับเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยได้ 
เนื่องจำกมีภำระหน้ำที่ของตนเองที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนท่ำนหนึ่งได้กล่ำว
ไว้ว่ำ 

 “ฉันได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมอบรมกำรเป็นวิทยำกรในปีที่ผ่ำนมำนี้เอง แต่ฉัน
ไม่ค่อยมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมของโครงกำรเท่ำไหร่นักหรอก เพรำะว่ำ ฉันต้องเดินทำง
ไปต่ำงจังหวัดบ่อย ๆ ไปทีละหลำย ๆ วัน จึงมอบหมำยหน้ำที่ให้ปรำชญ์ชุมชนคนอ่ืน ๆ       
ไปสอนชำวบ้ำนแทน ในช่วงที่อบรมอำชีพให้ชำวบ้ำน ฉันมำร่วมได้แค่วันละไม่กี่ชั่วโมง
เท่ำนั้น วันที่สอง วันที่สำม ก็ให้ปรำชญ์ชุมชนคนอ่ืน ๆ เขำสำธิตอำชีพกันไป เพรำะ
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อำชีพกำรท ำพริกแกงสมุนไพรปรำชญ์ชุมชนเขำก็ท ำได้ทุกคน”... (ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 2 สัมภำษณ์วันที่ 8 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนควำมเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้แสดง
ข้อคิดเห็นไว้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน พบว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้ จริงของปรำชญ์ชุมชนโดยส่วนใหญ่ 
เนื่องจำกยังขำดทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ตนเองมีอยู่และปรำชญ์ชุมชนโดยส่วนใหญ่มีควำมต้องกำร
ถ่ำยทอดทักษะควำมรู้ ที่ตนเองมีอยู่ให้ผู้อ่ืนที่สนใจได้สืบทอดต่อไป เพียงแต่ขำดโอกำสในกำรถ่ำยทอด
เท่ำนั้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของปรำชญ์ชุมชนได้เป็นอย่ำงดี          
แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีปรำชญ์ชุมชนส่วนหนึ่งมองว่ำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำยได้เบียดบังเวลำใน
กำรประกอบอำชีพของตนเอง และไม่ยินดีเข้ำร่วมโครงกำร โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ ได้กล่ำวไว้ในกำรสนทนำกลุ่มว่ำ 

 “ส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ หรือปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยที่
เรำคัดเลือกหมู่บ้ำนละ 1 คน เข้ำร่วมอบรมทักษะควำมเป็นวิทยำกร หรือเรียกว่ำ
หลักสูตรวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพ อบรมที่ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
ในช่วงไตรมำส 1 ของปีงบประมำณ หรือเดือนตุลำคมถึงเดือนธันวำคม จ ำนวนรุ่นละ 3 
วัน โดยในปี 2560 เรำคัดเลือกปรำชญ์ชุมชนเข้ำอบรม จ ำนวน 28 คน ส่วนในปี 2561 
มีปรำชญ์ชุมชนจำกหมู่บ้ำนสัมมำชีพชุมชนขยำยผลเข้ำอบรมจ ำนวน 2 คน ส ำหรับในปี 
2562 นี้ เรำจัดส่งปรำชญ์ชุมชนเข้ำอบรมทั้งสิ้น 14 คน รวม 3 ปี เรำมีปรำชญ์ชุมชนที่
ผ่ำนหลักสูตรวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพทั้งสิ้น 44 คน ใน 44 หมู่บ้ำน ปรำชญ์ชุมชนที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมแล้วจะเรียกว่ำ วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ส ำหรับรูปแบบกำรอบรมนั้นเรำไม่
ทรำบแน่ชัด เพรำะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรกำรฝึกอบรมนั้น แต่จำกเท่ำที่ได้ท ำ
กิจกรรมร่วมกับปรำชญ์ชุมชนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้ว ยืนยันได้ว่ำปรำชญ์ชุมชนส่วน
ใหญ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดทักษะอำชีพให้ครัวเรือนได้เป็นอย่ำงดี 
ถึงแม้ว่ำปรำชญ์ชุมชนบำงส่วนจะไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ภำควิชำกำรได้ดีเท่ำที่ควร 
แต่ก็สำมำรถสำธิตอำชีพให้ครัวเรือนเข้ำใจและปฏิบัติได้ หรืออำจพูดได้ว่ำ วิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนที่ท ำหน้ำที่สอนอำชีพนั้น สอนจำกประสบกำรณ์ไม่ใช่สอนตำมหลัก
วิชำกำร โดยข้อเท็จจริงแล้ว วิทยำกรสัมมำชีพชุมชนจะมีองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีพที่สั่งสม
มำจำกประสบกำรณ์ลองผิดลองถูกมำอย่ำงยำวนำนรุ่นต่อรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะขำดทักษะ
ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้อำชีพเหล่ำนั้นให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้ เป้ำหมำยของหลักสูตรที่เขำ
ไปอบรมมำนั้น เพ่ือให้เขำสำมำรถถ่ำยทอดทักษะอำชีพให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้ ก็ถือว่ำประสบ
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ส่วนวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนคนใดที่ไม่
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สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้ครัวเรือนเข้ำใจได้ เจ้ำหน้ำที่จะคอยก ำกับกำรด ำเนิน
กิ จกรรมต่ ำง  ๆ  ให้  เพ่ื ออ ำน วยควำมสะดวกและคลำยควำม ตื่ น เต้ นห รือ                
ควำมประหม่ำให้เขำ กิจกรรมก็สำมำรถผ่ำนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีเพียงปรำชญ์
ชุมชนบำงส่วนเท่ำนั้นที่มองว่ำกิจกรรมของโครงกำรไปเบียดบังเวลำกำรท ำมำหำกินของ
เขำ”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ 
สนทนำกลุ่มวันที่ 28 สิงหำคม 2562) 

จำกข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญทั้งในส่วนของปรำชญ์ชุมชนและเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ อำจกล่ำวได้ว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ สำมำรถตอบสนองต่อลักษณะของ
ปัญหำที่เกิดขึ้นจริงได้ กล่ำวคือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมมีจุดมุ่งหมำยให้ปรำชญ์ชุมชนที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพชุมชนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรประกอบอำชีพให้ครัวเรือน
เป้ำหมำยเข้ำใจและน ำไปประกอบอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้ครัวเรือนได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมปรำชญ์ชุมชน
บำงส่วนยังคงขำดประสบกำรณ์และทักษะกำรเป็นวิทยำกรอยู่มำก ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ถ่ำยทอด          
องค์ควำมรู้และทักษะกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงเต็มที่ ส ำหรับวัตถุประสงค์ในส่วนของทักษะกำร
วิเครำะห์อำชีพเพ่ือเชื่อมโยงกับตลำดชุมชนนั้น พบว่ำ ปรำชญ์ชุมชนหรือวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนส่วน
ใหญ่มีข้อจ ำกัดด้ำนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงอำชีพที่ไม่หลำกหลำย ซึ่งปรำชญ์ชุมชนแต่ละคน   
ต่ำงก็มีทักษะอำชีพที่มีควำมเฉพำะตัวและบำงส่วนมีควำมคล้ำยคลึงกัน ทักษะในกำรวิเครำะห์อำชีพ          
จึงถูกจ ำกัดอยู่ในขอบเขตของอำชีพที่ปรำชญ์จะสำมำรถสอนได้ อำชีพที่ครัวเรือนจะเลือกฝึกอบรมได้ต้อง
อยู่ในขอบเขตควำมรู้ของปรำชญ์ชุมชนเป็นส ำคัญ ซึ่งท ำให้อำชีพที่คัดเลือกมีลักษณะซ้ ำกันในหลำย  ๆ 
หมู่บ้ำนเกิดกำรแข่งขันกันเองและเกิดภำวะสินค้ำล้นตลำด ประกอบกับครัวเรือนยังคงขำดทักษะและ
ประสบกำรณ์ในกำรประกอบอำชีพอยู่มำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำชีพที่ต้องอำศัยทักษะฝีมือสูง ส่งผลให้  
ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ตำมที่คำดหวังไว้กับนโยบำย 

 ส ำหรับวัตถุประสงค์กิจกรรมหลักที่สอง กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน 
ก ำหนดไว้ว่ำ เพ่ือสร้ำงและพัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดให้ปรำชญ์ชุมชนที่มีศักยภำพในกำรร่วมเป็นทีม
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนกำรสร้ำงและพัฒนำอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชนให้กับ
ประชำชนในหมู่บ้ำน พบว่ำ กำรจัดตั้งทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนมีข้อจ ำกัดในด้ำนกำรถ่ำยทอดทักษะ
กำรเป็นวิทยำกรให้ปรำชญ์ชุมชนร่วมทีม หรือปรำชญ์ชุมชนที่คัดเลือกเพ่ิมเติมอีก 4 คน ในแต่ละหมู่บ้ำน 
ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรกระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีพให้กับครัวเรือนได้ 
ด้วยข้อจ ำกัดที่ส ำคัญคือ วิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์กำรเป็น
วิทยำกรให้กับปรำชญ์ชุมชนร่วมทีมได้อย่ำงครบถ้วน ตลอดจนประสบกำรณ์และทักษะด้ำนอำชีพรวมถึง
องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของปรำชญ์ชุมชนแต่ละคนล้วนแตกต่ำงกัน กำรท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรสอน
อำชีพให้ครัวเรือนจึงเป็นหน้ำที่หลักของปรำชญ์ชุมชนที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และมีควำมช ำนำญ         
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ในอำชีพที่ครัวเรือนสัมมำชีพคัดเลือกเป็นหลักแต่อย่ำงไรก็ตำม ปรำชญ์ชุมชนผู้ที่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็น
วิทยำกรได้ จะได้รับมอบหมำยหน้ำที่ด้ำนอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องแทน เช่น กำรประสำนงำนครัวเรือนเป้ำหมำย
เข้ำร่วมกิจกรรม กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ฝึกอบรม กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำร
ฝึกอบรม เป็นต้น ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญได้        
ให้ควำมเห็นไว้ว่ำ 

 “กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพชุมชน เป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องที่ต้องด ำเนินกำรทันทีหลังจำกกำรอบรมวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพเสร็จสิ้น โดย
ปรำชญ์ที่ผ่ำนกำรอบรมแล้วต้องกลับมำเตรียมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน โดยคัดเลือก
ปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนเพ่ิมอีก หมู่บ้ำนละ 4 คน รวมเป็น 5 คน เพ่ือสร้ำงทีมวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนท ำหน้ำที่ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีพให้กับครัวเรือนเป้ำหมำย 
ปัจจุบันเรำมีทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน จ ำนวน 44 ทีม ใน 44 หมู่บ้ำน มีปรำชญ์
ชุมชนรวมกันทั้งหมด 220 คน ด ำเนินกิจกรรมเตรียมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุ มชน 
หมู่บ้ำนละ 2 วัน ส ำหรับกระบวนกำรในกำรด ำเนินกิจกรรมนั้น เป็นหน้ำที่ของวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนต้องถ่ำยทอดทักษะกำรเป็นวิทยำกรชุมชนให้กับปรำชญ์อีก 4 คน และ
แบ่งหน้ำที่กันรับผิดชอบในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ของกำรประกอบอำชีพ
ให้กับครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน โดยที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอคอยสนับสนุนและให้
ค ำแนะน ำกำรเตรียมทีมวิทยำกรอย่ำงใกล้ชิด”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 1 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง ปรำชญ์ชุมชนซึ่งเป็นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพ มี ส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนในหมู่บ้ำน ได้กล่ำวไว้
อย่ำงสอดคล้องกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ ไว้ว่ำ   

 “หลังจำกที่เรำกลับมำจำกกำรฝึกอบรมที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว เจ้ำหน้ำที่ก็ให้
ปรำชญ์ชุมชนทุกคนมำประชุมร่วมกันที่อ ำเภอ โดยให้เรำร่วมกับปรำชญ์ชุมชนที่
คัดเลือกไว้ 4 คน ในหมู่บ้ำนสร้ำงเป็นทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน หลังจำกนั้น            
เรำกลับไปประชุมทีมกันเองภำยในหมู่บ้ำนเพ่ือแบ่งหน้ำที่กันว่ำใครจะรับผิดชอบงำน
ในส่วนไหน ใครที่สำมำรถเป็นวิทยำกรได้บ้ำง เช่น ควำมรู้ด้ำนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือกำรท ำบัญชีครัวเรือน ใครประสำนงำนกับครัวเรือน เมื่อแบ่ง
หน้ำที่กันแล้ว ก็ต้องประชุมเพ่ือคัดเลือกอำชีพร่วมกับครัวเรือนต่อไป”...(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 3 สัมภำษณ์วันที่ 8 กรกฎำคม 2562) 
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 ในขณะที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนอีกท่ำนได้กล่ำวเพ่ิมเติมประเด็นดังกล่ำวไว้อย่ำง
น่ำสนใจ พบว่ำ กระบวนกำรส่งเสริมให้ปรำชญ์ชุมชนท ำหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมภำยในหมู่บ้ำน        
มีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย แต่กำรน ำไปปฏิบัติจริงนั้นมีข้อจ ำกัดหลำยอย่ำง เช่น ข้อจ ำกัดอำชีพบำง
ประเภทที่ไม่สำมำรถฝึกอบรมได้ ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณที่ไม่สำมำรถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ และที่ส ำคัญคือ
ข้อก ำกัดในองค์ควำมรู้ของปรำชญ์ชุมชนที่ไม่สำมำรถฝึกอบรมอำชีพได้ครอบคลุมควำมต้องกำรของ
ครัวเรือนทั้งหมด ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนทีมวิทยำกรสัมมำชีพได้กล่ำวไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ 

 “กำรคัดเลือกอำชีพนั้นมีข้อจ ำกัดหลำยอย่ำง อำชีพบำงประเภทภำครัฐไม่
สำมำรถสนับสนุนงบประมำณได้ บำงอำชีพต้องใช้อุปกรณ์ที่เข้ำข่ำยเป็นครุภัณฑ์ซึ่งไม่
สำมำรถจัดซื้อได้ และบำงอำชีพทีมปรำชญ์ชุมชนเองก็ไม่มีควำมช ำนำญหรือไม่มี
ควำมสำมำรถเพียงพอในกำรสอนครัวเรือนได้ กว่ำเรำจะสำมำรถหำข้อสรุปและลงมติ
เลือกอำชีพที่จะฝึกอบรมได้ก็ใช้เวลำนำนพอสมควร เรำเปิดโอกำสให้ครัวเรือนเสนอ
อำชีพที่ต้องกำรจะท ำ แต่เชื่อไหมว่ำ 20 คนก็เสนอมำ 20 อำชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
ควำมต้องกำรของชำวบ้ำนแต่ละคนไม่เหมือนกัน และเมื่อสำมำรถคัดเลือกอำชีพได้แล้ว 
ก็มีชำวบ้ำนบำงส่วนไม่อยำกเข้ำร่วมฝึกอบรมเพรำะไม่ใช่ควำมต้องกำรที่แท้จริงของเขำ 
แต่สุดท้ำยแล้วเขำก็มำเข้ำร่วมนะ แต่ไม่น ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ หลังจำกที่สำมำรถ
เลือกอำชีพได้แล้วปรำชญ์ชุมชนก็จะก ำหนดวัสดุในกำรสำธิตที่ต้องใช้ตำมวงเงิน
งบประมำณที่ทำงรำชกำรก ำหนด แล้วเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณต่อ
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอต่อไป”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 1 
สัมภำษณ์วันที่ 6 กรกฎำคม 2562) 

 แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนท่ำนต่อมำได้เสนอข้อคิดเห็นในมุมมองที่
ต่ำงออกไปว่ำ โดยกำรเตรียมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนนั้น ปรำชญ์ที่คัดเลือกมำส่วนใหญ่ไม่สำมำรถท ำ
หน้ำที่เป็นวิทยำกรได้ ท ำให้เป็นภำระของวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนเพียงคนเดียวในกำรสอนและจัดอบรม
อำชีพให้แก่ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน และยิ่งไปกว่ำนั้น บำงหมู่บ้ำนมีปรำชญ์ชุมชนที่มีควำมรู้ด้ำนอำชีพ
ไม่ถึง 4 คน ท ำให้กำรคัดเลือกปรำชญ์ชุมชนนั้นท ำได้ยำกขึ้นตำมไปด้วย ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำให้
ผู้น ำในหมู่บ้ำน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้ำน หรือกรรมกำรหมู่บ้ำนเข้ำร่วมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนด้วย          
ดังควำมเห็นที่ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนได้อธิบำยไว้ว่ำ 

 “ปรำชญ์ชุมชนที่คัดเลือกเพ่ิมเติมอีก 4 คนนั้น ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ เป็น
วิทยำกรได้ครบทุกคนหรอก เพรำะฝึกปฏิบัติกันแค่วันสองวันจะให้ไปยืนพูดวิชำกำรต่อ
หน้ำคนอื่นคงเป็นไปไม่ได้ ขนำดปรำชญ์ที่ไปอบรมมำ 3 วัน ก็ยังท ำได้ไม่ค่อยดีเลย และ
ส่วนใหญ่กำรเป็นวิทยำกรจะเป็นหน้ำที่ของคนที่ไปอบรมที่จังหวัดเพชรบุรีมำนั่นเอง 
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เป็นทั้งวิทยำกรและคนสำธิตอำชีพให้ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนด้วย และในหมู่บ้ำนนี้ก็มี
คนที่คิดว่ำจะเป็นปรำชญ์อำชีพจริง ๆ อยู่แค่ 2 คน ส่วนคนที่เหลือคือผู้น ำหมู่บ้ำน หรือ
กรรมกำรหมู่บ้ำนที่ ไม่ค่อยมีควำมรู้ด้ำนอำชีพที่จะสอนให้ครัวเรือนเท่ำไหร่นัก แต่ก็ต้อง
คัดเลือกให้ เข้ำร่วมทีมเพรำะว่ำรำชกำรก ำหนดต้องครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด                 
แต่ถึงแม้ว่ำคนที่เหลือจะไม่ได้สอนอำชีพแต่เรำก็แบ่งหน้ำที่ให้ทุกคนท ำในหลำย ๆ ส่วน 
เช่น กำรติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ กำรประสำนงำนชำวบ้ำน 
กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรสำธิตอำชีพ ตลอดจนกำรจัดเตรียมสถำนที่ในกำรฝึกอบรม 
ก็ได้กรรมกำรหมู่บ้ำนและผู้ใหญ่บ้ำนเป็นเรี่ยวแรงส ำคัญ ส่วนทีมวิทยำกรเองก็ได้จัด
ประชุมวำงแผนและแบ่งงำนกันไว้ล่วงหน้ำแล้วก่อนที่จะจัดอบรมขึ้นจริง  ๆ”...(ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 5 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 

 จำกข้อมูลส ำคัญที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญระดับบุคคลข้ำงต้น อำจกล่ำวได้ว่ำ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนมีควำมสอดคล้องและเหมำะสม
กับปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญระดับหนึ่ง กล่ำวคือ ปรำชญ์ชุมชนที่คัดเลือกเพ่ิมเติม         
เพ่ือจัดตั้งเป็นทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนนั้น ยังคงขำดทักษะและประสบกำรณ์เป็นวิทยำกรถ่ำยทอด
ควำมรู้และทักษะอำชีพให้กับครัวเรือนในภำพรวม สำเหตุอำจเนื่องมำจำกระยะเวลำในกำรฝึกอบรมและ
เตรียมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนที่ค่อนข้ำงจ ำกัด และในบำงพ้ืนที่มีจ ำนวนปรำชญ์ชุมชนไม่เพียงพอ
ส ำหรับจัดตั้งทีมวิทยำกรสัมมำชีพ ต้องพิจำรณำผู้น ำชุมชนเข้ำมำร่วมทีมด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม ทีม
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรและแบ่งหน้ำควำมรับผิดชอบงำนได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้กำร
ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 วัตถุประสงค์กิจกรรมหลักที่สำม กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน ก ำหนดไว้ว่ำ    
เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีองค์ควำมรู้ในอำชีพ และน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น
ให้กับครัวเรือนตำมแนวทำงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในมุมมอง
ควำมคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญทั้งสอดคล้องและแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญโดยส่วนใหญ่
แสดงควำมคิดเห็นว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกับลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้นจริง และ
สำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ปัญหำด้ำนอำชีพในระดับครัวเรือนได้อย่ำงจริงจังเป็นครั้งแรก ซึ่งผลส ำเร็จ
เชิงประจักษ์กำรด ำเนินกิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดสำมำรถยืนยันควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์
ต่อสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจริงได้เป็นอย่ำงดี แต่อย่ำงไรก็ตำม ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส่วนหนึ่ง
ชี้ให้เห็นว่ำ วัตถุประสงค์มีควำมชัดเจนในทำงทฤษฎีเท่ำนั้น แต่กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้ตรงตำม
เจตจ ำนงของวัตถุประสงค์นั้นเป็นเรื่องที่ยำกจะกระท ำได้อย่ำงครบถ้วน เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของ
บริบทแต่ละหมู่บ้ำนเป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ประกอบกับวัตถุประสงค์ระบุ
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นัยส ำคัญไว้แบบกว้ำง ๆ ท ำให้เกิดกำรตีควำมได้หลำกหลำย ส่งผลต่อแนวทำงกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่
ชัดเจน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญได้กล่ำวไว้ว่ำ 

“วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน มีควำม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในหมู่บ้ำนของอ ำเภอเลำขวัญ เพรำะอำชีพที่
ทำงรำชกำรเคยส่งเสริมที่ ผ่ ำนมำถูกก ำหนดมำแล้วว่ำต้องอบรมอำชีพอะไร                  
และหำกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเข้ำอบรมในอำชีพนั้น แต่โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ำมคือ ค้นหำครัวเรือนเป้ำหมำยก่อนแล้วให้ครัวเรือนเลือกอำชีพที่
อยำกจะฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของครัวเรือน 
แต่ถึงแม้ว่ำวัตถุประสงค์จะมีควำมชัดเจนและเข้ำใจได้โดยง่ำยก็จริง แต่กำรน ำไปตีควำม
สู่ขั้นตอนกำรปฏิบัตินั้น เป็นเรื่องยุ่งยำกพอสมควร เพรำะแนวทำงระบุไว้เพียงกรอบ
กว้ำง ๆ ไม่มีรำยละเอียดเชิงลึก และบ่อยครั้งที่แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่กรมกำรพัฒนำ
ชุมชนก ำหนดมำขัดแย้งกับแนวทำงของชำวบ้ำนที่ปฏิบัติมำยำวนำน ท ำให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินกิจกรรมอยู่โดยตลอดของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ”...(กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ สัมภำษณ์
ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กรกฎำคม 2562) 

 ถึงแม้ว่ำ วัตถุประสงค์ของนโยบำยจะไม่สำมำรถตอบสนองต่อทิศทำงของกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ได้ดีเท่ำที่ควร แต่เมื่อพิจำรณำผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ของกิจกรรม พบว่ำ บรรลุผลลัพธ์ในเชิงปริมำณของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงครบถ้วน 
แสดงให้เห็นว่ำวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่แท้จริงของครัวเรือน
สัมมำชีพชุมชนได้เป็นอย่ำงดี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ
ได้กล่ำวเพ่ิมเติมถึงผลส ำเร็จของกำรน ำกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำนไปปฏิบัติไว้ว่ำ 

 “ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 อ ำเภอเลำขวัญมีเป้ำหมำยหมู่บ้ำน
สัมมำชีพจ ำนวน 28 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ 20 ครัวเรือน รวมครัวเรือนทั้งอ ำเภอ จ ำนวน 
560 ครัวเรือน ส่วนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขยำยผลหมู่บ้ำนสัมมำชีพหมู่ใหม่
เพ่ิมเติมอีก 2 หมู่บ้ำน และขยำยผลครัวเรือนจำกหมู่บ้ำนเดิมเพ่ิมเติมอีกจ ำนวน 20 
หมู่บ้ำน รวมทั้งสิ้น 22 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ 26 ครัวเรือน รวมครัวเรือนทั้งอ ำเภอ 
จ ำนวน 572 ครัวเรือน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำ มีหมู่บ้ำนสัมมำชีพ
ชุมชนจ ำนวน 14 หมู่บ้ำน ๆหมู่บ้ำนละ 20 ครัวเรือน รวมครัวเรือนทั้งอ ำเภอ จ ำนวน 
280 ครัวเรือน ถ้ำรวมทั้ง 3 ปีงบประมำณ ก็จะพบว่ำ อ ำเภอเลำขวัญ มีครัวเรือน
สัมมำชีพชุมชนทั้งหมดจ ำนวน 1 ,412 ครัวเรือน โดยครัวเรือนสัมมำชีพที่ผ่ำนกำร
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ฝึกอบรมไปแล้ว ต้องน ำควำมรู้ที่ได้ไปประกอบอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
จำกรำยได้ จปฐ. ซึ่งในส่วนนี้ถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ด้วย”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ 
สนทนำกลุ่มวันที่ 28 สิงหำคม 2562) 

 ในมุมมองผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นครัวเรือนเป้ำหมำยหรือครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนอำชีพ แต่ก็ยัง
มีควำมกังวลอยู่มำกในส่วนของรำยได้ที่จะเกิดข้ึนจำกกำรประกอบอำชีพ เนื่องจำกเป็นอำชีพใหม่ที่ตนเอง
ยังไม่เคยท ำมำก่อน หรือท ำอยู่เป็นครั้งครำว แต่ยังไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงมั่นคงให้กับตนเองและ
ครัวเรือนได้ ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยโดยส่วนใหญ่รู้สึกกังวล ไม่มีควำมมั่นใจในกำรสร้ำงรำยได้จำกอำชีพ 
และนโยบำยไม่มีหลักประกันใดที่จะยืนยันกำรเกิดรำยได้ให้กับครัวเรือนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ท ำให้
ครัวเรือนบำงส่วนไม่น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปประกอบอำชีพหรือเปลี่ยนอำชีพไปจำกเดิม 
และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งครัวเรือนเป้ำหมำยยังไม่เข้ำใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของนโยบำยอย่ำงแท้จริง 
โดยครัวเรือนเข้ำใจว่ำสำมำรถเลือกอำชีพที่ต้องกำรได้อย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำรของตนเอง แท้ที่จริง
แล้วมีข้อจ ำกัดมำกมำยตำมกฎหมำยงบประมำณที่ก ำหนดไว้ ซึ่งแต่ละครัวเรือนต่ำงมีควำมต้องกำรที่
แตกต่ำงกัน ส่งผลให้กระบวนกำรคัดเลือกอำชีพที่จะฝึกอบรมเกิดควำมสับสนและใช้ ระยะเวลำนำน            
แต่อย่ำงไรก็ตำม ครัวเรือนเป้ำหมำยยังคงเชื่อมั่นว่ำ นโยบำยสำมำรถเพ่ิมทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพ
และเพ่ิมช่องทำงสร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือนของตนเอง โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีพที่เพ่ิมขึ้น                     
สอดคล้องกับข้อมูลส ำคัญที่ได้จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัย ทั้งนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็น
ครัวเรือนเป้ำหมำยได้แสดงข้อคิดเห็นไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ 

“กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในหมู่บ้ำนที่พัฒนำชุมชนเข้ำมำส่งเสริมให้จัด
อบรมอำชีพภำยในหมู่บ้ ำนนั้น  เป็นกิจกรรมที่ ดีมำกตั้ งแต่มีกำรฝึกอำชีพมำ             
โดยเจ้ำหน้ำที่จะให้ชำวบ้ำนตัดสินใจกันเองว่ำจะอบรมอำชีพอะไร ซึ่งแต่ละคนก็มีควำม
ถนัดทำงอำชีพที่ไม่เหมือนกัน บำงคนปลูกอ้อย บำงคนปลูกมันส ำปะหลัง ก็เสนอให้
อบรมกำรปลูกอ้อย ปลูกมันส ำปะหลังบ้ำง บำงคนเลี้ยงวัว ก็เสนอให้ซื้อวัวมำเลี้ยงบ้ำง 
ซื้อแพะบ้ำง บำงคนท ำไม้กวำดก็เสนอให้สอนท ำไม้กวำดก็มี ถ้ำจะถำมควำมต้องกำรทั้ง 
20 คนก็คงจะได้ 20 อำชีพ ตอนแรกเรำยังไม่เข้ำใจว่ำโครงกำรนี้ให้ท ำอะไรได้บ้ำง             
ต่ำงคนก็เสนอควำมต้องกำรของตนเอง ก็ไม่รู้ว่ำท ำได้หรือไม่ได้ พอปรำชญ์ชุมชนเขำ
อธิบำยให้ฟัง เรำก็เข้ำใจว่ำที่เรำอยำกท ำนั้น ท ำไม่ได้แล้ว อย่ำงเช่น คนที่เสนอปลูกอ้อย            
ปลูกมันส ำปะหลัง หรือแม้แต่เลี้ยงวัวก็ท ำไม่ได้แล้ว ท ำให้บำงคนรู้สึกผิดหวังและรู้สึกว่ำ
กำรเข้ำร่วมโครงกำรท ำให้ตนเองเสียเวลำและไม่อยำกเข้ำร่วมโครงกำรอีกต่อไป กว่ำจะ
หำข้อสรุปได้ก็โต้เถียงกันนำนโขอยู่ทีเดียว สุดท้ำยก็ได้ไม้กวำดดอกหญ้ำกับไม้กวำด
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ทำงมะพร้ำว ซึ่งชำวบ้ำนโดยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเพรำะท ำอยู่แล้ว แต่คนที่เขำไม่เคยท ำ
มำก่อนก็ไม่ค่อยอยำกจะท ำหรอก แต่ขัดเสียงส่วนมำกไม่ได้ก็อบรมไป แต่จะให้เขำท ำ
เป็นอำชีพหรือเปล่ำนั้นก็เป็นอีกเรื่อง และที่ส ำคัญคือ กำรท ำไม้กวำด ปรำชญ์ชุมชนใน
หมู่บ้ำนที่ตั้งขึ้นมำสอนอำชีพ 5 คนนั้นนะ ก็ท ำได้กันแทบทุกคน ปรำชญ์เขำบอกว่ำ
อำชีพไหนที่เขำสอนให้ไม่ได้ก็ไม่ให้เลือกอบรมเพรำะจะหำคนสอนล ำบำก ส ำหรับ
ชำวบ้ำนเองพอตัดอ้อยหมดไปแล้วก็ไม่รู้จะท ำอะไรนอกจำกไปรับจ้ำงเขำ พอมีกำร
อบรมอำชีพก็คิดว่ำดีจะได้ท ำไม้กวำดอยู่กับบ้ำน ไม่ต้องออกไปตำกแดดร้อน ๆ ทั้งวัน 
แต่ควำมกังวลก็มีอยู่ คือท ำแล้วจะไปขำยที่ไหน ใครจะรับซื้อ บำงคนรับจ้ำงมำทั้งชีวิต
ไม่เคยขำยของเลยก็จะขำยไม่เป็น และเจ้ำหน้ำที่เองก็ไม่ได้บอกไว้ว่ำจะให้เรำเอำ         
ไม้กวำดไปขำยที่ไหน บอกแต่ว่ำมีตลำดหน้ำอ ำเภอขำยได้ แต่ก็จัดแค่ไม่กี่ครั้งต่อปี             
ส่วนรำยจ่ำยมีทุกวัน ชำวบ้ำนส่วนใหญ่กังวลว่ำท ำได้แล้วจะไม่มีที่ขำยนี่ส ำคัญเชียว”            
...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำย สัมภำษณ์ระหว่ำงวั นที่          
27 กรกฎำคม – 18 สิงหำคม 2562) 

 จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัยพบว่ำ มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลส ำคัญ กล่ำวคือ ผู้วิจัย
ได้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนในหลำย ๆ หมู่บ้ำน พบว่ำ ชำวบ้ำนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมโดยส่วนใหญ่ไม่ทรำบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ชัดเจนเพียงพอ โดยเฉพำะข้อจ ำกัดของอำชีพที่
งบประมำณสำมำรถสนับสนุนได้ เมื่อทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนให้ครัวเรือนเป้ำหมำยเสนออำชีพที่
ตนเองต้องกำรฝึกอบรม ครัวเรือนส่วนใหญ่จะเสนออำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง เช่น เกษตรกรรม 
เลี้ยงสัตว์ ช่ำงฝีมือเป็นต้น ซึ่งงบประมำณของโครงกำรไม่สำมำรถสนับสนุนวัสดุในกำรฝึกอบรมได้ 
เนื่องจำกเข้ำข่ำยครุภัณฑ์ตำมกฎหมำย หรือเกินวงเงินงบประมำณที่สำมำรถสนับสนุนได้ หรือเป็นอำชีพ
ที่ใช้เวลำนำนในกำรสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้น เมื่อทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนอธิบำยถึงข้อจ ำกัดให้ครัวเรือน
รับทรำบ ปรำกฏว่ำมีครัวเรือนบำงส่วนแสดงอำกำรไม่อยำกเข้ำร่วมกิจกรรม บำงส่วนเข้ำร่วมแต่ไม่น ำ
ควำมรู้ไปประกอบอำชีพ บำงส่วนไม่มำในวันฝึกอำชีพตำมก ำหนดกำรก็มี เจ้ำหน้ำที่และปรำชญ์ชุมชน
ต้องคัดเลือกครัวเรือนใหม่เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยครบตำมที่นโยบำยก ำหนด และสิ่งที่ส ำคัญที่ท ำ ให้
ครัวเรือนรู้สึกกังวลใจและเป็นค ำถำมที่เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติพบเจอทุกหมู่บ้ำนคือ ท ำอำชีพนี้
แล้วจะไปขำยที่ไหน ใครจะซื้อ จะขำยให้กับใคร ฉันไม่เคยขำยของมำก่อนจะขำยได้ยังไง สิ่งเหล่ำนี้แสดง
ถึงควำมไม่มั่นใจของชำวบ้ำนที่ยังรู้สึกกังวลไม่กล้ำลงทุนเพ่ิมเติมจำกงบประมำณที่ได้รับสนับสนุน และ
วัตถุประสงค์ของนโยบำยหรือของกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยก็ไม่ได้ก ำหนดประเด็นดังกล่ำวไว้อย่ำง
ชัดเจนเช่นกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม ปรำชญ์ชุมชนเจ้ำของอำชีพยินดีเป็นธุระในกำรรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำก
กำรประกอบอำชีพของชำวบ้ำนมำขำยให้ หรือรับซื้อต่อจำกครัวเรือนมำขำยต่อ แต่ก็มีข้อจ ำกัดด้ำน
ทักษะฝีมือของครัวเรือนที่ยังไม่ช ำนำญเพียงพอ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มำตรฐำนก็ถูกคัดออกไม่สำมำรถ
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จ ำหน่ำยได้ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน ได้กล่ำวไว้ในประเด็นข้ำงต้นอย่ำงสอดคล้องกับ
กำรสังเกตของผู้วิจัย โดยกล่ำวไว้ว่ำ 

“กำรเตรียมควำมพร้อมอบรมอำชีพ ทำงพัฒนำชุมชนเขำให้เรำส่งรำยกำรวัสดุ
ที่จะใช้ฝึกอบรม และให้เรำก ำหนดวันฝึกอบรมจ ำนวน 3 วัน โดยวันแรกให้เรำอบรม
วิชำกำรที่เกี่ยวกับอำชีพ วันที่สองให้ไปดูงำนบ้ำนปรำชญ์ชุมชน ส่วนวันที่สำม กิจกรรม
สำธิตอำชีพให้ครัวเรือนฝึกท ำกัน ซึ่งก็ใช้วัสดุที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกพัฒนำชุมชนนั่น
แหละ ส ำหรับหมู่บ้ำนของเรำ ตกลงเลือกอำชีพกำรท ำดอกไม้จันทน์ เพรำะเห็นว่ำส่วน
ใหญ่ท ำเป็นกันเกือบหมดแล้ว ไม่ต้องเริ่มต้นจำกศูนย์ และครัวเรือนเองก็เห็นด้วย              
เมื่ออบรมเสร็จเรำก็แบ่งวัสดุที่เหลือให้ครัวเรือนได้น ำไปประกอบอำชีพที่บ้ำนของตนเอง 
และเมื่อท ำเสร็จแล้วก็น ำมำส่งให้ปรำชญ์ แต่ก็ใช่ว่ำจะรับเอำไปขำยได้เลยนะ ต้องมำคัด
แยกควำมสวยงำมและได้ขนำดด้วย ถ้ำใครท ำยังไม่สวยก็ต้องไปพัฒนำฝีมือกันใหม่  
วัสดุที่แบ่งให้ก็ให้เอำไปฝึกท ำกันนั่นแหละ ถ้ำให้เขำไปลงทุนเลย เขำก็ไม่ท ำกันหรอก 
เพรำะถ้ำท ำเสียก็คือต้นทุนที่ต้องเสียไป แต่ส่วนใหญ่ก็ท ำได้ดีนะ ตอนนี้ก็ส่งขำยกันเอง
ได้แล้วโดยไม่ต้องผ่ำนปรำชญ์ชุมชน และเรำก็รวมกลุ่มกันท ำบ้ำงเป็นครั้งครำว”...(ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 3 สัมภำษณ์วันที่ 8 กรกฎำคม 2562) 

 จำกข้อมูลส ำคัญข้ำงต้นสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้ำน มีควำมสอดคล้องกับปัญหำและลักษณะของปัญหำที่เกิดขึ้นจริง กล่ำวคือ วัตถุประสงค์สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง นั่นคือควำมต้องกำรทำงเลือกในกำร
ประกอบอำชีพที่เพ่ิมขึ้นและรำยได้ก็มำกขึ้นจำกกำรประกอบอำชีพหลัก แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญส่วนหนึ่งชี้ให้เห็นว่ำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์นั้นพบข้อจ ำกัดที่ส ำคัญ 3 ประกำร 
ซึ่งวัตถุประสงค์ไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำได้ ประกอบด้วย (1) ข้อจ ำกัดด้ำนควำม
หลำกหลำยของอำชีพที่นโยบำยสำมำรถให้กำรสนับสนุนได้ (2) ข้อจ ำกัดด้ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรประกอบอำชีพซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์อย่ำงชัดเจน (3) ข้อจ ำกัดด้ำนกำร
สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ และทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ต่อครัวเรือนสัมมำชีพ
ชุมชนเป้ำหมำย ถึงอย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
จำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติชี้ให้เห็นว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่
แท้จริงของครัวเรือนเป้ำหมำย และช่วยแก้ไขปัญหำอำชีพและรำยได้ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ 
จังหวัดกำญจนบุรี ได้อย่ำงแท้จริง  

 วัตถุประสงค์กิจกรรมหลัก กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ ก ำหนดไว้ว่ำ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนที่ผ่ำนกำรพัฒนำได้มีกำรรวมกลุ่ม และสนับสนุนกำรจัดตั้งและ
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พัฒนำเป็นกลุ่มอำชีพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญได้แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นดังกล่ำว ประกอบด้วย      
สองนัยส ำคัญ โดยนัยส ำคัญแรก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติและปรำชญ์
ชุมชนกล่ำวไว้สอดคล้องกันว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมมีควำมสมเหตุสมผลกับควำมต้องกำรของ
ครัวเรือนเป้ำหมำย หรือสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของครัวเรือนได้อย่ำงแท้จริงเพียงบำงส่วน
เท่ำนั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นอย่ำงไม่เป็นทำงกำร คือ ชำวบ้ำนรวมกลุ่มกันเองอยู่
ก่อนที่หน่วยงำนรำชกำรจะเข้ำมำส่งเสริม และเมื่อได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนต่ำง  ๆ เช่น            
องค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กำรตลำด กำรวำงแผนพัฒนำกลุ่ม ตลอดจนงบประมำณและวัสดุ
ต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรของกลุ่มจำกหน่วยงำนภำครัฐ ท ำให้กลุ่มสำมำรถพัฒนำตนเองไปสู่กลุ่มอำชีพที่
มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปได้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนได้แสดงข้อคิดเห็นประเด็น
ดังกล่ำวไว้ว่ำ 

“แต่ก่อนกำรท ำน้ ำตำลจำกอ้อย เริ่มต้นจำกบ้ำนของป้ำเอง ป้ำเห็นว่ำแถวบ้ำน
เรำปลูกอ้อยกันมำกและรำคำก็ต่ ำ จึงทดลองคั้นน้ ำอ้อยมำเคี่ยวไฟจนกลำยเป็น          
น้ ำตำลปึกท ำมำนำนกว่ำ 5 ปีแล้ว ป้ำท ำเพียงคนเดียวใน 1 วัน ได้น้ ำตำลแค่ 2 กิโลกรัม
เท่ำนั้น ต้องยืนหน้ำเตำไฟร้อน ๆ ทั้งวันนะกว่ำจะได้ ป้ำเอำไปลองขำยดูปรำกฏว่ำ        
ขำยดีมำก คนถำมถึงตลอดแต่ท ำไม่ทัน ป้ำก็ไปชวนคนแถวบ้ำนให้มำท ำด้วยกันได้มำ           
4 คน ก็ช่วย ๆ กันท ำ ได้เพ่ิมเป็นวันละ 5 กิโลกรัม และเมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำ มีโครงกำร
สัมมำชีพชุมชนส่งเสริมให้ชำวบ้ำนอบรมอำชีพโดยให้ป้ำเป็นปรำชญ์ หลังจำกเสร็จสิ้น
กำรอบรมกำรท ำน้ ำตำลจำกอ้อยให้กับชำวบ้ำนไปแล้ว เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนก็เข้ำมำ
ส่งเสริมให้จัดตั้งเป็นกลุ่มอำชีพ ซึ่งก็เป็นควำมต้องกำรของป้ำและชำวบ้ำนเองอยู่แล้วที่
อยำกจะรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอำชีพ เพรำะว่ำกำรท ำน้ ำตำลจำกอ้อย ต้องใช้แรงงำนและ
เวลำมำกกว่ำจะเขี้ยวน้ ำอ้อยให้เป็นน้ ำตำลสีร ำได้ ต่อคนได้แค่ 2 กิโลกรัมก็เก่งมำกแล้ว 
ถ้ำท ำเป็นกลุ่มน่ำจะได้น้ ำตำลมำกขึ้น ป้ำเชิญชวนชำวบ้ำนที่เข้ำอบรมอำชีพตำม
โครงกำร ได้ 15 คน มำประชุมกันและเห็นด้วยกับกำรตั้งเป็นกลุ่มอำชีพ และไม่นำนมำ
นี้กลุ่มก็ไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกับเกษตรอ ำเภอแล้ว เป้ำหมำยของเรำคือ
กำรขอมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย (อย.) เพ่ือส่งผลิตภัณฑ์เข้ำรับกำรคัดสรรดำว OTOP 
แต่ก็ต้องใช้ต้นทุนมำกเช่นกัน ป้ำก็ก ำลังท ำโครงกำรขอรับสนับสนุนอำคำรจำก อบต. 
อยู่ เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนก็เข้ำมำให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดตั้งกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม
ตำมหลัก 5 ก โดยบอกว่ำกำรรวมกันเป็นกลุ่มมีข้อดีหลำยอย่ำง โดยเฉพำะรำชกำร
หลำยหน่วยงำนสำมำรถเข้ำมำส่งเสริมได้ง่ำย และมีบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด
กำญจนบุรี จ ำกัด เข้ำมำส่งเสริมกำรตลำด กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ และกำรพัฒนำต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งถ้ำเรำไม่รวมกลุ่มกันก็คงไม่มีหน่วยงำนเข้ำมำส่งเสริมและต่อยอด
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กำรท ำน้ ำตำลอ้อยแบบทุกวันนี้”...(ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 4 
สัมภำษณ์วันที่ 9 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ เชื่อว่ำวัตถุประสงค์สำมำรถ
ตอบสนองต่อปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนได้เพียงบำงส่วน เนื่องจำก
เป้ำหมำยในกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพในแต่ละปีงบประมำณนั้น มีจ ำนวนไม่มำก ส ำหรับพ้ืนที่
อ ำเภอ เลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ในปี 2560 เป้ำหมำยจัดตั้งกลุ่มอำชีพก ำหนดไว้เพียง 1 กลุ่มเท่ำนั้น                 
ส่วนในปี 2561 มีเป้ำหมำยส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอำชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 3 กลุ่ม และในปี 2562 เป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพก ำหนดไว้เพียง 1 กลุ่ม ซึ่งกระบวนกำรคัดเลือกพ้ืนที่ในกำรจัดตั้งกลุ่มได้พิจำรณำ
จำกควำมต้องกำรที่แท้จริงของครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนเป็นส ำคัญ ผ่ำนกลไกกำรจัดเวทีประชำคมภำยใน
หมู่บ้ำน ดังนั้น กลุ่มได้รับกำรส่งเสริมจำกนโยบำยจึงเป็นกลุ่มอำชีพที่มีลักษณะเข้มแข็งอยู่ก่อนแล้ว 
รำชกำรเพียงเข้ำไปเติมเต็มในส่วนที่กลุ่มขำดเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมยังมีกลุ่มอำชีพอีกส่วนหนึ่งที่ได้ยุบเลิก
ไป เพรำะว่ำไม่ใช่ควำมต้องกำรที่แท้จริงของชำวบ้ำน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำย
ไปปฏิบัติได้แสดงข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่ำวไว้ในท ำนองเดียวกันกับปรำชญ์ชุมชน ไว้ว่ำ 

“ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอด ำเนินกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพตำม
แนวทำงสร้ำงสัมมำชีพชุมชน ในไตรมำสที่ 3 – 4 ในปีงบประมำณนั้น ๆ เป้ำหมำยกำร
ส่งเสริมกลุ่มอำชีพในปี 2560 จ ำนวน 1 กลุ่ม ปี 2561 จ ำนวน 3 กลุ่ม และปี 2562 
จ ำนวน 1 กลุ่ม ซึ่งจังหวัดได้จัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพมำให้อ ำเภอ
ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำกลุ่มอำชีพในแต่ละปี ซึ่งกลุ่มอำชีพที่เรำเข้ำไปส่งเสริมนั้น          
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมำใหม่ ยังไม่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด ำเนิน
กิจกรรมรูปแบบกลุ่มอำชีพ ชำวบ้ำนจึงมีควำมกังวลอยู่เป็นอันมำก เจ้ำหน้ำที่ก็ลงไปให้
ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มตำมหลัก 5 ก ประกอบด้วย กลุ่ม กรรมกำร กองทุน 
กติกำ และกิจกรรม ให้กับกลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ เกือบทุกหมู่บ้ำนที่เข้ำร่วม
โครงกำรสัมมำชีพชุมชน แต่ก็เลือกกลุ่มอำชีพที่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
และมีควำมเข้มแข็งจริง ๆ ตำมเป้ำหมำยเพ่ือรับงบประมำณส่งเสริมต่อยอดกิจกรรม
กลุ่มอำชีพ ส่วนกลุ่มอำชีพนอกเหนือจำกนี้ เรำไปส่งเสริมแล้วไม่มีงบประมำณสนับสนุน
ต่อไป กลุ่มก็ยุบเลิกเป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียงกลุ่มที่ได้รับงบประมำณเท่ำนั้นที่ยังคงมี
กำรท ำกิจกรรมกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง บำงหมู่บ้ำนก็ไม่สำมำรถรวมกลุ่มกันได้ บำงหมู่บ้ำนก็
เปลี่ยนอำชีพไปท ำอย่ำงอ่ืน เช่น อบรมท ำขนมไทยแต่กลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นเปลี่ยนเป็น
กำรท ำน้ ำมันนวดสมุนไพรก็มี ถ้ำถำมว่ำวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกับ
ปัญหำหรือควำมต้องกำรจริง ๆ ของครัวเรือนสัมมำชีพหรือไม่ ก็อำจตอบได้ว่ำ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของชำวบ้ำนบำงส่วนเท่ำนั้น เช่น กลุ่มท ำน้ ำตำล
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จำกอ้อย ชำวบ้ำนเขำมีควำมต้องกำรจะรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว และเรำเข้ำไปส่งเสริมก็จะ
ไปต่อได้ ส่วนบำงกลุ่มเกิดจำกรำชกำรเข้ำไปส่งเสริม เมื่อหมดงบประมำณกิจกรรมกลุ่ม
ก็ไม่เกิดอีกต่อไป”…(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
อ ำเภอเลำขวัญ สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กรกฎำคม 2562) 

 นัยส ำคัญต่อมำคือ วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของครัวเรือนเป้ำหมำย 
กล่ำวคือ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนและผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำยได้แสดงข้อคิดเห็นใน
ลักษณะที่แตกต่ำงออกไป คือ กลุ่มอำชีพที่ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของครัวเรือนเป้ำหมำย แต่จัดตั้งขึ้นตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนรำชกำรที่สนับสนุน ครัวเรือน
เป้ำหมำยโดยส่วนใหญ่มองว่ำกำรท ำอำชีพเป็นกลุ่มมีควำมยุ่งยำกและไม่มีควำมจ ำเป็น ท ำให้ กลุ่มไม่
ยั่งยืนและยุบเลิกไปในที่สุด และที่ส ำคัญคือชำวบ้ำนยังคงขำดองค์ควำมรู้และไม่เห็นควำมส ำคัญของกำร
รวมเป็นกลุ่มอำชีพ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน กล่ำวถึงข้อจ ำกัดที่ท ำให้กำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพที่
ไม่ประสบผลส ำเร็จไว้ว่ำ 

“กำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพที่ทำงพัฒนำชุมชนเข้ำมำส่งเสริมในหมู่บ้ำนนั้น เป็นเรื่อง
ยำกที่จะท ำได้ เพรำะชำวบ้ำนเขำไม่เข้ำร่วมด้วย ทีมปรำชญ์ชุมชนก็พยำยำมเข้ำไป
พูดคุยเชิญชวนแล้วหลำยวิธีกำร ทั้งให้พัฒนำชุมชนเข้ำมำให้ควำมรู้ ทั้งตระเวนไปตำม
บ้ำนพูดคุยกับเขำแต่ก็ไม่เป็นผล ชำวบ้ำนบอกเพียงว่ำไม่มีเวลำไปรวมกลุ่มด้วย ต้องท ำ
ไร่บ้ำง ต้องเลี้ยงวัวบ้ำง คือชำวบ้ำนเขำไม่ค่อยให้ควำมสนใจกับกำรรวมเป็นกลุ่มอำชีพ
เท่ำไหร่นัก อำจเป็นเพรำะเขำไม่รู้ว่ำจะรวมกลุ่มไปท ำไม ในเมื่อประกอบอำชีพอยู่ที่บ้ำน
ก็มีรำยได้เพียงพอแล้ว เขำจึงมองว่ำกำรรวมกลุ่มเป็นกำรเสียเวลำท ำมำหำกิน ท ำให้
กำรรวมกลุ่มที่พัฒนำชุมชนเข้ำมำส่งเสริมเกิดขึ้นได้ยำก”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็น
ปรำชญ์ชุมชนคนที่ 2 สัมภำษณ์วันที่ 8 กรกฎำคม 2562) 

 นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นมำได้ระยะเวลำหนึ่งแล้ว แต่ยุบเลิกไป เนื่องจำกขำด
กำรสนับสนุนงบประมำณให้เกิดกิจกรรมกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรหรือท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ประกอบกับชำวบ้ำนให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มอำชีพน้อยลง ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็น
ปรำชญ์ชุมชน ได้แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ว่ำ 

“ปรำชญ์ชุมชนกับครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอำชีพกำรท ำไม้
กวำดทำงมะพร้ำวตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ ในระยะเริ่มต้นก็ไปได้ดี ชำวบ้ำนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง เจ้ำหน้ำที่ก็เข้ำมำอบรมให้ควำมรู้ดี แต่ ใน
ระยะต่อมำครัวเรือนลดควำมส ำคัญกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มน้อยลง โดยบอกว่ำไม่ว่ำง
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บ้ำง ติดธุระบ้ำง เมื่อมีคนเข้ำร่วมน้อยลงก็ยุบเลิกกลุ่มไปโดยปริยำย”...(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 5 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 

 ทั้งนี้ กลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำยชี้ให้เห็นว่ำ ควำมล้มเหลวของกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพที่เกิดข้ึนในหลำย 
ๆ หมู่บ้ำน เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมส ำคัญของกำรรวมเป็นกลุ่มอำชีพ กำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม และขำดควำมต่อเนื่องของงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นครัวเรือนเป้ำหมำยของนโยบำยได้กล่ำวไว้เพียงว่ำ  

“ปรำชญ์ชุมชนเขำเรียกประชุมครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนทั้ง 20 คน ให้ลงมติว่ำ
จะจัดตั้งเป็นกลุ่มอำชีพหรือไม่ ชำวบ้ำนเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรกับเขำหรอก เขำว่ำไง
ก็ว่ำตำมนั้น พอจัดตั้งกลุ่มอำชีพเสร็จเจ้ำหน้ำที่ก็เข้ำมำอบรมให้ควำมรู้กำรจัดตั้งกลุ่ม 
โดยตั้งคณะกรรมกำรกลุ่ม ตั้งระเบียบกลุ่ม และท ำแผนกิจกรรมกลุ่ม แรก ๆ ก็มีคนเข้ำ
ร่วมดีพอเจ้ำหน้ำที่ไม่มำกลุ่มก็ไม่มีกิจกรรมอะไรอีกต่อไป จนป่ำนนี้ก็คงยุบกลุ่มไปแล้ว
ละ” ...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำย สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 
27 กรกฎำคม – 18 สิงหำคม 2562) 

 จำกข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญข้ำงต้นอำจกล่ำวได้ว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมจัดตั้งและ
พัฒนำกลุ่มอำชีพมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำยเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นครัวเรือนเป้ำหมำยโดยส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นในมุมมองเดียวกันว่ำ ครัวเรือนส่วนใหญ่
ไม่มีควำมต้องกำรจัดตั้งเป็นกลุ่มอำชีพแต่อย่ำงใด เนื่องจำกเห็นว่ำกลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นไม่ก่อประโยชน์ใด 
ๆ ให้กับตนเองและครอบครัว และมองว่ำกิจกรรมของกลุ่มอำชีพไปเบียดบังเวลำในกำรประกอบอำชีพ
หลักของตนเองเป็นอย่ำงมำก ส ำหรับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติและปรำชญ์
ชุมชนมีควำมเห็นตรงกันว่ำ กำรจัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มอำชีพตำมกิจกรรมมีลักษณะส ำคัญ 2 ประกำรคือ 
(1) กลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยส่วนใหญ่เกิดจำกควำมต้องกำรของหน่วยงำนรำชกำรไม่ใช่ควำมต้องกำรที่
แท้จริงของครัวเรือนเป้ำหมำย กล่ำวคือ เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้รับหนังสือสั่งกำรจำกจังหวัด
ให้จัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนสัมมำชีพชุมชนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และก ำหนดเป็นตัวชี้วัด
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้วย ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมข้อสั่งกำร
เพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่มอำชีพภำยในหมู่บ้ำน โดยที่ครัวเรือนยังไม่มีควำมพร้อมเพียงพอในกำรรวมเป็นกลุ่ม
อำชีพ เมื่อขำดกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นตำมลักษณะดังกล่ำว
ค่อย ๆ ยุบเลิกไป (2) กลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นตำมควำมตั้งใจอย่ำงแท้จริงของครัวเรือนเป้ำหมำย และ
ภำครัฐเข้ำไปส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ ที่ขำดแคลนให้กับกลุ่ม กล่ำวคือ ครัวเรือนหรือ
ชำวบ้ำนที่ประกอบอำชีพประเภทเดียวกัน รวมกลุ่มกันในลักษณะอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประกอบอำชีพ 
หรือระดมทุนในกำรจัดซื้อปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ และหน่วยงำนภำครัฐได้เล็งเห็นศักยภำพของกลุ่มจึงเข้ำ
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ไปส่งเสริมและสนับสนุนองค์ควำมรู้ งบประมำณ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม ซึ่งกลุ่ม
อำชีพลักษณะนี้จะมีควำมยั่งยืนกว่ำกลุ่มอำชีพที่รำชกำรจัดตั้งขึ้น แต่จำกข้อเท็จจริงที่ค้นพบประกอบกับ
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญต่ำงยืนยันในทิศทำงเดียวกันว่ำ กลุ่มอำชีพตำมลักษณะดังกล่ำวมีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้น 

 วัตถุประสงค์กิจกรรมสนับสนุน กำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลสร้ำงสัมมำชีพชุมชน 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประกำร คือ (1) เพ่ือบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลในกำรสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชน และ (2) เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต.) 
เป็นกลไกส ำคัญในกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลในกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนที่ เชื่อมโยงสู่
แผนพัฒนำท้องถิ่น แผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนพัฒนำจังหวัด นั้น จำกข้อมูลส ำคัญที่ได้จำกผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ พบว่ำ กำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญนั้น มีส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญเป็นหน่วยด ำเนินงำนหลัก ภำยใต้กำรขับเคลื่อนของศูนย์ประสำนงำน
องค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต.) ในพ้ืนที่ระดับต ำบลทั้ง 7 ต ำบล ในเขตอ ำเภอเลำขวัญ เมื่อพิจำรณำ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม พบว่ำ วัตถุประสงค์มีควำมสอดคล้องกับลักษณะของปัญหำที่เกิดขึ้นจริง และ
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของหมู่บ้ำนได้เป็นอย่ำงดี กล่ำวคือ แผนงำนหรือโครงกำรของ
หมู่บ้ำนโดยส่วนใหญ่ที่ผ่ำนมำมีกิจกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำนหรือต ำบลในลักษณะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเป็น
ส ำคัญ และยังไม่เคยปรำกฏโครงกำรลักษณะกำรพัฒนำอำชีพครัวเรือนมำก่อน โดยชำวบ้ำนหรือหมู่บ้ำน
ส่วนใหญ่ละเลยควำมส ำคัญของกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรประกอบอำชีพ เชื่อว่ำถ้ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสะดวกสบำย ตนเองจะมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในมุมกลับกัน ถ้ำอำชีพ
ครัวเรือนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนด้วยแล้ว       
จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือนได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนเช่นกัน ดังนั้น วัตถุประสงค์จึงสำมำรถ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ขำดหำยไปของแผนชุมชนได้อย่ำงตรงประเด็นที่สุด แต่ในมุมมองของกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัตินั้น พบข้อจ ำกัดมำกมำยในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ทั้งในส่วนของห้วงเวลำในกำรท ำกิจกรรมไม่สัมพันธ์กับห้วงเวลำกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลำกำรจัดท ำกิจกรรมจ ำกัดไม่สำมำรถค้นหำ
ข้อสรุปที่แท้จริงได้ ข้อจ ำกัดที่เกิดจำกแผนชุมชนระดับหมู่บ้ำนไม่มีควำมชัดเจนเพียงพอส ำหรับเป็นข้อมูล        
ตั้งต้นในกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลได้ ข้อจ ำกัดจำกควำมรู้และทักษะกำรจัดท ำแผนชุมชนของ 
ศอช.ต. ยังไม่เพียงพอ และส ำคัญอย่ำงยิ่งคือ ขำดกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนกำร
จัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล ซึ่งข้อจ ำกัดเหล่ำนี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภำพแผนชุมชนระดับต ำบลและกำร
น ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติจริง หรือน ำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ข้อมูลส ำคัญที่รวบรวมได้จำกกิจกรรมกำร   
สนทนำกลุ่มเจ้ำหน้ำที ่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติกล่ำวในทิศทำงเดียวกันว่ำ 

“กิจกรรมบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลที่มี ศอช.ต. ต ำบลต่ำง ๆ ขับเคลื่อน
กิจกรรมก ำหนดให้ด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 หรือช่วงระหว่ำงเดือนตุลำคมถึงธันวำคม 
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ของปีงบประมำณ เพียงวันเดียวเท่ำนั้น ซึ่งรูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมคือกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำร ศอช.ต. ประกอบด้วย ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำกลุ่มอำชีพ และปรำชญ์
ชุมชนในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ แต่งตั้งโดยนำยอ ำเภอ ให้เป็นกลไกท ำงำนเชิงบูรณำกำรระดับ
ต ำบล บทบำทหน้ำที่หนึ่งของ ศอช.ต. คือ กำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบล คือกำร
น ำแผนหมู่บ้ำนทุกหมู่ในเขตต ำบลมำวิเครำะห์ปัญหำ และควำมต้องกำรของประชำชน
แต่ละหมู่บ้ำน จัดท ำเป็นโครงกำรระดับต ำบลและรวบรวมไว้เป็นแผนพัฒนำต ำบล โดย
มุ่งเน้นโครงกำรส่งเสริมสัมมำชีพชุมชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยเป็นส ำคัญ และเสนอแผน
ต ำบลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยในต ำบลพิจำรณำบรรจุโครงกำร ไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น แต่ในสภำพควำมเป็นจริงแล้ว แผนต ำบลที่ ศอช.ต.จัดท ำขึ้นนั้น           
ไม่ค่อยประสบผลส ำเร็จกำรน ำมำปฏิบัติเท่ำที่ควร เพรำะมีอุปสรรคที่ส ำคัญคือ ศอช.ต. 
ส่วนใหญ่ไม่รู้บทบำทหน้ำที่ของตนเอง และไม่มีองค์ควำมรู้เพียงพอในกำรจัดท ำแผน 
ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนสั้นเกินไปไม่สำมำรถหำข้อสรุปที่ชัดเจนได้ภำยในวันเดียว 
ลักษณะของโครงกำรที่เสนอมำนั้นเป็นโครงกำรประเภทโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโดยส่วนใหญ่ 
แทบไม่มีกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอำชีพอยู่ เลย ซึ่ งมีควำมซ้ ำซ้อนกับ
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่ อบต.จัดท ำอยู่แล้ว แผนหมู่บ้ำนที่รวบรวมมำในเขตต ำบลนั้นแทบ
จะใช้เป็นข้อมูลจัดท ำแผนต ำบลไม่ได้เลย เพรำะไม่มีรำยละเอียดมำกพอ โครงกำรแทบ
ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในแผนหมู่บ้ำนเป็นกำรก่อสร้ำงถนน ไม่มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ
อำชีพอยู่เลย และบำงหมู่บ้ำนไม่มีกำรจัดท ำแผนหมู่บ้ำนด้วยซ้ ำ ท้ำยสุดคือ ข้อจ ำกัด
ด้ำนห้วงเวลำของกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบลไม่สอดคล้องกับระยะเวลำที่ อบต. 
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ท ำให้โครงกำรต่ำง ๆ ไม่สำมำรถรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำก อบต. ได้”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ สนทนำกลุ่ม วันที่ 28 สิงหำคม 2562) 

 เมื่อพิจำรณำวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในล ำดับต่อมำ คือ เพ่ื อสนับสนุนให้คณะกรรมกำร         
ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต.) เป็นกลไกส ำคัญในกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับ
ต ำบลในกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนำท้องถิ่น แผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนพัฒนำ
จังหวัดนั้น สำมำรถมองได้ 2 ประเด็น คือ (1) วัตถุประสงค์มีควำมสอดคล้องกับกลไกกำรส่งเสริมให้         
กลุ่มองค์กรชุมชนเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน หรือต ำบลของตนเองได้ 
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน แต่ในทำงปฏิบัติกลับพบว่ำ องค์กรชุมชนยังขำดองค์
ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนชุมชนอยู่มำก ส่งผลถึงคุณภำพของแผนชุมชนที่จัดท ำขึ้น (2) วัตถุประสงค์       
ไม่สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติได้ กล่ำวคือ ข้อมูลส ำคัญที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์
เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริกำรส่วนต ำบล ทั้ง 7 ต ำบล ชี้ให้เห็นในทิศทำงเดียวกันว่ำ แผนชุมชนระดับต ำบลที่
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เสนอให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำบรรจุกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอำชีพ เข้ำไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี ที่ อบต.จัดท ำขึ้นนั้น ไม่สำมำรถจัดสรรงบประมำณให้กับกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เสนอ
มำได้ เนื่องจำก ล่ำช้ำกว่ำก ำหนดระยะเวลำกำรจัดท ำงบประมำณของ อบต.  ตำมกฎหมำยก ำหนดไว้            
คือ ช้ำกว่ำวันที่ 15 สิงหำคม ของปีงบประมำณ เมื่อพิจำรณำกระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล 
พบว่ำ กิจกรรมเริ่มจัดท ำในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ หรือระหว่ำงเดือนตุลำคมถึงธันวำคม             
ซึ่งล่วงเลยระยะเวลำของกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปแล้ว ส่งผลให้
กิจกรรมต่ำง ๆ ไม่สำมำรถบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น ๆ ได้ ประกอบกับกิจกรรมต่ำง 
ๆ ของแผนชุมชนระดับต ำบลไม่ชัดเจน หรือระบุรำยละเอียดส ำคัญไม่ครบถ้วน บำงกิจกรรมมีควำม
ซ้ ำซ้อนกับแผนพัฒนำท้องถิ่น จึงไม่สำมำรถพิจำรณำให้กำรสนับสนุนงบประมำณได้ และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง
คือ งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีจ ำกัดไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรให้กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ใน
แผนชุมชนระดับต ำบล ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ง 7 ต ำบล          
ให้ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ไว้ว่ำ 

 “แผนชุมชนระดับต ำบลที่ พัฒนำชุมชนอ ำเภอส่งเสริมให้จัดท ำขึ้นนั้น              
มีลักษณะที่ซ้ ำซ้อนกับแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ อบต. จัดท ำอยู่แล้ว โดยโครงกำรต่ำง  ๆ              
ที่อยู่ในแผนเป็นโครงกำรที่มีบรรจุในแผน อบต. เกือบทุกโครงกำร และที่ส ำคัญคือ
โครงกำรโดยส่วนใหญ่ไม่สำมำรถบรรจุเข้ำแผน อบต. ได้ เพรำะว่ำมีรำยละเอียดของ
โครงกำรไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน เช่น โครงกำรส่งเสริมสัมมำชีพชุมชนในหมู่บ้ำน 
ไม่ได้ระบุชนิดของอำชีพที่ต้องกำรส่งเสริม หรือระบุระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมไม่
ชัดเจน และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งคือ แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี ก ำหนดเวลำที่ต้องจัดท ำให้แล้ว
เสร็จไว้อย่ำงชัดเจนในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอร่ำง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำท้องถิ่น ภำยในวันที่ 15 สิงหำคมของปีงบประมำณ 
หรือรำว ๆ ไตรมำส 4 ของปีงบประมำณนั้น ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับงบประมำณท่ีจะสำมำรถ
จัดสรรใช้ในกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนด้วย ถ้ำโครงกำรใดบรรจุใน
แผนงบประมำณไม่ทันตำมก ำหนดเวลำดังกล่ำว โครงกำรนั้นจะไม่มีงบประมำณ
สนับสนุน ซึ่งแผนชุมชนระดับต ำบลที่เสนอให้ อบต. บรรจุโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำอำชีพ หรือสร้ำงสัมมำชีพ ไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นนั้นส่งมำในไตรมำสที่ 1               
ของปีงบประมำณถัดไป ซึ่งเกินก ำหนดเวลำดังกล่ำว ท ำให้ไม่สำมำรถบรรจุโครงกำรลง
ในแผน 5 ปี ของ อบต. ตัวอย่ำงเช่น อบต. มีก ำหนดจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี 
ในช่วงเดือน กุมภำพันธ์ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และมีก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน
เดือนมิถุนำยน ในปีงบประมำณเดียวกัน เพ่ือจัดท ำข้อบัญญัติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 สิงหำคม 2561 เพ่ือเสนอ
ต่อสภำท้องถิ่นพิจำรณำเห็นชอบ และเสนอนำยอ ำเภออนุมัติ และประกำศให้ประชำชน
รับทรำบโดยทั่วกัน ถ้ำมีโครงกำรใดเสนอต่อ อบต. ช้ำกว่ำก ำหนดภำยในเดือนสิงหำคม 
2561 หรือช้ำกว่ำวันที่ อบต. เสนอร่ำงบัญญัติงบประมำณให้สภำท้องถิ่น โครงกำร
ดังกล่ำวจะไม่มีงบประมำณในกำรจัดสรรให้ เนื่องจำกไม่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แต่ถึงเสนอโครงกำรทันตำมเวลำที่ก ำหนดก็ไม่ได้
หมำยควำมว่ำโครงกำรจะได้งบประมำณสนับสนุนนะ ขึ้นอยู่กับควำมส ำคัญของ
โครงกำรต่อควำมเดือดร้อนของประชำชน และ อบต. เองก็มีงบประมำณจ ำกัดไม่เพียง
พอที่จะสนับสนุนทุกโครงกำร”…(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ัง 7 ต ำบล สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 20 – 28 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง รูปแบบกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับต่ำง ๆ มีลักษณะแบบบนลงล่ำ กล่ำวคือ      
กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12            
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในระดับประเทศ กำรจัดท ำแผนพัฒนำระดับ
อ ำเภอต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด และกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำอ ำเภอเช่นเดียวกัน กำรเชื่อมโยงแผนชุมชนระดับต ำบลสู่แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำอ ำเภอ 
และแผนพัฒนำจังหวัดตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดนั้น ไม่สำมำรถท ำได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนพัฒนำจังหวัด เนื่องจำกขัดแย้งกับวิธีกำรปฏิบัติ และกิจกรรมไม่ได้ก ำหนดไว้
อย่ำงชัดเจนในกระบวนกำรน ำไปปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน          
อ ำเภอเลำขวัญ ได้กล่ำวไว้เพียงว่ำ 

“แผนชุมชนระดับต ำบลนี้ เรำจัดส่งให้ อบต. ทุกแห่ง ทั้งหมด 7 แห่งใน           
อ ำเภอเลำขวัญ และจัดส่งให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำญจนบุรีอีกหนึ่งชุด      
แต่เรำก็ไม่ทรำบได้ว่ำจังหวัดเอำแผนต ำบลเรำไปท ำอะไรบ้ำง ในส่วนของกำรเชื่อมโยง
แผนชุมชนระดับต ำบลกับแผนพัฒนำในระดับต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดในกิจกรรม ก็มีแต่ใน
ระดับของ อบต. เท่ำนั้น ไม่เห็นว่ำจะก ำหนดให้เรำส่งแผนให้อ ำเภอ หรือถ้ำส่งให้อ ำเภอ
ก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกแผนของเรำหรอก เพรำะถึงเวลำจัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอทีไร 
ก็ไม่เห็นทำงอ ำเภอจะมำขอข้อมูลอะไรกับเรำเลย ส่วนในระดับจังหวัดนั้น เรำไม่ทรำบ
ว่ำเขำเอำแผนเรำไปท ำอะไรบ้ำง แต่ถ้ำพิจำรณำตำมกระบวนกำรจัดท ำแผนระดับต่ำง 
ๆ ที่จัดท ำกันในปัจจุบัน มีลักษณะเริ่มต้นจำกแผนพัฒนำจังหวัดต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำระดับประเทศ แผนพัฒนำอ ำเภอต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด
เช่นเดียวกัน และแผนพัฒนำท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำอ ำเภอด้วย ดังนั้น
แผนชุมชนระดับต ำบลจึงไม่สำมำรถเสนอให้พิจำรณำในระดับอ ำเภอหรือในระดับ
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จังหวัดได้ เพรำะสวนทำงกับกระบวนกำรจัดท ำแผน ไม่เคยพบเจอกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ที่ท ำจำกหมู่บ้ำนขึ้นไปต ำบลขึ้นไปอ ำเภอ และขึ้นไปจังหวัดเลย”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็น เจ้ำหน้ ำที่ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่  4 สัมภำษณ์ วันที่                  
14 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนควำมเห็นของหนึ่งในผู้ใหญ่บ้ำนที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำร
ชุมชน ในกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบล ชี้ให้เห็นว่ำ คณะกรรมกำรโดยส่วนใหญ่มีข้อจ ำกัดด้ำน
องค์ควำมรู้ส ำหรับจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล กำรค้นหำควำมต้องกำรและเสนอกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหำเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัยระยะเวลำมำกพอสมควร ไม่สำมำรถกระท ำได้ภำยในวันเดียว             
และไม่สำมำรถตัดสินใจเกี่ยวกับรำยละเอียดของโครงกำรประเภทพัฒนำอำชีพได้ เนื่องจำกไม่ทรำบ   
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของชำวบ้ำนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบกับกำรจัดท ำเล่มแผนชุมชนระดับต ำบล 
คณะกรรมกำรไม่มีทรัพยำกรหรือควำมสำมำรถในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์เพียงพอส ำหรับจัดพิมพ์แผน
ชุมชนระดับต ำบลได้ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ว่ำ 

“ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล 
หรือ  ศอช .ต . ต ำบลหนองปลิ ง ซึ่ งกรรมกำรส่ วน ใหญ่ ก็ผู้ ใหญ่ บ้ ำนนี้ แหล ะ                       
ทำงพัฒนำชุมชนมีหนังสือถึงผมในช่วงเดือนธันวำคม ให้เข้ำร่วงประชุมกำรจัดท ำแผนที่ 
อบต.หนองปลิง ผมพูดตรง ๆ ว่ำ แผนชุมชนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่ำไหร่หรอกว่ำท ำยังไง 
เจ้ำหน้ำที่เขำก็ให้ควำมรู้ก่อนจัดท ำแผนในภำคเช้ำ แต่กำรฟังบรรยำยกับกำรจัดท ำจริง 
ๆ มันคนละเรื่องกัน พอภำคบ่ำยเขำก็มีแบบฟอร์มเล่มแผนต ำบลมำให้ และให้หำจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรคของต ำบลของเรำ ในภำพรวมระดับต ำบลมันมองไม่ค่อย
ออกนัก ถ้ำระดับหมู่บ้ำนละง่ำยเลย ให้เรำค้นหำควำมต้องกำรของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน
ต่ำง ๆ โดยให้เน้นที่กำรพัฒนำอำชีพหรือสัมมำชีพเป็นหลัก เรำไม่รู้ว่ำชำวบ้ำนเขำอยำก
ท ำอะไร จะให้เรำคิดแทนเขำคงไม่ได้ เจ้ำหน้ำที่บอกให้เอำโครงกำรในแผนหมู่บ้ำนทุก 
ๆ หมู่มำดูว่ำมีกิจกรรมพัฒนำอำชีพอะไรบ้ำง แต่แผนหมู่บ้ำนของเรำไม่มีกิจกรรม
เกี่ยวกับอำชีพเลยซักหมู่เดียว มีแต่ท ำถนน ไฟฟ้ำ ประปำ และให้เรำท ำแผนชุมชนกัน
แค่วันเดียวเอง ขนำดแผนหมู่บ้ำนยังใช้เวลำเป็นเดือน ๆ สุดท้ำยเรำก็ลงควำมเห็นกันว่ำ
เอำกิจกรรมที่ท ำสัมมำชีพกันนั่นแหละ คือท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว ท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ 
ถักเปลญวน พริกแกงสมุนไพร พอได้โครงกำรเสร็จแล้วมำถึงเรื่องที่เกินควำมสำมำรถ
ของพวกเรำ คือ กำรท ำเล่มแผน ไม่มีคนไหนรับเอำไปท ำ ผมเองก็ไม่มีคอมใช้ ใช้ไม่เป็น 
จะเอำมำท ำก็ท ำไม่ได้หรอก สุดท้ำยเจ้ำหน้ำที่เขำก็เอำไปพิมพ์ให้ เรำกรอกรำยละเอียด
ในแบบฟอร์มให้อย่ำงเดียว”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนที่ 2 สัมภำษณ์วันที่ 
6 กรกฎำคม 2562) 
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 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในกิจกรรมบูรณำกำรแผน
ชุมชนระดับต ำบลของผู้วิจัย พบประเด็นที่สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง  ๆ กล่ำวคือ กิจกรรม
เริ่มต้นด้วยหนังสือสั่งกำรจำกจังหวัดกำญจนบุรีให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเป็นหน่วยงำนขับเคลื่อน
กำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบลโดยให้ ศอช.ต. เป็นองค์กรภำคประชำชนที่เข้ำไปด ำเนินกิจกรรม 
ก ำหนดระยะเวลำกำรท ำกิจกรรมต ำบลละ 1 วัน หลังจำกนั้น เจ้ำหน้ำที่ผู้ น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกขออนุมัติด ำเนินกิจกรรมจำกนำยอ ำเภอ และขอควำมเห็นชอบในแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณจำกจังหวัดกำญจนบุรี และแจ้งให้ ศอช.ต. มำประชุมพร้อมกันยังสถำนที่ที่ก ำหนด โดยส่วน
ใหญ่จะก ำหนดประชุม ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่ละแห่ง เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกร
ที่มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำแผนชุมชนมำให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำร ศอช.ต. ในภำคเช้ำของวัน
ด ำเนินกำร ส่วนในภำคบ่ำยนั้น ศอช.ต. ต้องวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรบูรณำกำรแผนชุมชน โดยน ำ
ข้อมูลจำกแผนชุมชนระดับหมู่บ้ำน แผนพัฒนำท้องถิ่นของ อบต. ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนระดับ
หมู่บ้ำน (จปฐ. และ กชช.2ค.) รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหำ
ข้อสรุปกิจกรรม หรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอำชีพครัวเรือน โดยมุ่งเน้นหมู่บ้ำนสัมมำชีพชุมชน
เป็นหลักส ำคัญ ในส่วนของบรรยำกำศกำรด ำเนินกิจกรรม  บูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลที่ผู้วิจัย
ค้นพบจำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่ำ คณะกรรมกำร ศอช.ต. โดยส่วนใหญ่ มีองค์ควำมรู้ในกำร
จัดท ำแผนชุมชนไม่เพียงพอ บำงส่วนพยำยำมแสดงควำมคิดเห็น บำงส่วนนิ่งเฉยไม่ออกควำมคิดเห็นใด ๆ 
บำงส่วนไม่ใส่ ใจกับกำรท ำแผนชุมชนโดยลุกออกจำกห้องประชุมก็มี  ส ำหรับข้อคิดเห็นที่ทำง
คณะกรรมกำร ศอช.ต. ได้เสนอนั้น มีลักษณะสับสน ไม่สำมำรถจับประเด็นได้อย่ำงชัดเจน ต่ำงคนต่ำง
เสนอในสิ่งที่ตนเองต้องกำร หรือในสิ่งที่หมู่บ้ำนตนเองขำดแคลน ซึ่งข้อเสนอโดยส่วนใหญ่เป็นโครงกำร
ประเภทโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยไม่ใส่ใจกิจกรรมหรือโครงกำรพัฒนำอำชีพที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของกำร
จัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติจึงต้องท ำหน้ำที่ควบคุมกำรจัดท ำแผนให้
ตรงตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยให้คณะกรรมกำรเสนอควำมคิดเห็นตำมประเด็นต่ำง ๆ ในร่ำงแผนชุมชน
ระดับต ำบล เมื่อควำมคิดเห็นครอบคลุมตำมประเด็นที่ก ำหนดแล้ว เจ้ำหน้ำที่น ำร่ำงแผนชุมชนดังกล่ำว 
รวบรวมเป็นเล่มแผนชุมชนระดับต ำบลที่สมบูรณ์ เพ่ือเสนอให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำต่อไป 

 จำกข้อคิดเห็นที่ได้จำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ กำรสนทนำกลุ่ม และกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้น            
บ่งชี้ว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบล สำมำรถสรุปผลได้ 2 ส่วน ได้แก่              
(1) วัตถุประสงค์ทั้งสองประกำร มีควำมสอดคล้องกับลักษณะปัญหำที่แท้จริงและสำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี ทั้งในส่วนของกิจกรรม หรือโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำอำชีพ
ครัวเรือนให้บรรจุอยู่ในแผนชุมชนระดับต่ำง ๆ โดยเฉพำะในระดับต ำบล และสำมำรถเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ ส่งผลให้ประชำชนมีมุมมองในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนหรือ
ต ำบลของตนเองที่หลำกหลำยขึ้น ไม่ได้จ ำกัดอยู่แต่เฉพำะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพียงเท่ำนั้น กำรส่งเสริม
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อำชีพในระดับครัวเรือนก็เป็นอีกหนึ่งด้ำนที่มีควำมส ำคัญและสำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตของครัวเรือนได้
ตรงตำมเป้ำหมำยหลักของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ก ำหนด
ไว้ว่ำ ครัวเรือนได้รับกำรพัฒนำอำชีพและมีรำยได้ นอกจำกนี้วัตถุประสงค์ยังส่งเสริมให้คณะกรรมกำร
ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรภำคประชำชนเข้ำมำมีบทบำทต่อกำรเสนอควำมต้องกำร
ของตนเองได้ รวมถึงกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลกับแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลต่ำง ๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงถูกต้องและยั่ งยืนตำมหลักวิชำกำรโดยแท้จริง          
(2) วัตถุประสงค์ประกำรที่สอง ในส่วนที่ก ำหนดให้แผนชุมชนระดับต ำบลเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนพัฒนำจังหวัด นั้น ไม่สอดคล้องกับลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดที่ส ำคัญคือ ห้วงเวลำในกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบลไม่สัมพันธ์กับห้วงเวลำของกำรจัดท ำ
ข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และไม่สำมำรถเชื่อมโยงแผนพัฒนำชุมชน
ระดับต ำบลกับแผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนพัฒนำจังหวัดในลักษณะจำกล่ำงขึ้นบนได้ เนื่องจำก             
ขัดแย้งกับกระบวนกำรเชื่อมโยงแผนที่ยึดถือปฏิบัติในปัจจุบันมีลักษณะแบบบนลงล่ำง  

 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ มิติวัตถุประสงค์ของนโยบำยในองค์ประกอบของวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของนโยบำยมีควำมสอดคล้องกับลักษณะของปัญหำที่เกิดขึ้นจริง หรือวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยของนโยบำยสำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงได้  ซึ่งผลจำก
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส ำคัญ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ กำรสนทนำกลุ่ม รวมถึงกำร
สังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่ำง  ๆ ที่ เป็นองค์ประกอบของนโยบำย               
สำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงได้ดีในระดับหนึ่ง เมื่อพิจำรณำ
วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมย่อย ได้แก่ (1) กิจกรรมกำรพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ พบว่ำ วัตถุประสงค์มี
ควำมเหมำะสม สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเป็นวิทยำกรชุมชนและกำรถ่ำยทอดทักษะอำชีพให้กับ
ปรำชญ์ชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ข้อจ ำกัดกำรบรรลุวัตถุประสงค์คือ ทักษะกำรเป็นวิทยำกรต้องอำศัย
ระยะเวลำและกำรฝึกฝน ไม่สำมำรถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ ในเวลำอันสั้น (2) กิจกรรมกำรเตรียม         
ควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน พบว่ำ วัตถุประสงค์มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ            
สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจริงแต่กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งเท่ำนั้น 
ข้อจ ำกัดที่ส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนที่จัดตั้งขึ้นนั้น ไม่สำมำรถ        
ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนระยะเวลำ และองค์ควำมรู้ของปรำชญ์ชุมชน          
ที่จ ำกัด (3) กิจกรรมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน วัตถุประสงค์มีควำมเหมำะสมต่อ               
ควำมต้องกำรและปัญหำด้ำนกำรขำดอำชีพของครัวเรือนเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในเชิงปริมำณได้ครบถ้วน คือครัวเรือนทั้งหมดที่เป็นเป้ำหมำยของนโยบำยได้รับ
กำรพัฒนำอำชีพและสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นจริงได้ แต่กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติกลับพบข้อจ ำกัด
ส ำคัญ 3 ประกำร คือ ประกำรแรกข้อจ ำกัดควำมหลำกหลำยในอำชี พที่สำมำรถฝึกอบรมได้               
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ประกำรที่สองขำดหลักประกันช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรประกอบอำชีพ รำยได้ที่
เกิดจำกกำรประกอบอำชีพไม่แน่นอนและไม่ม่ันคง และประกำรสุดท้ำยควำมคลำดเคลื่อนของกำรสื่อสำร
ข้อมูลระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ และปรำชญ์ชุมชนต่อครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนท ำให้ครัวเรือนรับรู้วัตถุประสงค์ 
ไม่ชัดเจนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมนโยบำย (4) กำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ โดยพบว่ำ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมมีควำมสอดคล้องต่อสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงแท้จริง แต่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำยเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่ม
อำชีพ และกลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นจำกกำรส่งเสริมของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ โดยส่วนใหญ่
ไม่มีควำมยั่งยืนและยุบเลิกไปเมื่อสิ้นสุดงบประมำณ กลุ่มอำชีพที่เข้มแข็งเกิดจำกกำรรวมตัวกันของ
ชำวบ้ำนและรำชกำรเข้ำไปส่งเสริมในภำยหลัง และ (5) กำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน โดยวัตถุประสงค์มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับปัญหำที่เกิดขึ้นจริงอย่ำงแท้จริง               
แต่ในทำงปฏิบัติพบข้อจ ำกัดในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญคือ (1) องค์ควำมรู้ของ ศอช.ต. ในกำร
จดัท ำแผนชุมชนระดับต ำบลไม่เพียงพอ (2) ห้วงระยะเวลำกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบลไม่สอดคล้อง
กับห้วงเวลำกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ อบต. และ (3) กำรประสำนแผนชุมชน
ระดับต ำบลกับแผนพัฒนำท้องถิ่น แผนพัฒนำอ ำเภอและแผนพัฒนำจังหวัดไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำก 
ทิศทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำระดับต่ำง ๆ มีลักษณะบนลงล่ำง แต่ทิศทำงกำรประสำนแผนชุมชนระดับ
ต ำบลกับแผนพัฒ นำในระดับต่ ำง  ๆ  ที่ ก ำหนดไว้ ในวัตถุประสงค์มี ลั กษณ ะจำกล่ ำงขึ้ นบน                       
ซึ่งไม่สอดคล้องกัน อย่ำงไรก็ตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยในภำพรวมของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีควำมสอดคล้องกับลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้นกับ
ประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ คือ ประชำชนที่ว่ำงเว้นจำกกำรประกอบอำชีพหลักในช่วงฤดูแล้ง            
และมีควำมต้องกำรอำชีพเสริม ซึ่งวัตถุประสงค์กิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยสำมำรถตอบสนองต่อ            
ควำมต้องกำรนั้นได้เป็นอย่ำงดี หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของนโยบำย สำมำรถ
ตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรพัฒนำอำชีพครัวเรือนได้อย่ำงสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ถึงแม้ข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ที่ค้นพบจะเป็นอุปสรรค
ส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของนโยบำยก็ตำม แต่ในภำพรวมของกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์สำมำรถยืนยันผลส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติได้อย่ำงสมบูรณ์ 

 องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยสำมำรถพิสูจน์ควำมชัดเจนเชิง
ประจักษ์ได้  

จำกองค์ประกอบแรกได้กล่ำวถึงวัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรมของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำแล้วข้ำงต้น ในกำรพิสูจน์ควำมชัดเจนเชิงประจักษ์ของ
วัตถุประสงค์กิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบของนโยบำยนั้น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลส ำคัญที่ได้จำกผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญจำกกระบวนกำร สัมภำษณ์ เชิงลึก กำรสนทนำกลุ่ม ตลอดจนกำรสังเก ตแบบมีส่วนร่วม                   
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เพ่ือวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จำกเอกสำรทำงวิชำกำร เพ่ือหำข้อสรุปในควำมชัดเจนเชิงประจักษ์ของ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ ในบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งสำมำรถน ำเสนอได้ดังต่อไปนี้ 

ควำมชัดเจนของวัตถุประสงค์ในกิจกรรมย่อยทั้ง 5 กิจกรรมของนโยบำย ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่ม
ต่ำง ๆ เล็งเห็นถึงวัตถุประสงค์สำมำรถเข้ำใจสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในบริบทแท้จริงของหมู่บ้ำน ชำวบ้ำน
ในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี มีควำมต้องกำรพัฒนำอำชีพของตนเองให้มีควำมมั่นคง             
และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัวได้อย่ำงยั่งยืน กำรฝึกอบรมอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชน
ช่วยให้ครัวเรือนบำงส่วนได้มีอำชีพที่มั่นคง โดยไม่ต้องออกไปรับจ้ำงอีก และรูปแบบกำรส่งเสริมอำชีพ
ตำมนโยบำยใช้กลไกภำคประชำชนขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมด โดยมีทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนซึ่ง
ประกอบด้วยปรำชญ์ชุมชนที่มีองค์ควำมรู้ในอำชีพต่ำง ๆ เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับครัวเรือน ตั้งแต่กระบวนกำร
ค้นหำอำชีพ กำรฝึกอบรมอำชีพ ตลอดจนกำรสนับสนุนให้ครัวเรือนประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้น
อย่ำงแท้จริง ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ โดยมีหน่วยงำนภำครำชกำรให้กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ 
งบประมำณ และกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ ตำมรูปแบบกำรพัฒนำชุมชนที่มุ่งเน้นให้ชุมชนบริหำรจัดกำร
ตนเองสู่ควำมยั่งยืนในทุก ๆ มิติ โดยมีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรพัฒนำ
ตนเองและพัฒนำหมู่บ้ำน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยมีควำมชัดเจน 
และก่อให้เกิดประโยชน์กับชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยโดยตรง แต่กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในพ้ืนที่
ระดับหมู่บ้ำนต้องอำศัยควำมเข้ำใจและทุ่มเทของเจ้ำหน้ำที่เป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกบริบทของชุมชน
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กำรท ำงำนกับหมู่บ้ำนมีข้อจ ำกัดมำกมำยที่ อำจส่งผลต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบำย ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำญจนบุรี ได้ให้ควำมเห็นไว้ว่ำ 

“วัตถุประสงค์ของโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนมีควำมชัดเจนดี  สำมำรถท ำ
ควำมเข้ำใจได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนในกำรตีควำมหมำย นอกจำกนี้โครงกำรยังก ำหนด
เป็นกิจกรรมย่อย ๆ ไว้อีกหลำยกิจกรรม และแต่ละกิจกรรมก็มีวัตถุประสงค์ก ำกับไว้
ทั้ งหมด ท ำให้ เจ้ำหน้ำที่และชำวบ้ำนรับรู้ได้อย่ำงชัดเจน และที่ส ำคัญที่สุดคือ 
วัตถุประสงค์มุ่งพัฒนำอำชีพครัวเรือน โดยใช้กลไกชำวบ้ำนเป็นหน่วยในกำรขับเคลื่อน
แทนภำครำชกำรที่มีมำแต่ก่อน อันนี้ถือว่ำดีมำก ๆ ในทำงทฤษฎีกลไกกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรขั้นตอนต่ำง  ๆ          
ของนโยบำย ท ำให้ชุมชนเห็นว่ำรำชกำรเห็นควำมส ำคัญของตนเอง และเกิดควำมรู้สึก
อยำกเข้ำร่วมโครงกำร แต่ในทำงปฏิบัติจะได้ผลมำกน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับเจ้ำหน้ำที่   
ผู้ลงไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ นี้ เพรำะว่ำกำรท ำงำนกับชำวบ้ำนนั้น จะไม่สำมำรถ
ยึดถือขั้นตอนหรือกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ได้โดยตลอด เพรำะบริบทของควำมเป็น
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ชุมชนไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำอยู่แล้ว เจ้ำหน้ำที่จึงต้องมีควำมทุ่มเทแรงกำย 
แรงใจเป็นอย่ำงมำก ในกำรท ำงำนร่วมกับประชำชนในระดับหมู่บ้ำน”...(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิมหำวิทยำรำชภัฏกำญจนบุรี สัมภำษณ์วันที่           
17 สิงหำคม 2562) 

 นอกจำกนี้ ควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ            
ได้กล่ำวเสริมอย่ำงสอดคล้องนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิข้ำงต้น และแสดงควำมคิดเห็นลักษณะตรงข้ำมใน
บำงส่วน พบว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อยส่วนใหญ่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม                
แต่อย่ำงไรก็ตำม ยกเว้นกิจกรรมบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบลที่วัตถุประสงค์ก ำหนดไว้ขัดแย้งกับ
รูปแบบกำรน ำไปปฏิบัติ กล่ำวคือ ในส่วนของวัตถุประสงค์ก ำหนดรูปแบบกำรเชื่อมโยงแผนชุมชน         
ระดับต ำบลกับแผนพัฒนำในระดับต่ำง ๆ จำกล่ำงขึ้นบน แผนชุมชนระดับต ำบลสู่แผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนพัฒนำจังหวัด ตำมล ำดับ แต่ในทำงปฏิบัติกำรเชื่อมโยงแผนพัฒนำทุกระดับมี
รูปแบบจำกบนลงล่ำง ซึ่งไม่สอดคล้องกัน กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติจึงไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมดังกล่ำวได้ ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ
แสดงควำมเห็นอย่ำงสอดคล้องและตรงข้ำมกับข้อคิดเห็นของนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในขณะเดียวกัน 
โดยกล่ำวว่ำ 

“วัตถุประสงค์ของโครงกำรมีควำมชัดเจนในระดับหนึ่ง กิจกรรมที่ก ำหนด
วัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนดีมำกคือ กิจกรรมสร้ำงและพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ กิจกรรมเตรียม
ควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน 
และกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ ส่วนกิจกรรมบูรณำกำรแผนชุมชนในระดับ
ต ำบลไม่มีควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ คือ กำรส่งเสริมให้น ำแผนชุมชนระดับต ำบล
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนำในระดับต่ำง ๆ นั้น มีรูปแบบที่ขัดแย้งกับควำมเป็นจริง คือ 
วัตถุประสงค์ก ำหนดให้น ำแผนชุมชนระดับต ำบลเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนพัฒนำจังหวัด แต่ในควำมเป็นจริง ควำมส ำคัญอยู่ที่แผนทุก
ระดับต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ซึ่งแนวทำงที่ขัดแย้งกันส่งผลให้ไม่สำมำรถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ และไม่มีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ก ำหนดไว้ด้วย 
เรำจึงมองว่ำ วัตถุประสงค์บำงส่วนของกิจกรรมนี้ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ในควำมเป็นจริง 
และไม่ชัดเจน แต่ถ้ำมองในภำพรวมของนโยบำยทั้งหมดก็ถือได้ว่ำ วัตถุประสงค์ก ำหนด
ไว้อย่ำงชัดเจนดี ถึงแม้จะมีข้อจ ำกัดบำงประกำรที่วัตถุประสงค์ไม่สำมำรถแก้ไขได้        
ก็ตำม”…(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ 
สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กรกฎำคม 2562) 
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 ในอีกมุมหนึ่ง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน มองว่ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของนโยบำย มีควำมคลุมเครือ ท ำควำมเข้ำใจยำก ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง รวมถึงไม่ชัดเจนต่อกำร
น ำไปปฏิบัติ โดยเฉพำะกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ก ำหนดจ ำนวนปรำชญ์
ชุมชนที่เข้ำร่วมเป็นทีมวิทยำกรมำกเกินควำมจ ำเป็น ส่งผลให้บำงหมู่บ้ำนที่ไม่มีปรำชญ์ชุมชนครบ 4 คน            
ต้องพิจำรณำผู้น ำชุมชนส่วนหนึ่งให้เข้ำมำเป็นปรำชญ์ชุมชนด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดทักษะอำชีพได้ ประกอบกับไม่มีทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้อย่ำงเพียงพอ และในส่วนของ
กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพในระดับหมู่บ้ำนก็มีข้อจ ำกัดด้ำนควำมหลำกหลำยของอำชีพที่สำมำรถอบรมได้ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ไม่ได้ก ำหนดไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนแสดงควำมเห็น 
ไว้ว่ำ 

“เรำไม่ค่อยเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรเท่ำไหร่หรอก 
มันใช้ภำษำเขียนที่เข้ำใจยำก เป็นนำมธรรม ให้เจ้ำหน้ำที่มำอธิบำยสิ่งที่เรำต้องท ำเลย
จะง่ำยกว่ำ ชัดเจนกว่ำ กิจกรรมที่เรำเห็นว่ำท ำได้ยำกและไม่ชัดเจนคือ กำรเตรียมทีม
ปรำชญ์ชุมชน เรำต้องไปหำปรำชญ์ในหมู่บ้ำนอีกตั้ง 4 คน เพ่ือให้ครบทีม หำได้ยำก
มำก เอำจริง ๆ แล้วหมู่บ้ำนเรำไม่ค่อยคนที่เข้ำข่ำยเป็นปรำชญ์ชุมชนมำกนักหรอก พอ
หำไม่ได้ก็ไปดึงผู้ใหญ่บ้ำนมำ ดึงกรรมกำรหมู่บ้ำนมำจนครบ แต่ใช่ว่ำทุกคนจะสำมำรถ
สอนอำชีพได้นะ ส่วนใหญ่ก็ปรำชญ์ชุมชนคนที่ไปอบรมมำนั่นแหละเป็นคนสอน ส่วน
กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพในหมู่บ้ำน เรำมองว่ำมีข้อจ ำกัดเยอะมำก ทั้งอำชีพที่อบรมได้มี
จ ำกัด ครัวเรือนอยำกฝึกอำชีพอย่ำงหนึ่ง แต่เจ้ำหน้ำที่ก็บอกว่ำท ำไม่ได้ เพรำะมันใช้
เวลำนำนเกินไปกว่ำจะสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นได้ หรือใช้งบประมำณมำก งบประมำณที่
ให้ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนวัสดุในกำรฝึกอบรม ท ำให้เรำต้องหำอำชีพกันวุ่นวำยกว่ำจะ
หำได้ ซึ่งเรำมองว่ำกิจกรรมนี้มีรำยละเอียดไม่ค่อยชัดเจน”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นปรำชญ์ชุมชน สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 6 – 12 กรกฎำคม 2562) 

ในมุมมองของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำน กล่ำวในลักษณะเดียวกันว่ำ วัตถุประสงค์
บำงกิจกรรมไม่ชัดเจนในทำงปฏิบัติ โดยเฉพำะวัตถุประสงค์กิจกรรมบูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบล 
ด ำเนินงำนโดยกำรส่งเสริมให้ ศอช.ต. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำกำรแผนชุมชนทั้งกระบวนกำรนั้น 
เสมือนสร้ำงภำระหน้ำที่เพ่ิมเติมให้ผู้ใหญ่บ้ำนหรือผู้น ำชุมชน บำงส่วนไม่ยินดีเข้ำร่วมกิจกรรม และ
ผู้ใหญ่บ้ำนส่วนใหญ่ไม่มีองค์ควำมรู้เพียงพอในกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนกล่ำวไว้ว่ำ  

“แผนชุมชนที่เจ้ำหน้ำที่ไปส่งเสริมให้เรำจัดท ำ ไม่ค่อยชัดเจนเท่ำไหร่ เอำจริง 
ๆผู้ใหญ่บ้ำนแทบทุกคนไม่ค่อยรู้เรื่องท ำแผนกันหรอก และให้ผู้ ใหญ่บ้ำน ก ำนัน     
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ปรำชญ์ชุมชนมำรวมตัวกันเพ่ือท ำแผนระดับต ำบล ผู้ใหญ่บ้ำนแต่ละคนไม่รู้ว่ำจะท ำไป
เพ่ืออะไร เจ้ำหน้ำที่เขำบอกว่ำจะให้ อบต. เอำไปเข้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ก็ในเมื่อ อบต. 
ประชำคมท ำแผนเสร็จกันไปนำนแล้วจะต้องมำท ำอีกรอบท ำไมก็ไม่รู้ และอีกอย่ำงคือ 
เรำไม่ค่อยมีเวลำว่ำงมำเข้ำร่วมประชุมกับบ่อยครั้ง กว่ำจะรวมผู้ใหญ่บ้ำนได้ครบ          
ทุกหมู่บ้ำนไม่ใช่เรื่องง่ำย ทุกคนก็มีภำระงำนมำกมำยในหมู่บ้ำนอยู่แล้ว และที่ให้เรำ          
มำท ำเป็นเล่มแผนต ำบลยิ่งยำก เพรำะเรำไม่รู้จะไปพิมพ์ยังไง ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ และ
ผู้ใหญ่บ้ำนส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่เป็น”... (กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำน
เป้ำหมำย สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 กรกฎำคม 2562)  

 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ วัตถุประสงค์ของนโยบำยในองค์ประกอบวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
นโยบำยสำมำรถพิสูจน์ควำมชัดเจนเชิงประจักษ์ได้ พบว่ำ สำมำรถจ ำแนกได้ 2 มุมมอง ประกอบด้วย             
(1) มุมมองของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ และนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิ           
มองว่ำ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยมีควำมชัดเจน และเหมำะสมกับสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นกับ
ประชำชนในหมู่บ้ำนและต ำบล เจ้ำหน้ำที่สำมำรถท ำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่ำง  ๆ         
ได้อย่ำงถูกต้อง เข้ำใจเป้ำหมำยของนโยบำยได้เป็นอย่ำงดี และปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองได้
อย่ำงครบถ้วน (2) มุมมองของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนและปรำชญ์ชุมชนผู้ปฏิบัติงำนในหมู่บ้ำน  
มองว่ำ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยเป็นข้อเขียนที่ใช้ภำษำอย่ำงเป็นทำงกำรที่ท ำควำมเข้ำใจ
ได้ยำก เป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถรับรู้จุดมุ่งหมำยของวัตถุประสงค์ได้อย่ำงถูกต้อง และกำรปฏิบัติงำนใน
หมู่บ้ำนมีข้อจ ำกัดมำกมำยต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำย หรือในบำงกรณี
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยกลำยเป็นข้อจ ำกัดของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในบริบทของ
หมู่บ้ำน พ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี  

 มิติที่ 2 ทรัพยากรของนโยบาย 
 มิติทรัพยำกรของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                       
มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ (1) กำรจัดสรรงบประมำณเพียงพอและเหมำะสม (2) ปริมำณและคุณภำพ
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติเพียงพอและเหมำะสม (3) ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน           
มีปริมำณและคุณภำพที่เพียงพอและเหมำะสม (4) วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้ 
และเหมำะสมต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ และ (5) ห้วงเวลำและระยะเวลำของกำรปฏิบัติมีควำม
เหมำะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 

 ผลกำรศึกษำวิจัยในมิติที่ 2 ทรัพยำกรของนโยบำยแสดงรำยละเอียดและสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบแรก กำรจัดสรรงบประมำณเพียงพอและเหมำะสม 
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 ลักษณะกำรจัดสรรงบประมำณให้อ ำนำจกำรตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลำง คือ กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย และให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด และส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ
ทุกอ ำเภอเป็นหน่วยด ำเนินงำน ก ำกับ ตรวจสอบ และเบิกจ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่
ส่วนกลำงก ำหนด โดยงบประมำณถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ งบประมำณส ำหรับสนับสนุนวัสดุ
ในกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับครัวเรือนเป้ำหมำย และงบประมำณส ำหรับบริหำรโครงกำร โดยให้ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับงบประมำณทั้งสองส่วน ตำมควำมต้องกำรวัสดุในกำรจัด
กิจกรรมฝึกอบรมอำชีพให้แก่ครัวเรือนเป้ำหมำยและใช้ส ำหรับบริหำรโครงกำร เสนอให้จังหวัดกำญจนบุรี
พิจำรณำเห็นชอบ และเสนอนำยอ ำเภอลงนำมอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรได้  

 จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของอ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี  ในระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 พบว่ำ งบประมำณทั้งสองส่วนถูกจัดสรรตำมจ ำนวนหมู่บ้ำน
สัมมำชีพชุมชนเป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณนั้น ๆ โดย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรร
งบประมำณส ำหรับสนับสนุนวัสดุฝึกอบรมอำชีพจ ำนวน 448 ,000 บำท และได้รับจัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับบริหำรโครงกำรจ ำนวน 372,400 บำท มีหมู่บ้ำนเป้ำหมำยจ ำนวน 28 หมู่บ้ำน ส่วนปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับสนับสนุนวัสดุฝึกอบรมอำชีพจ ำนวน 457 ,600 บำท และ
ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับบริหำรโครงกำรจ ำนวน 206 ,800 บำท มีหมู่บ้ำนเป้ำหมำยจ ำนวน         
22 หมู่บ้ำน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับสนับสนุนวัสดุฝึกอบรม
อำชีพจ ำนวน 280,000 บำท และได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับบริหำรโครงกำรจ ำนวน 415,800 บำท 
มีหมู่บ้ำนเป้ำหมำยจ ำนวน 14 หมู่บ้ำน  

 จำกควำมเห็นผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ ได้กล่ำวถึง
กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินนโยบำย พบว่ำ งบประมำณส่วนส ำหรับสนับสนุนวัสดุฝึกอบรม
อำชีพแก่ครัวเรือนเป้ำหมำยเพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับอำชีพที่ครัวเรือนสัมมำชีพเลือกฝึกอบรมเป็นส ำคัญ                          
และงบประมำณมีข้อจ ำกัดที่ส ำคัญคือ ไม่สำมำรถจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ตำมกฎหมำย              
ซึ่งเพียงพอส ำหรับวัสดุสำธิตอำชีพเท่ำนั้น แต่ไม่เพียงพอส ำหรับสนับสนุนวัสดุจ ำเป็นให้ครัวเรือนน ำไป
ประกอบอำชีพ และงบประมำณไม่มีควำมเหมำะสม กล่ำวคือ ไม่สำมำรถจัดซื้ออุปกรณ์จ ำเป็นบำงชนิดที่
เป็นครุภัณฑ์ได้ ในส่วนของงบประมำณบริหำรโครงกำร พบว่ำ ไม่มีเพียงพอต่อกำรด ำเนินกิจกรรม
บำงส่วน โดยเฉพำะในส่วนของกำรจัดท ำเอกสำรและคู่มือต่ำง  ๆ ให้กับครัวเรือนเป้ำหมำย ดังที่ 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ ได้อธิบำยไว้ว่ำ 

 “จังหวัดฯ จัดสรรงบประมำณทั้งส่วนที่ใช้ส ำหรับจัดซื้อวัสดุสำธิตและฝึกอบรม
อำชีพ และส่วนของงบด ำเนินงำน โดยให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ จัดท ำเป็น
โครงกำรเพ่ือเสนอจังหวัดกำญจนบุรีพิจำรณำรำยละเอียดและขออนุมัติด ำเนินงำน          
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แต่ละปีก็จะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณไม่เท่ำกัน ขึ้นอยู่กับว่ำมีเป้ำหมำยหมู่บ้ำนที่ต้อง
ด ำเนินงำนกี่หมู่บ้ำน ซึ่งจัดสรรให้หมู่บ้ำนละเท่ำ ๆ กัน ในส่วนของงบสนับสนุนวัสดุ          
ในกำรฝึกอบรมอำชีพให้ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน มีเพียงพอส ำหรับซื้อวัสดุในกำรสำธิต
อำชีพตอนฝึกอบรมเท่ำนั้น โดยเฉลี่ยหมู่ละไม่เกิน 20,000 บำท ซึ่งไม่เพียงพอส ำหรับ
สนับสนุนวัสดุในกำรประกอบอำชีพให้กับครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนมีรำยได้น้อย
และยำกจน ไม่มีต้นทุนเพียงพอส ำหรับลงทุนท ำอำชีพ บำงอำชีพใช้เงินลุงทุนตั้งต้นสูง 
นอกจำกนี้ งบประมำณยังไม่เหมำะสมต่อควำมต้องกำรที่แท้จริง เช่น กิจกรรมจัดตั้ง
และพัฒนำกลุ่มอำชีพ ชำวบ้ำนรวมกลุ่มกันเพ่ือท ำพริกแกงสมุนไพร และต้องกำรเครื่อง
ปั่นไฟฟ้ำเพ่ือเพ่ิมก ำลังผลิต แต่งบประมำณไม่สำมำรถซื้อของที่เป็นครุภัณฑ์ได้ เป็นต้น 
ในส่วนของงบประมำณด ำเนินงำน หรืองบบริหำรโครงกำร ไม่เพียงพอต่อกำรจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมให้กับครัวเรือน ส ำหรับค่ำอำหำร อำหำรว่ำง ค่ำตอบแทน
วิทยำกรมีเพียงพอ”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนคนที่ 1 
สัมภำษณ์วันที่ 6 กรกฎำคม 2562) 

 ทั้งนี้ มุมมองดังกล่ำวสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน โดยงบประมำณในส่วน
สนับสนุนวัสดุสำธิตอำชีพ มีเพียงพอต่อกำรสำธิตอำชีพให้ครัวเรือนได้ฝึกปฏิบัติเท่ำนั้น วัสดุที่เหลือจำก
กำรฝึกปฏิบัติมีไม่เพียงพอส ำหรับครัวเรือนน ำไปเป็นต้นทุนประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นแต่
อย่ำงใด ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนกล่ำวไว้ว่ำ 

“วัสดุที่พัฒนำชุมชนอ ำเภอจัดซื้อให้ส ำหรับใช้สอนและฝึกอำชีพให้ครัวเรือน
สัมมำชีพ มีพอแค่ให้ครัวเรือนได้ฝึกฝีมือเท่ำนั้น ไม่พอที่จะแบ่งปันให้ครัวเรือน         
น ำกลับไปเป็นต้นทุนประกอบอำชีพเพ่ือจ ำหน่ำยสร้ำงรำยได้ เช่น กำรท ำไม้กวำด
ทำงมะพร้ำว กว่ำที่ครัวเรือนจะฝึกฝีมือกำรท ำไม้กวำดให้ช ำนำญ สวยงำมและแข็งแรง
พอที่จะขำยได้ ก็หมดก้ำนมะพร้ำวไปหลำยกิโลกรัม ท ำเสียไปไม่รู้กี่อัน พอฝึกท ำจน
ฝีมือดีแล้วแต่วัสดุก็หมดลงด้วยเช่นกัน ไม่ทั นได้ท ำขำย จะให้ เขำไปลงทุนซื้อ
ก้ำนมะพร้ำวเองก็ไม่มี เงินมำลงทุนหรอก เพรำะคนที่มำอบรมอำชีพส่วนใหญ่           
เป็นครัวเรือนที่มีรำยได้น้อย ยำกจน แค่จะซื้อกับข้ำวกินในครอบครัวยังแทบไม่มีเลย 
จะให้เขำเอำเงินที่ไหนมำลงทุนท ำอำชีพ”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 
3 สัมภำษณ์วันที่ 8 กรกฎำคม 2562) 

 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัย พบว่ำ งบประมำณในส่วนสนับสนุนวัสดุ
ฝึกอบรมอำชีพ จัดสรรให้ในรูปแบบวัสดุที่ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนเสนอควำมต้องกำรให้ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจัดท ำโครงกำร ไม่สำมำรถจัดสรรให้เป็นเงินสดได้ เนื่องจำก ขัดต่อพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
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จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อนำยอ ำเภออนุมัติให้ด ำเนินกิจกรรมได้แล้ว                  
ร้ำนจ ำหน่ำยและจัดหำวัสดุตำมสัญญำสั่งซื้อสั่งจ้ำง ได้น ำวัสดุมำส่งมอบให้ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนแต่
ละหมู่บ้ำน เพ่ือใช้ส ำหรับวันจัดกิจกรรม วัสดุส่วนใหญ่ถูกใช้ส ำหรับฝึกฝีมือและทักษะในกำรประกอบ
อำชีพให้กับครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่จะไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ เนื่องจำก ยังไม่ได้
มำตรฐำนและควำมสวยงำม ครัวเรือนจะฝึกทักษะฝีมือตนเองให้มีทักษะเพียงพอสำมำรถประกอบอำชีพ
ได้ก็หมดเปลืองวัสดุไปเป็นอันมำก วัสดุที่ เหลืออยู่จำกกำรสำธิตและ ฝึกปฏิบัติอำชีพ ทีมวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนจัดแบ่งให้ครัวเรือนละเท่ำ ๆ กัน เพ่ือน ำไปเป็นต้นทุนในกำรประกอบอำชีพ แต่โดยส่วน
ใหญ่ไม่เพียงพอส ำหรับเป็นทุนเริ่มต้นในกำรประกอบอำชีพของครัวเรือน ส ำหรับงบประมำณในส่วน
ด ำเนินงำนหรืองบประมำณบริหำรโครงกำร ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ เสนอโครงกำรเพ่ือ
เบิกจ่ำยงบประมำณดังกล่ำวต่อส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำญจนบุรี โดยก ำหนดให้จ่ำยเป็น              
กำรจัดซื้อวัสดุส ำหรับบริหำรโครงกำร ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำร
จัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมให้กับครัวเรือนเป้ำหมำย แต่ในส่วนของค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร
กลำงวัน และอำหำรว่ำงส ำหรับครัวเรือนเป้ำหมำย มีเพียงพอต่อควำมต้องกำร 

 อำจกล่ำวได้ว่ำ มิติทรัพยำกรของนโยบำย ในองค์ประกอบกำรจัดสรรงบประมำณเพียงพอและ
เหมำะสม ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ ได้อธิบำยไว้อย่ำงสอดคล้องกัน พบว่ำ งบประมำณจ ำแนกตำม
ลักษณะกำรจัดสรรได้ 2 ลักษณะ ประกอบด้วย งบประมำณส ำหรับสนับสนุนวัสดุประกอบกำรฝึกอบรม
อำชีพและสำธิตอำชีพให้กับครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน มีข้อจ ำกัดกำรใช้จ่ำยค่อนข้ำงมำก ไม่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรที่แท้จริงและไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำย ส ำหรับงบประมำณ
บริหำรโครงกำร พบว่ำ มีควำมเหมำะสมและเพียงพอเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ชี้ให้เห็นว่ำ งบประมำณน้อย
เกินไปกลับกลำยเป็นข้อจ ำกัดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นอย่ำงยิ่ง 

 องค์ประกอบที่สอง ปริมำณและคุณภำพของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติเพียงพอและ
เหมำะสม 

 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติไม่เพียงพอต่อภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ มีเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติเพียง 4 คน  ในกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งหมดร่วมกับหมู่บ้ำนสัมมำชีพชุมชนจ ำนวน               
44 หมู่บ้ำน และมีพัฒนำกำรอ ำเภอหนึ่งคนเป็นผู้บริหำรจัดกำรภำรกิจต่ำง  ๆ ที่ได้รับมอบหมำย             
โดยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่หนึ่งคนเป็นผู้รับผิดชอบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนระดับ
ต ำบลท ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนระดับหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต ำบลของตนเอง โดยเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนต้อง
รับผิดชอบงำนในระดับต ำบลตำมค ำสั่งของนำยอ ำเภอเลำขวัญ คนละ 2 ต ำบล นอกจำกนี้ยังมีค ำสั่ง
มอบหมำยภำรกิจในหน้ำที่ประจ ำ อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกมำกมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่
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ผู้รับผิดชอบนโยบำย ทั้งในส่วนของภำรกิจประจ ำ ภำรกิจเร่งด่วนตำมนโยบำยของรัฐบำลหรือจังหวัด  
นอกจำกนี้ ปัจจุบันเจ้ำหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินกิจกรรมหรือข้อมูลอ่ืน  ๆ ตำมกำรร้องขอ
ของกรมกำรพัฒนำชุมชนหรือจังหวัดกำญจนบุรีที่เพ่ิมมำกข้ึน ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่มีเวลำเพียงพอส ำหรับ
ให้กำรสนับสนุนหรือส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของหมู่บ้ำนและครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
ดังที่ ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ และเป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนและประสำนงำนระดับต ำบลไม่เพียงพอต่อ
ปริมำณงำนที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่ำงมำก เพรำะว่ำมีอยู่ เพียงแค่ 4 คนเท่ำนั้น 
รับผิดชอบคนละ 2 ต ำบล และในแต่ละต ำบลก็มีหมู่บ้ำนสัมมำชีพชุมชนไม่เท่ำกัน และ
มีปริมำณงำนแตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนยังต้องรับผิดชอบงำนตำมค ำสั่ง
ของอ ำเภอที่มอบหมำยให้ และภำรกิจงำนประจ ำอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร ไม่ใช่มีแต่โครงกำรสัมมำชีพชุมชนเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น  ยังมีโครงกำร
อ่ืน ๆ อีกนับไม่ถ้วนที่ต้องน ำไปปฏิบัติร่วมกับหมู่บ้ำน เช่น โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร โครงกำรหนึ่งต ำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กองทุนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือกำรผลิต โครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กำรจัดเก็บและส่งเสริม
กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. และกิจกรรมกำรประกวดของหมู่บ้ำน
มำกมำยที่เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ นอกจำกนี้ยังมีภำรกิจเร่งด่วนของรัฐบำล 
งำนตำมนโยบำยจังหวัด งำนนโยบำยของอ ำเภอ ที่มอบหมำยให้พัฒนำชุมชนเป็นหน่วย
ด ำเนินงำนในแต่ละปี เช่น โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน โครงกำรส่งเสริมกำรออมแห่งชำติ 
(กอช.) โครงกำร Way Off Life และอีกมำกมำย ซึ่งล้วนเป็นนโยบำยเร่งด่วนที่รัฐบำล
เร่งรัดให้ด ำเนินงำนภำยในเวลำที่ก ำหนด ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้องรับภำระงำนมำกขึ้น ซึ่ง
โครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำยควำมรับผิดชอบนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับโครงกำร
สร้ำงสัมมำชีพชุมชน คือ เจ้ำหน้ำที่ต้องลงไปปฏิบัติงำนร่วมกับหมู่บ้ำนหรือครัวเรือน 
และต้องรำยงำนผลส ำเร็จหรือข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่กรมกำรพัฒนำชุมชนหรือจังหวัดร้อง
ขอ ซึ่งในส่วนงำนภำระรำยงำนข้อมูลก็เป็นอีกหนึ่งควำมรับผิดชอบที่มีเพ่ิมมำกข้ึนทุกวัน 
ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่มีเวลำเพียงพอส ำหรับสนับสนุนกิจกรรมของหมู่บ้ำนสัมมำชีพชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบนโยบำย สัมภำษณ์วันที่ 
12 กรกฎำคม 2562) 

 นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบำย ได้อธิบำยเพ่ิมเติมในทิศทำงเดียวกัน โดย
พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้รับมอบหมำยภำรกิจ ปริมำณงำน และควำมรับผิดชอบไม่
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เหมำะสมต่อทักษะและควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง งำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรท ำหลักฐำนหรือเอกสำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ ซึ่ งเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบไม่ได้จบกำรศึกษำสำขำที่เกี่ยวข้องและไม่มีควำมรู้เพียงพอด้ำนกำรเงินมำก่อน เป็นข้อจ ำกัด
ต่อประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโครงกำร นอกจำกนี้ ช่วงอำยุของเจ้ำหน้ำที่แตกต่ำงกันมีผล
ต่อลักษณะกำรตัดสินใจในโครงกำรที่แตกต่ำงกันด้วย ดังที่ ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญโดยเป็นผู้ประสำนงำนระดับต ำบล ได้ให้ข้อมูลไว้ว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ ประกอบด้วย
เจ้ำหน้ำที่ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำชุมชนระดับปฏิบัติกำรและระดับช ำนำญกำร ซึ่งมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในงำนที่แตกต่ำงกันมำก และช่วงอำยุก็ต่ำงกัน
ด้วย หรือเรียกได้ว่ำอยู่กันคนละเจนเนอร์เรชั่น ท ำให้ควำมคิดหรือวิธีกำรปฏิบัติงำน
แตกต่ำงกันออกไป เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนมีอิสระในกำรปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนของตนเอง 
เทคนิคกำรท ำงำนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน งำนที่รับผิดชอบก็ไม่เหมือนกัน โดยอ ำเภอ
จะแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คนหนึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่หลักผู้รับผิดชอบโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ทั้งโครงกำร และเจ้ำหน้ำที่หลักต้องประสำนกำรด ำเนินงำนกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ต ำบลแต่ละต ำบลเพื่อประสำนงำนกับหมู่บ้ำนสัมมำชีพทุกหมู่บ้ำน นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบโครงกำรยังต้องจัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ระบบ E-GP ซึ่งไม่ใช่ควำมถนัดของตนเอง เนื่องจำกส ำนักงำนพัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอ
ทุกแห่งไม่มีเจ้ำหน้ำที่กำรเงินประจ ำ จึงเป็นภำระหน้ำที่ของพัฒนำกรไปโดยปริยำย 
เจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่มีควำมรู้ทำงกำรเงินมำก่อน ก็ท ำให้เบิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำเวลำที่
ก ำหนด”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนคนที่ 3 สัมภำษณ์
วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 ส ำหรับคุณภำพของเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำ มี 2 ส่วน คือ เจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมช ำนำญงำนหรือมีควำม
เชี่ยวชำญในงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เนื่องจำกด ำรงต ำแหน่งในองค์กรระดับสูง และมี
ประสบกำรณ์จำกระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนที่ยำวนำน ท ำให้มีประสบกำรณ์จำกกำรสัมผัส เรียนรู้ และ
ปฏิบัติงำนในลักษณะที่คล้ำยคลึงกับโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนมำแล้ว และเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับกำรบรรจุ
หรือแต่งตั้งใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีประสบกำรณ์ ทักษะกำรปฏิบัติงำนมำกนัก แต่อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องต่ำงได้รับกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ หรือได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย 
จำกกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ พร้อมทั้งมีกำรระดมควำมคิดเห็น
ของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภออยู่เป็นระยะ ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ที่เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำนทั้งในระดับอ ำเภอและกำรประสำนงำนกับหมู่บ้ำนเป้ำหมำย แต่อย่ำงไรก็ตำม มีอีกหลำย
ทักษะที่เจ้ำหน้ำที่จ ำเป็นต้องมี โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรจัดท ำหลักฐำนเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรจัดซื้อ
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จัดจ้ำงภำครัฐ กำรเงิน กำรใช้งำนระบบ E-GP ทักษะทำงคอมพิวเตอร์ รวมถึงทักษะกำรประสำนงำน 
เป็นต้น ดังที่ เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอีกสองท่ำน ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่ำ 

“ในช่วงปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของกำรน ำโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนไป
ปฏิบัติ มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และเตรียมควำมพร้อมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนเป็น
อย่ำงดีและมีคู่มือปฏิบัติงำนจัดพิมพ์เป็นเล่มและส่งให้เจ้ำหน้ำที่ไปศึกษำและยึดถือเป็น
กรอบในกำรปฏิบัติ แต่ในปี 2561 และปี 2562 ไม่มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่อีกต่อไป 
เจ้ำหน้ำที่บรรจุเข้ำมำใหม่ต้องศึกษำวิธีกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองและได้รับค ำแนะน ำ
จำกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมเชี่ยวชำญภำยในพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี ประกอบกับมีกำรจัดประชุม
ทีมงำนเพ่ือปรึกษำหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เป็น
ระยะ ๆ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี          
แต่สิ่งที่อยำกให้เพ่ิมเติมคือ อยำกให้จัดกำรอบรมเสริมควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเงิน 
หรือกำรจัดท ำหลักฐำนเบิกจ่ำยงบประมำณที่ถูกต้องตำมกฎหมำย กระบวนกำรหรือ
ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุภำครัฐที่ถูกต้องตำมระเบียบก ำหนด ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเงิน 
กำรใช้งำนระบบ E-GP ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะกำรประสำนงำนที่ดี กำรจัดท ำ
หนังสือรำชกำร รวมถึงควำมรู้หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน”...(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนคนที่ 2 และคนที่ 4 สัมภำษณ์วันที่            
14 กรกฎำคม 2562) 

 จำกข้อมูลส ำคัญที่รวบรวมได้จำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญข้ำงต้น  ชี้ให้เห็นว่ำ จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ และเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบำยไม่เพียงพอ และไม่เหมำะสมกับภำรกิจและ
ลักษณะภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ได้รับมอบหมำยงำนในปริมำณมำกเกินไป ทั้งภำรกิจที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบตำมค ำสั่งแต่งตั้ งระดับอ ำเภอ งำนเร่งด่วนตำมค ำสั่งของรัฐบำลและจังหวัด            
รวมถึงภำรกิจเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยประกอบกับต้องรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
และข้อมูลอ่ืน ๆ มำกมำย ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอส ำหรับน ำนโยบำยสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนไปปฏิบัติได้อย่ำงเต็มศักยภำพของตนเอง นอกจำกนี้ คุณภำพของเจ้ำหน้ำที่ไม่เหมำะสม
กับลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอไม่มีเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ส ำนักงำน พัฒนำกรต้องเป็นผู้ รับภำระจัดท ำเอกสำรเบิ กจ่ำยงบประมำณต่ำง ๆ ด้วยตนเอง                    
โดยปรำศจำกกำรฝึกอบรมหรือมีควำมรู้ที่เกี่ยวข้องมำก่อน ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณส ำหรับใช้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำย แต่อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรฝึกอบรม
เตรียมควำมพร้อมกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ส ำคัญ
ต่อกำรบรรลุผลส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
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 องค์ประกอบที่สาม ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนมีปริมำณและคุณภำพที่เพียงพอและ
เหมำะสม 

 ปรำชญ์ชุมชนมีปริมำณไม่เพียงพอและบำงส่วนมีคุณภำพไม่เหมำะสม กล่ำวคือ ปรำชญ์ชุมชน
ผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนหรือทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน สำมำรถจ ำแนกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ปรำชญ์
ชุมชนที่เป็นปรำชญ์โดยสมบูรณ์ คือ บุคคลที่ชำวบ้ำนให้ควำมยกย่องน ำถือเป็นปรำชญ์ชุมชนของหมู่บ้ำน 
ประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพใดอำชีพหนึ่งหรือหลำยอำชีพ เป็นที่ประจักษ์ต่อประชำชนใน
หมู่บ้ำน และมีองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีพที่สำมำรถถ่ำยทอดให้บุคคลอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งปรำชญ์ชุมชนลักษณะเช่นนี้
มีคุณภำพและมีควำมเหมำะสม แต่มีจ ำนวนน้อย โดยในแต่ละหมู่บ้ำนจะมีปรำชญ์ชุมชนอยู่เพียงไม่เกิน
สองคนเท่ำนั้น ปรำชญ์ชุมชนส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอำยุและไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมของโครงกำรได้            
หรือบำงหมู่บ้ำนไม่มีปรำชญ์ชุมชนลักษณะดังกล่ำวเลย ส่วนปรำชญ์ชุมชนลักษณะต่อมำ คือ ปรำชญ์
ชุมชนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพระดับหนึ่ ง มีองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีพพอสมควร              
แต่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้หรือทักษะอำชีพให้ผู้อ่ืนท ำตำมได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีต ำแหน่งใน
หมู่บ้ำน เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เป็นต้น โดยปรำชญ์ชุมชนลักษณะเช่นนี้ เป็นปรำชญ์
สมทบทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ซึ่งไม่สำมำรถค้นหำปรำชญ์ชุมชนที่แท้จริงภำยในหมู่บ้ำนได้ครบถ้วน
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“ปรำชญ์ชุมชนที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรอำจเพียงพอและเหมำะสมส ำหรับสอน
อำชีพให้กับครัวเรือนสัมมำชีพ ถ้ำเขำสำมำรถสอนอำชีพได้ครบทุกคนนะ แต่ในควำม
เป็นจริงปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนค้นหำและคัดเลือกได้ยำกมำก เพรำะปรำชญ์ชุมชน
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรมีน้อย คนที่เป็นปรำชญ์ชุมชนที่มีองค์ควำมรู้ใน
อำชีพจริง ๆ ในหมู่บ้ำนหนึ่งจะมีอย่ำงมำกก็ไม่เกิน 2 คน ปรำชญ์ชุมชนบำงคนมีควำมรู้
ที่ดี แต่ก็อำยุมำกเช่นกัน ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ และบำงหมู่บ้ำนไม่มีคนที่ เข้ำ
ข่ำยจะเป็นปรำชญ์ชุมชนได้เลยแม้แต่คนเดียวก็ม ีแต่เรำก็ต้องค้นหำและคัดเลือกให้ครบ
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยคัดเลือกจำกผู้น ำในหมู่บ้ำนนั่นแหละ ที่พอมี
องค์ควำมรู้ในอำชีพอยู่บ้ำง เพ่ือให้ครบเป็นทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน 5 คน ซึ่งส่วน
ใหญ่ก็สอนอำชีพไม่ได้ หรือแม้แต่คนที่เป็นปรำชญ์ชุมชนเองก็มำฝึกอำชีพที่ทีมตนเองจัด
ฝึกอบรมพร้อม ๆ กับครัวเรือนก็มี”…(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนสัมมำชีพชุมชน ได้กล่ำวถึงปริมำณ
และคุณภำพของปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนของตนเองในลักษณะสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญข้ำงต้น 
พบว่ำ ในพ้ืนที่หมู่บ้ำนมีปรำชญ์ชุมชนที่คุณภำพเพียงพอ เห็นผลส ำเร็จจำกกำรประกอบอำชีพ            
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จ ำนวนน้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร และปรำชญ์ชุมชนบำงส่วนไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ของตนเอง
ให้ผู้อื่นได้ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“ปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนของผมมีแค่คนเดียว เจ้ำหน้ำที่เลยให้ผมคัดเลือกจำก
คนที่พอจะมีควำมรู้ในอำชีพเข้ำร่วมทีมวิทยำกรสัมมำชีพเพ่ิมอีก 4 คน ซึ่งผมก็เป็นหนึ่ง
ในนั้น ปรำชญ์ชุมชนจริง ๆ นั้นหำยำกมำก”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนที่ 
5 สัมภำษณ์วันที่ 7 กรกฎำคม 2562) 

 ส ำหรับคุณภำพของทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกได้รับกำรถ่ำยทอด      
องค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน และเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ สนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 
ถึงแม้ว่ำปรำชญ์ชุมชนที่เป็นปรำชญ์โดยสมบูรณ์จะมีจ ำนวนไม่มำกนักในแต่ละหมู่บ้ำน จ ำเป็นต้อง
คัดเลือกบุคคลอ่ืน ๆ เข้ำร่วมทีมเพ่ิมเติม แต่ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนที่จัดตั้งขึ้นก็สำมำรถท ำหน้ำที่ใน
กำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดทักษะกำรประกอบอำชีพให้ครัวเรือนได้เป็นอย่ำงดี และมีผลส ำเร็จเชิง
ประจักษ์ของกำรด ำเนินกิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน เนื่องจำกได้รับกำรอบรมเตรียม
ควำมพร้อมและวำงแผนกำรกำรด ำเนินกิจกรรมไว้ล่วงหน้ำ และเจ้ ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือและ
สนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ชี้ให้เห็นว่ำ กำร
คัดเลือกผู้น ำในหมู่บ้ำนหรือคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเข้ำร่วมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน สำมำรถประสำน
ควำมร่วมมือกับครัวเรือนเป้ำหมำยและหมู่บ้ำนได้โดยง่ำย เนื่องจำกผู้น ำเป็นบุคคลที่ชำวบ้ำนให้ควำม
เคำรพนับถือมำกที่สุด กำรจัดสถำนที่ฝึกอบรม รวมถึงกำรจัดหำวัสดุสำธิตอำชีพเพ่ิมเติม ล้วนต้องอำศัย
ผู้น ำในหมู่บ้ำนทั้งสิ้น ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอีกท่ำน ได้อธิบำย
เพ่ิมเติมไว้ว่ำ 

“ถึงแม้ว่ำจะไม่มีปรำชญ์ชุมชนที่แท้จริงครบ 5 คน ตำมที่นโยบำยก ำหนด            
แต่ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนในทุกหมู่บ้ำนก็สำมำรถปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำง มี
ประสิทธิภำพระดับหนึ่ง อำจเพรำะเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนต ำบลส่งเสริมและสนับสนุน
อยู่ตลอดกำรด ำเนินโครงกำร และได้รับควำมรู้จำกกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีม
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชนพอสมควร รวมถึงกำรประชุมวำงแผน แบ่งหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้แต่ละคน ท ำให้ปรำชญ์แต่ละคนรับรู้บทบำทหน้ำที่ของตนเอง ว่ำต้องท ำ
อะไรบ้ำง และเขำก็ท ำหน้ำที่ได้เป็นอย่ำงดี ถึงแม้ว่ำจะมีปรำชญ์ชุมชนที่มีองค์ควำมรู้
ด้ำนอำชีพและสำมำรถสอนอำชีพได้จ ำนวนน้อย จนต้องคัดเลือกผู้ใหญ่บ้ำนหรือ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนร่วมทีมด้วยก็ตำม แต่กลับเป็นข้อดีอย่ำงหนึ่งคือ ผู้น ำสำมำรถ
ประสำนควำมร่วมมือกับครัวเรือนเป้ำหมำยให้เข้ำร่วมกิจกรรมได้โดยง่ำย และสำมำรถ
จัดหำสถำนที่ฝึกอบรม อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดสถำนที่ รวมถึงสำมำรถจัดหำวัสดุ
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สำธิตอำชีพเพ่ิมเติมได้ในกรณีที่วัสดุของโครงกำรมีไม่เพียงพอหรือไม่ได้จัดซื้อไว้ เพรำะ
ผู้น ำย่อมได้รับควำมเคำรพนับถือจำกชำวบ้ำนมำกกว่ำปรำชญ์ชุมชนเสียด้วยซ้ ำ”...(ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่ งเป็น เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนคนที่  4 สัมภำษณ์ วันที่               
14 กรกฎำคม 2562) 

 จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัย พบข้อเท็จจริงสอดคล้องกับข้อมูลส ำคัญที่ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น โดยกำรคัดเลือกปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยด ำเนินงำนในช่วง
ไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ผู้
ประสำนงำนต ำบล ลงพ้ืนที่หมู่บ้ำนเป้ำหมำย เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกปรำชญ์ชุมชนที่มีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร คือ ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิล ำเนำอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย เป็นบุคคลที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพเชิงประจักษ์ ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนให้ควำมยอมรับและเคำรพนับถือ และ
ที่ส ำคัญคือสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และทักษะอำชีพให้แก่ผู้อ่ืนได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นส ำหรับ
พิจำรณำคัดเลือกปรำชญ์ชุมชนในระดับหมู่บ้ำน โดยต้องคัดเลือกปรำชญ์ทั้งสิ้น จ ำนวน 5 คน และหนึ่ง
ในห้ำคนต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพ ณ ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนจังหวัด
เพชรบุรี ส ำหรับกระบวนกำรคัดเลือกปรำชญ์ชุมชนนั้น เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนต ำบลติดต่อประสำนงำน
กับผู้น ำในหมู่บ้ำน โดยให้ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นผู้เสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่ำว เนื่องจำก ผู้ใหญ่บ้ำน
ย่อมทรำบข้อมูลภำยในหมู่บ้ำนของตนเองเป็นอย่ำงดี จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ร่วมกับผู้ ใหญ่บ้ำนติดต่อ
ประสำนงำนไปยังครัวเรือนของปรำชญ์ชุมชนเพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจโครงกำรให้ปรำชญ์ชุมชนรับทรำบ 
ทั้งนี้ ปรำชญ์ชุมชนมีอิสระอย่ำงเต็มที่ในกำรตอบรับหรือปฏิเสธกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
คัดเลือกปรำชญ์ชุมชนที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวได้ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ผู้ใหญ่บ้ำนจะพิจำรณำบุคคลอ่ืน 
ๆ หรือคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หรือตัวผู้ใหญ่บ้ำนเอง เข้ำร่วมเป็นปรำชญ์ชุมชนให้ครบตำมจ ำนวนที่
ก ำหนด หลังจำกนั้น เจ้ำหน้ำที่จัดประชุมเตรียมทีมปรำชญ์ชุมชนเพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจและให้คัดเลือก
กันเอง 1 คน เพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรมทักษะกำรเป็นวิทยำกร ตำมกิจกรรมสร้ำงและพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ 
หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรรวบรวมข้อมูลของปรำชญ์ชุมชนทั้งหมด รำยงำนข้อมูลให้
จังหวัดกำญจนบุรีรับทรำบเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

 อำจกล่ำวได้ว่ำ มิติทรัพยำกรของนโยบำย ในองค์ประกอบประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนมี
ปริมำณและคุณภำพที่เพียงพอและเหมำะสม พบว่ำ ปรำชญ์ชุมชนมีปริมำณไม่เพียงพอต่อกำรจัดตั้งทีม
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน จึงจ ำเป็นต้องคัดเลือกจำกผู้น ำในหมู่บ้ำน หรือบุคคลอ่ืน ๆ เข้ำร่วมทีมวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนด้วย ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนสำมำรถปฏิบัติงำนใน
หมู่บ้ำนได้อย่ำงมีคุณภำพ เนื่องจำกได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ ำง ๆ 
ถึงแม้ว่ำผู้น ำในหมู่บ้ำนจะไม่มีทักษะในกำรถ่ำยทอดอำชีพให้แก่ครัวเรือน แต่เป็นข้อดีที่ส ำคัญ              
ประกำรหนึ่งในกำรประสำนงำนครัวเรือนเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมได้โดยง่ำย รวมถึงสำมำรถอ ำนวย
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ควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ฝึกอบรมและกำรจัดหำวัสดุต่ำง  ๆ ที่จ ำเป็นในกรณีที่วัสดุที่จัดซื้อตำม
งบประมำณของนโยบำยไม่เพียงพอ ส่งผลให้กำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน 
สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงครบถ้วน 

 องค์ประกอบที่สี่ วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้ และเหมำะสมต่อกำรใช้
ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ 

 วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ประกอบด้วย เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์พร้อม
จอรับภำพ อุปกรณ์ขยำยเสียง เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร โดยภำพรวมอยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้
งำนได้ เพียงพอต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน แต่อุปกรณ์บำงส่วนไม่ทันสมัยและช ำรุดไม่สำมำรถใช้งำนได้ ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงำน ชุดเครื่องเสียงแบบพกพำส ำหรับจัดประชำคมนอกสถำนที่ อุปกรณ์บำงส่วน
ที่ได้รับกำรจัดสรรเกินควำมจ ำเป็นและยำกในกำรติดตั้งใช้งำนคือ ชุดเครื่องเสียงขนำดใหญ่ ส ำหรับ
สถำนที่จัดฝึกอบรมอำชีพและจัดประชุมในโอกำสต่ำง ๆ บริเวณที่ว่ำกำรอ ำเภอเลำขวัญมีเพียงพอและมี
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน แต่หมู่บ้ำนบำงส่วนยังขำดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับจัดกิจกรรม เช่น สถำนที่จัดฝึกอบรมบำงแห่งไม่มีไฟฟ้ำเข้ำถึง บำงแห่งไม่มีอุปกรณ์เครื่องเสี ยง
และอุปกรณ์จ ำเป็น ในส่วนของวัสดุที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย กระดำษฟลิปชำร์ทส ำหรับ
เขียนข้อควำมต่ำง ๆ ประกอบกำรฝึกอบรม กระดำษ A4 ส ำหรับจัดท ำเอกสำร ตลอดจนอุปกรณ์กำร
เขียนต่ำง ๆ มีเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรใช้งำน ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ ได้ชี้แจงโดยละเอียดไว้ว่ำ 

“อุปกรณ์ส ำนักงำนส่วนใหญ่ใช้งำนได้ดี มีเพียงพอ และมีควำมทันสมัย เช่น 
เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภำพ อุปกรณ์ขยำยเสียง เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร แต่ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำมำรถใช้งำนได้เพียงสำมเครื่องเท่ำนั้น อีกหนึ่ง
เครื่องอยู่ในสภำพช ำรุดแต่ก็ยังพอจะใช้งำนได้ และอีกสองเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์รุ่น
เก่ำที่ล้ำสมัย แต่ก็ยังใช้งำนได้ดี เพียงแต่ควำมเร็วต่ ำใช้งำนได้ไม่หลำกหลำยเท่ำที่ควร 
อุปกรณ์ขยำยเสียงแบบพกพำอยู่ในสภำพช ำรุดไม่สำมำรถใช้งำนได้ แต่เรำได้รับกำร
จัดสรรเป็นชุดขยำยเสียงขนำดใหญ่ที่ใช้งำนยำกมำทดแทน ซึ่งต้องใช้คนจ ำนวนมำกใน
กำรติดตั้ง พกพำยำกไม่สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำนในหมู่บ้ำน  ซึ่งเกินควำมจ ำเป็น          
ที่ส ำคัญคือดูแลรักษำยำกด้วย เพรำะเรำไม่มีสถำนที่ส ำหรับเก็บรักษำโดยตรง             
ส่วนสถำนที่ในกำรจัดประชุมและจัดฝึกอบรมในกิจกรรมต่ำง ๆ ในบริเวณที่ว่ำกำร
อ ำเภอเลำขวัญมีเพียงพอและครบถ้วน แต่สถำนที่ในหมู่บ้ำนบำงแห่งขำดสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่นไม่มีไฟฟ้ำส ำหรับใช้งำนกับอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ ไม่มีเครื่องเสียง
ส ำหรับจัดกิจกรรมฝึกอบรม ถึงอย่ำงนั้ น เรำก็สำมำรถท ำกิจกรรมต่ำง  ๆ ได้             
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ในส่วนของวัสดุที่จ ำเป็นต้องใช้ เช่น กระดำษฟลิปชำร์ทพร้อมอุปกรณ์กำรเขียน 
กระดำษ A4 ส ำหรับจัดท ำเอกสำร มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน แต่อำจดูไม่ทันสมัย             
ซึ่งบำงครั้งก็มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนอยู่ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรให้จัดซื้อครุภัณฑ์ได้
นั้นมีจ ำกัด ส่วนใหญ่จัดซื้อได้แต่วัสดุส ำนักงำน ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ำรุด              
เรำแก้ปัญหำโดยกำรน ำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพำมำใช้ปฏิบัติงำนแทน”            
...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ 
สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กรกฎำคม 2562) 

ขณะที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน และผู้น ำชุมชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยของ
นโยบำย ส่วนใหญ่มองว่ำ อุปกรณ์และสถำนที่ในกำรจัดประชุม และฝึกอบรมอำชีพให้กับครัวเรือน
สัมมำชีพภำยในหมู่บ้ำนมีอย่ำงครบถ้วน มีควำมเหมำะสม ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้ดี ดังที่ ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน และผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ต่ำงอธิบำยไว้สอดคล้องกันว่ำ  

“ในหมู่บ้ำนของเรำจัดกิจกรรมฝึกอบรมอำชีพให้กับชำวบ้ำน ยังบริเวณ            
ศำลำอเนกประสงค์ของหมู่บ้ำน ซึ่งมีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกมำกกว่ำบ้ำนปรำชญ์
ชุมชน หรือบ้ำนของผู้ใหญ่เอง เช่น มีเก้ำอ้ี มีเครื่องเสียง พัดลม เพียงพอให้ชำวบ้ำน           
ท ำกิจกรรม เรำใช้ศำลำประชำคมจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำนเป็นประจ ำอยู่แล้ว 
เพรำะกว้ำงขวำงและสะดวกสบำยต่อกำรจัดสถำนที่”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์
ชุมชนคนที่  1 และผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ งเป็นผู้ ใหญ่บ้ ำนคนที่  2 สัมภำษณ์ วันที่                     
6 กรกฎำคม 2562) 

ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส่วนหนึ่งมองว่ำ ยังขำดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดฝึกอบรม
อำชีพ โดยเฉพำะสถำนที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกิจกรรม และไม่มีอุปกรณ์จ ำเป็นส ำหรับจัดกิจกรรม        
ต่ำง ๆ มำกมำยเท่ำท่ีควร ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนอธิบำยไว้ว่ำ 

“เรำไม่มีสถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมฝึกอบรมอำชีพ จึงลงควำมเห็นกันว่ำจัดกัน
ที่บ้ำนปรำชญ์คนที่สอนท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว เพรำะอย่ำงน้อยก็มีอุปกรณ์ท ำไม้กวำด
ที่เพียงพอ แต่บ้ำนปรำชญ์ไม่มีอำคำรส ำหรับใช้ฝึกอบรม ไม่มีเก้ำอ้ี ไม่มีเครื่องเสียง และ
ไฟฟ้ำก็ไม่สะดวกมำกนัก ชำวบ้ำนต้องปูเสื่อนั่งฟังบรรยำยบนพ้ืนใต้ร่มไม้ บริเวณ              
ลำนบ้ำน ทีมวิทยำกรก็อ ำนวยควำมสะดวกให้โดยใช้ผ้ำใบมำท ำเป็นหลังคำพอหลบแดด
ได้บ้ำงแต่พอสำยหน่อยก็ร้อนอยู่มำก เพรำะเรำจัดกิจกรรมช่วงฤดูแล้ง”...(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 5 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 
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 จำกข้อมูลส ำคัญที่ผู้วิจัยสำมำรถรวบรวมได้ สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ ทันสมัย 
สำมำรถใช้งำนได้ และเหมำะสมต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ในส่วนของส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอ และที่ว่ำกำรอ ำเภอเลำขวัญ พบว่ำ อุปกรณ์ประกอบกำรปฏิบัติงำนภำยในส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญบำงส่วนมีเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ มีควำมทันสมัย และ
เหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติงำน แต่อุปกรณ์บำงส่วนไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้เนื่องจำกช ำรุด 
บำงส่วนช ำรุดแต่ยังสำมำรถปฏิบัติงำนได้ บำงส่วนไม่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรใช้งำนและสร้ำงภำระ         
ให้เจ้ำหน้ำที่ต่อกำรดูแลรักษำ ในส่วนของสถำนที่จัดประชุมและฝึกอบรมระดับอ ำเภอมีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเพียงพอครบถ้วน ส่วนในบริบทของหมู่บ้ำน พบว่ำ หมู่บ้ำนส่วนใหญ่มีสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ แต่อย่ำงไรก็ตำมหมู่บ้ำนส่วนหนึ่งยังคงขำด
สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำนอยู่เป็นอันมำก 

 องค์ประกอบท่ีห้า ห้วงเวลำและระยะเวลำของกำรปฏิบัติมีควำมเหมำะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 

 ห้วงเวลำและระยะเวลำของกำรน ำนโยบำยสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปปฏิบัติมีควำมเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี เพียงบำงส่วน
เท่ำนั้น โดยนโยบำย ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลำยกิจกรรม เริ่มด ำเนินงำนตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 ของ
ปีงบประมำณ หรือต้นเดือนตุลำคม และสิ้นสุดโครงกำรในไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ หรือปลำย
เดือนกันยำยนในปีถัดไป และในช่วงเดือนธันวำคม ถึงเดือนเมษำยน และระหว่ำงเดือน สิงหำคมถึงเดือน
ธันวำคม พบว่ำ ห้วงเวลำดังกล่ำวไม่เหมำะสมส ำหรับกำรน ำนโยบำยที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
ประชำชนไปปฏิบัติในพื้นที่อ ำเภอเลำขวัญ เนื่องจำกเป็นช่วงเวลำของกำรเก็บเก่ียวผลผลิตทำงกำรเกษตร
ได้แก่ อ้อย และมันส ำปะหลัง ประชำชนส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำยมีอำชีพรับจ้ำงทั่วไป 
และท ำเกษตรกรรม โดยเฉพำะครัวเรือนเป้ำหมำยของนโยบำยต้องออกไปรับจ้ำงตัดอ้อย และขุดมัน
ส ำปะหลัง กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในห้วงเวลำดังกล่ำวอำจไม่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของ
ประชำชนในพ้ืนที่ ได้รับควำมร่วมมือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้ำหมำยไม่มำกเท่ำที่ควร ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญหลำย ๆ กลุ่มเสนอแนะใน 2 ลักษณะ คือห้วงเวลำที่เหมำะสมกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในบริบท
ของอ ำเภอเลำขวัญ คือช่วงปลำยไตรมำสที่ 2 ถึงต้น  ไตรมำสที่ 3 ในปีงบประมำณ หรือระหว่ำง             
เดือนเมษำยนถึงต้นเดือนสิงหำคม และควรยืดหยุ่นห้วงเวลำของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงก ำหนดกำรด ำเนินกิจกรรมที่ได้ก ำหนดไว้ในโครงกำร หรือสำมำรถเลือกช่วงเวลำที่เหมำะสม
กับบริบทของประชำชนในพ้ืนที่ได้ เช่น สำมำรถเลือนวันด ำเนินกิจกรรมจำกที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรได้ 
หรือด ำเนินกิจกรรมในช่วงเวลำพลบค่ ำ ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ประชำชนว่ำงเว้นจำกกำรประกอบอำชีพแล้ว 
ดังที ่ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอธิบำยไว้อย่ำงชัดเจนไว้ว่ำ 
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“โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน มีกิจกรรมตลอดปีงบประมำณ ที่ต้องลงไปท ำ
ร่วมกับหมู่บ้ำน ข้อสังเกตที่พบจำกกำรด ำเนินกิจกรรมคือ ช่วงเดือนธันวำคม                 
ถึงเดือนมีนำคม เป็นช่วงตัดอ้อย ส่วนเดือนสิงหำคมถึงเดือนธันวำคม เป็นช่วงเวลำที่
ชำวบ้ำนขุดมันส ำปะหลัง เพรำะโรงงำนจะเปิดรับซื้ออ้อยสดและมันส ำปะหลังสด           
ช่วงนั้น จะเปิดรับซื้อแค่สำมถึงสี่เดือนต่อปี ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ไปรับจ้ำงตัดอ้อย และขุด
มันส ำปะหลังกันหมดเหลือไว้แต่ผู้สูงอำยุให้เฝ้ำบ้ำน เลี้ยงหลำน ดังนั้น กำรด ำเนินงำน
กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนจึงไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือจำกครัวเรือน
เป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมเท่ำที่ควร เจ้ำหน้ำที่เองก็ไม่สำมำรถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง
ก ำหนดกำร หรือเลื่อนวันด ำเนินกิจกรรมได้  เนื่ องจำกก ำหนดไว้ในโครงกำร             
จึงจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครัวเรือน หรือให้ผู้สูงอำยุในครัวเรือนเป้ำหมำยเข้ำร่วม
กิจกรรมทดแทน บำงครัวเรือนมีควำมต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงมำก ก็ยอมไม่ไปตัด
อ้อยเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรม แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่เลือกไป  ตัดอ้อย เพรำะเขำมองว่ำมัน
เป็นรำยได้หลักของเขำ ถ้ำเขำหยุดเขำก็ขำดรำยได้ กำรท ำกิจกรรมอะไรก็ตำมในพ้ืนที่
อ ำเภอเลำขวัญหรืออ ำเภอข้ำงเคียงที่ปลูกอ้อยมำก ในช่วงไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 
และไตรมำสที่ 4 จะไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนเท่ำที่ควร เรียกได้ว่ำไม่
เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญก็ว่ำได้ ส่วนในไตรมำสที่ 3 คน เข้ำร่วมเกิน
เป้ำหมำยตลอด เพรำะล่วงเลยช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิตและกำรเพำะปลูกไปแล้วถ้ำ
สำมำรถเลื่อนวันด ำเนินกิจกรรมออกไปได้ หรือสำมำรถก ำหนดช่วงเวลำในกำรท ำ
กิจกรรมได้โดยอิสระ เช่น ท ำกิจกรรมตอนกลำงคืนที่ชำวบ้ำนว่ำงจำกกำรประกอบ
อำชีพแล้ว จะได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำน และบรรลุเป้ำหมำยได้ดีกว่ำนี้”…(กลุ่ม
ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ น ำนโยบำยไปปฏิบัติ กำรสนทนำกลุ่มวันที่             
28 สิงหำคม 2562) 

 ขณะที่ เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอธิบำยเพ่ิมเติมในส่วนของข้อจ ำกัดที่เกิดจำกห้วงเวลำ
ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ซึ่ งเจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถก ำหนดห้วงเวลำได้โดยอิสระ เนื่องจำกเป็น
บทบัญญัติทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แต่อย่ำงไรก็ตำม ข้อจ ำกัดดังกล่ำวได้รับกำรแก้ไขโดยควำมร่วมมือ
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนของแต่ละหมู่บ้ำน ดังที่ ข้อคิดเห็นผู้ให้
ข้อมลูส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“เรำเลือกช่วงเวลำในกำรท ำกิจกรรมโดยอิสระไม่ได้ เพรำะว่ำก ำหนดไว้ใน
โครงกำรที่นำยอ ำเภออนุมัติแล้ว ถึงแม้ว่ำจะมีข้อดี เป็นประโยชน์ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของโครงกำร และเรำอยำกจะเลื่อนเวลำมำกแค่ไหนก็ตำม แต่ก็ผิดระเบียบของทำง
รำชกำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ดี ชำวบ้ำนเองก็อยำกให้เลื่อนวันหรืออยำกให้
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ด ำเนินกิจกรรมในช่วงค่ ำ ๆ บำงคนที่ไม่สำมำรถทอดทิ้งงำนของตนเองได้ ก็บ่นเสียดำย
ที่ไม่ได้เข้ำร่วม แต่ถึงแม้จะมีปัญหำเฉพำะหน้ำหรือข้อจ ำกัดเกิดขึ้ นอย่ำงไม่คำดคิด 
เจ้ำหน้ำที่ร่วมกับทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนก็สำมำรถแก้ไขปัญหำให้ผ่ำนพ้นไปได้
ด้วยดี”…(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 
1 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนอธิบำยเพ่ิมเติมไว้สอดคล้องกับข้อมูลส ำคัญ
ข้ำงต้น โดยมองว่ำ ห้วงเวลำระหว่ำงเดือนสิงหำคมถึงเดือนเมษำยน ครัวเรือนเป้ำหมำยติดภำรกิจกำร
ประกอบอำชีพ และไม่สำมำรถหยุดงำนได้ จึงไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงเต็มที่ เพรำะฉะนั้น       
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในห้วงเวลำดังกล่ำวในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ ควรพิจำรณำควำมยืดหยุ่นด้ำน
ช่วงเวลำที่เหมำะสมของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญเป็น
ส ำคัญ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ว่ำ  

“เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำท ำโครงกำรในช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดือนเมษำยน ซึ่งช่วงนั้น 
ชำวบ้ำนก ำลังตัดอ้อย และขุดมันส ำปะหลัง ไม่ค่อยมีเวลำว่ำงเข้ำร่วมโครงกำรเท่ำไหร่ 
ครอบครัวที่ เขำลงชื่อเข้ำร่วมโครงกำรไว้ ส่วนใหญ่ไปรับจ้ำงตัดอ้อย และขุด มัน
ส ำปะหลัง  กันหมด จะกลับบ้ำนอีกทีก็ช่วงค่ ำ ๆ ไปแล้ว เจ้ำหน้ำที่ก็เลยให้หำครัวเรือน
อ่ืน ๆ มำทดแทนคนที่เข้ำร่วมไม่ได้ กว่ำจะหำคนได้ครบก็ใช้เวลำสำมถึงสี่วัน ไม่ค่อยมี
ใครอยู่บ้ำนกัน คนหนุ่มสำวเขำไปรับจ้ำงกันหมด เหลือไว้แต่ผู้สูงอำยุไว้ดูแลบ้ำน ถ้ำ
ผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำยไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมได้จริง ๆ ก็ให้ผู้สูงอำยุที่เฝ้ำบ้ำนนั่นแห
ละมำเข้ำอบรมแทนลูกหลำน ถ้ำสำมำรถจัดกิจกรรมในช่วงกลำงคืนได้จะมีคนเข้ำร่วม
มำกกว่ำนี้ เพรำะส่วนใหญ่ชำวบ้ำนจะไปรับจ้ำงในตอนเช้ำและเข้ำบ้ำนช่วงค่ ำ ๆ แม้แต่
ผู้ใหญ่บ้ำนยังต้องจัดประชำคมประจ ำเดือนของหมู่บ้ำนในช่วงเวลำกลำงคืน ”…(ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 3 สัมภำษณ์วันที่ 8 กรกฎำคม 2562) 

 จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติโดยผู้วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ 
กิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยที่ด ำเนินงำนระดับอ ำเภอ ระหว่ำงไตรมำสที่  1 ถึงไตรมำสที่  3 ของ
ปีงบประมำณ ซึ่งเมื่อพิจำรณำบริบทของหมู่บ้ำนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ ช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นปลำยฤดู
ฝนและเข้ำสู่ฤดูหนำว ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำไร่อ้อยและไร่มันส ำปะหลังมีก ำหนดเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในระหว่ำงเดือนสิงหำคมถึงเดือนเมษำยน ซึ่งตรงกับไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 4 
ของปีงบประมำณรำชกำร และครัวเรือนเป้ำหมำยของนโยบำยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำงตัดอ้อย
และขุดมันส ำปะหลังในห้วงเวลำดังกล่ำว ส่งผลให้กลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมตำม
ก ำหนดได้ เจ้ำหน้ำที่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครัวเรือนเป้ำหมำย หรือให้ผู้แทนครั วเรือนคนอ่ืน ๆ          
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เข้ำร่วมกิจกรรมแทน ซึ่งผู้แทนครัวเรือนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ และไม่มีศักยภำพเพียงพอน ำควำมรู้ที่
ได้รับถ่ำยทอดจำกทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน สร้ำงรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพให้เกิดขึ้นจริงได้ 
ข้อจ ำกัดดังกล่ำวมีผลผูกพันต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของนโยบำยกำรสร้ำงรำยได้ที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรประกอบ
อำชีพของครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ ครัวเรือนได้รับกำรพัฒนำอำชีพและมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3  

  จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น พบว่ำ ห้วงเวลำของกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
ไม่เหมำะสมกับบริบทของอ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี โดยเฉพำะกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้ำน ซึ่งด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ 
ข้อจ ำกัดที่ส ำคัญเกิดจำกห้วงเวลำดังกล่ำวไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย
ในพ้ืนที ่เนื่องจำกลักษณะของกำรประกอบอำชีพเป็นส ำคัญ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้
เหมำะสมกับห้วงเวลำดังกล่ำว ควรยืดหยุ่นห้วงเวลำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้เหมำะสมกับบริบทหรือ
วิถีชีวิตของประชำชนในพื้นที่เป็นส ำคัญ เช่น กำรพิจำรณำให้เปลี่ยนแปลงวัน เวลำกำรด ำเนินกิจกรรมใน
หมู่บ้ำนหรือกำรด ำเนินกิจกรรมในช่วงกลำงคืน อำจได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนในพื้นท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 

 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ มิติทรัพยำกรของนโยบำย พบว่ำ (1) กำรจัดสรรงบประมำณ
ประกอบด้วยงบประมำณส ำหรับสนับสนุนวัสดุประกอบกำรฝึกอบรมอำชีพและสำธิตอำชีพให้กับ
ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำย และไม่เหมำะสม              
และงบประมำณบริหำรโครงกำรมีควำมเหมำะสมและเพียงพอเพียงบำงส่วน (2) จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติไม่เพียงพอและไม่เหมำะสมกับภำรกิจและลักษณะภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบ               
ทั้งในส่วนของภำรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบตำมค ำสั่งแต่งตั้งระดับอ ำเภอ งำนเร่งด่วนตำมค ำสั่งของ
รัฐบำลและจังหวัด งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย นอกจำกนี้ คุณภำพของเจ้ำหน้ำที่ก็ไม่เหมำะสมกับ
ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ เนื่องจำกต้องเป็นผู้รับภำระจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ใช้ด ำเนิน
นโยบำย ในขณะเจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนในส่วนดังกล่ำว (3) ปรำชญ์ชุมชน         
มีปริมำณไม่เพียงพอต่อกำรจัดตั้งทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน แต่ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนในหมู่บ้ำนได้อย่ำงมีคุณภำพ เนื่องจำกได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเตรียมพร้อม          
วำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ มำเป็นอย่ำงดี (4) วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้ 
และเหมำะสมต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น สถำนที่ในกำรจัดประชุม มีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกเพียงพอครบถ้วน ส่วนในบริบทของหมู่บ้ำน พบว่ำ หมู่บ้ำนส่วนใหญ่มีสถำนที่และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ แต่อย่ำงไรก็ตำม หมู่บ้ำน
ส่วนหนึ่งยังคงขำดสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท ำกิจกรรมต่ำง  ๆ ของหมู่บ้ำนอยู่            
เป็นอันมำก (5) ห้วงเวลำของกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนไม่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี เนื่องจำกไม่สอดคล้องกับห้วงเวลำกำรประกอบอำชีพ              
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กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้ได้ผลควรพิจำรณำยืดหยุ่นห้วงเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมบริบทที่แท้จริง
ของหมู่บ้ำน และลักษณะกำรประกอบอำชีพของประชำชนเป็นส ำคัญ 

 มิติที่ 3 การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมเพื่อบังคับใช้ให้ได้ผล 

 มิติกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรและกิจกรรมเพ่ือบังคับใช้ให้ได้ผล มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ              
คือ (1) ควำมชัดเจน ควำมเที่ยงตรง ควำมสม่ ำเสมอ ควำมเหมำะสม และควำมรวดเร็วต่อเหตุกำรณ์      
ของกำรสื่อสำรข้อมูลในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ (2) กลวิธีที่เหมำะสมในกำรโน้มน้ำวใจให้เจ้ำหน้ำที่น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (3) ควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติที่มีต่อประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติบรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (4) ควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจของประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนต่อ
ครัวเรือนเป้ำหมำย และ (5) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำยในของหน่วยปฏิบัติ ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับ
หน่วยงำนภำยนอก และระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน 

 ผลกำรศึกษำวิจัยในมิติที่ 3 กำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรและกิจกรรมเพ่ือบังคับใช้ให้ได้ผล
สำมำรถแสดงรำยละเอียดและสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบที่หนึ่ง ควำมชัดเจน ควำมเที่ยงตรง ควำมสม่ ำเสมอ ควำมเหมำะสม และควำม
รวดเร็วต่อเหตุกำรณ์ ของกำรสื่อสำรข้อมูลในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

 กำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรรำชกำรผู้ก ำหนดนโยบำยกับหน่วยปฏิบัติระดับต่ำง  ๆ นิยมติดต่อ
รำชกำรหรือสั่งกำรผ่ำนหนังสือรำชกำร และชี้แจงรำยละเอียดของนโยบำยผ่ำนกำรประชุมผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ระดับต่ำง ๆ เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว จึงถ่ำยทอดสู่เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้รับ
ทรำบกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด โดยกระบวนกำรดังกล่ำวมีควำมชัดเจน เที่ยงตรง และ
เหมำะสม ต่อกำรสื่อสำรให้ได้ผล ผู้รับสำรมีควำมเข้ำใจตรงตำมเจตจ ำนงของผู้ส่งสำรครบถ้วนทุก
ประกำร แต่เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติจะสำมำรถปฏิบัติตำมเจตจ ำนงของผู้ส่งสำรได้ ในระดับใด 
ขึ้นอยู่กับควำมชัดเจนของสำรที่ส่งมำเป็นส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับควำมสม่ ำเสมอ และควำมรวดเร็ว
ของกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ก ำหนดนโยบำยกับหน่วยปฏิบัติต่ำง ๆ ยังมีข้อจ ำกัดจำกระบบรำชกำรแบบบน
ลงล่ำง กล่ำวคือ กำรจะสื่อสำรใด ๆ ให้ เจ้ำหน้ำที่น ำไปปฏิบัติได้นั้น ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับสำยบังคับบัญชำเสียก่อน ซึ่งกระบวนกำรตัดสินใจในบำงครั้งใช้เวลำยำวนำนและ
ไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ รวมถึงผู้บริหำรมีนโยบำยอ่ืน ๆ ให้ตัดสินใจเป็นอันมำก ส่งผลให้กำรสื่อสำรขำดตอน
ไม่ต่อเนื่อง ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อธิบำยไว้โดยละเอียดไว้ว่ำ 



165 

“กำรสื่อสำรของรำชกำรทั่วไป นิยมติดต่อสื่อสำรผ่ำนหนังสือรำชกำร เพรำะว่ำ
มีควำมชัดเจน เที่ยงตรง และเหมำะสมที่สุดแล้วในขณะนี้ กำรสื่อสำรของนโยบำยสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงก็เช่นเดียวกัน เริ่มจำกกรมกำร
พัฒนำชุมชนออกหนังสือสั่ งกำรให้จังหวัดทุก ๆ จังหวัดด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ            
ตำมกระบวนกำรและเป้ำหมำยที่กรมฯ ก ำหนด และส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 
ออกหนังสือสั่งกำรถึงอ ำเภอต่ำง ๆ ให้น ำนโยบำยไปปฏิบัติในพ้ืนที่ แต่ในบำงครั้งควำม
ล่ำช้ำมักจะเกิดขึ้นจำกสำยบังคับบัญชำเป็นล ำดับขั้น และจำกกำรตัดสินใจในขั้นตอน
กระบวนกำรต่ำง ๆ ของผู้บริหำร กว่ำค ำสั่งจะมำถึงอ ำเภอก็ล่วงเลยเวลำไปเป็นอันมำก 
เช่น สมมุติว่ำโครงกำรก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมในไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ แต่
กว่ำหนังสือสั่งกำรจะถึงส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ ก็ล่วงเลยเวลำเข้ำไตรมำส 2 แล้ว 
และกว่ำที่จังหวัดจะพิจำรณำร่ำงโครงกำรของอ ำเภอที่เสนอ และนำยอ ำเภอลงนำม ก็
เสียเวลำไปกว่ำหนึ่งถึงสองสัปดำห์เป็นอย่ำงน้อย ท ำให้เหลือระยะเวลำในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมเพียงไม่กี่สัปดำห์ ถ้ำยิ่งน ำโครงกำรไปปฏิบัติช้ำเพียงใด กำรสร้ำงรำยได้ที่เกิด
จำกกำรประกอบอำชีพที่ต้องรำยงำนข้อมูลผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยก็ยิ่งช้ำลงไป
เท่ำนั้น”...(ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำญจนบุรี สัมภำษณ์วันที่ 17 สิงหำคม 2562) 

ในอีกมุมหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้อธิบำยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนกำรสื่อสำร
ข้อควำมจำกส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำญจนบุรีมำถึงส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ โดย
พบว่ำ กำรสื่อสำรส่วนใหญ่ใช้หนังสือรำชกำร และติดต่อประสำนงำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรผ่ำนโปรแกรม
กำรสื่อสำรออนไลน์ เพ่ือทวงถำมผลกำรด ำเนินงำน หรือรำยงำนผลข้อมูลต่ำง  ๆ ซึ่งมีข้อดีคือ           
ควำมรวดเร็วในกำรสื่อสำร แต่ในบำงครั้งเกิดกำรสื่อสำรที่คลำดเคลื่อนไม่ชัดเจนได้ ประกอบกับ
เจ้ำหน้ำที่ต้องปฏิบัติงำนในหลำกหลำยหน้ำที่ ท ำให้เกิดควำมสับสนในกระบวนกำรของโครงกำรต่ำง  ๆ    
ที่คล้ำยคลึงกัน ดังที่ เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้ให้ข้อมูลไว้ว่ำ 

“จั งห วั ด ฯ  สั่ ง ก ำ ร โด ย ห นั งสื อ ร ำช ก ำร เป็ น ห ลั ก  แ ล ะมี ก ลุ่ ม ไล น์                    
เพ่ือประสำนงำนและทวงถำมงำนเมื่อเกิดควำมล่ำช้ำ รวมถึงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ที่หนังสือรำชกำรไม่อำจรำยงำนได้ เช่น ภำพถ่ำยกำรท ำกิจกรรม ไฟล์น ำเสนองำน เป็น
ต้น ข้อดีของหนังสือรำชกำรคือ มีควำมชัดเจน แม่นย ำ แต่ก็ล่ำช้ำไปบ้ำง บำงกิจกรรม
หนังสือรำชกำรจะมีตรำประทับค ำว่ำ ด่วนที่สุด และให้เรำรำยงำนข้อมูลภำยใน 1 – 3 
วัน ซึ่งเรำมองว่ำมันเร็วเกินไป กำรติดต่อประสำนงำนกับหมู่บ้ำนไม่ใช่ สิ่งที่จะท ำได้
โดยง่ำย บำงเวลำเขำอำจจะไม่สะดวกด ำเนินกิจกรรมใด ๆ เลย ซึ่งส่งผลให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรรำยงำนผลอยู่บ่อยครั้ง และที่ส ำคัญ โครงกำรที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่คล้ำยกัน 
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ด ำเนินงำนในช่วงเวลำเดียวกัน ท ำให้เรำสับสนเป็นอย่ำงมำก”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ  เลำขวัญคนที่  1 สัมภำษณ์วันที่               
12 กรกฎำคม 2562) 

 ส ำหรับปรำชญ์ชุมชน และผู้ใหญ่บ้ำนมีควำมเห็นตรงกันว่ำ บ่อยครั้งที่เจ้ำหน้ำที่ติดต่อขอให้
เตรียมข้อมูลหรือด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ โดยไม่ได้นัดหมำยล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่หมู่บ้ำนไม่สะดวก 
เนื่องจำกนัดหมำยกิจกรรมอ่ืน ๆ ไว้แล้ว ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนปรำชญ์ชุมชนและผู้ใหญ่บ้ำน
ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่จะติดต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์ถึง เรำบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะติดต่อ
ผู้ใหญ่บ้ำน ให้เรำเตรียมพร้อมท ำกิจกรรมต่ำง ๆ นัดครัวเรือน จัดสถำนที่ในหมู่บ้ำน
ภำยในวันเดียวหรือสองถึงสำมวันเท่ำนั้น โดยไม่แจ้งเรำล่วงหน้ำว่ำจะมำ อย่ำงน้อยก็
ควรแจ้งล่วงหน้ำหนึ่ งสัปดำห์  เพ่ือให้หมู่บ้ ำนประสำนงำนกับครัวเรือนให้ เขำ
เตรียมพร้อม ให้เขำลำงำน หรือหยุดงำนประจ ำเข้ำร่วมกิจกรรมได้ แต่นี่นัดหมำยแบบ
เร่งรีบ บำงครั้งเรำก็บอกไปตรง ๆ ว่ำไม่ว่ำงช่วงนั้น เรำถำมตลอดว่ำท ำไมถึงเร่งรีบนัก 
ค ำตอบเหมือนเดิมคือจังหวัดฯ เข้ำสั่งมำให้เสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด”...(กลุ่มผู้ให้
ข้ อมู ลส ำคัญ ซึ่ ง เป็ นป รำชญ์ ชุ มชนและผู้ ใหญ่ บ้ ำน  สั มภำษณ์ ระหว่ ำงวันที่                   
7 – 12 กรกฎำคม 2562)  

 อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรสื่อสำรข้อควำมกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ใช้วิธีสั่งกำรผ่ำนหนังสือรำชกำร       
ซึ่งมีข้อดีที่ส ำคัญคือ มีควำมชัดเจน มีควำมเที่ยงตรง และมีควำมเหมำะสมต่อกำรสั่งกำรผ่ำนสำยบังคับ
บัญชำระดับต่ำง ๆ แต่ข้อจ ำกัดที่ส ำคัญคือ เกิดควำมล่ำช้ำไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่มีควำมต่อเนื่องจำก
กระบวนกำรตัดสินใจที่ยำวนำนในบำงกรณี ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติเร่งรีบน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติให้เกิดผลผลิตตำมที่นโยบำยก ำหนดภำยในระยะเวลำอันสั้น อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่ได้สร้ำงช่อง
ทำงกำรสื่อสำรแบบไม่เป็นทำงกำรที่มีควำมรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ในกำรติดต่อประสำนงำน
ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติระดับอ ำเภอ และหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัด เพื่อลดข้อจ ำกัดควำมล่ำช้ำลงได้บ้ำง 

 องค์ประกอบที่สอง กลวิธีที่เหมำะสมในกำรโน้มน้ำวใจให้เจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 กรมกำรพัฒนำชุมชน ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนระดับจังหวัด รวมถึงผู้บริหำรในระดับต่ำง  ๆ              
ใช้กลวิธีที่เหมำะสมในกำรโน้มน้ำวใจให้เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนด
ไว้ ด้วยกระบวนกำรจัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ ชี้แจงรำยละเอียด กระบวนกำร ขั้นตอนต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน
เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกับชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญของ
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นโยบำยที่สำมำรถช่วยเหลือประชำชนให้มีควำมอยู่ดีกินดี มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น มีอำชีพที่ มั่นคง                 
สร้ำงรำยได้และสำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน อีกทั้งสร้ำงควำมตระหนักให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้สึกว่ำ 
โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนสำมำรถส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน เจ้ำหน้ำที่มีควำมส ำคัญต่อกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่ ซึ่งไม่ใช่งำนเสริมที่มำเบียดบังเวลำท ำงำนประจ ำ
แต่อย่ำงใด ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่ำวไว้ว่ำ 

“กรมกำรพัฒนำชุมชนได้จัดฝึกอบรมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ก่อนที่
จะด ำเนินนโยบำยในระดับหมู่บ้ำน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน และให้
เจ้ำหน้ำที่ตระหนักถึงภำรกิจควำมรับผิดชอบของตนเองที่มีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
ส่งเสริมให้ประชำชนในพ้ืนที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น มีอำชีพมั่งคง มีรำยได้ที่สมดุลกับ
รำยจ่ำย ซึ่งเป็นภำรกิจส ำคัญของพัฒนำกรตั้งแต่ก่อตั้งกรมกำรพัฒนำชุมชนมำ 
เพรำะฉะนั้น จึงไม่ใช้งำนเสริมเข้ำมำเบียดบังเวลำกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ แต่เป็นงำน
หลักที่เจ้ำหน้ำที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในหมู่บ้ำนทุก ๆ พ้ืนที่ หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ เริ่มตั้งแต่กำรเตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่ กำรอบรมให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ กำรจ ำลองสถำนกำรณ์จริงเพ่ือฝึกปฏิบัติ เป็นต้น            
ซึ่งเป็นวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเหมำะสมที่สุดแล้ว”...(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี สัมภำษณ์วันที่            
17 สิงหำคม 2562)  

 ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ โดยผลกำรประเมินผูกพันต่อกำรเลื่อนเงินเดือน ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ กล่ำวไว้ในกระบวนกำรสนทนำกลุ่ม ไว้ว่ำ 

“ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ พิจำรณำควำมชอบจำกกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติตำมผลงำนที่ปฏิบัติจริง โดยก ำหนดตัวชี้วัดกำรบรรลุผลส ำเร็จและประเมินผล
ตำมตัวชี้วัดนั้น โดยวัดประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน สมรรถนะต่ำง ๆ โดยพัฒนำกำร
อ ำเภอเป็นผู้ประเมินผล ก ำหนดระดับคะแนนไว้ 5 ระดับ ตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
สำมำรถบรรลุได้ และมีผลต่อกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย เจ้ำหน้ำที่ทุกคนจึงต้องน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชำเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ สนทนำกลุ่มวันที่ 28 สิงหำคม 2562) 

 ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ มองว่ำ สิ่งจูงใจในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่ได้
ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือกำรเลื่อนเงินเดือน แต่อยู่ที่ทีมงำนและวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชำเป็น
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ส ำคัญ หำกมีทีมงำนที่ดีและผู้บังคับบัญชำที่มีควำมเห็นอกเห็นใจ ให้ควำมช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ได้ และสำมำรถให้ค ำปรึกษำต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้เจ้ำหน้ำที่
น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้ำมีทีมงำนที่ไม่สำมำรถประสำนควำมร่วมมือซึ่งกันและกันได้ และมี
ผู้บังคับบัญชำที่อำศัยอ ำนำจทำงกฎหมำยสั่งกำรเพียงอย่ำงเดียว ท ำให้เจ้ำหน้ำที่หมดก ำลังใจน ำโยบำยไป
ปฏิบัติ ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้กล่ำวไว้ว่ำ 

“แรงจูงใจที่ส ำคัญไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ ใช้บั งคับให้ เรำด ำเนินโครงกำร หรือว่ำ
เงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น เพรำะถึงไม่มีตัวชี้วัดก ำหนดไว้ ก็เป็นหน้ำที่รับผิดชอบของเรำ
โดยตรงอยู่แล้วที่ต้องน ำนโยบำยไปปฏิบัติ แรงจูงใจที่ส ำคัญ อยู่ที่เรำมีทีมงำนดี พัฒนำ
กรทุกคนสำมำรถประสำนงำนและท ำงำนร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี โดยไม่เกี่ยงว่ำเป็นงำน
ในควำมรับผิดชอบของใคร และเวลำลงพ้ืนที่หมู่บ้ำนเรำก็ไปกันเป็นทีม สุดแท้จะมีใคร
ว่ำง สำมำรถประสำนงำนกับทีมวิทยำกร และผู้น ำในหมู่บ้ำนได้ ท ำให้กำรท ำกิจกรรม
ต่ำง ๆ สะดวกและรวดเร็ว แต่ที่ส ำคัญคือพัฒนำกำรอ ำเภอมีส่วนส ำคัญต่อแรงจูงใจ
อย่ำงมำก อ ำเภอเลำขวัญมีกำรโยกย้ำยพัฒนำกำรอ ำเภอบ่อยครั้ง คือเปลี่ยนหัวหน้ำปี
ละคนก็ว่ำได้ มีทั้งที่ดีและไม่ดี พัฒนำกำรอ ำเภอในควำมคำดหวังของเรำคือ ต้องกล้ำ
ตัดสินใจแทนเรำได้ ร่วมคิด ร่วมท ำ และให้ค ำปรึกษำเมื่อเกิดปัญหำขึ้น มีน้ ำใจและแบ่ง
เบำภำระของเจ้ำหน้ำที่ได้ ไม่ใช่ออกค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ท ำอยู่ฝ่ำยเดียว ปรึกษำอะไรก็
ไม่ได้และคอยต ำหนิกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ตลอดเวลำ เอำแต่ใจตนเอง ถือว่ำตนเอง
เป็นหัวหน้ำ ดูถูกเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งเรำเคยพบเจอพัฒนำกำรอ ำเภอทั้งสองแบบมำแล้วด้วย
ตนเอง”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ 
สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กรกฎำคม 2562) 

 ทั้งนี้ จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัยต่อกลวิธีที่เหมำะสมในกำรโน้มน้ำวใจให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ พบว่ำ ในส่วนของกำรโน้มนำวใจให้เจ้ำหน้ำที่ยอมรับ
มำตรกำรหรือกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ กระท ำผ่ำนกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบำย ตั้งแต่เริ่มต้น คือ เข้ำใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่ำง  ๆ และประโยชน์ที่
ประชำชนจะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำย ซึ่งเป็นกลวิธีที่เหมำะสมต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้เจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงรวดเร็วและชัดเจนที่สุด เพรำะเมื่อเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจในกระบวนกำร
ใด สำมำรถสอบถำมได้โดยตรงจำกผู้ก ำหนดนโยบำย ส ำหรับหนังสือสั่งกำรหรือคู่มือปฏิบัติงำนที่จัดส่งให้
เจ้ำหน้ำที่อ่ำนท ำควำมเข้ำใจด้วยตนเอง อำจก่อให้เกิดกำรตีควำมที่ผิดเพ้ียนไปได้จำกภำษำเขียนที่ใช้
ถ้อยค ำซับซ้อนและมีควำมหมำยหลำกหลำยเข้ำใจยำก เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมและปฏิบัติงำนจริง
ในพ้ืนที่ พบว่ำ สำมำรถปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี ถึงแม้ว่ำในบำงกรณีอำจมิได้กระท ำตำมข้ันตอนที่ก ำหนด
ไว้ เนื่องจำกบริบทของชุมชนที่แตกต่ำงกัน แต่กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ใน
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ภำพรวม ในส่วนของกำรสร้ำงแรงจูงใจกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับอ ำเภอของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำย
ไปปฏิบัติ เป็นควำมสำมำรถของพัฒนำกำรจังหวัดและพัฒนำกำรอ ำเภอในกำรก ำหนดมำตรกำรสร้ำง
แรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรพิจำรณำให้โยกย้ำยภูมิเลำเนำกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หรือกำรให้รำงวัลต่ำง ๆ แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลงำนดีเด่น เป็นต้น  

 อำจกล่ำวได้ว่ำ แรงจูงใจของเจ้ำหน้ำที่ที่ส ำคัญต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติคือ กำรมีทีมงำนที่
สำมำรถประสำนควำมร่วมมือซึ่งกันและกัน และประสำนควำมร่วมมือกับปรำชญ์ชุมชนหรือทีมวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนได้เป็นอย่ำงดี ส่งผลให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นไปโดยสะดวก ถึงแม้ว่ำจะเกิดปัญหำ
ขึ้นบ้ำงแต่ก็สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทุกครั้ง นอกจำกนี้ พัฒนำกำรอ ำเภอก็เป็นส่วนส ำคัญต่อกำรสร้ำง
แรงจูงใจเช่นเดียวกัน เนื่องจำกเป็นผู้บังคับบัญชำที่สำมำรถสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ได้โดยตรง แรงจูงใจของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนจึงขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพัฒนำกำรอ ำเภอกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
เช่นเดียวกัน และในส่วนของตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพบว่ำส่งผลต่อแรงจูงใจต่อกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่มำกนัก เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มองว่ำนโยบำยเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ถึงแม้ไม่มีตัวชี้วัดก ำหนดไว้ หรือไม่มีข้อก ำหนดกำรเลือนข้ันเงินเดือนก็ตำม 

 องค์ประกอบที่สาม ควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติที่มีต่อ
ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน หรือทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนเป็นกลไกส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยในระดับหมู่บ้ำน โดยทีมวิทยำกรต้องประสำนงำนและ          
ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติตลอดเวลำของกำรด ำเนินกิจกรรม ดังนั้น ขั้นตอนที่
ส ำคัญขึ้นอยู่กับกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ให้มีควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อน
กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน ทั้งนี้ กระบวนกำรที่ส ำคัญคือ ควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำว
ใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติต่อทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซึ่งเป็น
ควำมสำมำรถเฉพำะของทีมงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน และควำมร่วมมือส่วนหนึ่งเกิ ดจำก
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่มีต่อปรำชญ์ชุมชนหรือผู้น ำในหมู่บ้ำนนั้น ประกอบกับกำรจัด
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมกำรขับเคลื่อนนโยบำย โดยกำรจัดอบรมทีมวิทยำกรสัมมำชีพให้มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ และรับรู้ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกโครงกำร นอกจำกนี้เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนระดับ
ต ำบล ไปพบปะพูดคุยสร้ำงควำมคุ้นเคยอย่ำงเป็นกันเองกับทีมวิทยำกรและผู้น ำในหมู่บ้ำนอยู่เป็นระยะ 
พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรโน้มน้ำวใจให้ประชำชน
ผู้ปฏิบัติงำนในหมู่บ้ำนขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด ดังที่ กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติได้อธิบำยไว้ว่ำ 
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“กำรประสำนควำมร่วมมือกับปรำชญ์ชุมชนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของกำรคัดเลือก
ปรำชญ์ชุมชน เจ้ำหน้ำที่ต้องลงพ้ืนที่ไปพูดคุยกับปรำชญ์ชุมชนสร้ำงควำมเข้ำใจให้
ปรำชญ์ในเบื้องต้น ปรำชญ์ชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้ำนบำงส่วนรู้จักคุ้นเคยกับเจ้ำหน้ำที่เป็น
อย่ำงดี เพรำะเคยท ำงำนร่วมกันมำก่อน เรำจึงใช้ควำมสนิทสนมส่วนตัวในกำรโน้มน้ำว
ใจให้ขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้ำนได้โดยง่ำย กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกร
สัมมำชีพ ฝึกอบรมให้ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนสำมำรถเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรม
ในหมู่บ้ำนของตนเองได้ ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญและยำกที่สุด เพรำะกำรเตรียมทีม
ท ำงำนภำยในเวลำ 2 วัน ให้สำมำรถขับเคลื่อนกิจกรรมได้ เป็นสิ่งที่ยำกและท้ำทำยมำก 
ถ้ำทีมงำนที่สร้ำงขึ้นมำใหม่ด้วยแล้วยิ่งยำกเข้ำไปอีก ต้องให้เขำประสำนควำมร่วมมือ   
ซึ่งกันและกัน และให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำย พร้อมทั้งอธิบำยให้เขำเข้ำใจกระบวนกำร
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่สำมำรถท ำได้ในเวลำเพียง 2 วัน เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน
ต ำบลจึงต้องลงไปยังหมู่บ้ำนอยู่บ่อยครั้ง เพื่อพูดคุยและตรียมควำมพร้อมให้ทีมวิทยำกร
อยู่เป็นระยะ ๆ บำงครั้งต้องลงไปในเวลำกลำงคืน ท ำให้เกิดควำมท้อแท้ต่อเจ้ำหน้ำที่อยู่
บ้ำง แต่ผลที่ได้รับคุ้มค่ำที่ทีมวิทยำกรสำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำนได้ ”           
... (กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ 
สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในขณะที่ มุมมองของปรำชญ์ชุมชนให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม พบว่ำ ปรำชญ์ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มี
ควำมพร้อมในกำรท ำกิจกรรม และบำงส่วนเข้ำร่วมทีมวิทยำกรสัมมำชีพเนื่องจำกเกรงใจผู้น ำหมู่บ้ำน  
แต่อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำมำในพ้ืนที่และให้ควำมรู้ รวมถึงตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ ที่ปรำชญ์ชุมชน
ยังไม่เข้ำใจ และเข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้ำน สำมำรถให้ค ำแนะน ำและร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมต่ำง ๆ กับทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนได้เป็นอย่ำงดี ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนได้
อธิบำย ไว้ว่ำ 

“ปรำชญ์ชุมชนส่วนใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมทีมวิทยำกรสัมมำชีพ           
ไม่มีควำมรู้ในกำรถ่ำยทอดอำชีพ และบำงส่วนไม่เต็มใจเข้ำร่วม แต่ต้องเข้ำร่วมเพรำะว่ำ
เกรงใจผู้ใหญ่บ้ำน ในช่วงเริ่มต้นของกำรจัดตั้งทีมวิทยำกรสัมมำชีพ ปรำชญ์ชุมชนแต่ละ
คนก็ไม่ให้ควำมส ำคัญเท่ำไหร่นัก ในวันฝึกอบรมที่หมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ต่ำงลงไปยัง
หมู่บ้ำนและให้เรำถำมในสิ่งที่เรำอยำกรู้ ก็ท ำให้เรำคลำยข้อสงสัยลงไปได้เป็นอย่ำงมำก 
แต่ทีมของเรำก็ยังไม่พร้อมที่จะท ำกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น โชคดีที่มีผู้ใหญ่บ้ำนร่วมทีม         
อยู่ด้วย กำรติดต่อประสำนงำนกับครัวเรือนจึงเป็นเรื่องง่ำย หลังจำกนั้นประมำณหนึ่ง
สัปดำห์ เจ้ำหน้ำที่ติดต่อนัดประชุมทีมวิทยำกรยังหมู่บ้ำน ปรึกษำหำรือร่วมกัน             
วำงแผนกำรฝึกอบรมอำชีพจนได้ข้อสรุปกิจกรรมที่ต้องท ำ หลังจำกฝึกอบรมไปแล้ว
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เจ้ำหน้ำที่ก็ลงมำหำปรำชญ์ชุมชนที่บ้ำนบ่อยครั้ง บ้ำงก็มำเยี่ยมถำมข่ำวสำร บ้ำงก็เอำ
งำนมำให้ก็มี จนตอนนี้เจ้ำหน้ำที่กับปรำชญ์ชุมชนบำงคนสนิทสนมกันไปแล้ว”...(ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 5 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 

 อำจกล่ำวได้ว่ำ ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติที่จ ำเป็นต่อกำรโน้มน้ำวใจของ
ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำนให้น ำนโยบำยไปปฏิบัติในหมู่บ้ำนของตนเองและบรรลุเป้ำหมำยที่
ก ำหนดได้ มีองค์ประกอบ 2 ประกำรคือ (1) ควำมคุ้นเคยหรือสัมพันธภำพอันดีส่วนบุคคลระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับปรำชญ์ชุมชนหรือผู้น ำในหมู่บ้ำน ช่วยให้กำรประสำนควำมร่วมมือ
จำกกลุ่มเป้ำหมำยดียิ่งขึ้น (2) กำรอธิบำยท ำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมระดับหมู่บ้ำนให้
ปรำชญ์ชุมชนรับทรำบโดยละเอียดถี่ถ้วนและผู้น ำในหมู่บ้ำนรับทรำบอย่ำงครบถ้วน สำมำรถประสำน
ควำมร่วมมือจำกกลุ่มเป้ำหมำยได้ดีมำกขึ้น กล่ำวคือ เจ้ำหน้ำที่ต้องอธิบำยและท ำควำมเข้ำใจ                 
ให้กลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนเกี่ยวกับนโยบำย สิ่งที่เขำต้องด ำเนินกำร ผลประโยชน์ที่เขำจะได้รับ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้
มีผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้ำหมำยเป็นอย่ำงยิ่ง แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจัยสังเกตได้ว่ำ 
ควำมร่วมมือของประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยจะยังคงอยู่ต่อไปหำกนโยบำยสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรที่แท้จริงของเขำได้ และถ้ำนโยบำยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเขำ
ได้ไม่ดีเท่ำที่ควรควำมร่วมมือของประชำชนในหมู่บ้ำนจะลดน้อยลง 

 องค์ประกอบที่สี่ ควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจของประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนต่อ
ครัวเรือนเป้ำหมำย 

 ครัวเรือนเป้ำหมำยของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
พิจำรณำโดยมีเงื่อนไขก ำหนดไว้ว่ำ เป็นครัวเรือนผู้มีรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.)             
ซึ่งก ำหนดไว้ 38,000 บำทต่อคนต่อปี หรือเป็นครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ              
ในกรณีที่ไม่มีครัวเรือนดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำครัวเรือนในภูมิล ำเนำหมู่บ้ำนที่มีควำมสมัครใจเข้ำร่วม
กิจกรรม ซึ่งกระบวนกำรคัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำยเป็นกระบวนกำรที่ค่อนข้ำงใช้เวลำนำนและมี
ข้อจ ำกัดหลำกหลำย ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจต่อกำรได้รับประโยชน์ที่เกิดจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
เนื่องจำกควำมล้มเหลวของกิจกรรมลักษณะคล้ำยคลึงกันที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนบำงส่วนมองว่ำกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมเป็นกำรเบียดบังเวลำในกำรประกอบอำชีพส่วนตัว ในขณะที่ครัวเรือนส่วนหนึ่งต้องกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมเป็นอย่ำงมำก ทั้งนี้ กระบวนกำรโน้มน้ำวใจของเจ้ำหน้ ำที่และผู้น ำในหมู่บ้ำนในกำรดึงดูด
ครัวเรือนเข้ำร่วมกิจกรรมคือ กำรอธิบำยท ำควำมเข้ำใจต่อครัวเรือนเป้ำหมำยในเวทีประชำคมหมู่บ้ำนให้
ชัดเจน และเปิดโอกำสให้ครัวเรือนได้ซักถำมข้อสงสัยต่ำง ๆ ได้ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนได้
อธิบำย ไว้ว่ำ 
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“พัฒนำกรติดต่อผมให้ค้นหำครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยในหมู่บ้ำน โดยที่พัฒนำกร
ได้น ำรำยชื่อของคนที่ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐมำให้ผมตรวจสอบและคัดเลือก             
พร้อมบอกว่ำครัวเรือนนี้คือเป้ำหมำยของโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน ให้ผมนัด
ประชุมประชำคมครัวเรือนดังกล่ำวในเวทีประชำคมประจ ำเดือน และเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำ
พูดคุยกับครัวเรือนโดยตรง เพื่อให้ครัวเรือนตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย
เลย ครัวเรือนที่มำร่วมประชุมต่ำงก็ฟังหูไว้หู ส่วนใหญ่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมฝึกอำชีพมำ
ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว เขำผิดหวังกับโครงกำรของรัฐบำลและไม่อยำกเข้ำร่วมอีกต่อไป โดยมอง
ว่ำเสียเวลำท ำมำหำกิน กว่ำที่ผู้ใหญ่เองจะหำครัวเรือนมำเข้ำร่วมโครงกำรได้ครบ            
20 ครัวเรือน ก็ใช้เวลำร่วมสองสัปดำห์”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนที่ 4 
สัมภำษณ์วันที่ 7 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกล่ำวถึงกระบวนกำรในกำรโน้มน้ำวใจให้ครัวเรือน
เข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำยไว้โดยละเอียด พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ใช้วิธีกำรอธิบำยสร้ำงควำมเข้ำใจแก่
ครัวเรือนเป้ำหมำยผ่ำนเวทีประชำคม โดยให้ผู้น ำในหมู่บ้ำนเป็นผู้รับสมัครครัวเรือนเป้ำหมำย ดังที่ ผู้ให้
ข้อมลูส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติให้ข้อเท็จจริงไว้ว่ำ 

“เรำนัดประชำคมครัวเรือนเป้ำหมำย ได้แก่ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
ครัวเรือนที่ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ และครัวเรือนที่ผู้ใหญ่บ้ำนส ำรวจและพบว่ำเป็นผู้มี
รำยได้น้อย โดยใช้กระบวนกำรประชำคมเพ่ืออธิบำยข้อมูลต่ำง ๆ ให้ครัวเรือนได้รับ
ทรำบ หลังจำกนั้นก็ให้ผู้ใหญ่บ้ำนส ำรวจครัวเรือนที่พร้อมเข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำย
และเสนอรำยชื่อให้อ ำเภอ โดยเรำมองว่ำผู้ใหญ่บ้ำนสำมำรถโน้มน้ำวใจให้คนในหมู่บ้ำน
เข้ำร่วมกิจกรรมได้ดีกว่ำเจ้ำหน้ำที่รำชกำร ซึ่งบำงหมู่บ้ำนสำมำรถส่งรำยชื่อครัวเรือน
เป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว และบำงหมู่บ้ำนช้ำกว่ำก ำหนดรำยงำนข้อมูลไปมำก”...(ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 2 สัมภำษณ์
วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำยได้กล่ำวถึงกระบวนกำรโน้มน้ำวใจของ
ผู้ใหญ่บ้ำนและเจ้ำหน้ำที่ให้ตนเองตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน โดยกล่ำวว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำอธิบำยให้ชำวบ้ำนฟังว่ำจะมีโครงกำรฝึกอำชีพในหมู่บ้ำน 
และบอกว่ำป้ำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร ตอนแรกป้ำไม่อยำกเข้ำร่วมหรอก 
เสียเวลำท ำมำหำกิน โครงกำรที่ผ่ำนมำก็ไม่เห็นจะสร้ำงรำยได้ให้ป้ำเพ่ิมขึ้นตรงไหน             
แต่ผู้ใหญ่บ้ำนมำขอให้ป้ำเข้ำร่วมโครงกำร ป้ำเกรงใจผู้ใหญ่เลยเข้ำร่วม พอฝึกอบรม
เสร็จทั้งเจ้ำหน้ำที่และปรำชญ์คนที่สอนอำชีพก็ดีนะ เข้ำมำส่งเสริมให้ท ำเป็นอำชีพ           
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ป้ำได้รับวัสดุกำรท ำไม้กวำดมำนิดหน่อย พอหมดก็ไม่มีเงินลงทุนเพ่ิมอีก ป้ำไม่มีเงินมำก
พอจะซื้ออุปกรณ์ท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำวที่เขำอบรมหรอก แค่รำยได้จำกรับจ้ำงในแต่
ละวันจะพอลงทุนอะไรได้”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำยคนที่ 4 
สัมภำษณ์วันที่ 17 สิงหำคม 2562) 

 อำจกล่ำวได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติร่วมกับผู้น ำในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย คัดเลือก
ครัวเรือนเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรโดยควำมสมัครใจของครัวเรือนเป็นส ำคัญ โดมมิได้บังคับให้เข้ำร่วม 
ส ำหรับกระบวนกำรโน้มน้ำวใจครัวเรือนเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมนั้น เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติจัด
ประชำคมครัวเรือนเป้ำหมำยเพ่ืออธิบำยท ำควำมเข้ำใจและตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้ำน
ด ำเนินกำรรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม โดยเชื่อว่ำผู้ใหญ่บ้ำน เป็นบุคคลผู้ได้รับควำม
ไว้วำงใจจำกประชำชนในหมู่บ้ำนเป็นอย่ำงดี 

 องค์ประกอบท่ีห้า ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำยในของหน่วยปฏิบัติ ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับ
หน่วยงำนภำยนอก และระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน 

 ขีดควำมสำมำรถของกำรสื่อสำรภำยในของหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัด กับหน่วยปฏิบัติระดับ
อ ำเภอ มีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่ง ทั้งรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร กล่ำวคือ ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดกำญจนบุรีสื่อสำรข้อควำมต่ำง ๆ ผ่ำนหนังสือรำชกำร และส่งหนังสือผ่ำนระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีควำมสะดวก รวดเร็ว ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบนโยบำยสำมำรถติดต่อ
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้ตลอดเวลำผ่ำนโทรศัพ ท์มือถือ และกำรสื่อสำรข้อควำมผ่ำน
ระบบสื่อสำรข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ ประกอบกับกำรสื่อสำรที่ไม่เป็นทำงกำรมีควำมสะดวกและรวดเร็ว
ต่อเหตุกำรณ์ ส่งผลให้กำรสื่อสำรไม่เป็นอุปสรรคของกำรปฏิบัติงำน ในขณะเดียวกันยังเป็นกระบวนกำร
ที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็น
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“กำรสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอและส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัด จ ำแนกได้ 2 รูปแบบ คือ กำรสื่อสำรโดยใช้หนังสือรำชกำร ซึ่งเป็นหนังสือ           
สั่งกำรให้อ ำเภอน ำไปปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด แต่ก่อนมีปัญหำควำมล่ำช้ำกำรส่งหนังสือ
รำชกำรต้องอำศัยไปรษณีย์ อย่ำงน้อยใช้เวลำ 2 วันจึงจะถึงอ ำเภอ แต่เดี๋ยวนี้สำมำรถ
ส่งหนังสือรำชกำรผ่ำน E-mail ได้ ซึ่งมีควำมรวดเร็วเป็นอย่ำงมำก ท ำให้กำรสื่อสำร
ผ่ำนหนังสือรำชกำรไม่เป็นข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนอีกต่อไป ปัญหำเดียวของหนังสือ
รำชกำรคือ ควำมล่ำช้ำที่เกิดจำกผู้ออกหนังสือและกระบวนกำรเสนอหนังสือให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดลงลำยมือชื่อในหนังสือ ส่วนใหญ่จะล่ำช้ำในขั้นตอนนี้ จึงจ ำเป็นต้องมี
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่ไม่เป็นทำงกำรควบคู่กันไปด้วย เช่น แอฟฟิเคชั่นไลน์ 
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ส ำหรับให้เจ้ำหน้ำที่บนจังหวัดสำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่บนอ ำเภอได้โดยตรง รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุกำรณ์ สำมำรถลดข้อจ ำกัดควำมล่ำช้ำที่เกิดจำกขั้นตอนกำรเสนอหนังสือ
รำชกำรได้ นอกจำกนี้ยังสำมำรถรำยงำนภำพถ่ำยกิจกรรม งำนน ำเสนอต่ำง  ๆ รวมถึง
วิดีโอประชำสัมพันธ์ได้อย่ำงง่ำยดำย ท ำให้กระบวนกำรในกำรสื่อสำรไม่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในภำพรวม แต่ถึงอย่ำงนั้นก็ตำม ควำมรวดเร็วของกำรสื่อสำร 
ก็สร้ำงปัญหำได้ในบำงครั้ง คือ เจ้ำหน้ำที่บนจังหวัดฯ มักก ำหนดวันรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติหรือก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ กระชั้นชิดจนเกินไป”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 
12 – 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนของกำรสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญในภำพรวม พบว่ำ      
มีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่งเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรสื่อสำร อย่ำงไม่เป็นทำงกำร เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่
ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติมีสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน และสำมำรถปรึกษำกันได้ตลอดเวลำของกำรน ำนโยบำย 
ไปปฏิบัติ  ส่งผลให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เกิดควำมรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์  ซึ่งเป็นข้อดี                
ของกำรสื่อสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ
ชี้แจงไว้อย่ำงชัดเจนในกระบวนกำรสนทนำกลุ่ม ไว้ว่ำ 

“พัฒนำกรทุกคนสำมำรถประสำนงำนกันได้เป็นอย่ำงดี โดยแต่ละคนก็มีควำม
สนิท รู้จักคุ้นเคยกัน นับถือ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน สำมำรถปรึกษำกันได้ตลอดเวลำ      
ท ำให้กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกันไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ”          
...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ สนทนำกลุ่มวันที่                
28 สิงหำคม 2562) 

 ในขณะที่กำรสื่อสำรระหว่ำงพัฒนำกำรอ ำเภอ กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ใต้บังคับบัญชำ สำมำรถจ ำแนกได้         
2 ลักษณะตำมกำรบังคับบัญชำของพัฒนำกำรอ ำเภอ ได้แก่ กำรสื่อสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ในกรณีที่
พัฒนำกำรอ ำเภอไม่ยึดถือธรรมเนียมแบบแผนกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นทำงกำรมำกเกินไปนัก กำรสื่อสำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อเหตุกำรณ์เร่งด่วน และกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นทำงกำร ในกรณีที่พัฒนำกำร
อ ำเภอ ที่ยังคงยึดติดกับธรรมเนียมกำรปฏิบัติงำนแบบดั้งเดิม ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติมองว่ำ 
ล้ำสมัยและล่ำช้ำไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้
ชี้แจงไว้ว่ำ  

“ส ำหรับกำรสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ และผู้บั งคับบัญชำโดยตรง คือ 
พัฒนำกำรอ ำเภอ แตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะกำรปฏิบัติงำนของพัฒนำกำรอ ำเภอ
แต่ละคน บำงคนมีควำมเป็นกันเอง ไม่ยึดติดระเบียบแบบแผนที่เป็นทำงกำรมำกเกินไป
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นัก กำรสื่อสำรส่วนใหญ่จึงมีลักษณะไม่เป็นทำงกำร ซึ่งมีประสิทธิภำพและทันต่อ
เหตุกำรณ์ แต่ถ้ำพัฒนำกำรอ ำเภอยึดถือแบบแผนกำรปฏิบัติที่เป็นทำงกำร กำรสื่อสำร
ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดท ำบันทึกข้อควำม ซึ่งเรำมองว่ำล้ำสมัย และเสียเวลำในกำรจัดท ำ
เป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำต่อเหตุกำรณ์โดยใช่เหตุ”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ
ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 2 – 4 สัมภำษณ์วันที่               
14 กรกฎำคม 2562)  

 ส ำหรับกำรสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญกับหน่วยงำนภำยนอก           
ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงำนรำชกำรผู้สนับสนุนต่อยอดของนโยบำยในภำพรวม พบว่ำ โดยส่วนมำกยึดถือ
รูปแบบกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นทำงกำร เนื่องจำก กำรขอควำมร่วมมือหรือกำรสั่งกำรต่ำง  ๆ ที่มีหน่วยงำน
อ่ืน ๆ เข้ำมำเกี่ยวข้องในกระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ จ ำเป็นต้องอำศัยอ ำนำจสั่งกำร
จำกนำยอ ำเภอเลำขวัญเป็นส ำคัญ ในกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนรำชกำรภำยนอก ซึ่งเป็นกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพมำกที่สุด เช่น กำรจัดประชุมหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย กำรขอควำม
อนุเครำะห์วิทยำกร หรือสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม กำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้ำนในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในหมู่บ้ำน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร
ภำยนอก เจ้ำหน้ำที่สำมำรถอำศัยควำมสัมพันธ์อันดีส่วนบุคคลเพ่ือติดต่อสื่อสำร และประสำนควำม
ร่วมมืออย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ และมีประสิทธิภำพมำกกว่ำกำรสื่อสำรแบบเป็นทำงกำร ดังที่ ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำพัฒนำชุมชนอ ำเภอกับ อบต. ส่วนใหญ่จะท ำเป็น
หนังสือรำชกำร เช่น ขอควำมอนุเครำะห์สถำนที่ในกำรจัดประชุม ขอรับกำรสนับสนุน
วิทยำกร ซึ่งพัฒนำกรประจ ำต ำบลได้ติดต่ออย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับเจ้ ำหน้ำที่ อบต.          
ไว้ล่วงหน้ำแล้ว และท ำหนังสือลงนำมโดยนำยอ ำเภอ เพ่ือให้มีผลในทำงปฏิบัติ         
เท่ำนั้นเอง แต่ส่วนมำกเรำก็อำศัยควำมคุ้นเคยกันในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน 
และขอควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น ขอข้อมูลกลุ่มอำชีพที่
ต้องกำรรับกำรสนับสนุน ข้อมูล จปฐ. หรือกชช.2ค. ซึ่งมีควำมรวดเร็วกว่ำกำรท ำ
หนังสือรำชกำรที่ใช้ระยะเวลำนำน”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองปลิง สัมภำษณ์วันที่ 23 กรกฎำคม 2562) 

 ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเลำขวัญ ได้อธิบำยรูปแบบกำรสื่อสำรไว้คล้ำยคลึงกัน
ในภำพรวม โดยส่วนใหญ่เป็นกำรสื่อสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนต ำบล            
กับเจ้ำหน้ำที่เกษตรประจ ำต ำบล เพ่ือขอข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลกลุ่มอำชีพ ข้อมูลกลุ่ม
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วิสำหกิจชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งไม่จ ำ เป็นต้องติดต่อสื่อสำร
ผ่ำนหนังสือรำชกำร ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“กำรสื่อสำรระหว่ำงพัฒนำชุมชนกับเกษตรอ ำเภอส่วนใหญ่ติดต่อกันทำง ไลน์ 
เพ่ือขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่ำกันและกัน เช่น ข้อมูลกลุ่มอำชีพ ข้อมูลกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน ข้อมูลขั้นตอนกำรจัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจชุมชน และข้อมูลอ่ืน ๆ แต่ก็เฉพำะในส่วน
ที่สำมำรถเปิดเผยได้ ถ้ำข้อมูลที่ไม่อำจเปิดเผยได้ก็ต้องท ำหนังสือค ำสั่งของนำยอ ำเภอ
เพ่ือขอข้อมูลส่วนนั้น แต่ในภำพรวมไม่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำหนังสือรำชกำร เพรำะว่ำ
พัฒนำชุมชนกับเกษตรก็คุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดี”...(ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทน
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเลำขวัญ สัมภำษณ์วันที่ 10 สิงหำคม 2562) 

 ในส่วนของกำรสื่อสำรข้อควำมระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอกับทีมวิทยำกรสัมมำชีพ
ชุมชน และผู้น ำในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ส่วนใหญ่จะสื่อสำรทั้งในส่วนที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
กล่ำวคือ กำรสื่อสำรหรือสั่งกำรให้ปฏิบัติกิจกรรมต่ำง  ๆ อย่ำงเป็นทำงกำรโดยอำศัยอ ำนำจของ
นำยอ ำเภอสั่งกำรส ำหรับผู้ใหญ่บ้ำน และติดต่อประสำนงำนแบบที่ไม่เป็นทำงกำรควบคู่กันด้วย ในส่วน
ของทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนสำมำรถประสำนควำมร่วมมือและสื่อสำรแบบไม่เป็นทำงกำร เนื่องจำก
บุคคลเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นประชำชน ไม่ทรำบควำมส ำคัญของหนังสือรำชกำรและโดยส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจใน
ค ำสั่งนำยอ ำเภอ นอกจำกนี้กำรสื่อสำรกับชำวบ้ำนอย่ำงเป็นทำงกำรมำกเกินไปอำจสร้ำงควำมรูสึกให้
ปรำชญ์ชุมชนเข้ำใจเสมือนเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้บังคับชำที่สั่งกำรตนเองให้ปฏิบัติงำนต่ำง  ๆ ท ำให้เกิด
ควำมรู้สึกห่ำงเหินและไม่ได้รับควำมร่วมมือเท่ำที่ควร ดังนั้น กำรสื่อสำรที่ไม่เป็นทำงกำรสำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้ดีกว่ำกำรสื่อสำรที่เป็นทำงกำร และมีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่งต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
ในระดับหมู่บ้ำน ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้กล่ำวไว้ลักษณะ
เดียวกันไว้ว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่รู้จักคุ้นเคยกับผู้น ำในหมู่บ้ำนเป็นอย่ำงดี เพรำะเคยประสำนงำน
และท ำงำนร่วมกันหลำยกิจกรรมแล้ว กำรติดต่อกับผู้ใหญ่บ้ำนจึงนิยมใช้กำรพูดคุย และ
ลงไปยังหมู่บ้ำน มำกกว่ำจะท ำเป็นหนังสือรำชกำร ยกเว้นเรื่องส ำคัญจะสื่อสำรแบบ
หนังสือรำชกำร แต่ก็ต้องอำศัยช่องทำงกำรสื่อสำรทำงอ่ืนคู่กันไปด้วย เพรำะผู้ใหญ่บ้ำน
บำงคนไม่คุ้นเคยกับภำษำรำชกำร อำจไม่เข้ำใจหรือบำงคนไม่ใส่ใจเลยก็มี ส่วนกำร
ติดต่อกับปรำชญ์ชุมชนครั้งแรกเรำอำศัยผู้ ใหญ่บ้ำนเป็นสื่อกลำงในกำรติดต่อ
ประสำนงำน เมื่อรู้จักคุ้นเคยกันดีแล้ว เรำก็ประสำนงำนโดยไม่จ ำเป็นต้องผ่ำน
ผู้ใหญ่บ้ำนอีกก็ได้ ซึ่งเรำจะรู้ว่ำต้องติดต่อปรำชญ์ชุมชนคนใดจึงจะสำมำรถประสำน
ควำมร่วมมือได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงำนที่ติดต่อด้วย โดยเรำจะโทรไปนัดหมำยกับปรำชญ์
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ชุมชนก่อนและจึงลงไปยังหมู่บ้ำน หรือบ้ำนของปรำชญ์ชุมชนโดยตรง เรำจะไม่ท ำ
หนังสือถึงปรำชญ์ชุมชน เพรำะเขำเป็นชำวบ้ำน ไม่ใสใจกับค ำสั่งนำยอ ำเภออยู่แล้ว บำง
คนอ่ำนหนังสือไม่ออก บำงคนอ่ำนออกแต่ไม่ใส่ใจเลยก็มี”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน ได้อธิบำยเกี่ยวกับขั้นตอนกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ไว้อย่ำงสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญข้ำงต้น โดยเจ้ำหน้ำที่จะเป็นผู้ประสำนงำนผ่ำนผู้น ำในหมู่บ้ำนในครั้งแรกและติดต่อประสำนงำน
กับปรำชญ์ชุมชนโดยตรงในครั้งต่อไป ด้วยวิธีกำรโทรศัพท์โดยตรง หรือกำรลงไปยังหมู่บ้ำนเพ่ือพบปะ
พูดคุยกับปรำชญ์ชุมชนโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนได้อธิบำยเพิ่มเติมไว้ว่ำ 

“ครั้งแรกเจ้ำหน้ำที่มำกับผู้ใหญ่บ้ำน ครั้งต่อมำเจ้ำหน้ำที่โทรมำหำฉันโดยตรง
เลย และก็ติดต่อกันมำโดยแทบไม่ผ่ำนผู้ใหญ่บ้ำน ส่วนใหญ่ก็จะโทรมำนัดฉันก่อนที่จะ
มำที่บ้ำนฉัน ก็ดีแล้วที่โทรมำก่อน ถ้ำไม่โทรมำฉันอำจจะไม่อยู่บ้ำนก็ได้ ส่วนเอกสำร
รำชกำรไม่ค่อยมีนะมีแต่ผู้ ใหญ่ เอำมำให้ฉันครั้งแรกเลย แต่ฉันอ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ             
เลยไม่สนใจอีก เพรำะถึงยังไงเจ้ำหน้ำที่ก็ต้องอธิบำยซ้ ำอีกรอบอยู่ดี”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ
ซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 2สัมภำษณ์วันที่ 8 กรกฎำคม 2562) 

 ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนก็แสดงควำมคิดเห็นไว้สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ
ข้ำงต้น ไว้ว่ำ 

“พัฒนำกร ติดต่อมำครั้งแรกเลย คือโทรหำผู้ใหญ่บอกว่ำจะลงไปหำที่หมู่บ้ำน 
มีโครงกำรใหม่จะมำน ำเสนอ ผู้ใหญ่ก็งง ๆ พอมำถึงก็เอำหนังสือรำชกำรให้ผมและ
อธิบำยโครงกำรให้ฟัง และให้ผมค้นหำปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนมำ 5 คน และให้ผู้ใหญ่
นัดประชุมปรำชญ์ทั้ง 5 คนที่คัดเลือกมำ หลังจำกนั้นเขำก็ติดต่อกับปรำชญ์ชุมชน
กันเองเป็นส่วนใหญ่”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่บ้ำนเป้ำหมำยคนที่ 1 
สัมภำษณ์วันที่ 6 กรกฎำคม 2562) 

 อำจกล่ำวได้ว่ำ องค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำยในของหน่วยปฏิบัติ ระหว่ำง
หน่วยปฏิบัติกับหน่วยงำนภำยนอก และระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน     
จำกข้อมูลส ำคัญท่ีรวบรวมได้ กำรสนทนำกลุ่ม และกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรภำยในของหน่วยปฏิบัติงำนในภำพรวม มีประสิทธิภำพและไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำย        
ไปปฏิบัติในภำพรวม โดยกำรสื่อสำรภำยในหน่วยปฏิบัติงำนสำมำรถจ ำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ (1) กำร
สื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำญจนบุรี          
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มีรูปแบบเป็นทำงกำรสูง ใช้หนังสือรำชกำรในกำรติดต่อสื่อสำร ควบคู่กับกำรสื่อสำรแบบไม่เป็นทำงกำร
ในเรื่องที่ไม่ส ำคัญมำกนัก เช่น กำรทวงถำมผลกำรด ำเนินงำน กำรขอข้อมูลต่ำง ๆ กำรส่งภำพถ่ำย
กิจกรรม เป็นต้น (2) กำรสื่อสำรภำยในของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ โดยส่วนใหญ่
มีรูปแบบไม่เป็นทำงกำร เจ้ำหน้ำที่สำมำรถประสำนควำมร่วมมือกันโดยอำศัยควำมสัมพันธ์ อันดีส่วน
บุคคล แต่รูปแบบกำรสื่อสำรระหว่ำพัฒนำกำรอ ำเภอกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถสื่อสำรได้ทั้งแบบ
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ขึ้นอยู่กับค่ำนิยมของพัฒนำกำรอ ำเภอแต่ละบุคคลเป็นส ำคัญ ในส่วนของ
กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงำนภำยนอกในภำพรวม มีประสิ ทธิภำพสูงและสำมำรถ
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกันได้เป็นอย่ำงดี รูปแบบของกำรสื่อสำรส่วนใหญ่ผ่ำนหนังสือรำชกำรอย่ำง
เป็นทำงกำรในประเด็นที่ส ำคัญต่ำง ๆ และเจ้ำหน้ำที่ประสำนควำมร่วมมือในเบื้องต้นอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ควำมสัมพันธ์อันดีส่วนบุคคลส่งผลโดยตรงต่อกำรสื่อสำรและประสำนควำมร่วมมือที่มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส ำหรับควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับ
ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำนโดยส่วนใหญ่มีรูปแบบไม่เป็นทำงกำร และอำศัยควำมสัมพันธ์อันดี
ส่วนบุคคลในกำรติดต่อสื่อสำรเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน
รำชกำรทั้งในส่วนของกำรสื่อสำรภำยในหน่วยปฏิบัติระดับอ ำเภอ และจังหวัดฯ และหน่วยงำนรำชกำร
ภำยนอก ที่เกี่ยวข้องยึดถือรูปแบบกำรสื่อสำรผ่ำนหนังสือรำชกำรอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งมีประสิทธิภำพสูง 
และมีควำมชัดเจน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรสื่อสำรกับประชำชนในหมู่บ้ำนพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญให้ได้ผล               
ต้องอำศัยควำมสัมพันธ์อันดีส่วนบุคคลในกำรติดต่อประสำนงำนเนื่องจำกประชำชนไม่ค่อยให้
ควำมส ำคัญกับหนังสือรำชกำรมำกเท่ำที่ควร ดังนั้น กำรสนทนำโดยตรงสำมำรถสื่อสำรกับประชำชนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง 

 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี มิติกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรและ
กิจกรรมเพ่ือบังคับใช้ให้ได้ผล องค์ประกอบที่หนึ่ง ควำมชัดเจน ควำมเที่ยงตรง ควำมสม่ ำเสมอ                
ควำมเหมำะสม และควำมรวดเร็วต่อเหตุกำรณ์ ของกำรสื่อสำรข้อมูลในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  พบว่ำ 
กำรสื่อสำรผ่ำนหนังสือรำชกำรอย่ำงเป็นทำงกำร มีควำมชัดเจน ควำมเที่ยงตรง และมีควำมเหมำะสมต่อ
กำรสั่งกำรตำมกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่ง แต่อย่ำงไรก็ตำม อำจเกิดควำม
ล่ำช้ำในขั้นตอนปฏิบัติกำรเสนอหนังสือรำชกำรตำมสำยกำรบังคับบัญชำเป็นล ำดับขั้น เกิดควำมล่ำช้ำไม่
ทันต่อสถำนกำรณ์ องค์ประกอบที่สอง กลวิธีที่เหมำะสมในกำรโน้มน้ำวใจให้เจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไป
ปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ พบว่ำ แรงจูงใจที่สำมำรถโน้มน้ำวใจเจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) กำรท ำงำน  เป็นทีม โดยเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนสำมำรถประสำน            
ควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ และควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชนใน
หมู่บ้ำนได้เป็นอย่ำงดี ก่อให้เกิดบรรยำกำศของควำมช่วยเหลือเกื้ อกูล และมีควำมสุขจำกกำรท ำงำน               
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(2 ) ค่ ำนิ ยมในกำรท ำงำนของผู้บั งคับบัญชำมีส่ วนส ำคัญต่อกำรสร้ำงแรงจู งใจให้ เจ้ำหน้ ำที่                     
โดยผู้บังคับบัญชำแต่ละคนมีลักษณะกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน ควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจของ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ น ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะกำรท ำงำนและประสำนควำมร่วมมือของพัฒนำกำรอ ำเภอด้วย (3) กำรก ำหนดตัวชี้วัดและกำร
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน พบว่ำมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ระดับเล็กน้อย เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่มองว่ำนโยบำยเป็นภำรกิจในควำมรับผิดชอบของตนเองที่ต้องปฏิบัติโดยตรงตำมค ำสั่ง
มอบหมำยภำรกิจหน้ำที่ ถึงแม้ไม่ก ำหนดตัวชี้วัดและกำรประเมินเงินเดือนไว้ก็ตำม องค์ประกอบที่สำม 
ควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติที่มีต่อประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับ
หมู่บ้ำนในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ พบว่ำ สัมพันธภำพส่วนบุคคลระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับปรำชญ์ชุมชนหรือผู้น ำในหมู่บ้ำน มีประสิทธิภำพต่อควำมสำมำรถโน้ม
น้ำวใจและประสำนควำมร่วมมือจำกกลุ่มเป้ำหมำยได้ดียิ่งกว่ำกำรสั่งกำรผ่ำนหนังสือรำชกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำร รวมถึงกำรอธิบำยท ำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรของนโยบำยให้ปรำชญ์ชุมชนและผู้น ำในหมู่บ้ำน
รับทรำบอย่ำงครบถ้วน สำมำรถโน้มน้ำวใจกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมได้มำกขึ้น องค์ประกอบที่สี่  
ควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจของประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนต่อครัวเรือนเป้ำหมำย พบว่ำ 
ครัวเรือนเป้ำหมำยมีอิสระต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรม ดังนั้น กำรโน้มน้ำวใจให้ครัวเรือนสมัครใจเข้ำ
ร่วมกิจกรรม สำมำรถท ำได้โดยร่วมกับผู้น ำในหมู่บ้ำนจัดประชำคมและอธิบำยรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำรให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่ วถึง เพ่ือจูงใจครัวเรือนเป้ ำหมำยให้ เข้ ำร่วมกิจกรรม                
และองค์ประกอบที่ห้ำ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำยในของหน่วยปฏิบัติ ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับ
หน่วยงำนภำยนอก และระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับประชำชนผู้ ปฏิบัติ งำนระดับหมู่บ้ำน  พบว่ำ 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนรำชกำรทุกระดับ หรือบุคคลผู้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้รูปแบบ
กำรสื่อสำรผ่ำนหนังสือรำชกำรเป็นหลัก พร้อมทั้งติดต่อสื่อสำรแบบไม่เป็นทำงกำรควบคู่ไปด้วย                 
ซึ่งมีประสิทธิภำพสูงกว่ำกำรสื่อสำรทำงใดทำงหนึ่ง ส ำหรับกำรสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไป
ปฏิบัติกับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำนโดยส่วนใหญ่มีรูปแบบไม่เป็นทำงกำร โดยอำศัย
ควำมสัมพันธ์อันดีส่วนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่และประชำชนผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งมีประสิทธิภำพและเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้ดีกว่ำกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นทำงกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม ควำมชัดเจนและควำมเที่ยงตรงของ
กำรสื่อสำรลักษณะดังกล่ำวขึ้นอยู่กับควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็น
ส ำคัญ ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่ำ โดยภำพรวมของมิติกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรและกิจกรรมเพ่ือบังคับใช้ให้
ได้ผลของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่
อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี มีรูปแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับ
สำรแต่ละระดับ ในส่วนของควำมชัดเจน ควำมแม่นย ำของสำร ขึ้นอยู่กับระดับควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่
ผู้สื่อสำรที่มีต่อนโยบำยเป็นส ำคัญ 
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 มิติที่ 4 การบังคับใช้กฎหมาย 

 มิติกำรบังคับใช้กฎหมำย มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ (1) ควำมเหมำะสมของระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และ (2) บรรทัดฐำน สิ่งจูงใจ และมำตรกำรในกำร
ลงโทษที่มีควำมเหมำะสม 

 ผลกำรศึกษำวิจัยในมิติที่ 4 กำรบังคับใช้กฎหมำยสำมำรถแสดงรำยละเอียดและสำระส ำคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบที่หนึ่ง ควำมเหมำะสมของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ 

 กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เกี่ยวข้อง
กับกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ หลำกหลำยระดับ ตั้ งแต่พระรำชบัญญัติ  ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ค ำสั่งระดับจังหวัดและอ ำเภอ โดยเฉพำะกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของนโยบำย ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 เจ้ำหน้ำที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับมีควำม
เหมำะสมเพียงพอในภำพรวมส ำหรับควบคุมกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังที่  
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ไว้ว่ำ 

“กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนมีหลำยระดับ ตั้งแต่ 
พระรำชบัญญัติ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ค ำสั่งระดับ
จังหวัดและอ ำเภอ ยกตัวอย่ำงเช่น พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน               
พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
ค ำสั่งจังหวัดกำญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำชนบท ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
กำญจนบุรี (ศจพ.จ.) และค ำสั่งอ ำเภอเลำขวัญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร           
ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำชนบท ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง อ ำเภอเลำขวัญ (ศจพ.อ.) ค ำสั่งอ ำเภอเลำขวัญ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต.) เป็นต้น กฎหมำย
และค ำสั่งล้วนเกี่ยวข้องกับนโยบำยในระดับที่แตกต่ำงกัน แต่ในภำพรวมถือได้ว่ำมีควำม
เหมำะสมเพียงพอต่อกำรควบคุมกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหนึ่ง โดยเฉพำะ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมำย  
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ที่ควบคุมวิธีกำรจัดซื้อวัสดุสำธิตและฝึกอบรมอำชีพให้กับครัวเรือน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวง
เงินงบประมำณบริหำรโครงกำร และควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในระดับต่ำง ๆ             
ที่เจ้ำหน้ำที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 3 สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยจำกเดิม คือ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 
เป็น พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลต่อควำมล่ำช้ำและ
เกิดข้อผิดพลำดจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติได้โดยง่ำย เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้เพียงพอและต้อง
เรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจกฎหมำยใหม่ด้วยตนเอง ในขณะที่หน่วยงำนต้นสังกัดจัดอบรมเตรียมควำมพร้อม
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยใหม่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนกำรเงินเท่ำนั้น ไม่ครอบคลุมเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบำยทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยตนเอง ดังที่ ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้แสดงข้อเท็จจริงไว้ว่ำ   

“ช่วงระหว่ำงปี 2560 มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณใหม่จำกเดิมคือ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่
ยึดถือปฏิบัติมำยำวนำน เปลี่ยนเป็นพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีขั้นตอนกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันเป็นอย่ำงมำก  และ
หน่วยงำนต้นสังกัดอบรมกฎหมำยใหม่เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนกำรเงินเท่ำนั้น 
เพียงอ ำเภอละ 1 คน แต่ในขณะที่กำรจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโครงกำร 
เป็นหน้ำที่ของพัฒนำกรผู้รับผิดชอบงำน ซึ่งไม่ได้รับกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมใด ๆ 
ท ำให้ต้องเสียเวลำเรียนรู้ด้วยตนเอง ล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยและเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด
ระเบียบที่ก ำหนด”…(ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน               
อ ำเภอเลำขวัญคนที่ 4 สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในขณะที่กำรสนทนำกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้อธิบำย
เพ่ิมเติม ควำมเหมำะสมของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับกฎหมำยส ำคัญ ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโครงกำรทั้งกระบวนกำร             
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญชี้ให้เห็นถึงข้อจ ำกัดมำกมำยในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และเป็นอุปสรรคต่อกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติพอสมควร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมไม่ชัดเจนในกำรก ำหนดรำคำกลำงของวัสดุแต่ละ
ประเภท ข้อจ ำกัดประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่สำมำรถจัดซื้อได้ และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนยำวนำน ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบน ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพียงพอ
ในกระบวนกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำยก ำหนด ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำและเจ้ำหน้ำที่มีควำมเสี่ยงถูก
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ตรวจสอบจำกกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำย
ไปปฏิบัติได้อธิบำยเพิ่มเติมไว้ว่ำ 

“กฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอยู่พอสมควร 
โดยเฉพำะกำรสืบรำคำกลำงของวัสดุแต่ละชนิดที่หมู่บ้ำนเสนอขอรับกำรสนับสนุนวัสดุ
บำงรำยกำรไม่มีรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน และกำรสืบค้นรำคำกลำงท ำได้
ยำกล ำบำก บำงกรณีรำคำกลำงต่ ำกว่ำรำคำซื้อขำยในตลำด ท ำให้เกิดปัญหำในกำร
จัดซื้ออยู่พอสมควร นอกจำกนี้วัสดุบำงชนิดไม่สำมำรถจัดซื้อได้ตำมเงื่อนไขของ
โครงกำร บำงชนิดเกินศักยภำพในกำรจัดหำวัสดุของร้ำนจ ำหน่ำยและจัดหำตำมสัญญำ 
ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบวัสดุอยู่บ่อยครั้ง ควำมล่ำช้ำจำกขั้นตอนกำรเบิก
งบประมำณในกำรจัดซื้อวัสดุ และขั้นตอนกำรอนุมัติต่ำง ๆ ส่งผลให้กำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติล่ำช้ำออกไปด้วย และที่ส ำคัญคือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีควำมรู้ไม่
เพียงพอในกำรจัดท ำเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำง และระบบ e-GP ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
ด ำเนินกิจกรรม ขณะที่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเองก็เสี่ยงต่อกำรถูกตรวจสอบซึ่งเกิดจำกควำม
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ
เลำขวัญ สนทนำกลุ่มวันที่ 28 สิงหำคม 2562) 

  ในอีกมุมหนึ่ง กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถบังคับใช้ให้ได้ผลกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือข้ำรำชกำรเท่ำนั้น 
ไม่สำมำรถบังคับใช้กับประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ดังนั้น กำรใช้หลักกฎหมำยเข้ำไปควบคุมกำรปฏิบัติงำน
ภำยในหมู่บ้ำนไม่สำมำรถท ำได้ เจ้ำหน้ำที่ต้องแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชนในหมู่บ้ำนโดยอำศัย
ควำมจริงใจ ให้เกียรติ พร้อมทั้งชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ และอำศัยควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับ
ผู้น ำในหมู่บ้ำน ตลอดจนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือประสำนควำมร่วมมือขับเคลื่อนนโยบำยระดับ
หมู่บ้ำน ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิอธิบำยไว้ว่ำ 

“กฎหมำยต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้มีควำมเหมำะสมส ำหรับบังคับใช้กับเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐหรือข้ำรำชกำรเท่ำนั้น ไม่สำมำรถบังคับใช้กับประชำชนได้ เนื่องจำกเป็น
กฎหมำยเฉพำะที่ก ำหนดขึ้นไว้ควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐเป็นหลัก 
ในขณะบริบทของชำวบ้ำนมีอิสระต่อกำรตัดสินใจและไม่ขึ้นอยู่กับกำรบังคับใช้ของ
กฎหมำยดังกล่ำว ท ำให้กำรท ำงำนร่วมกับประชำชนในหมู่บ้ำนไม่สำมำรถใช้กฎหมำย 
หรือค ำสั่งใด ๆ ในกำรสั่งกำร บังคับ หรือประสำนควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
ได้ไม่ว่ำจะโครงกำรใดก็ตำม ดังนั้น สิ่งที่ส ำคัญที่สุด พัฒนำกรสำมำรถขอควำมร่วมมือ
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จำกชำวบ้ำนได้โดยอำศัยควำมจริงใจ กำรให้เกียรติชำวบ้ำน กำรพบปะพูดคุย ชี้แจงท ำ
ควำมเข้ำใจ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อประชำชนในหมู่บ้ำน และควำมสัมพันธ์ส่วน
บุคคลของเจ้ำหน้ำที่บุคคลนั้นต่อผู้น ำหมู่บ้ำนหรือประชำชนในหมู่บ้ำน จะได้รับควำม
ร่วมมือมำกกว่ำกำรใช้กฎหมำยมำบังคับ”...(ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิมหำวิทยำลักรำชภัฏกำญจนบุรี สัมภำษณ์วันที่ 17 สิงหำคม 2562) 

 ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ เชื่อว่ำ กฎหมำยมีควำมเหมำะสม
เพียงพอต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติแล้ว เพียงแต่กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักกฎหมำย 
เจ้ำหน้ำที่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกฎหมำยอย่ำงเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น 
หน่วยงำนต้นสังกัดควรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบำยในหลักกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องกับกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ เพ่ือลดข้อผิดพลำดที่อำจท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเสี่ยงต่อกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี้ยังสำมำรถเพ่ิมศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำย           
ไปปฏิบัติ ได้เสนอข้อคิดเห็นไว้ว่ำ 

“ถึงแม้กฎหมำยจะมีควำมสลับซับซ้อนของกำรน ำไปปฏิบัติมำกเพียงใด              
แต่เจ้ำหน้ำที่ทุกคนต้องปฏิบัติตำม เพรำะเป็นข้อบังคับให้ปฏิบัติตำมอยู่แล้ว กฎหมำยที่
มีอยู่ก็เพียงพอส ำหรับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอยู่แล้ว ไม่จ ำเป็นต้องเพ่ิมเติมกฎหมำยใด
ให้มีควำมยุ่งยำกเพ่ิมขึ้นก็ได้ แต่สิ่งที่เจ้ำหน้ำที่อยำกให้เพ่ิมไม่ใช่กฎหมำย แต่เป็นควำมรู้
ที่เก่ียวกับกำรใช้กฎหมำยในกำรปฏิบัติงำน เพรำะเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงบประมำณ ซึ่งมีควำมเสี่ยงเกิดจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่ครบถ้วนตำมหลักกฎหมำยหรือละเลยขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ส ำคัญไป 
ซึ่งอำจเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ เนื่องจำกมีควำมรู้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ต้องแบกรับควำมเสี่ยงต่อกำรถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนโดย 
สตง. ซึ่งในบำงกรณีหน่วยงำนต้นสังกัดหรือรัฐบำลก ำหนดให้เบิกจ่ำยงบประมำณแบบ
เร่งด่วน ถ้ำเบิกจ่ำยไม่ทันตำมที่ก ำหนดก็บังคับให้อ ำเภอยืมเงินออกมำก่อนเพ่ือให้ได้
เป้ำหมำยยอดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของจังหวัดฯ ควำมเร่งรีบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณท ำให้เกิดข้อผิดพลำดได้ง่ำย และเจ้ำหน้ำที่ต้องรับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดย
ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเรำอยำกให้หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพ่ือลดควำมเสี่ ยง
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ชัดเจนกว่ำนี้”...(ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 3 สัมภำษณ์
วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 
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 นอกจำกนี้ ควำมเหมำะสมของกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ ในมุมมองของประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน มีข้อจ ำกัดและส่งผลกระทบต่อคว ำม
หลำกหลำยของวัสดุสำธิตและฝึกอบรมอำชีพ ซึ่งอำจไม่ตรงตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงของครัวเรือนและ
ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนบำงส่วน ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนให้ข้อเท็จจริงไว้เพียงว่ำ  

“ผมก็ไม่ค่อยทรำบว่ำกฎหมำยมีข้อจ ำกัดอะไรที่ท ำให้ไม่สำมำรถซื้ออุปกรณ์ที่
เรำต้องกำรได้ เจ้ำหน้ำที่เขำบอกเพียงว่ำ มันขัดต่อระเบียบทำงรำชกำร ไม่สำมำรถ
จัดซื้อได้ เงินหลวงมักมีข้อจ ำกัดมำกมำย สิ่งที่ชำวบ้ำนอยำกได้แต่ก็ซื้อไม่ได้ สิ่งที่ไม่
อยำกได้แต่กลับซื้อได้ ก็แปลกดีนะที่เป็นอย่ำงนั้น”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์
ชุมชนคนที่ 1 สัมภำษณ์วันที่ 6 กรกฎำคม 2562) 

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญข้ำงต้น อำจกล่ำวได้ว่ำ กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ มีควำมหลำกหลำยในแต่ละระดับ ซึ่งมีควำมเหมำะสมต่อกำรบังคับใช้ในภำพรวม     
และมีข้อจ ำกัดบำงประกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติโดยตรงในฐำนะเป็นผู้จัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณส ำหรับ
บริหำรโครงกำรและจัดซื้ อวัสดุ สำธิตและฝึกอบรมอำชีพ  ข้อจ ำกัดที่ ส ำคัญ  ประกอบด้ วย               
ควำมหลำกหลำยของวัสดุที่สำมำรถจัดซื้อได้ ควำมไม่ชัดเจนในกำรก ำหนดรำคำกลำง ตลอดจนควำมรู้
ควำมเข้ำใจรำยละเอียดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดที่ อำจส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่ำง ๆ และกำรบรรลุเป้ำหมำยของนโยบำยในภำพรวม 
แต่อย่ำงไรก็ตำมประชำชนไม่ได้รับผลกระทบจำกข้อจ ำกัดของกฎหมำยมำกนัก 

 องค์ประกอบท่ีสอง บรรทัดฐำน สิ่งจูงใจ และมำตรกำรในกำรลงโทษที่มีควำมเหมำะสม 

 ในส่วนของ บรรทัดฐำน สิ่งจูงใจ และมำตรกำรในกำรลงโทษเจ้ำหน้ำที่ในภำพรวมมีควำม
เหมำะสมเนื่องจำกนโยบำยก ำหนดตัวชี้วัดผลส ำเร็จเป็นบรรทัดฐำนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไว้อย่ำง
ชัดเจน และกำรเลื่อนเงินเดือนของเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำจำกกำรบรรลุผลตำมตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็น
กลวิธีสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งเป็นมำตรกำรส ำหรับลงโทษเจ้ำหน้ำที่ผู้
ละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แต่อย่ำงไรก็ตำม ตัวชี้วัดดังกล่ำวไม่ส่งผลต่อควำมเต็มใจ             
น ำนโยบำยไปปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่มำกนัก เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มองว่ำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของตนเองที่ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ หำกละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่จะ
ได้รับโทษทำงวินัยข้ำรำชกำร ทั้งนี้ แรงจูงใจที่ผลักดันให้เจ้ำหน้ำที่เต็มใจปฏิบัติตำมมำตรกำรของนโยบำย
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คือ ควำมสุขจำกกำรท ำงำน ซึ่งเกิดจำกกำรท ำงำนเป็นทีม และมีผู้บังคับบัญชำที่มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อ
เจ้ำหน้ำที่ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ว่ำ 

“กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐำน สมรรถนะ และข้อบั งคับต่ำง  ๆ             
กำรปฏิบัติ รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่ งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน ถูกก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมำยหลักในกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในภำพรวม เรำเห็นว่ำมีควำม
เหมำะสมดีอยู่แล้ว ในส่วนของตัวชี้วัดและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือเลื่อน
ขั้นเงินเดือนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่อำจเรียกได้ว่ำเป็นสิ่งจูงใจในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติก็ได้ 
ก็มีควำมเหมำะสมและยุติธรรมในภำพรวมพอสมควร กำรให้คะแนนตำมตัวชี้วัดก ำหนด
ไว้ระดับ 1 ถึง 5 คะแนน และจังหวัดเป็นผู้ให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนและกำร
รำยงำนข้อมูลผลกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นหน้ำที่
ของพัฒนำกำรอ ำเภอโดยตรง เจ้ำหน้ำที่คนใดจะมีผลกำรประเมินในระดับใดขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของพัฒนำกำรอ ำเภอ แต่ถึงไม่มีสิ่งจู งใจดังกล่ำว เรำก็ต้องปฏิบัติงำนตำม
กระบวนกำรที่ก ำหนดอยู่แล้ว เพรำะมันเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่แต่ละ
คน แต่สิ่งส ำคัญที่สำมำรถจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติด้วยควำมเต็มใจ นั่นคือ 
ทีมเวิร์ค และทัศนคติของพัฒนำกำรอ ำเภอ กำรท ำงำนเป็นทีมช่วยแบ่งเบำภำระงำน
และแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้โดยง่ำย ขณะที่พัฒนำกำรอ ำเภอมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อ
เจ้ำหน้ำที่ สำมำรถผ่อนคลำยควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำน และสร้ำงบรรยำกำศของ
กำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น พูดง่ำย ๆ คือ ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขคือแรงจูงใจที่ส ำคัญ”...(ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 2 สัมภำษณ์
วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในขณะที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอีกท่ำนหนึ่ง ได้แสดงควำม
คิดเห็นเพ่ิมเติมจำกข้อคิดเห็นข้ำงต้น โดยมองว่ำ ผู้บังคับบัญชำมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและควำมเต็มใจน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเป็น
องค์ประกอบส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมเต็มใจน ำนโยบำยไปปฏิบัติ รวมถึงอำจส่งผลต่อระดับกำรให้กำร
ยอมรับหรือต่อต้ำนนโยบำยโดยผู้บั งคับบัญชำที่ดีต้องมีลักษณะส ำคัญคือ เป็นผู้ ให้ค ำปรึกษำ             
ร่วมแก้ปัญหำ เห็นอกเห็นใจ เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนเอง และสำมำรถแบ่งเบำภำระควำมรับผิดชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนได้ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติท่ำนหนึ่ง           
ได้อธิบำยไว้เพิ่มเติมว่ำ 
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“เรำเคยท ำงำนร่วมกับพัฒนำกำรอ ำเภอมำแล้วหลำยคน แต่ละคนก็มีทัศนคติ
แตกต่ำงกัน ถึงแม้ว่ำเรำไม่สำมำรถเลือกพัฒนำกำรอ ำเภอได้ แต่พัฒนำกำรอ ำเภอใน
ควำมคำดหวังของเรำ สำมำรถให้ค ำปรึกษำ ร่วมแก้ปัญหำได้ เห็นอกเห็นใจ เข้ำใจ
บทบำทหน้ำที่ของตนเองและเจ้ำหน้ำที่ สำมำรถแบ่งเบำภำระควำมรับผิดชอบของเรำ
ได้ ไม่ใช่เพียงแต่ออกค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ไปปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งอยู่ฝ่ำยเดียว ที่ยิ่งไปกว่ำ
นั้น พัฒนำกำรอ ำเภอบำงท่ำนสร้ำงภำระงำนเพ่ิมเติมให้เจ้ำหน้ำที่ต้องเหนื่อยเพ่ิมขึ้นไป
อีก เสียเวลำท ำงำนและวันหยุดของเจ้ำหน้ำที่เป็นอย่ำงมำก ท ำให้เรำมองนโยบำยใน
ด้ำนลบตำมไปด้วย ควำมสัมพันธ์ของพัฒนำกำรอ ำเภอกับพัฒนำกรก็มีส่วนส ำคัญต่อ
กำรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จได้ดียิ่งขึ้น”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 3 สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนของกำรก ำหนดบทลงโทษเจ้ำหน้ำที่ผู้ละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่ ถูกก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน
ภำยใต้กฎหมำย พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีโทษหลำกหลำยสถำนตำมควำมผิดที่ก่อขึ้น ตั้งแต่กำรว่ำกล่ำวตักเตือน ภำคทัณฑ์ ลดขั้นเงินเดือน 
ปลดออก ตลอดจนไล่ออก พร้อมทั้งยังต้องรับผิดทำงอำญำกรณีเกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำรร้ำยแรง 
หลำยกรณีเกิดขึ้นจำกควำมประมำท รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และไม่มีควำมรู้เพียงพอในหลักกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญมองว่ำ บทลงโทษดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมส ำหรับ
ควบคุมพฤติกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ได้เป็นอย่ำงดี แต่อุปสรรคส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยคือ ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในหลักกฎหมำยของเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอหรือมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนไม่ถูกต้อง อำจส่งผล
ให้กำรน ำไปปฏิบัติผิดพลำดและก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมเดือดร้อน 
ในภำยหลัง ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“บทลงโทษเจ้ำหน้ำที่ผู้กระท ำผิดวินัยข้ำรำชกำร ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน ใน
กฎหมำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎหมำยอ่ืน ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรกระท ำควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ทั้งใน
ส่วนที่เกิดจำกควำมผิดพลำดไม่รอบคอบของเจ้ำหน้ำที่ผู้เบิกจ่ำยและโดยควำมจงใจ 
กำรสอบสวนและกำรลงโทษด ำเนินกำรโดยกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง 
และลงโทษตำมฐำนควำมผิด ซึ่งมีควำมรุนแรงแตกต่ำงกัน ตั้งแต่ กำรว่ำกล่ำวตักเตือน 
ภำคทัณฑ์ ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก จนถึงไล่ออก และยังต้องรับโทษคดีทำงอำญำใน
กรณีเกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อทำงรำชกำรอีกด้วย ซึ่งหลำยกรณีเกิดขึ้นจำกควำม
ประมำท รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ มีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน รวมทั้งไม่มีควำมรู้เพียงพอใน
กฎหมำยที่ต้องใช้ปฏิบัติงำน ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่อยู่ในควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตลอดเวลำ แต่ในมุมกลับกันบทลงโทษดังกล่ำวสำมำรถควบคุมพฤติกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่
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ให้น ำนโยบำยไปปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดได้เป็นอย่ำงดี”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี สัมภำษณ์ในที่ 17 สิงหำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 สำมำรถควบคุมกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติให้เกิดควำมรอบคอบ ระมัดระวังต่อกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติมำกยิ่งขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่มีอิสระพอสมควร
ต่อกำรตัดสินใจด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้บริบทของหมู่บ้ำน ในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ว่ำ 

“บทลงโทษมีส่วนท ำให้เรำระมัดระวังกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้รอบคอบมำก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในกิจกรรมต่ำง ๆ แต่ส่งผลกระทบต่อวิธีกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติในหมู่บ้ำนไม่มำกนัก เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนมีวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน            
ซึ่งวิธีกำรเหล่ำนั้นไม่ขัดต่อกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ เจ้ำหน้ำที่มีอิสระพอสมควรในกำร
ตัดสินใจต่อวิธีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติภำยใต้บริบทเฉพำะของหมู่บ้ำนให้บรรลุตัวชี้วัด
ที่ก ำหนดไว้”...(ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติคนที่  2 
สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 จำกข้อมูลส ำคัญที่สำมำรถรวบรวมได้จำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ ในองค์ประกอบ บรรทัด
ฐำน สิ่งจูงใจ และมำตรกำรในกำรลงโทษที่มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนน ำ
นโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ 
จังหวัดกำญจนบุรี โดยเฉพำะกฎหมำยควบคุมพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ มีควำม
เหมำะสม รัดกุม และมีส่วนส ำคัญให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบให้บรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด ส ำหรับกำรสร้ำงแรงจูงใจผ่ำนกำรก ำหนดตัวชี้วัด และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติมีควำมเหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำงำนเป็นทีม
และลักษณะควำมสัมพันธ์ของพัฒนำกำรอ ำเภอกับเจ้ำหน้ำที่มีส่วนส ำคัญต่อกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำม
เต็มใจน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้ได้ผลมำกยิ่งขึ้น 

 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ มิติกำรบังคับใช้กฎหมำย พบว่ำ กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ        
มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อกำรบังคับใช้ในภำพรวม และสำมำรถสนับสนุนกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด แต่อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบนโยบำยมีข้อจ ำกัดในองค์ควำมรู้ควำม
ช ำนำญในหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 นอกจำกนี้ พบว่ำ บรรทัดฐำน สิ่งจูงใจ และมำตรกำรในกำรลงโทษมีควำม
เหมำะสมเพียงพอต่อกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
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โดยเฉพำะกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้ในระดับหนึ่ง แต่อำจส่งผลต่อควำมเต็มใจน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติไม่มำกนัก  แต่อย่ำงไรก็ตำม ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถส่งผลกระทบทำงบวกและทำงลบต่อกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมเต็มใจในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ได้มำกอย่ำงยิ่ง 

 มิติที่ 5 ลักษณะของหน่วยปฏิบัติ 

 มิติลักษณะของหน่วยปฏิบัติ มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ (1) ลักษณะโครงสร้ำงและควำม
ซับซ้อนของหน่ วยปฏิบั ติ  (2 ) ควำมชัด เจนของกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ ำที่ ของหน่ วยปฏิบั ติ                            
(3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงำนภำยนอก และระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับประชำชน
ผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน และ (4) ควำมสอดคล้องของนโยบำยที่มีต่อภำรกิจของหน่วยปฏิบัติ  

 ผลกำรศึกษำวิจัยในมิติที่ 5 ลักษณะของหน่วยปฏิบัติสำมำรถแสดงรำยละเอียดและ
สำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบท่ีหนึ่ง ลักษณะโครงสร้ำงและควำมซับซ้อนของหน่วยปฏิบัติ 

 ถึงแม้ว่ำโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็น
โครงกำรขนำดใหญ่ ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำนหลำยร้อยล้ำนบำท และมีกระบวนกำรน ำไปปฏิบัติ
ซับซ้อน แต่มีหน่วยปฏิบัติเพียงองค์กำรเดียวเท่ำนั้น นั่นคือ กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย 
โดยมีลักษณะโครงสร้ำงภำยในซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลำยกลุ่มงำนในลักษณะเป็นโครงกำรยกระดับต่อ
ยอดซึ่งกันและกัน จึงมีควำมผูกพันเกี่ยวข้องกับหลำยโครงกำร ส ำหรับลักษณะของหน่วยปฏิบัติใน
ภำพรวมประกอบด้วย ส ำนักเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน ซึ่งมีโครงสร้ำงองค์กร และอ ำนำจหน้ำที่
เฉพำะส่วน ท ำหน้ำที่ก ำหนดมำตรกำรของนโยบำย ก ำกับดูแลกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ตลอดจน
ประเมินผลส ำเร็จของนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ โดยมี ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนระดับ
จังหวัด เป็นหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัด และส ำนักงำนพัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอ เป็นหน่วยงำนที่น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติระดับหมู่บ้ำน มีโครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำเป็นล ำดับขั้นจำกบนลงล่ำงอย่ำงชัดเจน 

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญประกอบกับกำรศึกษำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ พบว่ำ 
โครงสร้ำงองค์กรของหน่วยปฏิบัติระดับอ ำเภอของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ มีควำม           
เรียบง่ำยไม่ซับซ้อน ซึ่งท ำให้กำรบังคับบัญชำและกำรประสำนงำนภำยในหน่วยปฏิบัติเป็นไปด้วยควำม
รวดเร็ว แต่อำจไม่มีควำมเหมำะสมเท่ำที่ควร เนื่องจำกจ ำนวนของเจ้ำหน้ำที่ไม่สัมพันธ์กับปริมำณงำนที่
รับผิดชอบ ประกอบกับ ระบบรำชกำรที่มีกำรเกษียณอำยุ โยกย้ำย ท ำให้เกิดกำรสลับหมุนเวียนตัวบุคคล
เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอยู่ตลอดเวลำ ทั้งในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ และผู้บังคับบัญชำ 
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โดยเฉพำะต ำแหน่งพัฒนำกำรอ ำเภอ มีกำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนทุกช่วงปีงบประมำณ ในขณะที่กำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำนมีบุคคลเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องที่หลำกหลำยทั้งในส่วนของบุคลำกรภำค
รำชกำร และประชำชนในหมู่บ้ำน ซึ่งบุคคลดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังจำกนโยบำยที่
แตกต่ำงกัน ส่งผลให้กำรตีควำมกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอำจถูกบิดเบือนไปจำกควำมตั้งใจเดิม
ของผู้ก ำหนดนโยบำยได้ 

 ถึงแม้ว่ำ รูปแบบโครงสร้ำงองค์กรของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญจะไม่สลับซับซ้อน
เกินไปนัก ประกอบกับมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสมเพียงใดก็ตำม แต่ในทำง
ปฏิบัติ พบว่ำ มีข้อจ ำกัดมำกมำยต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง          
กำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้น ำและประชำชนภำยในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย รวมถึงภำรกิจต่ำง  ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำยของเจ้ำหน้ำที่เป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่
ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติมองว่ำ ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในภำพรวมมำกนัก เนื่องจำก 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนต ำบลมีควำมคุ้นเคยใกล้ชิดและมีควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงกัน ระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอก และระหว่ำงผู้น ำในหมู่บ้ำนรวมถึงประชำชนในหมู่บ้ำนบำงพ้ืนที่ 
อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ส่งผลให้กำรประสำนงำนโดยส่วนใหญ่เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น   
อำจเปลี่ยนแปลงไปบ้ำงเพียงวิธีกำรประสำนงำนระดับบุคคลที่แตกต่ำงกันออกไป ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ
ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้ให้ข้อมูลว่ำ 

“โครงสร้ำงองค์กรของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ ก็แบ่งงำนกัน
รับผิดชอบอย่ำงเรียบง่ำยตำมค ำสั่งมอบหมำยของพัฒนำกำรอ ำเภอ ไม่มีควำมซับซ้อน           
และเรำก็สำมำรถช่วยเหลือกันได้แทบทุกภำรกิจ เพรำะเจ้ำหน้ำที่มีควำมคุ้นเคยกันดี 
ถึงแม้ว่ำจะมีกำรโยกย้ำยบ่อยครั้งโดยเฉพำะพัฒนำกำรอ ำเภอ ย้ำยปีละหนึ่งคน แต่กำร
ท ำงำนในภำพรวมก็ไม่มีปัญหำหรืออุปสรรคใด ๆ เพรำะลักษณะงำนก็คล้ำยคลึงกับ
โครงกำรที่ผ่ำนมำเพียงแต่อำจแตกต่ำงกันในรำยละเอียดเท่ำนั้น เจ้ำหน้ำที่แต่ละคน
สำมำรถท ำงำนแทนกันได้เพรำะรู้งำนกันดีอยู่แล้ว อำจต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมบ้ำงเล็กน้อย                  
ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกก็รำบรื่นดี คุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดี แต่หัวใจ
ของโครงกำรนี้คือกำรประสำนงำนกับหมู่บ้ำนเป้ำหมำย เพรำะลักษณะโครงกำรต้อง
อำศัยควำมร่วมมือกับผู้น ำในหมู่บ้ำนและชำวบ้ำนเป็นอย่ำงมำก วิธีกำรประสำนควำม
ร่วมมือกับหมู่บ้ำนหรือผู้น ำในหมู่บ้ำนจึงเป็นสิ่งส ำคัญ ต้องอำศัยควำมสำมำรถเฉพำะตัว 
เพรำะผู้ใหญ่บ้ำนแต่ละคนไม่เหมือนกัน”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 2 สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 
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 ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิชี้ให้เห็นว่ำ ลักษณะโครงสร้ำงของส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอมีควำมเรียบง่ำย ไม่ซับซ้อน แต่ก็ไม่มีควำมเหมำะสมเช่นเดียวกัน เนื่องจำก
จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่สัมพันธ์กับปริมำณงำนที่รับผิดชอบ และเจ้ำหน้ำที่ต้องรับผิดชอบโครงกำรทั้ง
กระบวนกำร ซึ่งนโยบำยขนำดใหญ่ที่มีผู้รับผิดชอบเพียงไม่กี่คนอำจล่ำช้ำและเสี่ยงต่อกำรเกิดข้อผิดพลำด
จำกกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ได้ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงข้อคิดเห็น
ไว้ว่ำ 

“ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอ มีโครงสร้ำงไม่ซับซ้อนเท่ำไหร่ เพรำะมี
เจ้ำหน้ำที่จ ำนวนน้อยตำมจ ำนวนต ำบลที่มีอยู่ในอ ำเภอนั้น ๆ เจ้ำหน้ำที่หนึ่งคนต้อง
ประสำนงำนต ำบลสองแห่งขึ้นไป อ ำเภอเลำขวัญเองก็มีเจ้ำหน้ำที่อยู่แค่ 4 คน และ
พัฒนำกำรอ ำเภออีก 1 คน ซึ่งอำจมองได้ว่ำมีเจ้ำหน้ำที่น้อยเกินกว่ำปริมำณงำนที่ได้รับ
มอบหมำยด้วยซ้ ำ โดยเฉพำะโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนที่เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ 
แต่มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลโครงกำรไม่กี่คน และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องท ำงำนทุก
อย่ำงที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ตั้งแต่กำรขออนุมัติด ำเนินงำน กำรจัดท ำรำยละเอียด
โครงกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรด ำเนินกิจกรรมในหมู่บ้ำน 
ตลอดจนกำรบันทึกผลกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อำจน ำมำซึ่งข้อผิดพลำดได้ง่ำย เพรำะ
เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนไม่อำจรู้ครอบคลุมทุกเรื่องของโครงกำร จึงไม่มีควำมเหมำะสม
เท่ำที่ควร”...(ผู้ให้ของมูลส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิมหำวิทยำลัยรัชภัฏ
กำญจนบุรี สัมภำษณ์วันที่ 17 สิงหำคม 2562) 

 จำกข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญที่อธิบำยไว้ต่อลักษณะโครงสร้ำงและควำมซับซ้อนของหน่วย
ปฏิบัติ พบว่ำ โครงสร้ำงของหน่วยปฏิบัติระดับอ ำเภอมีควำมเรียบง่ำย ไม่ซับซ้อน แต่ไม่เหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติเท่ำที่ควร เนื่องจำกปริมำณเจ้ำหน้ำที่ ไม่สัมพันธ์กับปริมำณงำนที่เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมำย และโครงกำรมีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบน้อยเกินไป ซึ่งอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลที่คำดหวังจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่ดีเท่ำท่ีควร 

 องค์ประกอบท่ีสอง ควำมชัดเจนของกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยปฏิบัติ 

 กำรก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติในระดับต่ำง ๆ ก ำหนดตำม
กฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนนั้น ๆ ขึ้น โดยที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอจัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวง
มหำดไทย แบ่งส่วนรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2552 มีอ ำนำจหน้ำที่ 2 
ประกำร ได้แก่ (1) ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนในอ ำเภอ (2) ปฏิบัติงำนร่วมกับ
หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย นอกจำกนี้ ส ำนักงำน
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พัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอยังได้แต่งตั้งค ำสั่งระดับอ ำเภอ แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำนไว้อีกด้วย  

 ในส่วนของกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ จำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ พบว่ำ กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนระบุไว้ใน
กฎกระทรวงมหำดไทย ไม่มีควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ มีควำมหมำยแบบกว้ำงสำมำรถตีควำมได้
หลำกหลำย ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมสับสนต่อเจ้ำหน้ำที่ในบทบำทภำรกิจและควำมรับผิดชอบของตนเอง  
ในส่วนของกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนมีควำมชัดเจนแต่ไม่เหมำะสม 
โดยจัดท ำเป็นค ำสั่งระดับอ ำเภอซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ แต่อย่ำงไรก็ตำม              
เนื่องด้วยภำรกิจควำมรับผิดชอบและปริมำณงำนที่มำกเกินจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่
แต่ละคนต้องร่วมปฏิบัติโดยไม่เก่ียงควำมรับผิดชอบตำมค ำสั่ง ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่ำ 

“ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวงมหำดไทย โดยก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่ไว้เพียงสองข้อเท่ำนั้น และก ำหนดไว้เพียงให้เป็นหน่วยประสำนงำน
ระหว่ำงชำวบ้ำนกับรำชกำร และให้เรำท ำหน้ำที่สนับสนุนหน่วยงำนอื่น ตำมแต่ที่เขำจะ
ร้องขอหรือสั่งกำร ซึ่งจะเห็นว่ำเรำไม่มีหน้ำที่ที่ชัดเจนว่ำท ำอะไรบ้ำง ไม่เหมือนกับ
หน่วยงำนอ่ืน ๆ เช่น เกษตรอ ำเภอ หรือ กศน. ซึ่งอำจเพรำะเหตุนี้ท ำให้เรำมีภำระงำน
ที่มำกและหลำกหลำย ทั้งในส่วนของกำรสร้ำงอำชีพ กำรจัดตลำดชุมชน กำรท่องเที่ยว 
ดูแลกองทุนต่ำง ๆ หรือแม้แต่ยำเสพติด ซึ่งมีควำมหลำกหลำยของภำรกิจค่อนข้ำงมำก 
โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วนที่นำยอ ำเภอมอบให้พัฒนำชุมชนอ ำเภอเป็นหน่วยด ำเนินกำร
โดยตลอด ท ำให้เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนแบกรับภำระเพ่ิมขึ้น ในส่วนของกำรแบ่งหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน ได้แต่งตั้งเป็นค ำสั่งระดับอ ำเภอที่ชัดเจน แต่
ท้ำยที่สุดแล้วเจ้ำหน้ำที่ทุกคนก็ต้องช่วยกันท ำงำนโดยไม่เกี่ยงว่ำเป็นงำนของใคร     
เพรำะถ้ำไม่ช่วยกันก็จะท ำงำนไม่ทันตำมที่ก ำหนด ซึ่งโดยส่วนมำกเรำก็เลิกงำนช้ำกว่ำ
เวลำรำชกำรอยู่บ่อยครั้ง”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
อ ำเภอเลำขวัญคนที่ 1 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง นักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิมองว่ำ ภำรกิจของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับหมู่บ้ำน โดยมีประชำชนในหมู่บ้ำนเป็นเป้ำหมำยส ำคัญ ในขณะที่กฎหมำยก ำหนดบทบำท
หน้ำที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในหมู่บ้ำนเป็นส ำคัญ และภำรกิจดังกล่ำว
ครอบคลุมตั้งแต่ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชนซึ่งเป็นภำรกิจหลัก ภำรกิจเร่งด่วน เช่น นโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยจังหวัด และโครงกำรระดับอ ำเภอ แต่ข้อจ ำกัดที่ส ำคัญคือ มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่สัมพันธ์กับ
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ปริมำณงำนที่ได้รับมอบหมำย ท ำให้ในบำงครั้งเจ้ำหน้ำที่มีมุมมองว่ำ เป็นกำรเพ่ิมภำระหน้ำที่ให้กับ
ตนเอง และไม่เต็มใจปฏิบัติงำนเท่ำที่ควร ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิอธิบำย
อย่ำงน่ำสนใจไว้ว่ำ 

“ภำรกิจของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอมีควำมหลำกหลำย และเกี่ยวข้อง
กับกำรประสำนงำนระดับหมู่บ้ำนแทบทั้งสิ้น โดยกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรส่วนใหญ่
คือประชำชนในหมู่บ้ำน และในส่วนอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดให้เป็นผู้สนับสนุนหน่วยงำน
อ่ืน และท ำตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำย อำจส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนมีปริมำณงำนที่
เพ่ิมมำกขึ้น ทั้งโครงกำรยุทธศำสตร์ของกรมกำรพัฒนำชุมชน โครงกำรระดับจังหวัด 
โครงกำรระดับอ ำเภอ และค ำสั่งนำยอ ำเภอที่มอบหมำยให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนเป็น
หน่วยรับผิดชอบ  ซึ่ งนับวันจะมำกขึ้น  แต่ ในขณะที่ปริมำณเจ้ำหน้ำที่ มีจ ำกัด              
แต่ละอ ำเภอมีเจ้ำหน้ำที่ไม่เท่ำกัน อ ำเภอเล็กมีเจ้ำหน้ำที่น้อยกว่ำแต่ปริมำณงำนมี
เท่ำกันแทบทุกอ ำเภอ ท ำให้แต่ละคนต้องรับผิดชอบงำนที่มำกขึ้น”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมหำวิทยำลัยรำชภัฏ-กำญจนบุรี สัมภำษณ์วันที่ 17 สิงหำคม 2562) 

 ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอีกท่ำนมองว่ำ เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนมีภำรกิจควำม
รับผิดชอบมำกมำย กำรจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยควำมรับผิดชอบอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ ซึ่งแต่ละ
ภำรกิจมีตัวชี้วัดก ำกับไว้ เจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมให้บรรลุตัวชี้วัดที่ก ำหนด ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ
ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกล่ำวเพ่ิมเติมไว้ว่ำ 

“กำรจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ จัดท ำเป็นค ำสั่ง
ระดับอ ำเภอ โดยพัฒนำกำรอ ำเภอจะเป็นผู้พิจำรณำควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ที่
เหมำะสมกับลักษณะงำน และเจ้ำหน้ำที่หนึ่งคนมีงำนในควำมรับผิดชอบมำกกว่ำสิบ
งำน เพรำะปริมำณงำนมีมำกกว่ำจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ แต่ถึงงำนจะมำก
เพียงใด เจ้ำหน้ำที่ก็ต้องปฏิบัติงำนให้ทันตำมเวลำที่ก ำหนด เพรำะมีผลต่อกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัด”...(ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 4 สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในขณะเดียวกัน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนอีกท่ำนอธิบำยให้ทรำบถึงปริมำณงำนที่รับผิดชอบไม่
สอดคล้องกับจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและทันตำมเวลำที่
ก ำหนด เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องล ำดับควำมส ำคัญของงำน โดยพิจำรณำปฏิบัติงำนที่มีตัวชี้วัดก ำกับให้
แล้วเสร็จก่อนเป็นส ำคัญ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติท่ำนหนึ่ง ได้อธิบำย
เพ่ิมเติมไว้ว่ำ 
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“ปริมำณงำนมีมำกว่ำเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ต้องจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำน
ก่อนหลัง โดยงำนยุทธศำสตร์ที่มีตัวชี้วัดก ำกับผลส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
อย่ำงเช่นโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน จะถูกจัดไว้เป็นล ำดับแรกที่ต้องน ำไปปฏิบัติให้
ส ำเร็จก่อนโครงกำรประเภทที่ไม่มีตัวชี้วัดก ำกับ เพรำะว่ำกำรประเมินเงินเดือนพิจำรณำ
จำกตัวชี้วัดเป็นหลัก”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซ่ึงเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ
เลำขวัญคนที่ 2 สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนควำมชัดเจนในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ เจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมองว่ำ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญสำมำรถประสำนควำมร่วมมือกับหมู่บ้ำนได้ง่ำย
กว่ำส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ จึงได้รับมอบหมำยภำรกิจต่ำง ๆ ที่มีประชำชนในหมู่บ้ำนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยอยู่
บ่อยครั้ง ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบำยได้ให้ข้อมูลไว้เพียงว่ำ 

“สำเหตุที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอได้รับมอบหมำยงำนที่มำกมำย อำจ
เป็นเพรำะว่ำสำมำรถติดต่อประสำนควำมร่วมมือกับหมู่บ้ำนและประชำชนในพ้ืนที่ได้
ดีกว่ำหน่วยงำนอื่น เมื่ออ ำเภอได้รับมอบหมำยนโยบำยเร่งด่วนจำกรัฐบำลหรือจำกผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ที่มีลักษณะต้องเข้ำไปด ำเนินกิจกรรมกับประชำชนในหมู่บ้ำนโดยไม่ได้ชี้
เฉพำะว่ำหน่วยงำนใดเป็นเจ้ำภำพ มักจะมอบหมำยให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนเป็น
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจำกเห็นว่ำ เป็นหน่วยงำนเดียวที่สำมำรถประสำนงำนกับหมู่บ้ำน
เป้ำหมำยได้ดีกว่ำหน่วยงำนอ่ืน ๆ และมีกฎหมำยก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนให้
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนระดับพื้นท่ี”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 2 สัมภำษณ์วันที่ 10 สิงหำคม 2562) 

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ ในประเด็นควำมชัดเจนของกำร
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยปฏิบัติ สำมำรถสรุปได้ 2 ประเด็นที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (1) กำรก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยขำดควำมชัดเจนแบบชี้เฉพำะ กล่ำวคือ กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่โดยใช้
ข้อควำมที่มีควำมหมำยแบบกว้ำง สำมำรถตีควำมได้หลำกหลำยทิศทำง ท ำให้ เจ้ำหน้ำที่และ
ผู้บังคับบัญชำสับสนและไม่สำมำรถระบุได้อย่ำงเฉพำะเจำะจงถึงหน้ำที่ที่แท้จริงของส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนระดับอ ำเภอ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ ซึ่งมีลักษณะงำน
ที่หลำกหลำย ในขณะที่จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีไม่เพียงพอต่อปริมำณงำนที่มีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำนเกิดปัญหำอยู่บ่อยครั้ง (2) กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนโดย
จัดท ำเป็นค ำสั่งระดับอ ำเภอ มีควำมชัดเจนและเหมำะสมในภำพรวม แต่ในทำงปฏิบัติ เจ้ำหน้ำที่ถูก
มอบหมำยภำรกิจเร่งด่วนที่นอกเหนือจำกค ำสั่งแต่งตั้งอยู่บ่อยครั้ง ท ำให้เบียดบังกำรน ำนโยบำยสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนไปปฏิบัติ เป็นอย่ำงมำก แต่อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนได้พิจำรณำ
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ควำมส ำคัญของภำรกิจที่ ได้รับมอบหมำยและสำมำรถปฏิบัติงำนภำยในเวลำที่ก ำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 องค์ประกอบที่สาม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงำนภำยนอก และระหว่ำง
หน่วยปฏิบัติกับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน 

 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับ
หมู่บ้ำน ภำยใต้กำรสนับสนุนของหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สนับสนุนสถำนที่
ด ำเนินกิจกรรมและอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย และสนับสนุนงบประมำณต่อ
ยอดกิจกรรมของกลุ่มอำชีพที่ เกิดจำกโครงกำร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ต่อยอดกลุ่มอำชีพเข้ำสู่
กระบวนกำรวิสำหกิจชุมชน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 
สนับสนุนวิทยำกรฝึกอบรมอำชีพในกรณีที่ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกร
ถ่ำยทอดควำมรู้และฝึกอบรมอำชีพให้แก่ครัวเรือน หรือไม่สำมำรถจัดหำปรำชญ์ชุมชนที่มีควำมรู้
เกี่ยวข้องกับอำชีพนั้น ๆ ได้ และต่อยอดกิจกรรมกลุ่มอำชีพ กำรพัฒนำทักษะฝีมือประกอบอำชีพต่ำง ๆ 
เป็นต้น ในส่วนของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับหมู่บ้ ำน มีลักษณะส ำคัญ 2 ประกำร คือ             
(1) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับผู้น ำในหมู่บ้ำน ถือได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของ
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง 
ๆ ของนโยบำย (2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน
ในหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นควำมสัมพันธ์ในทำงบวกต่อกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกันและกัน ในกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน 

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ พบว่ำ ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงำนรำชกำรภำยนอกและระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับกลุ่มเป้ำหมำยในหมู่บ้ำน          
มีควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน มีควำมเป็นกันเอง เนื่องจำกมีควำมคุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดี ทั้งในระดับที่
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ซึ่งต่ำงก็อำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เสมอมำ 
ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติให้ข้อมูลไว้ว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนทุกคนล้วนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
เกษตร เจ้ำหน้ำที่ กศน. เจ้ำหน้ำที่ อบต. และหน่วยงำนอ่ืนภำยในอ ำเภอ เพรำะรู้จัก
คุ้นเคยกันมำก่อน ท ำงำนและประสำนควำมร่วมมือกันอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในทำงส่วนตัว
และที่เป็นทำงกำรสำมำรถขอควำมร่วมมือหรือประสำนงำนต่ำง ๆ ได้โดยง่ำย ทั้งที่เป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำชุมชนกับ
หมู่บ้ำนเป้ำหมำยส่วนใหญ่เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนต ำบลก็จะมีควำมคุ้นเคยกับ
ผู้ใหญ่บ้ำนแต่ละหมู่บ้ำนอยู่พอสมควร จึงขอควำมร่วมมือและประสำนงำนได้ดีในระดับ
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หนึ่ง แต่ในบำงหมู่บ้ำนที่เรำไม่สนิทกับผู้น ำ เรำก็อำศัยอ ำนำจของนำยอ ำเภอในกำรขอ
ควำมร่วมมือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ และสำมำรถสร้ำงควำมสนิทคุ้นเคยระหว่ำงกันได้ใน
ภำยหลัง ส ำหรับทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนแรก ๆ ก็ต้องประสำนงำนกับผู้น ำใน
หมู่บ้ำนก่อน แต่พอด ำเนินกิจกรรมไประยะเวลำหนึ่ง ปรำชญ์ชุมชนก็จะมีควำมคุ้นเคย
กับเจ้ำหน้ำที่ดี โดยที่ไม่ต้องติดต่อประสำนงำนผ่ำนผู้ใหญ่บ้ำนอีกต่อไป ส่วนวิธีกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับประชำชนในหมู่บ้ำนเป็นควำมสำมำรถเฉพำะตัวของเจ้ำหน้ำที่            
แต่ละคน”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ   
คนที่ 3 สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรำชกำรภำยนอกได้กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนไว้
อย่ำงสอดคล้องกัน ซึ่งโดยปรกติของธรรมเนียมปฏิบัติกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยรำชกำร       
ต้องท ำหนังสือรำชกำรเพ่ือประสำนงำนในกิจกรรมต่ำง ๆ แต่ในขณะที่ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนสำมำรถท ำให้กำรติดต่อประสำนงำนท ำได้ง่ำยขึ้น แบบไม่ เป็นทำงกำร           
โดยไม่จ ำเป็นต้องอำศัยหนังสือรำชกำรในบำงกรณี ซึ่งมีควำมรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ ดังที่ ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 
ได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่ กศน. กับเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีควำมคุ้นเคยกันดี เคยท ำงำน
ร่วมกันมำนำนแล้ว ท ำให้กำรประสำนงำนขอควำมร่วมมือต่ำง ๆ ท ำได้โดยง่ำย เช่นกำร
หยิบยืมอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม เรำจะติดต่อไปล่วงหน้ำเพ่ือบอกให้เจ้ำหน้ำที่
รับทรำบและตรวจสอบให้ก่อนว่ำมีสิ่งที่เรำต้องกำรหรือไม่ ถ้ำมีก็จะท ำหนังสือรำชกำร
ไปภำยหลัง ถ้ำเรำไม่คุ้นเคยกันมำก่อน กำรติดต่อรำชกำรต่ำง ๆ คงต้องประสำนงำน
ผ่ำนหนังสือรำชกำรเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งเสียเวลำเป็นอย่ำงมำก”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 
คนที่ 1 สัมภำษณ์วันที่ 24 สิงหำคม 2562) 

 ในขณะที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ก่อนกำรด ำเนินกิจกรรม
หมู่บ้ำนมีควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหนึ่งเท่ำนั้น กำรติดต่อประสำนงำนจึง
ต้องอำศัยหนังสือรำชกำรในครั้งแรก หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำน และติดต่อมำยังผู้ใหญ่บ้ำน
โดยตรง และปัจจุบันสำมำรถประสำนงำนกับปรำชญ์ชุมชนเองได้โดยไม่จ ำเป็นต้องติดต่อผ่ำนผู้น ำใน
หมู่บ้ำน ดังที ่ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยได้ให้ข้อมูลไว้ว่ำ 

“กำรติดต่อครั้งแรก เจ้ำหน้ำที่ส่งหนังสือจำกอ ำเภอมำให้ผม และขอให้ผม
ส ำรวจครัวเรือนยำกจน และปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำน พร้อมส่งรำยชื่อให้อ ำเภอ 
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หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ก็ลงมำยังหมู่บ้ำน ให้ผมพำไปหำปรำชญ์ชุมชน จนมำถึงช่วงท ำ
กิจกรรม เจ้ำหน้ำที่ก็สำมำรถติดต่อกับปรำชญ์ชุมชนได้โดยที่ไม่ต้องผ่ำนผู้ใหญ่บ้ำน
อีก”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยคนที่ 5 สัมภำษณ์วันที่     
12 กรกฎำคม 2562) 

 ทั้งนี้ ข้อมูลส ำคัญที่สำมำรถรวบรวมได้จำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ ชี้ให้เห็นว่ำ ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ มีสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงหน่วยรำชกำรภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และยกระดับต่อ
ยอดกิจกรรมของกลุ่มอำชีพที่เกิดจำกนโยบำย โดยอำศัยควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในกำรติดต่อ
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ในขณะเดียวกัน ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ มีควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงผู้น ำหมู่บ้ำนและทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน โดยในครั้งแรกอำศัยอ ำนำจของนำยอ ำเภอ         
ในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ใหญ่บ้ำนและหน่วยปฏิบัติ หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับประชำชนในหมู่บ้ำน เพ่ือให้กำรติดต่อประสำนควำมร่วมมือเป็นไปได้
อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนระดับต่ำง  ๆ มีส่วนส ำคัญต่อกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยระดับหมู่บ้ำนที่จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือของคนหมู่มำกซึ่งมีควำมต้องกำรแตกต่ำง
กัน ดังนั้น กำรประสำนควำมร่วมมือโดยอำศัยควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันย่อมได้รับควำมร่วมมือจำก
กลุ่มเป้ำหมำยมำกกว่ำวิธีกำรที่เป็นทำงกำร 

 องค์ประกอบท่ีสี่ ควำมสอดคล้องของนโยบำยที่มีต่อภำรกิจของหน่วยปฏิบัติ 

 นโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในนโยบำยตำม
ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 มุ่งลดปัญหำ
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน แก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ รวมทั้ งเพ่ิมศักยภำพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจมำกขึ้น  ขับเคลื่อนภำยใต้แผนงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง                    
โดยมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยน ำนโยบำยไปบูรณำกำรสู่แผนกำรปฏิบัติ และก ำหนดเป็นโครงกำร
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ แบ่งปันควำมสุข โครงกำรดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก แก้ปัญหำ
หนี้สินนอกระบบ และลดปัญหำควำมยำกจนระดับครัวเรือน พัฒนำคุณภำพชีวิตและขยำยโอกำสคน
ยำกจนในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและกำรให้บริกำรของรัฐเป็นส ำคัญ ซึ่งกระทรวงมหำดไทยเล็งเห็นควำม
สอดคล้องของนโยบำยต่อวิสัยทัศน์กรมกำรพัฒนำชุมชน ที่ก ำหนดไว้ว่ำ เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและ
ชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภำยในปี 2565 จึงมอบหมำยให้น ำนโยบำยในส่วนของกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
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ระดับครัวเรือน พัฒนำคุณภำพชีวิตและขยำยโอกำสคนยำกจนในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและกำรให้บริกำร
ของรัฐให้กรมกำรพัฒนำชุมชนบูรณำกำรสู่ขั้นตอนกำรปฏิบัติ  

 กรมกำรพัฒนำชุมชนก ำหนดให้กำรพัฒนำอำชีพครัวเรือน เป็น ๑ ใน ๓ ปัจจัยขับเคลื่อนวำระ
กรมกำรพัฒนำชุมชนปี 2560 หรือ CDD Agenda 2017 โดยมุ่งยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนมีควำมมั่นคง 
ประชำชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่ำงมีควำมสุข โดยบูรณำกำรนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติภำยใต้ โครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐำน
รำก คือ กำรสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนในชุมชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น มีควำมมั่นคง ยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข ด้วยกำรสร้ำงอำชีพผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนภำยใต้แนวคิด ชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำน 
ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนโครงกำร ซึ่งจะเห็นได้ว่ำนโยบำย
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบำยระดับกรม โดยกรมกำรพัฒนำ
ชุมชนเป็นองค์กำรผู้ก ำหนดนโยบำย รวมถึงก ำหนดมำตรกำร กระบวนกำร และวิธีกำรขั้นตอนน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ โดยมีหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ เป็นหน่วยงำนภำครัฐผู้น ำนโยบำยไป
ปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน มีเป้ำหมำยครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนในประเทศภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

 เมื่อพิจำรณำในส่วนของควำมสอดคล้องของนโยบำยต่อภำรกิจของหน่วยปฏิบัติ พบว่ำ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกรมกำรพัฒนำชุมชน ที่ก ำหนดไว้ 4 ประกำร ประกอบด้วย (1) สร้ำงสรรค์
ชุมชนพ่ึงตนเองได้ (2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัว (3) เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มีประสิทธิภำพ
และมีธรรมำภิบำล และ (4) เสริมสร้ำงองค์กรให้มีสมรรถนะสูง นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจ
กรมกำรพัฒนำชุมชนในส่วนของกำรพัฒนำระบบกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนสำมำรถก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำตนเองในระดับครัวเรือนได้และกำรเรียนรู้กำรพ่ึงตนเองอย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ โดยใช้กลไกชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำนในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใน
หมู่บ้ำน และสร้ำงระบบกลไกและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 ในส่วนของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติระดับอ ำเภอในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยในระดับหมู่บ้ำน ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญชี้ให้เห็นว่ำ นโยบำยมีควำมสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชนเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกกรมกำรพัฒนำชุมชนเป็น
ผู้ก ำหนดนโยบำย และบูรณำกำรนโยบำยไปสู่วิธีกำรปฏิบัติ รวมถึงกำรประเมินผลนโยบำย จึงสำมำรถ
ก ำหนดมำตรกำรของนโยบำยให้มีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมกำรพัฒนำชุมชนได้ ดังที่  ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอธิบำยไว้ว่ำ 

“กรมกำรพัฒนำชุมชนเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงมหำดไทย ตั้งแต่
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ปีพ.ศ. 2560 ซึ่งในตอนนั้นเป็นปีแรกที่ประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12 และรัฐบำลก็ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำชุมชนมำกขึ้น จึงเกิดเป็น
โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน ซึ่งเป็นโครงกำรฝึกอำชีพในระดับครัวเรือนพ้ืนที่หมู่บ้ำน
เหมือนที่เคยท ำมำก่อนแล้ว แต่ต่ำงกันตรงที่ให้ชำวบ้ำนสอนกันเอง โครงกำรนี้ กรมกำร
พัฒนำชุมชนริเริ่มและก ำหนดมำตรกำรเองทั้งหมด แล้วเสนอให้รัฐบำลพิจำรณำ ดังนั้น 
จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมฯ เป็นอย่ำงมำก”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 1 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนของนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มองว่ำ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอเหมำะสม
เพียงพอส ำหรับน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที่ เนื่องจำกกฎหมำยก ำหนดบทบำทหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน ประกอบกับพัฒนำกรเป็นข้ำรำชกำรที่
สำมำรถเข้ำถึงประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชนได้มำกกว่ำข้ำรำชกำรหน่วยงำนอ่ืน ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ
ซึ่งเป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ว่ำ 

“ถ้ำพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ ๑๐     
กำรจัดตั้ งกรมกำรพัฒนำชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย               
โดยภำรกิจในขณะนั้น คือ ปรับปรุงคุณภำพชีวิตของประชำชนในชนบทโดยกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและกำรพัฒนำตนเอง และกฎกระทรวงมหำดไทย ก ำหนดให้
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอเป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำชุมชน และมีผู้
กล่ำวไว้ว่ำ พัฒนำกรเป็นข้ำรำชกำรที่สำมำรถเข้ำถึงชำวบ้ำนมำกที่สุด ดังนั้น               
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหมู่บ้ำนและจำกชำวบ้ำน จึง
ต้องประสำนงำนผ่ำนพัฒนำกรแทบทั้งสิ้น โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนก็เช่นเดียวกัน 
เป็นโครงกำรที่ต้องอำศัยศักยภำพของประชำชนในหมู่บ้ำนในกำรขับเคลื่อนกิจกรรม จึง
มีควำมเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่ให้พัฒนำกรเป็นผู้ด ำเนินโครงกำร”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ซึ่ง
เป็นนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัย รำชภัฏกำญจนบุรี  สัมภำษณ์ วันที่                        
17 สิงหำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง พัฒนำกรเป็นข้ำรำชกำรเพียงหน่วยงำนเดียวที่ประชำชนในหมู่บ้ำนให้ควำม
ไว้วำงใจ และสำมำรถประสำนควำมร่วมมือกับประชำชนและผู้น ำในหมู่บ้ำนได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น               
พัฒนำกรจึงมีควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในหมู่บ้ำน ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยให้ข้อมูลไว้ว่ำ 

“พัฒนำกรเข้ำมำท ำโครงกำรฝึกอำชีพในหมู่บ้ำนนำนกว่ำ 10 ปีแล้ว ตั้งแต่ที่
ผมยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้ำน ผมก็เห็นแต่พัฒนำกรนี่แหละที่เข้ำมำในหมู่บ้ำนบ่อยที่สุด 
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บำงวันก็เข้ำมำพูดคุยกับชำวบ้ำนเฉย ๆ จนรู้จักคุ้นเคยกับชำวบ้ำนหลำย ๆ คน            
เป็นอย่ำงดี ถ้ำมีโครงกำรที่อำศัยควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนแล้วพัฒนำกรสำมำรถขอ
ควำมร่วมมือได้ง่ำยกว่ำหน่วยงำนอ่ืน”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่บ้ำน
เป้ำหมำยคนที่ 4 สัมภำษณ์วันที่ 7 กรกฎำคม 2562) 

 อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกระบวนกำรสนทนำกลุ่ม มีควำมคิดเห็นในทิศทำง
เดียวกัน คือ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนมีควำมเหมำะสมต่อกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนไปปฏิบัติ
มำกกว่ำหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่สำมำรถประสำนควำมร่วมมือจำกประชำชนและ
ผู้น ำในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยได้โดยง่ำย และมีเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมเชี่ ยวชำญในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับ
ประชำชนในระดับหมู่บ้ำน ประกอบกับอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำลก็มีควำมสอดคล้องกับ
โครงกำรเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกล่ำวไว้ในกำรสนทนำกลุ่มอย่ำงสอดคล้องกันว่ำ 

“ลักษณะของโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
ชำวบ้ำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เพรำะถ้ำพิจำรณำตำมกระบวนกำรของโครงกำร 
เจ้ำหน้ำที่เป็นเพียงผู้ให้กำรสนับสนุนเท่ำนั้น ในขณะที่กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นหน้ำที่
ของทีมวิทยำกรสัมมำชีพ และผู้น ำในหมู่บ้ำนเป็นหลัก ดังนั้น โครงกำรจะส ำเร็จได้ต้อง
อำศัยควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน และเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถประสำนควำม
ร่วมมือของชำวบ้ำนได้ก็มีแต่พัฒนำกรเท่ำนั้น เพรำะพัฒนำกรมักจะคุ้นเคยกับ
ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน และชำวบ้ำนมำก่อนแล้ว โครงกำรจึงเหมำะสมที่จะให้พัฒนำชุมชน
เป็นหน่วยงำนน ำไปปฏิบัติ แม้แต่บทบำทภำรกิจที่ก ำหนดไว้ก็สอดคล้องกับนโยบำยเป็น
อย่ำงยิ่ง”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบำย สนทนำกลุ่ม
วันที่ 28 กรกฎำคม 2562) 

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ ชี้ให้เห็นว่ำ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ 
มีควำมเหมำะสมต่อกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
เป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก เป็นนโยบำยที่ก ำหนดโดยกรมกำรพัฒนำชุมชน จึงมีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของกรมกำรพัฒนำชุมชน นอกจำกนี้ บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกระบวนกำรของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยพัฒนำกรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐเพียงหน่วยงำนเดียวที่สำมำรถสร้ำงควำมคุ้นเคย และประสำนควำมร่วมมือกับหมู่บ้ำนเป้ำหมำย
ให้กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ 
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญเป็นหน่วยปฏิบัติที่มีควำมสอดคล้องกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ   
ในระดับพ้ืนที ่
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 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ มิติลักษณะของหน่วยปฏิบัติ  พบว่ำ (1) ลักษณะโครงสร้ำงและ            
ควำมซับซ้อนของหน่วยปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยเฉพำะโครงสร้ำงของหน่วย
ปฏิบัติระดับอ ำเภอมีควำมเรียบง่ำย ไม่ซับซ้อน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นข้อจ ำกัดปริมำณเจ้ำหน้ำที่ไม่
สัมพันธ์กับปริมำณงำนที่ได้รับมอบหมำย (2) ควำมชัดเจนของกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยขำดควำมชัดเจนแบบชี้เฉพำะ โดยใช้ข้อควำมที่มีควำมหมำยแบบกว้ำง สำมำรถตีควำมได้
หลำกหลำยทิศทำง และกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน
ในภำพรวมแต่ไม่เหมำะสม ในทำงปฏิบัติ เจ้ำหน้ำที่ได้รับมอบหมำยนโยบำยเร่งด่วนเพ่ิมเติม ส่งผลให้ไม่
สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยได้อย่ำงเต็มที่ (3) หน่วยปฏิบัติมีสัมพันธภำพที่ดีกับหน่วยงำนรำชกำรภำยนอก 
ในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ลักษณะให้กำรสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และ
ยกระดับต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มอำชีพที่เกิดจำกนโยบำย ส่วนสัมพันธภำพระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับ
ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนมีลักษณะแบบไม่เป็นทำงกำรจะสำมำรถประสำนควำมร่วมมือจำก
ประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยได้ดีกว่ำวิธีกำรที่เป็นทำงกำร (4) นโยบำยมีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของกรมกำรพัฒนำชุมชน และบทบำทหน้ำที่ของพัฒนำกรมีควำมเหมำะสม
เพียงพอต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ภำพรวมจำกข้อมูลส ำคัญอำจกล่ำวได้ว่ำ ลักษณะ
และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ มีควำมเหมำะสมต่อกำรน ำนโยบำยสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเป็นอย่ำงยิ่ง  

 มิติที่ 6 บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

 มิติที่ 6 บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ (1) กำรสนับสนุน
และคัดค้ำนระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงำนภำยนอก และระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับประ ชำชน
ผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน (2) กำรสนับสนุนและคัดค้ำนของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (3) ควำมเหมำะสม
ของวิธีกำรหรือขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติต่อบริบทสภำพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่  และ (4) กำร
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่ำนิยมในกำรประกอบอำชีพของครัวเรือนเป้ำหมำย 

 ผลกำรศึกษำวิจัยในมิติที่ 6 บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง แสดงรำยละเอียดและ
สำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบที่หนึ่ง กำรสนับสนุนและคัดค้ำนระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงำนภำยนอก และ
ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน 

 ถึงแม้ว่ำกำรก ำหนดนโยบำย และน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับกรมกำรพัฒนำชุมชนเพียงองค์กำรเดียว โดยมีส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
ระดับจังหวัดและอ ำเภอเป็นหน่วยปฏิบัติงำนระดับพ้ืนที่ก็ตำม แต่ก็ไม่อำจปฏิเสธได้ว่ำมีหน่วยงำน
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รำชกำรอ่ืน เข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่นโยบำยไม่สำมำรถสนับสนุนได้ และกำรยกระดับต่อยอดกิจกรรมต่ำง  
ๆ ที่เกิดขึ้นจำกนโยบำย ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 7 แห่ง ในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ 
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ และส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ  
ซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำรที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมของนโยบำยมำโดยตลอด 
ถ้ำปรำศจำกกำรสนับสนุนและต่อยอดนโยบำยมีโอกำสประสบปัญหำต่ำง ๆ มำกมำย และอำจไม่สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยในภำพรวมได้โดยง่ำย แต่อย่ำงไรก็ตำม ทัศนคติของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อ
นโยบำยเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ทั้งนี้ กำร
สนับสนุนหรือคัดค้ำนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติของประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนต้องพิจำรณำให้
ควำมส ำคัญเป็นล ำดับต้น 

 ในบริบทของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ในส่วนกำร
สนับสนุนและกำรคัดค้ำนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องกับนโยบำยใน
ลักษณะต่ำง ๆ พบว่ำ ที่ท ำกำรอ ำเภอเลำขวัญโดยนำยอ ำเภอเลำขวัญ พิจำรณำเห็นชอบและอนุมัติให้
ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยอย่ำงรวดเร็ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 7 แห่ง ในพ้ืนที่อ ำเภอ
เลำขวัญ สนับสนุนทรัพยำกรในส่วนที่นโยบำยไม่สำมำรถจัดหำได้ รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่
ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ และสนับสนุนกำรต่อยอดกลุ่มอำชีพที่เกิดจำกนโยบำยในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 
งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เป็นต้น ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ต่อยอดกลุ่ม
อำชีพที่เกิดจำกนโยบำยผ่ำนกำรจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชน และส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ สนับสนุนวิทยำกรฝึกอบรมอำชีพตำมที่หมู่บ้ำนร้องขอ ในกรณีที่
ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนไม่สำมำรถจัดหำปรำชญ์ชุมชนผู้มีควำมรู้ในอำชีพที่ครัวเรือนสัมมำชีพต้องกำร
ฝึกอบรมได้ นอกจำกนี้ยังส่งเสริมกลุ่มอำชีพให้เข้ำถึงองค์ควำมรู้และสนับสนุนงบประมำณในกำรต่อยอด
กลุ่มอำชีพ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอธิบำยไว้ว่ำ 

“หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ในอ ำเภอ ให้กำรสนับสนุนโครงกำรเป็นอย่ำงดี 
โดยเฉพำะ นำยอ ำเภอเลำขวัญ พิจำรณำอนุมัติโครงกำรอย่ำงรวดเร็วเพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมเวลำที่ก ำหนดได้ เกษตรอ ำเภอ สนับสนุนกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ให้จัดตั้งเป็น
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ในขณะที่  กศน. อ ำเภอ สนับสนุนวิทยำกรฝึกอำชีพ และ
งบประมำณต่อยอดกลุ่มอำชีพ รวมถึง อบต. ทั้ง 7 แห่ง ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นที่โครงกำรไม่อำจซื้อได้ ดูแลด้ำนสถำนที่ฝึกอบรมอำชีพ และต่อยอดกลุ่มอำชีพ
ของชำวบ้ำน ทั้งในส่วนของงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และยังพำกลุ่มไปศึกษำดูงำน
พัฒนำศักยภำพนอกสถำนที่อีกด้วย”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 1 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 
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 ในมุมมองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญทั้ง 7 แห่ง มีควำมคิดเห็น
สอดคล้องในทำงเดียวกัน โดยกำรสนับสนุนโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นภำรกิจหนึ่งของรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดให้สนับสนุนหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำคใน
กำรปฏิบัติภำรกิจในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของตนเอง ทั้งนี้ กำรสนับสนุนสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที่
หน่วยงำนรำชกำรอ ำเภอร้องขอ และอยู่ในขอบเขตที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถให้กำรสนับสนุน 
ในส่วนของกำรพัฒนำอำชีพและส่งเสริมกลุ่มอำชีพเป็นภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่ง
เช่นเดียวกัน ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ง 7 แห่ง ได้อธิบำยอย่ำง
สอดคล้องไว้ว่ำ 

“อบต. ทุกแห่ง ยินดีให้กำรสนับสนุนโครงกำรต่ำง ๆ ของอ ำเภอ ที่ด ำเนินงำน
ในเขตพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของ อบต. แต่ละแห่ง ตำมที่หน่วยงำนรำชกำรร้องขอมำ 
เพรำะเป็นภำรกิจที่ก ำหนดไว้ให้ อบต. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงำนรำชกำรส่วน
ภูมิภำคที่ด ำเนินงำนในพ้ืนที่อยู่แล้ว ในส่วนที่ อบต. จะสนับสนุนได้ ส่วนโครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน ที่มีรูปแบบกิจกรรมฝึกอำชีพให้แก่ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน เป็นหนึ่งใน
ภำรกิจหลักของ อบต. อยู่แล้วที่ต้องพัฒนำอำชีพและกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ซึ่ง อบต. ให้กำร
สนับสนุนอย่ำงเต็มที่”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ง 
7 แห่ง สนทนำกลุ่มวันที่ 28 สิงหำคม 2562) 

 กำรสนับสนุนโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของ
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเลำขวัญ ด ำเนินกำรภำยใต้กระบวนกำรจัดตั้งและพัฒนำตำมแนวทำงกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเลำขวัญ อธิบำยไว้ว่ำ 

“เกษตรอ ำเภอสนับสนุนกลุ่มอำชีพที่เกิดจำกโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนโดย
กำรส่ งเสริม ให้ กลุ่ มอำชีพมำขึ้นทะเบียน เป็ นกลุ่ มวิสำหกิจชุมชน และเข้ำสู่
กระบวนกำรพัฒนำกลุ่มตำมแนวทำงวิสำหกิจชุมชน รวมถึงผลผลิตของโครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนก็คือกลุ่มอำชีพ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของวิสำหกิจชุมชนอยู่แล้ว               
เกษตรอ ำเภอสำมำรถต่อยอดกลุ่มอำชีพที่เกิดจำกโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนผ่ำน
กระบวนกำรวิสำหกิจชุมชนนั่นเอง”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอเลำขวัญ สัมภำษณ์วันที่ 10 สิงหำคม 2562) 

  ในกรณีของ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ (กศน.)   
มีส่วนส ำคัญต่อกำรสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยเฉพำะ กำรจัดหำวิทยำกรฝึกอบรมอำชีพให้กับ
ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน ในกรณีที่ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนไม่สำมำรถสอนอำชีพที่ครัวเรือนคัดเลือก 
และไม่สำมำรถจัดหำปรำชญ์ชุมชนจำกหมู่บ้ำนข้ำงเคียงได้ กศน. จึงเป็นหน่วยงำนส ำคัญที่จัดหำวิทยำกร
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ฝึกอำชีพในกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอำชีพ 
และต่อยอดกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ 
กศน. อ ำเภอเลำขวัญ ได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนติดต่อขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกรในกำรฝึกสอนอำชีพ
ให้กับชำวบ้ำนอยู่เป็นประจ ำทุกปี และนอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่ม
อำชีพที่เกิดจำกโครงกำรมำโดยตลอด ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์           
กำรฝึกอบรมที่นอกเหนือจำกโครงกำร และกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท ำ
อำชีพ”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ กศน. อ ำเภอเลำขวัญ สัมภำษณ์วันที่                 
24 สิงหำคม 2562) 

 ทั้งนี้ จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัย พบว่ำ หน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ให้กำรสนับสนุน
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มอำชีพที่เกิดจำกนโยบำยด้วยดีเสมอมำ โดยไม่มีที
ท่ำจะคัดค้ำนหรือไม่เต็มใจสนับสนุนแต่ประกำรใด แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรสนับสนุนและต่อยอดนโยบำย
สำมำรถกระท ำได้ภำยใต้ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนนั้น ๆ และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งคือ             
กำรสนับสนุนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติต้องร้องขอรับกำรสนับสนุนโดยจัดท ำ
เป็นหนังสือรำชกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่ขำดแคลน สถำนที่ด ำเนิน
กิจกรรม ตลอดจนวิทยำกรฝึกอบรมในกิจกรรมต่ำง ๆ ในส่วนของกำรส่งเสริมหรือต่อยอดกลุ่มอำชีพ 
สำมำรถด ำเนินกิจกรรมกับกลุ่มอำชีพได้โดยตรง  

 ในส่วนของกำรสนับสนุนและคัดค้ำนระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับ
หมู่บ้ำน ประกอบด้วย ผู้น ำในหมู่บ้ำนและทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญมองว่ำ               
กำรตอบสนองของกลุ่มเป้ำหมำยเมื่อได้รับทรำบนโยบำยครั้งแรก สำมำรถจ ำแนกได้ 2 กลุ่มบุคคล คือ          
(1) กลุ่มบุคคลผู้สนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้ำน และก ำนัน ซึ่งสำมำรถใช้อ ำนำจทำง
กฎหมำยประสำนควำมร่วมมือน ำนโยบำยไปปฏิบัติระดับหมู่บ้ำนได้ (2) กลุ่มบุคคลผู้นิ่งเฉยต่อกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ ได้แก่ ปรำชญ์ชุมชนโดยส่วนใหญ่ นิ่งเฉยไม่รู้สึกสนับสนุนหรือคัดค้ำนนโยบำยแต่อย่ำง
ใด แต่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในระดับหมู่บ้ำน ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นปรำชญ์ชุมชนได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“ครั้งแรงที่เรำถูกคัดเลือกให้เป็นปรำชญ์ชุมชนท ำหน้ำที่เป็นผู้สอนอำชีพให้กับ
ชำวบ้ำน เรำมองว่ำลักษณะโครงกำรของรำชกำรส่วนใหญ่มีควำมคล้ำยกัน เข้ำมำฝึก
อำชีพให้กับคนยำกจนในหมู่บ้ำนเหมือนกัน ชำวบ้ำนก็ไม่ได้มีควำมรู้สึกดีใจ หรือคัดค้ำน
โครงกำร เพรำะเคยเข้ำร่วมกิจกรรมลักษณะนี้มำแล้วหลำยครั้ง ครั้งแรกผู้ใหญ่บ้ำน
ขอให้ร่วมเป็นทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน เรำก็เข้ำร่วมด้วยควำมเกรงใจผู้ใหญ่บ้ำน            
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พอรับทรำบกระบวนกำรทั้งหมดของโครงกำร เรำก็เต็มใจเข้ำร่วมมำกขึ้น เพรำะเรำเห็น
ว่ำอำจเป็นแนวทำงที่ดีในกำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนผู้มีรำยได้น้อยได้มีอำชีพที่มั่นคง”               
...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 1 สัมภำษณ์วันที่ 6 กรกฎำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมไว้ว่ำ ผู้ใหญ่บ้ำนและก ำนันมีฐำนะ
เป็นข้ำรำชกำรที่ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำเช่นเดียวกัน จึงมิอำจปฏิเสธโครงกำรต่ำง  ๆ            
ที่หน่วยงำนรำชกำรเข้ำมำด ำเนินกิจกรรมภำยในหมู่บ้ำนได้ ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำน
ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยกล่ำวไว้ว่ำ 

“ส ำหรับผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน ถ้ำเป็นค ำสั่งของนำยอ ำเภอ ก็ต้องท ำตำม               
ไม่สำมำรถคัดค้ำนได้ ก็อำจมีบ่นบ้ำงในบำงครั้ง แต่ก็ต้องท ำ เพรำะเป็นค ำสั่งจำกอ ำเภอ 
โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนก็เช่นเดียวกัน ถ้ำถำมควำมสมัครใจว่ำอยำกจะท ำ
โครงกำรนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่คงตอบว่ำไม่อยำกท ำ เพรำะโครงกำรลักษณะของกำรฝึก
อำชีพแบบนี้ มีมำหลำยหน่วยงำนแล้ว และหลำยโครงกำรก็ไม่สำมำรถสร้ำงอำชีพให้
ชำวบ้ำนได้จริง พอฝึกอบรมเสร็จชำวบ้ำนก็ไปรับจ้ำงเหมือนเดิม เพรำะชำวบ้ำนส่วน
ใหญ่ไม่มีต้นทุนเพียงพอที่จะไปเริ่มต้นอำชีพใหม่ได้ แต่เมื่อมีโครงกำรที่ต้องด ำเนิน
กิจกรรมในหมู่บ้ำน ในฐำนะผู้ใหญ่บ้ำนเองก็ปฏิเสธไม่ได้ ต้องช่วยเหลือให้กำรด ำเนิน
โครงกำรลุล่วงไปได้ด้วยดี”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำน
เป้ำหมำย สัมภำษณ์วันที่ 6 – 7 กรกฎำคม 2562) 

 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัย ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ     
ต่อกำรสนับสนุนและกำรคัดค้ำนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติของประชำชนผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำน 
พบว่ำ ส่วนใหญ่นิ่งเฉยกับโครงกำรในระยะเริ่มต้น ไม่คัดค้ำนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่แสดงอำกำร
สนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ บำงส่วนแสดงออกถึงควำมไม่ยินดีเข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำยอย่ำง
ชัดเจน เจ้ำหน้ำที่ต้องประสำนควำมร่วมมือผ่ำนผู้น ำในหมู่บ้ำนเพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรประสำนควำม
ร่วมมือและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย แต่ในขณะที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนในหมู่บ้ำน
ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำนเป็นอย่ำงดี โดยไม่แสดงอำกำรคัดค้ำนกิจกรรม
ต่ำง ๆ แต่อย่ำงใด 

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยให้กำรสนับสนุนกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ตำมที่หน่วยปฏิบัติร้องขอรับกำรสนับสนุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่           
(1) หน่วยงำนรำชกำรให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรประกอบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้แก่ งบประมำณ 
วัสดุอุปกรณ์ สถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรม รวมถึงวิทยำกรฝึกอบรมอำชีพ (2) หน่วยงำนรำชกำรสนับสนุน
ต่อยอดกลุ่มอำชีพที่เกิดจำกนโยบำย ได้แก่ กระบวนกำรจัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กำรศึกษำดูงำนนอก
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สถำนที่ รวมถึงกำรสนับสนุนรูปแบบอ่ืน ๆ เป็นต้น ในส่วนของกำรสนับสนุนหรือคัดค้ำนกำรน ำนโยบำย
ไปปฏิบัติของประชำชนผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำน พบว่ำ มีระดับของกำรตอบสนองต่อนโยบำย 2 
ระดับ ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลผู้สนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำนอย่ำงเต็มที่ ได้แก่ ก ำนัน 
และผู้ใหญ่บ้ำน สนับสนุนและประสำนควำมร่วมมือกับปรำชญ์ชุมชนและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยใน
หมู่บ้ำน (2) กลุ่มบุคคลผู้นิ่งเฉยต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้แก่ ปรำชญ์ชุมชนในทีมวิทยำกรสัมมำชีพ
ชุมชนโดยส่วนใหญ่ ในระยะเริ่มต้นของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่แสดงออกถึงกำรสนับสนุนหรือคัดค้ำน
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนได้รับควำมรู้ที่เพียงพอและ
เหมำะสมแล้ว เป็นก ำลังส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยในระดับหมู่บ้ำน ซึ่ งอำจกล่ำวได้ว่ำ             
ปรำชญ์ชุมชนโดยส่วนใหญ่สนับสนุนกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในหมู่บ้ำน พ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 

 องค์ประกอบท่ีสอง กำรสนับสนุนและคัดค้ำนของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย 

 กำรสนับสนุนและคัดค้ำนของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเป็นส่วนส ำคัญที่สำมำรถคำดกำรณ์ระดับ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติได้ และสำมำรถบ่งชี้ได้ว่ำประชำชนได้รับ
ประโยชน์หรือสูญเสียประโยชน์จำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมำกน้อยเพียงใด นอกจำกนี้ยังสำมำรถบ่งชี้
ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติได้อีกด้วย 

 ในส่วนของกำรสนับสนุนหรือคัดค้ำนกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่อ ำเภอเขำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี จำก
กำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ พบว่ำ ครัวเรือนเป้ำหมำยของนโยบำยโดยส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือเข้ำ
ร่วมกิจกรรมของนโยบำยที่ด ำเนินกำรระดับหมู่บ้ำนเป็นอย่ำงดี และมีครัวเรือนเพียงบำงส่วนที่ไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมได้ แต่ก็สำมำรถจัดหำผู้แทนครัวเรือน หรือเปลี่ยนแปลงครัวเรือนอ่ืน ๆ เข้ำร่วมกิจกรรม
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้ ทั้งนี้ กำรสนับสนุนเข้ำร่วมกิจกรรมของครัวเรือนเกิดจำกกระบวนกำรคัดเลือก
ครัวเรือนเป้ำหมำยที่มุ่งเน้นครัวเรือนที่มีควำมต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมสมัครใจโดยไม่บีบบังคับ
แต่อย่ำงใด  ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ให้ข้อมูลไว้ว่ำ 

“เรำคัดเลือกครัวเรือนสัมมำชีพด้วยควำมสมัครใจเข้ำร่วม โดยไม่บีบบังคับให้
ครัวเรือนต้องเข้ำร่วมโครงกำรแต่อย่ำงใด เพรำะถ้ำไปบังคับให้ชำวบ้ำนเข้ำร่วมกิจกรรม
ของนโยบำยโดยที่เขำไม่สมัครใจ ก็อำจไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนอย่ำงแน่นอน 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำวันท ำกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน มีคนเข้ำร่วม
โครงกำรครบทั้ง 20 คน แต่ก็มีบำงส่วนนะที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้ ก็ได้ส่งผู้แทนมำเข้ำ
ร่วมเป็นบำงวัน หรือถ้ำไม่สำมำรถจัดหำคนเข้ำร่วมโครงกำรได้จริง  ๆ เรำก็เปลี่ยน
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ครัวเรือนใหม่ทดแทน”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 3 สัมภำษณ์วันที่      
8 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบนโยบำย มองว่ำ ควำมร่วมมือของครัวเรือนเข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำง ๆของนโยบำยเกิดขึ้นจำกควำมชัดเจนของกระบวนกำรถ่ำยทอดวิธีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติระดับ
หมู่บ้ำนให้ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ปรำชญ์ชุมชนและผู้น ำในหมู่บ้ำนรับทรำบแนวทำงปฏิบัติกิจกรรม
ต่ำง ๆ และเงื่อนไขกำรคัดเลือกครัวเรือนเป็นอย่ำงดี โดยเจ้ำหน้ำที่ก ำชับให้คัดเลือกครัวเรือนตำมควำม
สมัครใจเข้ำร่วมเป็นส ำคัญโดยปรำศจำกกำรบีบบังคับ ดังที่ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ อธิบำยไว้ว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่อธิบำยรูปแบบกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ผู้ใหญ่บ้ำน และปรำชญ์
ชุมชนในหมู่บ้ำนรับทรำบกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน และก ำชับ
กำรคัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำย ให้มุ่งเน้นครัวเรือนที่มีรำยได้น้อย ได้รับบัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐ และที่ส ำคัญครัวเรือนต้องสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรโดยไม่บังคับ เพรำะเรำมี
บทเรียนจำกโครงกำรที่ผ่ำน ๆ มำว่ำ กำรบังคับชำวบ้ำนให้เข้ำร่วมโครงกำรจะไม่ได้รับ
ควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนเท่ำที่ควร”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ สนทนำกลุ่มวันที่ 28 สิงหำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอีกท่ำนชี้ให้เห็นว่ำ อุปสรรคที่ส ำคัญต่อกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชนในหมู่บ้ำนด้วยกันเอง คือ ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้น
ภำยในหมู่บ้ำน โดยเกิดจำกควำมขัดแย้งผลประโยชน์ระหว่ำงกลุ่มผู้น ำในหมู่บ้ำนตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป             
ซึ่งส่งผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่อนโยบำยที่ประกอบด้วยประชำชนจำกทั้ง
สองกลุ่มซึ่งขัดแย้งกันกำรคัดเลือกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมขัดแย้งกันอยู่ก่อนแล้ว มำท ำกิจกรรม
ร่วมกัน กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอำจประสบควำมยุ่งยำกตำมมำอย่ำงไม่จบสิ้น ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติท่ำนหนึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่ำ 

“กำรด ำเนินกิจกรรมในหมู่บ้ำนที่ประชำชนขัดแย้งผลประโยชน์กันเอง           
เป็นปัญหำอย่ำงมำกต่อกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสองกลุ่มที่ขัดแย้งกัน ซึ่ง
แน่นอนว่ำ ต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่อยำกท ำงำนร่วมกัน ดังนั้น เรำจึงให้ผู้น ำในหมู่บ้ำนเป็นผู้
คัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำยด้วยตนเอง เพ่ือบรรเทำปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น โดย
ผู้ใหญ่บ้ำนย่อมทรำบดีว่ำ ชำวบ้ำนกลุ่มไหนที่สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ และกลุ่มไหนที่
ขัดแย้งกันก็จะหลีกเลี่ยง ถึงแม้ว่ำอำจไม่สำมำรถเข้ำถึงประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้
บำงส่วน แต่ในมุมมองของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเป็นส ำคัญ ถ้ำกำรคัดเลือกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำม
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ขัดแย้งกันมำก่อนให้มำท ำกิจกรรมร่วมกัน อำจน ำมำซึ่งควำมยุ่งยำกต่อกำรน ำนโยบำย
ไปปฏิบัติได้”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ
คนที่ 2 สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรลงพ้ืนที่ของผู้วิจัยเพ่ือสอบถำมข้อมูลส ำคัญจำกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
ในหลำย ๆ หมู่บ้ำน ประกอบกับกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติของผู้วิจัย 
พบว่ำ องค์ประกอบส ำคัญที่ส่งผลให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือหรือคัดค้ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโดย
เรียงล ำดับควำมส ำคัญ ประกอบด้วย (1) รับทรำบประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโดย
ชัดเจน กล่ำวคือ เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำให้ข้อมูลของโครงกำรและประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำรผ่ำนเวที
ประชำคมประจ ำเดือนของหมู่บ้ำน ทั้งก่อนและระหว่ำงด ำเนินกำรคัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำย ประกอบ
กับผู้ใหญ่บ้ำนหรือปรำชญ์ชุมชนให้ข้อมูลและเชิญชวนให้เข้ำร่วมโครงกำรในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสำมำรถ
กระตุ้นประชำชนในหมู่บ้ำนต่อกำรมีส่วนร่วมของโครงกำรได้เป็นอย่ำงดี (2) มีควำมต้องกำรอำชีพเสริม
หลังจำกว่ำงเว้นกำรท ำเกษตร โดยประชำชนส่วนหนึ่งมีควำมต้องกำรอำชีพเสริมในช่วงฤดูกำลหลังเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตรแล้ว เพ่ือหำรำยได้เสริมให้แก่ครอบครัว ซึ่งโครงกำรสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของตนเองได้ (3) ครัวเรือนเชิญชวนเพ่ือนบ้ำนให้เข้ำร่วมโครงกำร โดยครัวเรือนเป้ำหมำยส่วน
หนึ่งได้รับกำรเชิญชวนจำกครัวเรือนที่สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรให้เข้ ำร่วมด้วย (4) เข้ำร่วมโดยควำม
เกรงใจผู้น ำในหมู่บ้ำน โดยพบว่ำ มีครัวเรือนบำงส่วนเข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องจำกผู้น ำในหมู่บ้ำนเชิญชวนให้
เข้ำร่วม และเข้ำร่วมด้วยควำมเกรงใจ หรือเสมือนถูกบังคับให้เข้ำร่วมโครงกำร โดยครัวเรือนลักษณะนี้มัก
พบจำกกำรเปลี่ยนแปลงครัวเรือนอย่ำงเร่งด่วนจำกกำรปฏิเสธเข้ำร่วมกิจกรรมของครัวเรือนที่ได้คัดเลือก
ไว้ก่อนแล้ว ส่งผลให้กำรมีส่วนร่วมของครัวเรือนต่อกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยค่อนข้ำงน้อย นอกจำกนี้ 
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมต้องกำรของตนเองผ่ำนเวทีประชำคม วำงแผนกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำนโดยทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน รวมถึงสำมำรถคัดเลือกอำชีพที่
ครัวเรือนต้องกำรฝึกอบรมได้โดยอิสระพอสมควร หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ นโยบำยเปิดโอกำสให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำนและครัวเรือนเป้ำหมำยโดยส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือ
และสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ กำรสนทนำกลุ่ม และกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ของผู้วิจัย พบว่ำ ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ สนับสนุนกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ สำมำรถสรุปได้ 3 องค์ประกอบ คือ (1) กำรอธิบำยและถ่ำยทอดรำยละเอียดของนโยบำยและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมนโยบำยให้ประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยรับทรำบอย่ำงชัดเจน              
(2) ครัวเรือนเป้ำหมำยมีอิสระต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมโดยปรำศจำกกำรบังคับ (3) กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในระดับร่วมปฏิบัติ โครงกำรเปิดโอกำสให้ครัวเรือนเป้ำหมำยสำมำรถเสนอควำมต้องกำร
และคัดเลือกอำชีพที่ต้องกำรฝึกอบรมได้อย่ำงอิสระภำยใต้ขอบเขตของนโยบำย และด ำเนินกิจกรรม
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ฝึกอบรมอำชีพโดยปรำชญ์ชุมชนภำยในหมู่บ้ำนลักษณะชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำน และเปิดโอกำสให้
ครัวเรือนร่วมฝึกปฏิบัติอำชีพด้วยตนเอง ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ชัดเจน กำรให้
อิสระในกำรตัดสินใจ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็น
องค์ประกอบส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรยอมรับและสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 

 องค์ประกอบที่สาม ควำมเหมำะสมของวิธีกำรหรือขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติต่อ
บริบทสภำพแวดล้อมเชิงพื้นที่ 

 เมื่อพิจำรณำกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ พบว่ำ นโยบำยแบ่งช่วงเวลำกำรด ำเนิน
กิจกรรมออกเป็นไตรมำสตำมปีงบประมำณของทำงรำชกำร โดย ไตรมำสที่ 1 หรือ ระหว่ำงเดือนตุลำคม
ถึงเดือนธันวำคม ก ำหนดด ำเนินกิจกรรมคัดเลือกปรำชญ์ชุมชนและครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนเป้ำหมำย 
กิจกรรมสร้ำงและพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ และกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ส่วน
ไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 หรือระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนกรกฎำคม ด ำเนินกิจกรรมสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน และไตรมำสที่ 4 ด ำเนินกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ รวมถึงกำร
รำยงำนผลส ำเร็จกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ
อธิบำยไว้ว่ำ  

“โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนเริ่มด ำเนินกิจกรรมตั้ งแต่ ไตรมำสที่  1                   
ของปีงบประมำณ ซึ่งเป็นช่วงปลำยปีตำมปฏิทินสำกล ช่วงนั้นเรำต้องค้นหำปรำชญ์
ชุมชนและครัวเรือนเป้ำหมำย พร้อมทั้งส่งปรำชญ์ชุมชนไปอบรม และเตรียมทีม
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชนให้พร้อมฝึกอบรมในหมู่บ้ำน โดยกระบวนกำรนี้มีเวลำเพียง             
3 เดือนเท่ำนั้น แต่ในขณะที่มีหมู่บ้ำนสัมมำชีพชุมชนเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำ 20 หมู่บ้ำนใน
รอบปี ต่อมำในไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 ด ำเนินกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้ำน โดยฝึกอำชีพหมู่บ้ำนละ 3 วัน ส่วนในช่วงไตรมำสที่ 4 เป็นกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพ
และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม คือรำยได้ที่เกิดจำกกำรประกอบอำชีพของ
ครัวเรือนเป้ำหมำยเป็นประจ ำทุกเดือนจนสิ้นสุดเดือนกันยำยนของทุกปี”..(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 3 สัมภำษณ์วันที่ 14 
กรกฎำคม 2562) 

 จำกช่วงเวลำของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่กล่ำวมำข้ำงต้น เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติต่อบริบทสภำพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ พบว่ำ ในช่วงไตรมำสที่ 1                      
ของปีงบประมำณ หรือระหว่ำงเดือนตุลำคมถึงเดือนธันวำคม อยู่ในช่วงปลำยฤดูฝนเข้ำสู่ต้นฤดูหนำว ซึ่ง
เป็นห้วงเวลำที่ประชำชนในพื้นท่ีอ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี เก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร ได้แก่             
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มันส ำปะหลัง ประกอบกับโรงงำนรับซื้อหัวมันส ำปะหลังสดเปิดรับซื้อผลผลิตตั้งแต่เดือนสิงหำคมเป็นต้น
ไป ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและรับจ้ำงในภำคกำรเกษตร              
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในช่วงเวลำดังกล่ำวอำจไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนในหมู่บ้ำนเท่ำที่ควร             
ส่วนในช่วงไตรมำสที่ 2 หรือระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม เป็นช่วงฤดูหนำว และเป็นห้วงเวลำ
ของกำรตัดอ้อย ซึ่งปลูกมำกในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ ประชำชนโดยส่วนใหญ่มีอำชีพปลูกอ้อยและรับจ้ำง
ตัดอ้อยเช่นเดียวกัน จึงไม่เหมำะสมส ำหรับด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีประชำชนวัยแรงงำนในหมู่บ้ำนเป็น
กลุ่มเป้ำหมำย ต่อมำในช่วง  ไตรมำสที่ 3 และต้นไตรมำสที่ 4 หรือระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงกลำงเดือน
สิงหำคม เข้ำสู่ช่วงฤดูแล้ง ประชำชนโดยส่วนใหญ่ว่ำงเว้นจำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมแล้ว จึงมี
ควำมเหมำะสมอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในหมู่บ้ำน ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็น
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติต่ำงให้ข้อมูลในทิศทำงเดียวกันไว้ว่ำ  

“จำกที่เรำสังเกตกำรณ์เข้ำร่วมกิจกรรมของชำวบ้ำนทั้ง 3 วันของกำรจัด
กิจกรรมฝึกอบรมอำชีพ บำงวันคนมำมำก บำงวันคนมำน้อย หรือบำงครั้งมำได้แค่ชั่วครู่
ก็กลับ บำงคนไม่เข้ำร่วมเลยแม้แต่วันเดียวก็มี ต้องหำคนมำแทนกันวุ่นไปหมด ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ำชำวบ้ำนตอบสนองต่อโครงกำรหลำกหลำยรูปแบบมำก เรำเคยถำมชำวบ้ำน
เหมือนกันว่ำ เพรำะอะไรเขำถึงไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมกิจกรรม เขำก็บอกว่ำ    
เรำมำท ำโครงกำรในช่วงเวลำที่เขำไม่ค่อยว่ำงกัน คือโครงกำรก ำหนดท ำกิจกรรม
ฝึกอบรมอำชีพในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม ชำวบ้ำนก ำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต   
เขำก ำลังตัดอ้อยกัน และในช่วงปลำยเดือนสิงหำคมถึงเดือนธันวำคม ชำวบ้ำนก็ขุดมัน
ส ำปะหลังกันอีก เพรำะโรงงำนจะเปิดรับซื้อหัวมันสดในช่วงนั้น และชำวบ้ำนส่วนมำกก็
ออกไปรับจ้ำงตัดอ้อย ขุดมันส ำปะหลังกันในช่วงกลำงวัน ออกไปกันทุกวันไม่เว้นวัน
เสำร์หรืออำทิตย์ และกลับเข้ำบ้ำนช่วงค่ ำ ๆ ท ำให้ชำวบ้ำนไม่ค่อยว่ำงเข้ำร่วมกิจกรรม
ในช่วงกลำงวันเท่ำไหร่นัก แต่เขำก็ส่งคนมำเข้ำอบรมแทนนะในวันที่เขำไม่ว่ำงกัน                  
ก็ผู้สูงอำยุที่ออกไปรับจ้ำงไม่ไหวนั่นเองที่เข้ำมำอบรมอำชีพแทนลูกหลำน ท ำให้คนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมมีแต่ผู้สูงอำยุเป็นส่วนใหญ่ ชำวบ้ำนวัยแรงงำนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้
ช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ในระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงต้นเดือนสิงหำคม 
เท่ำนั้น”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ 
สนทนำกลุ่มวันที่ 28 สิงหำคม 2562) 

 ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยเปิดเผยว่ำ กำรด ำเนินโครงกำรของภำครำชกำร
ส่วนใหญ่เลือกช่วงเวลำที่ไม่เหมำะสมกับบริบทของชำวบ้ำน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้สูงอำยุซึ่งไม่สำมำรถประกอบอำชีพรับจ้ำงในภำคกำรเกษตรได้ และจะไม่ได้รับควำมร่วมมือจำก
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ประชำชนวัยแรงงำนเข้ำร่วมกิจกรรมเท่ำที่ควร ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำน
เป้ำหมำย ให้ข้อมูลไว้อย่ำงสอดคล้องกับเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยกล่ำวไว้ว่ำ 

“ช่วงที่มีโครงกำรฝึกอำชีพ ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ออกไปตัดอ้อยกัน ไม่ค่อยว่ำงที่
จะเข้ำร่วมกิจกรรมหรอก แต่ก็ให้พ่อหรือแม่ของตนเองที่ออกไปรับจ้ำงไม่ไหวเข้ำร่วม
แทน ส่วนคนที่ไม่มีผู้แทนก็ต้องคัดเลือกครัวเรือนใหม่เข้ำร่วมกิจกรรมทดแทน ช่วงสำม
สี่เดือนแรกของปี โรงงำนจะเปิดรับซื้ออ้อยสด และชำวบ้ำนทุกหมู่บ้ำนในอ ำเภอเลำ
ขวัญจะตัดอ้อยกัน และพอถึงหน้ำฝนในช่วงเดือนสิงหำคมเป็นต้นไปชำวบ้ำนก็จะปลูก
อ้อย ส่วนปลำยเดือนสิงหำคมก็ขุดมันส ำปะหลังกันอีก ท ำโครงกำรที่มีชำวบ้ำนเข้ำร่วม
ในช่วงกลำงวันไม่ค่อยมีใครอยำกเข้ำร่วมหรอก แม้แต่กำรจัดประชำคมของหมู่บ้ำนยัง
ต้องจัดกันช่วงค่ ำ ๆ หรือกลำงคืนเลย”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนที่ 4 
สัมภำษณ์วันที่ 7 กรกฎำคม 2562) 

 ในขณะที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอย่ำงสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ถ้ำพิจำรณำบริบทของประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ จะได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำง
เต็มที่ ในช่วงเวลำระหว่ำงปลำยเดือนมีนำคมเป็นต้นไปถึงต้นเดือนสิงหำคมหรือปลำยไตรมำสที่ 2 จนถึง
ไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งและประชำชนในพ้ืนที่ว่ำงเว้นจำกกำรท ำเกษตรกรรม
แล้ว ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนได้อธิบำยเพิ่มเติมไว้ว่ำ 

“ส่วนใหญ่ชำวบ้ำนจะว่ำงกันช่วงฤดูแล้ง คือ ตั้งแต่ปลำยเดือนมีนำคม ไปจนถึง
เดือนปลำยเดือนกรกฎำคม หรือถ้ำแล้งนำน ๆ ก็เลยไปจนถึงเดือนสิงหำคมในบำงปี 
ช่วงนี้ท ำกำรเกษตรไม่ได้เพรำะไม่มีน้ ำ ชำวบ้ำนบำงส่วนเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ แต่ส่วนใหญ่
จะว่ำงงำนและออกไปรับจ้ำงตำมโรงงำนหรือต่ำงจังหวัด ถ้ำรำชกำรจะท ำโครงกำรที่
ต้องให้ชำวบ้ำนเข้ำร่วมกิจกรรม ช่วงเวลำนี้น่ำจะเหมำะสมที่สุดแล้ว”...(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 4 สัมภำษณ์วันที่ 9 กรกฎำคม 2562) 

 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรมีส่วนร่วมของผู้วิจัยต่อกำรสังเกตกำรณ์น ำนโยบำยไปปฏิบัติ กิจกรรม
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ข้อสังเกตพบว่ำ กำรด ำเนินกิจกรรมในไตรมำสที่ 
2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในวันแรกของกำรเริ่มกิจกรรมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนพร้อมด้ วย
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้จัดเตรียมสถำนที่ในกำรฝึกอบรมอำชีพภำคทฤษฎีให้กับครัวเรือน
เป้ำหมำย และได้นัดหมำยผู้แทนครัวเรือนไว้ล่วงหน้ำแล้วอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ ซึ่งผู้แทนครัวเรือน
เป้ำหมำยโดยส่วนใหญ่มอบหมำยบุคคลอื่นภำยในครอบครัวมำร่วมกิจกรรมแทนตนเองที่ ได้ลงชื่อไว้ และ
บุคคลที่มำแทนนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุอยู่ระหว่ำง  50 – 70 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอำยุ นอกจำกนี้มีผู้แทน



211 

ครัวเรือนจ ำนวนหนึ่งไม่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมวันเวลำที่ก ำหนด จึงต้องคัดเลือกครัวเรือนใหม่ทดแทน 
ผู้วิจัยได้สอบถำมผู้แทนครัวเรือนที่เข้ำร่วมกิจกรรมหลำกหลำยคนต่ำงยืนยันในทิศทำงเดียวกันพบว่ำ 
ผู้แทนครัวเรือนที่คัดเลือกไว้ได้ให้ตนเองมำอบรมอำชีพแทน เนื่องจำกต้องออกไปรับจ้ำงตัดอ้อยในวัน
เดียวกันกับที่จัดกิจกรรม จึงไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ และให้ตนเองซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวที่             
ไม่สำมำรถออกไปรับจ้ำงภำยนอกได้เข้ำร่วมกิจกรรมแทน และในส่วนของกำรด ำเนินกิจกรรมฝึกอบรม
อำชีพในหมู่บ้ำนวันที่สอง และวันที่สำมของกำรด ำเนินกิจกรรมก็ได้ข้อสังเกตเช่นเดียวกัน 

 ในอีกมุมหนึ่ ง กำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำนในไตรมำสที่  3             
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนเป้ำหมำยที่ก ำหนดแผนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไว้ใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว ได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นอย่ำงดี โดยผู้แทนครัวเรือนที่
ลงชื่อไว้สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรได้อย่ำงเต็มที่ ผู้วิจัยได้สอบถำมผู้แทนครัวเรือน 
พบว่ำ สำเหตุที่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมของโครงกำรได้ เนื่องจำก เป็นช่วงฤดูแล้งและว่ำงเว้นจำกกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ประชำชนโดยส่วนใหญ่ว่ำงงำนในช่วงเวลำนี้จึงสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมของ
นโยบำยได ้

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำภำยใต้กระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเช่นเดียวกัน เกิดข้อแตกต่ำงของกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยแตกต่ำงกัน ข้อแตกต่ำงที่ค้นพบนี้ เกิดขึ้นจำกห้วงเวลำของกำร
ด ำเนินกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ห้วงเวลำตั้งแต่ปลำยเดือนธันวำคมถึงต้นเดือนเมษำยน เป็นช่วง
ฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตรของประชำชนในพ้ืนที่ ส่งผลให้กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง  ๆ             
ของภำครัฐในห้วงเวลำดังกล่ำวไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ด้วย
เหตุนี้ ส่งผลให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำนไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
เท่ำที่ควร ช่วงเวลำที่เหมำะสมด ำเนินกิจกรรมคือ ตั้งแต่เดือนเมษำยนไปจนถึงต้นเดือนสิงหำคม หรือช่วง
ไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญว่ำงเว้นจำกกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอำชีพหลัก แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเข้ำสู่ฤดูฝน หรือช่วงเดือนตุลำคมเป็น
ต้นไป จะเข้ำสู่ฤดูกำลเพำะปลูกส่งผลให้ประชำชนในพ้ืนที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้อย่ำงเต็มที่ 
ดังนั้นห้วงเวลำที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ระดับหมู่บ้ำน คือ ระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ไปจนถึง
ต้นไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ 

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญ กำรสนทนำกลุ่ม และกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม ใน
องค์ประกอบควำมเหมำะสมของวิธีกำรหรือขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติต่อบริบทสภำพแวดล้อมเชิง
พ้ืนที่ สำมำรถสรุปได้ว่ำ สิ่งที่ส ำคัญต่อกำรก ำหนดวิธีกำรหรือขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับ
หมู่บ้ำนพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี คือ ห้วงเวลำของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติต้องพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องของบริบทวิถีชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่เป็นส ำคัญ อันจะน ำมำซึ่งกำรประสำนควำม
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ร่วมมือจำกประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ถึงแม้ว่ำนโยบำยจะก ำหนดกระบวนกำรหรือวิธีกำรน ำไปปฏิบัติที่
เหมำะสมเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำน ำไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้ำหมำยย่อมไม่ได้รับควำม
ร่วมมือเท่ำที่ควร ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติต้องเผชิญกับอุปสรรคมำกมำยจำกกำรบรรลุ
เป้ำหมำยของนโยบำย 

 องค์ประกอบที่สี่ กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่ำนิยมในกำรประกอบอำชีพของครัวเรือน
เป้ำหมำย 

 อำชีพที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่ำนิยม
ในกำรประกอบอำชีพของครัวเรือนเป้ำหมำยได้ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง  ๆ พบว่ำ 
ครัวเรือนให้ควำมส ำคัญกับอำชีพที่เกิดขึ้นจำกกำรฝึกอบรมตำมกระบวนกำรของนโยบำย เป็นอำชีพเสริม
ในช่วงเวลำที่ว่ำงเว้นจำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเท่ำนั้น ไม่สำมำรถทดแทนอำชีพหลักของ
ครัวเรือนได้ ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนต่ำงแสดงควำมคิดเห็นในลักษณะเดียวกัน            
ไว้ว่ำ 

“ชำวบ้ำนมองว่ำ อำชีพที่ฝึกอบรมมำไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับตนเองอย่ำง
มำกมำยนัก จึงให้ควำมส ำคัญเป็นแค่อำชีพเสริมที่ท ำกันเป็นครั้งครำวในเวลำว่ำง               
เท่ำนั้นเอง”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน สัมภำษณ์ระหว่ำงวันที่                             
6 – 12 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ มองว่ำ ลักษณะอำชีพที่โครงกำรสำมำรถสนับสนุน
วัสดุประกอบกำรฝึกอบรมได้ เข้ำข่ำยเป็นอำชีพเสริมมำกกว่ำที่จะประกอบเป็นอำชีพหลักได้ เนื่องจำก           
ไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้มำกพอที่จะยึดถือเป็นอำชีพหลักได้ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติท่ำนหนึ่งได้กล่ำวไว้ว่ำ 

“ลักษณะของอำชีพที่หมู่บ้ำนคัดเลือกและขอรับกำรสนับสนุนวัสดุในกำร
ฝึกอบรมนั้น ส่วนใหญ่เป็นอำชีพเสริมมำกกว่ำที่จะยึดถือเป็นอำชีพหลักได้ เพรำะถ้ำ
พิจำรณำจำกรำยได้ที่เกิดจำกกำรประกอบอำชีพที่จัดเก็บเป็นประจ ำทุกเดือน ไม่มีควำม
แน่นอน และต่ ำกว่ำที่คำดหวังไว้ว่ำจะน ำไปประกอบเป็นอำชีพหลักได้ โดยเฉลี่ย
สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพประมำณเดือนละ 1,000 ถึง 3,000 บำทต่อ
ครัวเรือนเท่ำนั้น ไม่มำกพอที่จะเป็นอำชีพหลักได้ และชำวบ้ำนเองก็ไม่ได้ท ำอำชีพที่
อบรมเป็นประจ ำ โดยจะท ำกันเฉพำะช่วงว่ำงจำกกำรท ำกำรเกษตรเท่ำนั้น”...(ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญซึ่ งเป็น เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนคนที่  2 สัมภำษณ์ วันที่                        
14 กรกฎำคม 2562) 
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 ในขณะที่ผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำย มองว่ำ อำชีพที่ตนเองได้รับกำรฝึกอบรมมำนั้น ไม่สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำยตำมที่ตนคำดหวังไว้ เนื่องจำกประสบปัญหำด้ำนกำรจัดหำตลำด
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และมีรำยได้ไม่คุ้มทุนที่น ำมำลงทุนเป็นอำชีพหลัก จึงพิจำรณำเป็นอำชีพเสริม
หลังจำกว่ำงเว้นกำรท ำเกษตรกรรมเท่ำนั้น ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำยได้กล่ำว
ไว้ว่ำ 

“ไม้กวำดดอกหญ้ำที่ฝึกอบรมมำ ลุงก็ท ำขำยบ้ำงเป็นครั้งครำว แต่มันขำยยำก 
และลงทุนเยอะถ้ำจะท ำเป็นอำชีพจริงจัง ลุงมองว่ำมันเสี่ยงและไม่คุ้มที่จะลงทุนขนำด
นั้น ส่วนรำยได้ที่เกิดจำกกำรท ำไม้กวำดเทียบกับกำรท ำไร่มันส ำปะหลังและรับจ้ำงไม่ได้
เลย          วันหนึ่งท ำได้ไม่กี่อัน ลุงรับจ้ำงวันหนึ่งได้เงินมำกกว่ำอีก”...(ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญซึ่งเป็นผู้แทนครัวเรือนเป้ำหมำยคนที่ 5 สัมภำษณ์วันที่ 18 สิงหำคม 2562) 

 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัย พบว่ำ ปรำชญ์ชุมชนมีอิทธิพลต่อกำร
คัดเลือกอำชีพของครัวเรือนเป้ำหมำยเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกข้อก ำหนดของนโยบำยที่จ ำกัดควำม
หลำกหลำยของอำชีพให้อยู่ในขอบเขตควำมสำมำรถของทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้และฝึกอบรมได้ หรือสำมำรถจัดหำปรำชญ์ชุมชนจำกหมู่บ้ำนข้ำงเคียงมำถ่ำยทอดควำมรู้อำชีพนั้น
ได้ ประกอบกับข้อจ ำกัดด้ำนระยะเวลำกำรรำยงำนข้อมูลรำยได้ที่เกิดจำกกำรประกอบอำชีพตำมตัวชี้วัด
ผลส ำเร็จกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่ก ำหนด ส่งผลให้กำรพิจำรณำคัดเลือกอำชีพของครัวเรือนมุ่งเน้น
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือนอย่ำงรวดเร็วตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด ดังนั้น อำชีพที่ไม่
สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นในห้วงเวลำที่จ ำกัดจึงไม่ถูกน ำมำพิจำรณำ รวมถึงข้อจ ำกัดจำกงบประมำณ
สนับสนุนกำรประกอบอำชีพที่ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ อำชีพที่ครัวเรือนคัดเลือกเพ่ือฝึกอบรมจึงมีลักษณะ
เป็นอำชีพเสริมประเภทกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถจ ำหน่ำยและสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เช่น 
กำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ กำรท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว พริกแกงสมุนไพร กล้วยฉำบ หรือแม้แต่ เปลญวนก็
เช่นเดียวกัน 

 ภำยใต้ข้อจ ำกัดที่กล่ำวมำข้ำงต้น อำจกล่ำวได้ว่ำ อำชีพที่เกิดจำกนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือค่ำนิยมในกำรประกอบอำชีพ
ของครัวเรือนเป้ำหมำยได้ เนื่องจำก ครัวเรือนเห็นว่ำเป็นเพียงอำชีพเสริมที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ในห้วง
เวลำว่ำงเว้นจำกกำรท ำเกษตรกรรม และไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้มำกเพียงพอที่สำมำรถทดแทนอำชีพหลัก
ได ้

 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ มิติบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง พบว่ำ (1) หน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยให้กำรสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ตำมที่หน่วยปฏิบัติ
ร้องขอรับกำรสนับสนุน ประกอบกับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำนโดยส่วนใหญ่ให้กำรสนับสนุน
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กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นอย่ำงดีเช่นเดียวกัน (2) ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำยโดยส่วนใหญ่ให้
กำรสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เนื่องจำก รับทรำบรำยละเอียดของนโยบำยและประโยชน์ที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมนโยบำยจำกเจ้ำหน้ำที่ให้ประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยรับทรำบอย่ำงชัดเจน           
กำรคัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำยอำศัยแนวคิด ครัวเรือนเป้ำหมำยมีอิสระต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรม
โดยปรำศจำกกำรบังคับ และประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วมปฏิบัติ ร่วมเสนอควำมต้องกำรอำชีพที่
ต้องกำรฝึกอบรมได้อย่ำงอิสระภำยใต้ขอบเขตของนโยบำย (3) กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมีควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ในบำงส่วนเท่ำนั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ห้วงเวลำของกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่เท่ำที่ควร ส่งผลให้กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนถูกจ ำกัด และกลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนไม่ตรงเจตจ ำนงของนโยบำย (4) ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่ม
กำรเมืองของประชำชนในพ้ืนที่ เป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดั บหมู่บ้ำน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อจ ำกัดกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำยที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงกัน (5) นโยบำย
ไม่อำจส่งผลให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่ำนิยมกำรประกอบอำชีพได้ เนื่องจำก 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มองว่ำอำชีพที่ฝึกอบรมตำมกระบวนกำรของนโยบำยเป็นอำชีพเสริมในช่วงว่ำงเว้นจำก
กำรท ำอำชีพเกษตรกรรมเท่ำนั้น ไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้มำกพอเพ่ือทดแทนอำชีพหลักได้ 

 มิติที่ 7  ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  

 มิติทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ มีองค์ประกอบส ำคัญ คือ (1) ทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ผู้
ปฏิบัติที่มีต่อนโยบำย และ (2) พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัตินโยบำยของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

 ผลกำรศึกษำวิจัยในมิติที่  7 ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ แสดงรำยละเอียดและ
สำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบท่ีหนึ่ง ทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบำย  

 ทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นส่วนส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็สำมำรถส่งผลให้นโยบำยล้มเหลวได้ อีกด้วย 
กล่ำวคือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่เห็นด้วยกับนโยบำย ย่อมน ำไปสู่กำรละเลยและเพิกเฉย
ต่อกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรของนโยบำยหรือเลือกปฏิบัติเฉพำะส่วนที่ไม่ขัดแย้งต่อทัศนคติที่ตนเองยึดถือ  

 ส ำหรับทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
จำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนมีมุมมองต่อนโยบำยที่
แตกต่ำงกันทั้งในส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ            
แต่อย่ำงไรก็ตำม ทัศนคติดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่มำกเท่ำไรนัก 
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ต่อกำรเพิกเฉย ละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือเลือกปฏิบัติในเฉพำะส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบำยที่ไม่
ขัดแย้งกับค่ำนิยมที่ตนเองยึดถือ ในมุมกลับกัน เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรของ
นโยบำยได้อย่ำงเคร่งครัด ที่อยู่ในขอบเขตควำมรับผิดชอบของตนเอง หรือตำมแนวทำงที่ผู้บริหำรได้
ก ำหนดไว้ เนื่องจำก กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเองที่ต้องปฏิบัติตำมให้
ลุล่วงตำมที่ได้รับมอบหมำย หำกละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมมีควำมผิดตำมวินัย
ข้ำรำชกำร ในขณะเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญมองว่ำ ตนเองเป็นข้ำรำชกำร และส ำนึกในควำมเป็น
ข้ำรำชกำรที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จลุล่วง ในขณะเดียวกัน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนไม่มี
อ ำนำจเพียงพอที่สำมำรถตัดสินใจเลือกปฏิบัติเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งได้อย่ำงอิสระ ซึ่งเป็นกำรขัดค ำสั่ง
ผู้บังคับบัญชำและจะน ำพำตนเองให้เดือดร้อนในภำยหลัง ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ได้แสดงข้อคิดเห็นผ่ำนกระบวนกำรสนทนำกลุ่มไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ 

“เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนมีควำมรู้สึกหรือทัศนคติต่อนโยบำยที่ต่ำงมุมมองกัน บำง
คนเห็นด้วย บำงคนไม่เห็นด้วย แต่ก็ต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในส่วนของ
ตนเองให้ดีที่สุด ถึงแม้ว่ำเจ้ำหน้ำที่จะไม่เห็นด้วยกับโครงกำรมำกน้อยเพียงใดก็ตำม แต่
ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วง เพรำะสิ่งอ่ืนใดที่เหนือกว่ำ
ทัศนคติส่วนตัวคือควำมส ำนึกว่ำเรำเป็นข้ำรำชกำร เรำมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต้อง
ปฏิบัติ ถ้ำเรำไม่ท ำตำมเพียงเพรำะมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงย่อมไม่ส่งผลดีทั้งตัวของเรำ
เองและประชำชนในหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำรไม่มีอ ำนำจใด ๆ ที่สำมำรถ
ตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดของนโยบำยได้ ถึงแม้รู้ทั้งรู้ว่ำวิธีกำรนี้จะไม่ได้ผล 
ไม่ส ำเร็จเท่ำที่ควรก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ มีหน้ำที่รับค ำสั่งและน ำไปปฏิบัติเท่ำนั้น ”    
…(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ สนทนำกลุ่มวันที่               
28 สิงหำคม 2562) 

 ขณะที่ทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ผู้เห็นด้วยกันนโยบำย โดยมองว่ำ นโยบำยสำมำรถสร้ำงประโยชน์
ให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยกำรฝึกอบรมอำชีพตำมควำมประสงค์ของครัวเรือน
เป้ำหมำย ผ่ำนกระบวนกำรชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำน เมื่อครัวเรือนประสบปัญหำจำกกำรประกอบอำชีพ จะ
มีปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนของตนเองคอยให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำ และแก้ปัญหำ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้
ประชำชนรู้จักพ่ึงตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่ำงยั่งยืน ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติท่ำนหนึ่ง ได้แสดงข้อคิดเห็นทัศนคติที่มีต่อนโยบำยไว้ว่ำ 

“โดยส่วนตัว เห็นด้วยกับนโยบำยนะ เพรำะว่ำชำวบ้ำนได้รับประโยชน์โดยตรง
จำกโครงกำร ได้รับควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ ได้รับวัสดุส ำหรับน ำไปฝึกชีพให้เกิด
ควำมช ำนำญ และสำมำรถเพ่ิมช่องทำงสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัวเพ่ิมมำกขึ้น 
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ชำวบ้ำนบำงส่วนไม่ต้องออกไปรับจ้ำงตำกแดดทั้งวันอีกต่อไป โครงกำรสำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้มีรำยได้น้อยในหมู่บ้ำนได้โดยตรง ผ่ำนกลไกกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองให้เกิดควำมช ำนำญจนเกิดเป็นทักษะอำชีพ หมู่บ้ำนสำมำรถ
พ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน โดยให้ชำวบ้ำนดูแลชำวบ้ำนด้วยกันเอง ให้เขำสอนอำชีพกันเอง 
เมื่อพบเจอปัญหำเขำก็สำมำรถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอคอยควำมช่วยเหลือจำก
รำชกำรอีกต่อไป ซึ่งเป็นข้อดีของโครงกำรที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนคนที่ 1 สัมภำษณ์วันที่ 12 กรกฎำคม 2562) 

 ในส่วนของทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ผู้ไม่เห็นด้วยกับนโยบำย โดยมองว่ำ นโยบำยมีข้อจ ำกัด
มำกมำยต่อกำรน ำไปปฏิบัติในบริบทระดับพ้ืนที่ ได้แก่ (1) ข้อจ ำกัดลักษณะอำชีพที่สำมำรถสนับสนุนได้ 
(2) กำรเร่งรัดรำยงำนผลข้อมูลรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อควำมหลำกหลำยของ
ประเภทอำชีพที่สำมำรถเลือกฝึกอบรม อำชีพที่แต่ละหมู่บ้ำนคัดเลือกจึงมีลักษณะซ้ ำซ้อนกัน                 
(3) ห้วงเวลำของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่ ส่งผลให้
เจ้ำหน้ำที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนถูกจ ำกัด (4) กำรก ำหนดจ ำนวนปรำชญ์ชุมชนที่มำกเกินกว่ำควำมเป็นจริง ส่งผลให้
กระบวนกำรคัดเลือกปรำชญ์ชุมชนประสบควำมยำกล ำบำก (5) เจ้ำหน้ำที่ไม่เชื่อมั่นว่ำนโยบำยสำมำรถ
สร้ำงอำชีพและรำยได้อย่ำงมั่นคงให้กับประชำชนได้ (6) ข้อก ำหนดในกำรคัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำย 
โดยมุ่งเน้นครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อย หรือครัวเรือนยำกจนให้เข้ำมำฝึกอบรมอำชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้น ำ
ควำมรู้ไปประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้อย่ำงมั่นคงนั้น ไม่สอดคล้องกับหลักควำมเป็นจริง กล่ำวคือ 
ครัวเรือนยำกจนไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในกำรลงทุนประกอบอำชีพที่ได้รับกำรฝึกอบรมมำ ในขณะที่
นโยบำยจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอที่จะให้ครัวเรือนทั้ง 20 ครัวเรือนน ำไปลงทุนประกอบอำชีพได้   
(7) กำรก ำหนดให้ครัวเรือนทั้ง 20 ครัวเรือน อบรมอำชีพเดียวกัน ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของแต่ละครัวเรือน โดยครัวเรือนเป้ำหมำยมีควำมต้องกำรอำชีพที่แตกต่ำงกัน ในขณะที่นโยบำย
ก ำหนดให้คัดเลือกอำชีพได้เพียงอำชีพเดียวหรือสองอำชีพเท่ำนั้น เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนระยะเวลำและ
งบประมำณ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติหลำยท่ำน มองว่ำ 

“เรำไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบำย เพรำะว่ำมีข้อจ ำกัดเกิดขึ้นจำกกำรน ำไป
ปฏิบัติจริงในหมู่บ้ำนมำกมำย ตั้งแต่ข้อจ ำกัดกระบวนกำรคัดเลือกปรำชญ์ชุมชน คือ
ก ำหนดเป้ำหมำยมำมำกเกินกว่ำจ ำนวนปรำชญ์ชุมชนที่มีอยู่จริง กำรคัดเลือกครัวเรือน
เป้ำหมำยที่มุ่งเน้นคนยำกจน เมื่ออบรมไปแล้วก็ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอส ำหรับลงทุนท ำ
เป็นอำชีพอย่ำงจริงจังได้ งบประมำณก็น้อยนิดไม่พอที่จะเป็นต้นทุนให้ครัวเรือนทั้ง 20 
ครัวเรือนได้ อำชีพที่สำมำรถคัดเลือกฝึกอบรมก็มีข้อจ ำกัดทั้งในส่วนของปรำชญ์ชุมชน
ต้องสอนอำชีพนั้นได้ด้วย งบประมำณที่น้อยเกินกว่ำจะสนับสนุนได้ทุกอำชีพ และ
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ระยะเวลำรำยงำนรำยได้ที่ เกิดจำกอำชีพนั้น รวดเร็วเกินไปไม่ค ำนึงถึงห้วงเวลำที่
เหมำะสมในแต่ละอำชีพจะใช้เวลำสร้ำงรำยได้ที่แตกต่ำงกัน แต่โครงกำรก ำหนดให้
รำยงำนข้อมูลรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพในเวลำเพียง 3 เดือน หลังจำกฝึกอบรมไป
แล้ว จึงจ ำเป็นต้องเลือกอำชีพที่มีลักษณะคล้ำยกันเพ่ือให้เกิดรำยได้ในเวลำใกล้เคียงกัน 
ประกอบกับละเลยควำมเป็นจริงที่ว่ำ ครัวเรือนเป้ำหมำยทั้ง 20 ครัวเรือน มีควำม
ต้องกำรอำชีพแตกต่ำงกัน แต่นโยบำยสำมำรถฝึกอบรมได้เพียงอำชีพเดียวหรือสอง
อำชีพเท่ำนั้น ซึ่งไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของครัวเรือนบำงส่วน และท้ำยสุดเรำไม่
เชื่อมั่นว่ำนโยบำยสำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้อย่ำงมั่นคงให้กับประชำชนได้จริง
ตำมที่กล่ำวอ้ำงในนโยบำย”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนอ ำเภอเลำขวัญคนที่ 2 คนที่ 3 และคนท่ี 4 สัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2562) 

 อำจกล่ำวได้ว่ำ ทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ พิจำรณำได้สองส่วน คือ ส่วนที่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยกันนโยบำย แต่อย่ำงไรก็ตำม ทัศนคติดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี เพรำะเจ้ำหน้ำที่มองว่ำ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็น
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเองที่ต้องปฏิบัติให้ลุล่วงตำมที่ได้รับมอบหมำย หำกละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมมีควำมผิดตำมวินัยข้ำรำชกำรอันจะน ำพำให้ตนเองเดือดร้อนได้  

 องค์ประกอบท่ีสอง พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัตินโยบำยของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

นโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ผู้น ำนโยบำยไป
ปฏิบัติต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจำกกำรปฏิบัติที่ยึดถือมำเป็นเวลำช้ำนำนมำกน้อยเพียงใด และกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติหรือไม่ ในระดับใด ซึ่งเป็นมุมมองของกำรศึกษำวิจัยในองค์ประกอบนี้ 

พฤติกรรมของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ  สำมำรถ พิจำรณำได้  2 ลักษณะ ประกอบด้วย             
(1) ผู้ปฏิบัติงำนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรปฏิบัติไปจำกเดิมเพียงเล็กน้อย โดยผู้ปฏิบัติงำนลักษณะนี้ส่วน
ใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ ที่ท ำงำนในหน่วยงำนมำเป็นเวลำยำวนำน ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ง 7 แห่ง เป็นต้น               
ซึ่งมีควำมคุ้นเคยลักษณะกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรของนโยบำยภำครัฐเป็นอย่ำงดี เนื่องจำก 
เจ้ำหน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำลอย่ำงต่อเนื่อง ลักษณะงำนที่
รับผิดชอบแตกต่ำงไปจำกเดิมเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนให้
เชื่อมโยงกับนโยบำยได้โดยง่ำย แต่อย่ำงไรก็ตำม ควำมกดดันจำกผู้บริหำร ควำมไม่แน่นอนของบริบท
หมู่บ้ำน ภำระงำนที่เพ่ิมข้ึนจำกนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล และกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดอำจสร้ำงควำม
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ตึงเครียดให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนได้มำกยิ่งขึ้น (2) ผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจำกเดิม
มำก ได้แก่ ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน ซึ่ งเป็นประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน เนื่องจำก               
ปรำชญ์ชุมชนโดยส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรมำก่อน และ
บำงส่วนไม่เคยท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรฝึกอบรมอำชีพหรือสอนอำชีพให้แก่ผู้อ่ืนมำก่อน ประกอบกับกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรมีควำมยุ่งยำกในกฎระเบียบต่ำง ๆ มำกมำย ขำดอิสระในกำรก ำหนด
วิธีปฏิบัติเฉพำะตัว และต้องจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวนมำก ซึ่งไม่ใช่ควำมถนัดของปรำชญ์ชุมชน
แม้แต่น้อย ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรปฏิบัติไปจำกเดิมมำก ดังที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่ง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติให้ข้อมูลไว้ว่ำ 

“นโยบำยของรัฐบำลทุกนโยบำยมีวิธีกำรปฏิบัติที่คล้ำยคลึงกัน อย่ำงมำก           
อำจแตกต่ำงกันในรำยละเอียดปลีกย่อยเท่ำนั้น ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบคุ้นเคยกับ
กระบวนกำรต่ำง ๆ เป็นอย่ำงดี จึงไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน
มำกนัก ก็สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงครบถ้วนตำมที่ก ำหนด แต่ก็จะมีเพียงเจ้ำหน้ำที่ผู้
ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำมำใหม่ต้องเรียนรู้งำนมำกหน่อย แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ปฏิบัติงำน เพรำะว่ำพัฒนำกำรอ ำเภอก็มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในส่วนที่เห็น
ว่ำจะสำมำรถรับผิดชอบได้ แต่นโยบำยสร้ำงควำมกดดันให้เจ้ำหน้ำที่มำกกว่ำ คือ   
ควำมคำดหวังของผู้บริหำร ควำมไม่แน่นอนของหมู่บ้ำน และกรอบระยะเวลำที่จ ำกัด 
รวมถึงภำระควำมรับผิดชอบในนโยบำยหรืองำนเร่งด่วนของรัฐบำลที่เพิ่มขึ้น สร้ำงควำม
ตึงเครียดให้เจ้ำหน้ำที่ได้มำกที่สุด”...(กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ สนทนำกลุ่มวันที่ 28 สิงหำคม 2562) 

 ในมุมมองของปรำชญ์ชุมชนหรือทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำน ต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำกในกำรด ำเนินกิจกรรมของนโยบำยในระดับหมู่บ้ำน 
ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชน ได้อธิบำยไว้ว่ำ 

“ชำวบ้ำนอย่ำงเรำไม่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนแบบข้ำรำชกำรมำก่อน ยิ่งเรำต้อง
ท ำงำนกับเจ้ำหน้ำที่บนอ ำเภอด้วยแล้วยิ่งต้องปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนของเรำเป็นอย่ำง
มำก รำชกำรท ำอะไรก็ช้ำไปหมด ไม่ได้ดั่งใจเรำเลย มีขั้นตอนมำกมำย แต่ละขั้นตอน
ต้องท ำเอกสำรต่ำง ๆ มำกมำยเช่นกัน ตัวอย่ำงเช่น กำรคัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมกิจกรรม เจ้ำหน้ำที่ให้แบบฟอร์มมำกรอกข้อมูลมำกมำย ได้แก่  ชื่อนำมสกุล           
ที่อยู่ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ รำยได้ จปฐ. อำชีพที่ต้องกำร
ฝึกอบรม ระยะเวลำที่ต้องกำรฝึกอบรม กว่ำจะได้ข้อมูลครบก็ใช้เวลำค่อนข้ำงมำก และ
ข้อมูลบำงอย่ำง เช่น ระยะเวลำที่ต้องกำรฝึกอบรม ไม่รู้ว่ำจะส ำรวจไปเพ่ืออะไร           
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เพรำะโครงกำรก็ก ำหนดให้ฝึกอบรมภำยใน 3 วันอยู่แล้ว ส่วนรำยได้ จปฐ. เรำก็ไม่รู้จะ
เอำมำจำกไหน เรำไม่มีข้อมูล”...(ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ ชุมชนคนที่  5 
สัมภำษณ์วันที่ 18 สิงหำคม 2562) 

ในอีกมุมหนึ่ง ปรำชญ์ชุมชนท่ำนหนึ่งอธิบำยเพ่ิมเติม โดยตนเองและทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนไปจำกเดิมมำก โดยเฉพำะขั้นตอนของกำรเสนอขอรับ
งบประมำณสนับสนุน มีวิธีกำรปฏิบัติที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลำนำน ปรำชญ์ชุมชนต้องสละเวลำส่วนตัว
เพ่ือมำติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งบ่อยครั้งต้องเดินทำงมำยังที่ท ำกำรของหน่วยงำน ที่ตั้งอยู่
ไกลจำกหมู่บ้ำนของตนเอง ท ำให้เบียดบังเวลำกำรประกอบอำชีพของตนเอง และมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นจำก
กำรเดินทำง สิ่งเหล่ำนี้เป็นพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมของประชำชนจำกกำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนรำชกำร ประชำชนโดยส่วนใหญ่จึงมองว่ำกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรเป็น
กำรสร้ำงภำระให้กับตนเองและครอบครัวเพ่ิมขึ้น ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนได้แสดง
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ 

“ชำวบ้ำนต้องปรับตัวเป็นอย่ำงมำกในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำน
รำชกำร โดยเฉพำะขั้นตอนกำรเสนออำชีพเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนวัสดุฝึกอบรม มี
ขั้นตอนและใช้ระยะเวลำในกำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำรมำกมำย ผมเองต้องเดินทำง
ไปยังที่ท ำกำรของหน่วยงำนบ่อยครั้งเพ่ือเสนอแผนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
หมู่บ้ำน และต้องเสียทั้งเวลำและค่ำน้ ำมันรถไปไม่รู้เท่ำไหร่กว่ำที่จะด ำเนินกิจกรรมใน
หมู่บ้ำนได้ เพรำะอย่ำงนี้แหละชำวบ้ำนจึงเข้ำใจว่ำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนรำชกำรมัก
สร้ำงภำระให้กับตนเอง”...(ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญซึ่งเป็นปรำชญ์ชุมชนคนที่ 3 สัมภำษณ์วันที่ 
8 กรกฎำคม 2562) 

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญกลุ่มต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ พฤติกรรมของ
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐไม่ส่งผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมำกนัก เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมคุ้นเคยกับลักษณะของนโยบำยรัฐบำลเป็นอย่ำงดี ลักษณะงำนที่รับผิดชอบแตกต่ำงไปจำกเดิมเพียง
เล็กน้อยเท่ำนั้น สำมำรถปรับพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนให้เชื่อมโยงกับนโยบำยได้โดยง่ำย ในอีกมุมหนึ่ง 
พฤติกรรมของปรำชญ์ชุมชนและทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน มองว่ำ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติร ะดับ
หมู่บ้ำนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนค่อนข้ำงมำก มีระเบียบข้อบังคับ ควำมซับซ้อนของกำร
จัดท ำเอกสำร ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ปรำชญ์ชุมชนไม่คุ้นเคย ส่งผลให้ประชำชนโดยส่วน
ใหญ่มองว่ำ กำรด ำเนินกิจกรรมกับหน่วยงำนภำครำชกำรเสมือนสร้ำงภำระควำมรับผิดชอบให้ตนเอง
เพ่ิมข้ึน ด้วยเหตุนี้ประชำชนจึงไม่เต็มใจเข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำยภำครัฐเท่ำที่ควร 
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 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ มิติของทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) ทัศนคติ
ของเจ้ำหน้ำที่ภำครำชกำรผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติประกอบด้วยส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับนโยบำย 
แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และกำรบรรลุเป้ำหมำยของนโยบำย เนื่องจำก เจ้ำหน้ำที่
ให้ควำมส ำคัญกับบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยในส่วนของตนเองอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ประกอบกับ มีกฎระเบียบและข้อบังคับก ำกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไว้อย่ำงรัดกุม 
เจ้ำหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรควบคุมกำรตัดสินใจของ
เจ้ำหน้ำที่โดยปรำศจำกทัศนคติสวนบุคคล (2) พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
สำมำรถจ ำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ภำครำชกำรเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย 
หรือแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม เนื่องจำกมีควำมคุ้นเคยลักษณะกำรปฏิบัติงำนของนโยบำยภำครัฐ
ยำวนำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำน ได้แก่ ปรำชญ์ชุมชนต้อง
ปรับเปลี่ยนเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกไม่มีประสบกำรณ์ด ำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรมำก่อน 
และประชำชนบำงส่วนมองว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับภำครำชกำรเป็นกำรสร้ำงภำระโดยไม่จ ำเป็น
ให้กับตนเองและครอบครัว 

 จำกศึกษำวิจัยข้อมูลส ำคัญที่รวบรวมได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ กำรสนทนำกลุ่ม กำร
สังเกตแบบมีส่วนร่วม ประกอบกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย อำจกล่ำวโดยสรุป
ได้ว่ำ กำรศึกษำสภำพกำรณ์ปัจจุบันของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติผ่ำนมุมมอง มิติของทฤษฎีสหองค์กำรในกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
เสนอโดย Van Meter และ Van Horn ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติในสภาพการณ์ และ
มุมมองบริบทเฉพาะพ้ืนที่ ใดพ้ืนที่หนึ่ง ย่อมเกิดอุปสรรคและปัญหาต่าง  ๆ มากมายที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการขั้นตอนที่ก าหนดนโยบาย การวางแผนนโยบายไว้ล่วงหน้าไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิ ตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ทั้งกระบวนการ ประกอบกับการจัดสรรทรัพยากรของนโยบายมีข้อจ ากัดจากระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมาย ซึ่งขัดแย้งกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในขณะเดียวกัน การควบคุม 
ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างมุมมองของหน่วยงานราชการกับมุมมองของ
ประชาชนในหมู่บ้านไม่สอดคล้องกัน มิติและองค์ประกอบเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น โดยสามารถสรุปได้ดังที่แสดงในตารางสรุปผลกำรวิจัย กำร
น ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริ บทของพ้ืนที ่ 
อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ตำมมิติในกรอบแนวคิดกำรวิจัยดังแสดงในตำรำงที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ผลกำรวิจัยกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ตำมมิติในกรอบแนวคิดกำร
วิจัย 

มิติการวิจัย สภาวการณ์ปัจจุบันการน านโยบายไปปฏิบัติ 

มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์
ของนโยบาย 

1) วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยมีควำมสอดคล้องกับปัญหำที่เกิดขึ้นจริง
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำอำชีพระดับครัวเรือนที่แท้จริงของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญได้เป็นอย่ำงดี 
2) วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำยมีควำมชัดเจนเชิงประจักษ์ ในระดับ
สำมำรถสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจให้กับผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน 
และกำรก ำหนดตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจน แต่ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน ใช้
ถ้อยค ำแบบกว้ำง เป็นนำมธรรม ยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ 
 

ทรัพยากรของ
นโยบาย 

1) กำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนวัสดุส ำหรับฝึกอบรมและสำธิตอำชีพไม่เพียงพอ
ต่อกำรส่งเสริมให้ครัวเรือนพัฒนำอำชีพและสร้ำงรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ และมี
ข้อจ ำกัดหลำยประกำร ส่วนงบประมำณบริหำรนโยบำยมีเพียงพอและเหมำะสมเพียง
บำงส่วน 
2) เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติมีคุณภำพ องค์ควำมรู้ และได้รับกำรฝึกอบรม
เตรียมควำมพร้อมอย่ำงเพียงพอ แต่มีปริมำณของเจ้ำหน้ำที่ไม่สมดุลกับภำรกิจควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพ่ิมมำกขึ้นจำกนโยบำยเร่งด่วน และได้รับมอบหมำย
ภำรกิจที่ไม่ตรงกับควำมสำมำรถของแต่งละบุคคล 
3) ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรถ่ำยทอดสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เพียงพอต่อกำรน ำไปปฏิบัติ ส่วนคุณภำพขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ 
ทักษะกำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดอำชีพให้ครัวเรือน 
4) วัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรปฏิบัติงำนอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ เพียงพอ ทันสมัย 
และมีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนเพียงบำงส่วน  
5) ห้วงเวลำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชนพ้ืนที่
อ ำเภอเลำขวัญ และระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรมมีควำมเหมำะสมเพียงบำงส่วน 

 
การสื่อสาร
ระหว่าง
องค์การและ
กิจกรรมให้มี
ผลบังคับใช้ 

1) กำรสื่อสำรข้อมูลภำยในของหน่วยปฏิบัติมีลักษณะแบบเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร            
มีควำมชัดเจน เที่ยงตรง และเหมำะสม โดยถ่ำยทอดในรูปแบบของกิจกรรม แต่ล่ำช้ำ
ต่อเหตุกำรณ์ และขำดควำมต่อเนื่องในบำงสถำนกำรณ์  
2) กลวิธีที่สำมำรถโน้มน้ำวใจให้เจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ประกอบด้วย กำร
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด กำรประเมินผลและเลื่อนเงินเดือน กำรท ำงำนเป็นทีม 
ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแรงจูงใจของผู้บริหำรหน่วยงำนระดับอ ำเภอเป็น
ปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือหรือเพิกเฉยต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
มิติการวิจัย สภาวการณ์ปัจจุบันการน านโยบายไปปฏิบัติ 

การสื่อสาร
ระหว่าง
องค์การและ
กิจกรรมให้มี
ผลบังคับใช้ 

3)  กลวิธีที่สำมำรถโน้มน้ำวใจให้ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน ประกอบด้วย 
ปฏิสัมพันธ์อันดีส่วนบุคคลระหว่ำงแกนน ำในหมู่บ้ำนกับเจ้ำหน้ำที่ และสร้ำงกำรรับรู้
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกนโยบำยอย่ำงชัดเจนและตรงตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชน 
 

การบังคับใช้
กฎหมาย 

1) กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรด ำเนินกิจกรรมใน
ระดับหมู่บ้ำน กำรตัดสินใจต้องพิจำรณำควำมสอดคล้องกับกฎระเบียบจ ำนวนมำก 
ในขณะที่ประชำชนมีอิสระต่อกำรด ำเนินกิจกรรมมำกกว่ำ และไม่ได้รับผลกระทบ
จำกข้อจ ำกัดของกฎหมำยแต่อย่ำงใด 
2) บรรทัดฐำน สิ่งจูงใจ และกำรลงโทษ เป็นหลักอ ำนำจในกำรควบคุมผู้ปฏิบัติงำน
อย่ำงเหมำะสม และส่งผลโดยตรงต่อกำรควบคุมพฤติกรรมกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐโดยเฉพำะกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและกำรประเมินเลื่อนเงินเดือน เป็น
มำตรกำรกระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
 

ลักษณะของ
หน่วยงาน
ปฏิบัติ 

1) ลักษณะโครงสร้ำงและควำมซับซ้อนของหน่วยปฏิบัติ มีระดับกำรควบคุมเป็นล ำดับ
ขั้นอย่ำงเรียบง่ำย ไม่ซับซ้อน เอ้ือต่อควำมรวดเร็วในกำรตัดสินใจ และเป็นส่วนส ำคัญต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยของนโยบำย 
2) หน่วยปฏิบัติ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทศำสตร์สอดคล้องและเหมำะสมกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบำย แต่ในทำงปฏิบัติ หน่วยปฏิบัติได้รับมอบหมำยภำรกิจเร่งด่วน
เพ่ิมเติมมำกมำย และเป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
3) หน่วยปฏิบัติและหน่วยงำนรำชกำรภำยนอกมีควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน 
เนื่องจำกประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกันบ่อยครั้ง ส่วนควำมสัมพันธ์กับหมู่บ้ำน
เป้ำหมำย อำศัยปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนระดับต ำบลกับ
ผู้น ำในหมู่บ้ำน 
4) นโยบำยมีควำมสอดคล้อง และเหมำะสมกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ 
เนื่องจำกกรมกำรพัฒนำชุมชนเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย รวมถึงแปลงนโยบำยสู่ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติ ในขณะที่ พัฒนำกรเป็นข้ำรำชกำรที่สำมำรถประสำนควำมร่วมมือกับประชำชน
ในหมู่บ้ำนได้มำกกว่ำหน่วยงำนอื่น 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
มิติการวิจัย สภาวการณ์ปัจจุบันการน านโยบายไปปฏิบัติ 

เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง 

1) หน่วยงำนรำชกำรภำยนอกให้กำรสนับสนุนและต่อยอดนโยบำยในลักษณะแตกต่ำง
กัน ตำมที่หน่วยปฏิบัติร้องขอ ส่วนปรำชญ์ชุมชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนบำงส่วน
ปฏิเสธกำรมีส่วนร่วมกับนโยบำยในระยะแรก แต่เมื่อได้รับทรำบประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกนโยบำย สำมำรถเป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับหมู่บ้ำนอย่ำงดี 
2) ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยตอบสนองต่อนโยบำยในหลำกหลำยระดับ แต่โดยส่วน
ใหญ่ไม่ตอบสนองใด ๆ ต่อนโยบำย และเข้ำร่วมกิจกรรมจำกควำมเกรงใจผู้น ำใน
หมู่บ้ำน นอกจำกนี้ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มภำยในหมู่บ้ำน ตลอดจนควำมไม่แน่นอน
ของบริบทสภำพแวดล้อมในหมู่บ้ำนเป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
3) นโยบำยก ำหนดวิธีและกระบวนกำรน ำไปปฏิบัติที่เหมำะสมเพียงพอ แต่ห้วงเวลำ 
ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทของวิถีชีวิตของประชำชนพ้ืนที่อ ำเภอ
เลำขวัญเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น 
4) นโยบำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่ำนิยมในกำรประกอบอำชีพของ
ครัวเรือนเป้ำหมำยได้ เนื่องจำกครัวเรือนมองว่ำ อำชีพที่ฝึกอบรมไม่สำมำรถสร้ำง
รำยได้ทดแทนอำชีพหลักได้ 

ทัศนคติของผู้น ำ
นโยบำยไป
ปฏิบัติ 

1) เจ้ำหน้ำที่แสดงทัศนคติที่มีต่อนโยบำยแตกต่ำงกัน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ  โดยส่วนใหญ่ยอมรับในตัวบทนโยบำย แต่ ไม่ เห็นด้วยกับ
กระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติบำงประกำร 
2) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐต่อนโยบำยเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 
ในขณะที่ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นอย่ำง
มำก เนื่องจำกไม่คุ้นเคยกับกระบวนกำรท ำงำนแบบรำชกำร และมองว่ำสร้ำงภำระ
ให้กับตนเองและครอบครัว 

 
จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส ำคัญจำกแหล่งข้อมูลที่แตกต่ำงกัน เกิดมุมมองของกำรน ำนโยบำย

สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ           
จังหวัดกำญจนบุรี ที่คล้ำยคลึงไปในทิศทำงเดียวกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้อมูลส ำคัญที่สำมำรถรวบรวมได้
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติในบริบทสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงระดับหมู่บ้ำน โดยเฉพำะห้วงเวลำของกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ  ในรูแบบของปีงบประมำณโดยแบ่งช่วงเวลำออกเป็น 4 ไตรมำสในหนึ่ งปีงบประมำณ                   
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตกำรประกอบอำชีพของประชำชนในพ้ืนที่ อันส่งผลต่อกำรประสำนควำมร่วมมือ
และกำรมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของนโยบำย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปเปรียบเทียบภำพรวมของกำรน ำนโยบำย
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทวิถีชีวิตของประชำชนใน
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พ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี เพ่ือแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสอดคล้องและควำม
ขัดแย้งของปีงบประมำณรำชกำร กับห้วงเวลำระหว่ำงเดือน ดังที่ปรำกฏในตำรำงที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสอดคล้องและควำมขัดแย้งของปีงบประมำณรำชกำรกับห้วง
เวลำรำยเดือน ในบริบทวิถีชีวิตของประชำชนพื้นที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
ปีงบประมาณ กระบวนการปฏิบัติของนโยบาย บริบทของหมู่บ้านเป้าหมาย เดือน 

ไตรมำสที่ 1 

1) คัดเลือกหมู่บ้ำนเป้ำหมำย 
2) คัดเลือกปรำชญ์ชุมชน 
3) คัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำย 
4) บูรณำกำรแผนชุมชนระดับต ำบล 

เก็บเกี่ยวผลผลิตกำรเกษตร รับจ้ำง
ขุดมันส ำปะหลัง  
(หน้ำงำน) 

ตุลำคม 

พฤศจิกำยน 
5) กิจกรรมสร้ำงและพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ 

เตรียมพื้นท่ีเพำะปลูกมันส ำปะหลงั 
รับจ้ำงตัดอ้อย 
(หน้ำงำน) 

ธันวำคม 
6) กิจกรรมเตรยีมควำมพร้อมทีมวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชน 

ไตรมำสที่ 2 

1) กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดบั
หมู่บ้ำน 
2) จัดเก็บรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ
ประจ ำเดือน 

เก็บเกี่ยวผลผลิตกำรเกษตร รับจ้ำง
ตัดอ้อย  
(หน้ำงำน) 

มกรำคม 

กุมภำพันธ ์

เตรียมพื้นท่ีเพำะปลูกอ้อย รับจ้ำง
ปลูกอ้อย (หน้ำงำน) 

มีนำคม 

ไตรมำสที่ 3 

1) กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้ำน 
2) กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
3) จัดเก็บรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ
ประจ ำเดือน 

เมษำยน 
ฤดูแล้ง ว่ำงเว้นจำกกำรท ำเกษตร 
เลี้ยงสตัว์ ประกอบอำชีพเสริม 
และออกไปรับจ้ำงต่ำงจังหวัดหรือ
โรงงำนอุตสำหกรรม 
(ห้วงเวลำเหมำะสมต่อกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบตัิ) 

พฤษภำคม 
มิถุนำยน 

ไตรมำสที่ 4 

1) กิจกรรมจดัตั้งและพัฒนำกลุม่อำชีพ 
2) กิจกรรมประกวดครัวเรือนสัมมำชีพ
ตัวอย่ำง 
3) รำยงำนผลส ำเร็จตำมตัวช้ีวัด 

กรกฎำคม 

สิ่งหำคม 
เก็บเกี่ยวผลผลิตกำรเกษตร รับจ้ำง
ขุดมันส ำปะหลัง  
(หน้ำงำน) กันยำยน 

 
 จำกตำรำงที่ 4.2 จะเห็นว่ำ ฤดูกำลมีส่วนส ำคัญต่อกำรบรรลุผลส ำเร็จหรือล้มเหลวของกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ กล่ำวคือ กระบวนกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปปฏิบัติ ก ำหนดแบบส่วนกำรด ำเนินกิจกรรมระบบไตรมำสและปีงบประมำณ โดยหนึ่งไตรมำส
ก ำหนดเวลำสำมเดือน ในขณะที่ห้วงเวลำไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ นโยบำยก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ผู้
ปฏิบัติคัดเลือกหมู่บ้ำนเป้ำหมำย คัดเลือกปรำชญ์ชุมชน และคัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำย เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมด ำเนินกิจกรรมในระดับหมู่บ้ำน ปรำชญ์ชุมชนและทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนได้รับกำร
ฝึกอบรมและเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับครัวเรือนเป้ำหมำย 
ในขณะที่บริบทวิถีชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่ เป็นห้วงเวลำของฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิตกำรเกษตร 
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยโดยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำงขุดมันส ำปะหลัง ในส่วนของปรำชญ์ชุมชน
เป็นผู้ปลูกมันส ำปะหลังและมีกิจกำรเกี่ยวข้องกับกำรรับซื้อผลผลิตมันส ำปะหลังจำกเกษตรกร             
อำจไม่สะดวกเข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำยเท่ำที่ควร ดังนั้นกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในหมู่บ้ำนหรือ
นโยบำยที่มีประชำชนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมในห้วงเวลำนี้ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่ำงยิ่ง          
ส่วนไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ นโยบำยก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน 
ซึ่งต้องอำศัยควำมร่วมมือเข้ำร่วมกิจกรรมของครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนที่คัดเลือกไว้ก่อนแล้ว จ ำนวน
หมู่บ้ำนละ 20 คน แต่ในขณะที่บริบทวิถีชีวิตของประชำชน เป็นห้วงเวลำแห่งกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
เตรียมพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ครัวเรือนเป้ำหมำยโดยส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงทั่วไป อำจไม่เห็น
ควำมส ำคัญต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำยเท่ำที่ควร ดังนั้น ห้วงเวลำไตรมำสที่ 2 ไม่เหมำะสมอย่ำง
ยิ่งต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ต่อมำเมื่อเข้ำสู่กลำงเดือนเมษำยน หรือไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ 
เข้ำสู่ฤดูแล้ง ประชำชนโดยส่วนใหญ่ว่ำงเว้นจำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่
เหมำะสมต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน ประชำชนตอบสนองและเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นอย่ำง
ดี แต่ถ้ำล่วงเลยเข้ำสู่กลำงไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ เป็นห้วงเวลำของกำรเก็บเกี่ยวผลิตผลทำง
กำรเกษตร คือ ขุดมันส ำปะหลัง ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรภำครัฐ
เท่ำท่ีควรเนื่องจำกประกอบอำชีพรับจ้ำงขุดมันส ำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ 

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ห้วงเวลำที่เหมำะสมต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติระดับหมู่บ้ำน 
ในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี เป็นช่วงเริ่มต้นไตรมำสที่ 3 จนถึงกลำงไตรมำสที่  4 เท่ำนั้น  
ซึ่งเป็นห้วงเวลำของฤดูแล้ง ประชำชนว่ำงเว้นจำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม จึงสำมำรถเข้ำร่วม
กิจกรรมของนโยบำยได้อย่ำงเต็มที่ ดังนั้น กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติควรพิจำรณำควำมเหมำะสมต่อห้วง
เวลำและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่เป็นส ำคัญ อันจะน ำมำซึ่งกำรประสำนควำมร่วมมือ
ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้โดยง่ำย 
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 4.2 รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

 นับตั้งแต่สงครำมโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง แนวคิดนโยบำยสำธำรณะโดยเฉพำะกำรน ำนโยบำย             
ไปปฏิบัติได้รับควำมสนใจจำกบรรดำนักวิชำกำร และมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เกิดเป็นแนวคิดและ
ทฤษฎีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติหลำกหลำยยุคสมัย ที่มีควำมโดดเด่นบทพ้ืนฐำนควำมสนใจประเด็นปัญหำ
สังคมที่แตกต่ำงกัน แต่มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน นั้นคือ ควำมพยำยำมในกำรอธิบำยหรือค้นหำค ำตอบว่ำ 
กำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์แบบเป็นเช่นไร แต่ถึงแม้แนวคิดหรือทฤษฎีกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติจะแตกต่ำงกันในรำยละเอียดไปบ้ำง แต่สำมำรถจ ำแนกหมวดหมู่ได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติแบบบนลงล่ำง ให้ควำมส ำคัญกับบทบำทในกำรก ำกับ ควบคุมขององค์กำรและผู้
มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยว่ำมีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมำกกว่ำผู้ปฏิบัติ
ระดับล่ำง ส่วนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติแบบล่ำงขึ้นบน มองว่ำ บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนระดับล่ำงมีอิทธิพล
ต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เนื่องจำก เป็นผู้เห็นปัญหำ เข้ำใจปัญหำ
เป็นอย่ำงดี และน ำไปสู่กำรตัดสินใจที่อยู่เหนือกำรควบคุมจำกผู้ก ำหนดนโยบำย รวมทั้งกำรน ำนโยบำย
ไปปฏิบัติแบบผสมผสำน โดยผสมผสำนระหว่ำงกำรให้ควำมส ำคัญกับบทบำทกำรควบคุมของผู้ก ำหนด
นโยบำยส่วนบนและควำมเป็นอิสระของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติส่วนล่ำง พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับปัจจัย
ภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอีกด้วย 

 ในปัจจุบัน กำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะของประเทศไทย โดยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์             
จันทร์โอชำ มุ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นส ำคัญ หนึ่งใน
นโยบำยดังกล่ำวได้แก่ นโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบำย
ที่เกิดจำกกำรริเริ่มของกรมกำรพัฒนำชุมชน ซึ่งเป็นองค์กำรภำครัฐส่วนบน เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยรวมถึง
ก ำหนดมำตรกำร กระบวนกำร และวิธีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำล             
ด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสให้ประชำชนกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ โดยมุ่ง
แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับปำกท้องของประชำชนในระดับล่ำงที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ภำยใต้ข้อสังเกต 
ประชำชนในภูมิภำคชนบทขำดโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ และขำดอำชีพที่สำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำง
มั่นคง ดังนั้น กำรยกระดับรำยได้สำมำรถท ำให้ประชำชนในชุมชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น มีควำมม่ันคงและยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยกำรสร้ำงอำชีพผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน ภำยใต้แนวคิด 
ชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำน สอนอำชีพที่เขำต้องกำรอยำกท ำ เริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ให้กับปรำชญ์ชุมชนด้ำนอำชีพ จำกนั้นปรำชญ์ชุมชนกลับไปสร้ำงทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนและ
จัดกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องกำรฝึกอำชีพในหมู่บ้ำน พร้อมทั้งติดตำม และสนับสนุนอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ครัวเรือนที่เข้ำรับกำรฝึกอำชีพสำมำรถปฏิบัติอำชีพได้จริง จนพัฒนำเป็นอำชีพที่สร้ำง
รำยได้ให้กับครัวเรือนได้อย่ำงมั่นคง ภำยใต้กำรสนับสนุนงบประมำณของภำครำชกำร หรืออำจกล่ำวได้
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ว่ำกำรพัฒนำอำชีพระดับครัวเรือนตำมแนวทำงของนโยบำยจะสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
ให้สูงขึ้น ด้วยกำรสร้ำงรำยได้ให้เพ่ิมขึ้น และสำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมในภำพรวมได้อีก
ช่องทำงหนึ่ง 

 สภำพกำรณ์ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี            
แสดงให้เห็นว่ำ กระบวนกำรปฏิบัติของนโยบำยถูกก ำหนดจำกองค์กำรภำครัฐส่วนกลำง แต่ใช้ปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้ำนทุกภูมิภำคของประเทศไทย โดยไม่ค ำนึงถึงปัจจัยควำมแตกต่ำงของบริบทสภำพแวดล้อม
ระดับพ้ืนที่ ส่งผลให้กำรตอบสนองของกลุ่มเป้ำหมำยต่อนโยบำยและผลส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติเกิดขึ้นในระดับที่แตกต่ำงกัน กระบวนกำรปฏิบัติที่ก ำหนดอำจประสบผลส ำเร็จในพ้ืนที่หนึ่ง แต่ใน
ขณะเดียวกันอำจประสบปัญหำเมื่อน ำไปปฏิบัติในอีกพ้ืนที่หนึ่ง แม้ในพ้ืนที่เป้ำหมำยเดียวกันน ำนโยบำย
ไปปฏิบัติในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน ย่อมให้ผลส ำเร็จแตกต่ำงกันด้วย ประกอบกับ ข้อจ ำกัดทำงกฎระเบียบ
ส่งผลต่อควำมหลำกหลำยของอำชีพที่สำมำรถฝึกอบรมได้ และกำรก ำหนดให้ครัวเรือนเป้ำหมำยทั้งหมด
ฝึกอบรมอำชีพเดียวกัน แต่ในควำมเป็นจริง ควำมต้องกำรของแต่ละครัวเรือนแตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนรำชกำรขำดกำรบูรณำกำรร่วมกัน โดยด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรในหมู่บ้ำนที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน หรือซ้ ำซ้อนกัน ซึ่งเป็นภำระต่อประชำชนที่ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมหรือโครงกำรบ่อยครั้ง 
ในขณะที่ควำมเป็นทำงกำรของระบบรำชกำรก่อให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐกับประชำชน 
และกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรกับประชำชนมีขั้นตอนปฏิบัติมำกเกิดควำมจ ำเป็น ส่งผล
ให้กำรแสดงบทบำทของประชำชนที่มีต่อนโยบำยถูกจ ำกัดด้วยกฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่
สลับซับซ้อน ประกอบกับปรำชญ์ชุมชนหรือผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนขำดทักษะและประสบกำรณ์ในกำร
เป็นวิทยำกรฝึกอบรมอำชีพ ในขณะที่หน่วยปฏิบัติระดับอ ำเภอ มีข้อจ ำกัดในหลำย ๆ ประกำร เช่น 
ปริมำณของเจ้ำหน้ำที่ไม่สัมพันธ์กับบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย มีงบประมำณอย่ำงจ ำกัด และ
เงื่อนไขระยะเวลำที่ต้องบรรลุเป้ำหมำย เป็นต้น 

 จำกข้อจ ำกัดและอุปสรรคกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่กล่ำวมำข้ำงต้น ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึง
น ำเสนอรูปแบบกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ           
ที่เหมำะสมกับบริบทเฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ตำมท่ีแสดงในภำพที่ 4.1  
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ภาพที่ 4.1 รูปแบบกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ที่เหมำะสมกับบริบทเฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 

 จำกรูปแบบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ที่แสดงตำมแผนภำพข้ำงต้น สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ 
กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ที่เหมำะสมกับ
บริบทเฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ต้องพิจำรณำควำมสมดุลระหว่ำงอ ำนำจรัฐจำกบน
ลงล่ำงอย่ำงเป็นทำงกำร และอ ำนำจประชำชนในกำรสะท้อนกลับจำกล่ำงขึ้นบนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
กล่ำวคือ ให้ควำมส ำคัญกับองค์กำรภำครัฐในฐำนะเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย และจัดสรรทรัพยำกรต่ำง  ๆ 
ประกอบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในขณะที่หน่วยปฏิบัติหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนระดับล่ำงเป็นผู้เห็น
ปัญหำ และใช้ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่ได้สัมผัสกับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำง
ใกล้ชิด ได้มีโอกำสเข้ำไปมีส่วนร่วมต่อกำรตัดสินใจในกระบวนกำรต่ำง ๆ ของนโยบำยน ำไปสู่กำรเกิดผล
ลัพธ์จำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในขณะที่ประชำชนเป็นผู้เสนอควำมต้องกำรและสะท้อนปัญหำผ่ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติสู่ผู้ก ำหนดนโยบำย หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ กระบวนกำรของนโยบำย
สำธำรณะไม่ได้ริเริ่มจำกผู้บริหำรระดับสูงหรือองค์กำรภำครัฐ และมอบหมำยให้หน่วยปฏิบัติงำนระดับ
พ้ืนที่ในลักษณะบนลงล่ำงได้เท่ำนั้น แต่สำมำรถเกิดจำกกำรสะท้อนปัญหำและควำมต้องกำรของหน่วย
ปฏิบัติระดับล่ำงและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยสู่ เบื้องบนในลักษณะจำกล่ำงขึ้นบนได้อีกด้วย ทั้งนี้              
ควำมสมดุลระหว่ำงผู้ก ำหนดนโยบำยและผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม เป็นสิ่งส ำคัญต่อ
ควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
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ส ำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทเฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ควรพิจำรณำควำมยืดหยุ่น
และเปลี่ยนแปลงตำมบริบทสภำพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ ตำมสถำนกำรณ์ ณ เวลำนั้น ก ำหนดห้วงเวลำ            
อย่ำงสอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทของประชำชน พร้อมทั้งลดข้อจ ำกัดที่เกิดจำกกฎระเบียบทำง
รำชกำรและค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของอำชีพในระดับครัวเรือน กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐกับประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ค ำนึงถึงบทบำทกำรมีส่วนร่วม
และกำรพ่ึงพำตนเองของประชำชนให้มำกที่สุด พร้อมทั้งสร้ำงกลไกกำรปฏิบัติ ปริมำณงำน ภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย รวมถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เกิดสมดุลอย่ำงเหมำะสมต่อผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจน 
กำรบูรณำกำรแบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนรำชกำรและภำคเอกชนให้เกิดควำมสมดุลและลดควำมซ้ ำซ้อน
ของโครงกำรต่ำง ๆ ที่น ำไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน ทั้งนี้ ปัจจัยกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติดังที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องค ำนึงถึงมิติเวลำที่เหมำะสมต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เพรำะเหตุที่ว่ำ 
บริบทระดับหมู่บ้ำนอยู่บนพื้นฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ กำรด ำเนินกิจกรรมใด ๆ ต้องพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่เป้ำหมำยเพียงช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่งเท่ำนั้น           
กำรพิจำรณำห้วงเวลำที่ไม่เหมำะสมอำจน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรำรถนำได้ 

 ปัจจัยส ำคัญที่ต้องค ำนึงถึง ในกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติให้ประสบผลส ำเร็จ ในบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี มี 7 ปัจจัย 
ประกอบด้วย 

4.2.1  ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงตามบริบทสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ เป็นสิ่งส ำคัญที่สำมำรถ
ผลักดันให้เกิดผลส ำเร็จหรือเป็นอุปสรรคที่ก่อให้เกิดควำมล้มเหลวจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติได้ 
โดยทั่วไปแล้ว กำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติมักมีข้อจ ำกัดจำกกำรไม่สำมำรถควบคุมปัจจัย
สภำพแวดล้อมทำงสังคม พ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ และกำรเมืองภำยในท้องที่ ได้  ยิ่ งไปกว่ำนั้น                 
นโยบำยสำธำรณะโดยส่วนใหญ่จะก ำหนดกระบวนกำรปฏิบัติไว้เพียงวิธีกำรเดียวและน ำไปปฏิบัติในทุก
ภูมิภำค ในขณะที่บริบทของชุมชนมีสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน ย่อมเกิดผลตอบสนองที่แตกต่ำงกันด้วย                 
หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ กำรด ำเนินโครงกำรในมุมมองของรำชกำรมีกำรก ำหนดมำตรฐำนเป็นล ำดับ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน ในขณะที่ชุมชนมีบริบทสภำพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ โดยที่หน่วยงำนรำชกำรไม่สำมำรถควบคุมปัจจัยสภำพแวดล้อมในพ้ืนที่
เป้ำหมำยได้ ด้วยเหตุนี้ กำรด ำเนินโครงกำรในรูปแบบของรำชกำรจึงไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
ในขณะใดขณะหนึ่ง และเป็นเหตุผลว่ำท ำไมโครงกำรต่ำง ๆ ที่ด ำเนินงำนในระดับหมู่บ้ำนโดยมีประชำชน
เป็นกลุ่มเป้ำหมำย จึงประสบปัญหำด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือจำกประชำชน ส่งผลต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่ ำกว่ำ            
ที่คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำควำมพยำยำมในกำรควบคุมสภำพแวดล้อมที่ล้อมรอบนโยบำยคือ               
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สิ่งเดียวที่หน่วยปฏิบัติประสบควำมล้มเหลว (Van Meter and Van Hoen, 1976, pp. 39) รวมถึงข้อ
ค้นพบของ วรเดช จันทรศร แสดงให้เห็นว่ำ ควำมไม่แน่นอนของบริบททำงสภำพแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจ กำรเมือง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ นโยบำยหนึ่งอำจมีองค์กำรหรือเจ้ำหน้ำที่จำกหลำกหลำยภำค
ส่วนเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรของนโยบำยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอำจมีควำมเกี่ยวข้องในลักษณะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม ดังนั้น กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติจึงเป็นกระบวนกำรเจรจำต่อรองระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่
ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบำยที่ต่ำงก็มีจุดประสงค์ ควำมคำดหวัง รวมถึง
ผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงกัน ได้โดยง่ำย (วรเดช จันทรศร ,               
2559, หน้ำ 73) ดังนั้น กำรประสำนควำมร่วมมือกับประชำชนในหมู่บ้ำนควรพิจำรณำวิธีกำรก ำหนด
ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำรให้เหมำะสมกับบริบทสภำพแวดล้อมเฉพำะพ้ืนที่ เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไป
ปฏิบัติจึงต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรวำงแผนล่วงหน้ำ โดยยึดถือบริบทของชุมชนเป็นศูนย์กลำงภำยใต้
สภำพแวดล้อมที่เป็นพลวัต สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ กล่ำวคือ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้ำนของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ควรพิจำรณำควำมเหมำะสมต่อสภำพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ ลักษณะกำรประกอบอำชีพ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมเชื่อและค่ำนิยมในกำร
ด ำรงชีวิต ฤดูกำลทำงธรรมชำติ สภำพแวดล้อมทำงธรณีวิทยำ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัย
เหล่ำนี้ต้องพิจำรณำแบบองค์รวม ไม่สำมำรถพิจำรณำแบบแยกส่วนได้ เนื่องจำกทุกปัจจัยล้วนเกี่ยวข้อง
กันในลักษณะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เมื่อพิจำรณำปัจจัยข้ำงต้นพบว่ำ กำรก ำหนดกระบวนกำรน ำ
นโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติควรพิจำรณำควำมยืดหยุ่น
วิธีกำรปฏิบัติตำมสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม ให้อิสระต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถก ำหนดวิธีกำรน ำไป
นโยบำยปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ของอ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี และให้ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติที่มีควำมเฉพำะ เหมำะสมต่อวิถีชีวิตและ
สภำพแวดล้อมของตนเอง และสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติในช่วงไตรมำสที่ 3 และไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ อันเป็นช่วงเวลำที่ประชำชน
ว่ำงเว้นจำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเนื่องจำกเป็นช่วงฤดูแล้ง กำรยืดหยุ่นเวลำด ำเนินกิจกรรมของ
นโยบำยสำมำรถด ำเนินกำรได้นอกเวลำรำชกำร หรือช่วงเวลำพลบค่ ำ อันอำจส่งผลให้กำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติสำมำรถบรรลุผลลัพธ์อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึน้     

4.2.2  ก าหนดห้วงเวลาอย่างสอดคล้องและเหมาะสม กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติภำยใต้ระบบ
รำชกำร ก ำหนดห้วงเวลำไว้สอดคล้องกับปีงบประมำณ โดยแบ่งออกเป็นรำยไตรมำส  (financial year)          
ไตรมำส ๆ ละ 3 เดือน ในหนึ่งปีงบประมำณจึงมี 4 ไตรมำส โดยไตรมำสที่ 1 หมำยถึงช่วงระหว่ำงเดือน
ตุลำคมถึงเดือนธันวำคม ไตรมำสที่ 2 หมำยถึงช่วงระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม ไตรมำสที่  3 
หมำยถึงช่วงระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน และไตรมำสที่ 4 หมำยถึงช่วงระหว่ำงเดือน
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กรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม ห้วงเวลำหนึ่งไตรมำสหมำยถึงระยะเวลำตำมปีงบประมำณในระบบรำชกำร
ซึ่งเป็นช่วงเวลำอ้ำงอิงในขอบเขตทำงกฎหมำยกำรเงินและกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน และเป็น
จดุเริ่มต้นของกำรด ำเนินนโยบำยที่ใช้งบประมำณภำครัฐในไตรมำสที่ 1 ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของนโยบำยใน
ไตรมำสที่ 4 ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหน่วยงำนภำครัฐจะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินนโยบำย
หรือโครงกำรในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ และสิ้นสุดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณดังกล่ำวในไตรมำส
ที่ 4 ของปีงบประมำณนั้น ดังนั้นนโยบำยโดยส่วนใหญ่จึงก ำหนดช่วงเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมไว้
ใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่ำงเช่น กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำนเริ่มต้นในเดือนแรกของไตร
มำสที่ 2 และสิ้นสุดกิจกรรมในเดือนสุดท้ำยของไตรมำสที่ 2 เช่นเดียวกัน  ในขณะที่ ผู้วิจัยค้นพบว่ำ             
กำรด ำเนินกิจกรรมตำมวิถีชีวิตของประชำชนสอดคล้องกับห้วงเวลำแห่งฤดูกำลทำงธรรมชำติและ
ลักษณะกำรประกอบอำชีพ โดยเฉพำะอำชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอำชีพหลักของประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอ
เลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ประกอบด้วย ช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิตกำรเกษตร ช่วงฤดูกำลเพำะปลูก 
และช่วงฤดูว่ำงเว้นจำกกำรท ำเกษตร ส่วนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตินั้น จะต้องสอดคล้องและเหมำะสม
กับห้วงเวลำกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนเป็นส ำคัญ กล่ำวคือ ปีงบประมำณรำยไตรมำสของระบบ
รำชกำรไม่สัมพันธ์กับห้วงเวลำตำมฤดูกำลของประชำชนในพ้ืนที่ นโยบำยเดียวกันที่ก ำหนดวิธีกำรน ำไป
ปฏิบัติไว้อย่ำงเดียวกัน และน ำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ เดียวกัน แต่ต่ำงห้วงเวลำกัน กำรตอบสนองของ
ประชำชนและบรรลุผลลัพธ์เกิดขึ้นในระดับที่แตกต่ำงกันได้ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่ถูกช่วงเวลำ               
ย่อมได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี เช่น กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือนสิงหำคม หรือในช่วงไตร
มำสที่ 3 ไปจนถึงกลำงไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ ส่งผลให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่อ ำเภอ 
เลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำยได้อย่ำงครบถ้วนและด้วยควำมเต็มใจ 
เนื่องจำกห้วงเวลำดังกล่ำว เป็นฤดูกำลว่ำงเว้นจำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมแล้ว แต่ถ้ำน ำนโยบำย
ไปปฏิบัติในช่วงเวลำอ่ืนหรือไตรมำสอ่ืน อำจไม่ได้รับควำมร่วมมือเข้ำร่วมกิจกรรมจำกประชำชนในพ้ืนที่
มำกนัก นอกจำกนี้  กำรด ำเนินกิจกรรมบำงกิจกรรมอำจต้องอำศัยระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร
ค่อนข้ำงมำก เพ่ือกำรบรรลุผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มำกกว่ำกำรเร่งรัดผลส ำเร็จในระยะเวลำอันสั้น 
ในขณะที่บำงกิจกรรมต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนและรวดเร็ว เพ่ือให้ประชำชนรู้สึกว่ำไม่เป็นภำระมำก
นักต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ดังนั้น กำรด ำเนินนโยบำยที่มีลักษณะอำศัยควำมร่วมมือจำกประชำชนใน
ระดับหมู่บ้ำน ควรค ำนึงถึงห้วงเวลำที่เหมำะสมต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ           
ตำมฤดูกำลและวิถีชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่นั้น ๆ และลักษณะอำชีพของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเป็น
ส ำคัญ หน่วยงำนรำชกำรควรศึกษำปฏิทินฤดูกำลของหมู่บ้ำนในพ้ืนที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติให้ชัดเจน จึง
จะสำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร เชื่อว่ำ 
ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวจำกกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ อำจเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วหรือเห็นผล
อย่ำงช้ำ ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้ำนเวลำเป็นส ำคัญ (วรเดช จันทรศร, 2559, หน้ำ 407) จึงอำจกล่ำว   
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ได้ว่ำ กำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของนโยบำยอย่ำงเหมำะสม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
สำมำรถส่งเสริมให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติประสบควำมส ำเร็จได้ไม่ยำกนัก 

4.2.3  ลดข้อจ ากัดทางกฎหมายและเพิ่มความหลากหลายของอาชีพระดับครัวเรือน 
โดยทั่วไปมำตรฐำนของนโยบำยจะถูกก ำหนดในรูปแบบของกฎหมำย ระเบียบ หรือแผนงำนที่มีควำม
สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ของนโยบำยที่ต้องกำรบรรลุ ทั้งนี้มำตรฐำนของนโยบำยยังมีส่วนส ำคัญในกำร
ควบคุมพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ไว้                 
แต่ในขณะเดียวกัน กฎหมำยอำจกลำยเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรบรรลุผลส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
โดยทั่วไปแล้ว กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ สำมำรถใช้บังคับกับหน่วยปฏิบัติหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และควบคุมพฤติกรรมหรือป้องกันกำรเลือกปฏิบัติจำก
ทัศนคติส่วนบุคคล แต่ประชำชนในพ้ืนที่มี อิสระต่อกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับดังก ล่ำว                  
โดยไม่สำมำรถควบคุมพฤติกรรมกำรปฏิบัติ หรือบังคับใช้กับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำนและ
ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบำย ในขณะเดียวกัน กำรด ำเนินกิจกรรมของหน่วยงำนรำชกำรใน
ระดับหมู่บ้ำน ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติต้องปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับหลักกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด แต่กฎหมำยดังกล่ำวอำจเป็นกำรจ ำกัดควำมหลำกหลำยของควำมต้องกำรที่
แท้จริงของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ยกตัวอย่ำงเช่น กิจกรรมสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน                  
โดยนโยบำยก ำหนดให้ครัวเรือนเป้ำหมำยจ ำนวน 20 ครัวเรือนสำมำรถเสนอควำมต้องกำรพัฒนำทักษะ
อำชีพระดับครัวเรือนได้ตำมควำมต้องกำรของตนเอง ในขณะที่หน่วยงำนรำชกำรมีหน้ำที่สนับสนุน
งบประมำณกำรด ำเนินกิจกรรม วัสดุประกอบกำรฝึกอบรมอำชีพ และส่งเสริมให้ครัวเรือนน ำควำมรู้ไป
ประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้ ให้ เกิดขึ้ นจริ ง แต่มี ข้อจ ำกัดจำกระเบี ยบกำรจัดซื้ อจัดจ้ ำง                 
และวัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมำณรำชกำรที่ส ำคัญคือ วัสดุที่ครัวเรือนเป้ำหมำยเสนอขอรับกำร
สนับสนุนนั้น ไม่สำมำรถจัดซื้ออุปกรณ์ประเภทครุภัณฑ์ได้ รวมถึงควำมไม่ชัดเจนของกำรก ำหนดรำคำ
กลำงวัสดุแต่ละประเภท และขั้นตอนกำรปฏิบัติเพ่ือจัดซื้อวัสดุที่ซับซ้อนและควำมยุ่งยำกจำกกำรสืบรำคำ
กลำง เปรียบเทียบรำคำและกำรจัดหำร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุที่มีควำมหลำกหลำยภำยใต้ข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ 
ประกอบกับงบประมำณสนับสนุนที่จ ำกัด เพียงพอต่อกำรฝึกอบรมอำชีพเพียงไม่เกินหนึ่งถึงสองอำชีพ
เท่ำนั้น ในขณะที่ควำมต้องกำรอำชีพของครัวเรือนเป้ำหมำยมีหลำกหลำย กลำยเป็นข้อจ ำกัดที่ส ำคัญต่อ
ควำมหลำกหลำยของอำชีพที่นโยบำยสำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนได้ ประชำชนบำงส่วนจึงไม่เห็น
ควำมส ำคัญและไม่ใส่ใจในกำรน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพเท่ำที่ควร เนื่องจำกไม่ใช้ควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของตนเอง ประกอบกับ อำชีพที่คัดเลือกฝึกอบรมในแต่ละหมู่บ้ำนมีลักษณะคล้ำยกันหรือเป็นอำชีพ
ประเภทเดียวกัน ซึ่งขำดควำมหลำกหลำยและแข่งขันกันเอง เนื่องจำกข้อจ ำกัดขององค์ควำมรู้ของ
ปรำชญ์ชุมชนภำยในหมู่บ้ำน และนโยบำยก ำหนดให้จัดหำปรำชญ์ชุมชนได้เพียงเฉพำะหมู่บ้ำนข้ำงเคียง
เท่ำนั้น จึงไม่อำจฝึกอบรมอำชีพที่มีควำมหลำกหลำยได้ ตำมควำมเห็นของ Mazmanian และ Sabatier 
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ค้นพบว่ำสมรรถนะของกฎหมำยมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรบรรลุผลส ำเร็จหรืออำจเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ (Mazmanian and  Sabatier,  1989,  p. 22) ดังนั้น กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ให้เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ                        
จังหวัดกำญจนบุรี ควรลดข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ที่เกิดจำกระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมำยของทำงรำชกำร หรือ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ทั้งนี้อำจก ำหนดระเบียบเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือลักษณะของนโยบำยที่
เอ้ือต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ก ำหนดวัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมำณให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
พิจำรณำสนับสนุนอำชีพที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรระดับครัวเรือน พร้อมกับจัดสรรงบประมำณให้
เพียงพอที่สำมำรถเป็นทุนตั้งต้นในกำรลงทุนประกอบอำชีพของครัวเรือนได้ 

4.2.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับประชาชนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นปัจจัยส ำคัญ
ที่สำมำรถดึงดูดให้ประชำชนให้กำรยอมรับ เพิกเฉย หรือต่อด้ำนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน 
กล่ำวคือ รูปแบบกำรสื่อสำรข้อควำมสร้ำงกำรรับรู้ หรือติดต่อประสำนควำมร่วมมือของหน่วยงำน
รำชกำร ยึดถือรูปแบบอย่ำงเป็นทำงกำรผ่ำนหนังสือรำชกำรเป็นหลัก ทั้งในส่วนของกำรติดต่อสื่อสำร
ภำยในหน่วยปฏิบัติระดับต่ำง ๆ ระหว่ำงหน่วยปฏิบัติกับหน่วยรำชกำรภำยนอก ตลอดจนกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับประชำชนในระดับหมู่บ้ำนและครัวเรือน ซึ่งจำกข้อค้นพบของผู้วิจัย กำรติดต่อสื่อสำร
และประสำนควำมร่วมมือกับกลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำยด้วยวิธีอย่ำงเป็นทำงกำร สำมำรถประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรภำยใน ภำยนอก และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐได้เป็นอย่ำงดี แต่ส่งผลลัพธ์ตรงกัน
ข้ำมเมื่อน ำไปปฏิบัติกับประชำชนและผู้น ำในหมู่บ้ำน เนื่องจำกสำเหตุส ำคัญคือ ประชำชนและผู้น ำใน
หมู่บ้ำนไม่สำมำรถท ำควำมเข้ำใจเนื้อควำมที่เป็นภำษำรำชกำรซึ่งใช้ถ้อยค ำที่ยำกต่อกำรรับรู้ควำมหมำย
อย่ำงถูกต้อง และประชำชนบำงส่วนไม่ใส่ใจกับหนังสือรำชกำรเท่ำท่ีควร ส่งผลให้กำรรับรู้สำระส ำคัญของ
กิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือบิดเบือนต่ำงไปจำกวัตถุประสงค์ของสำรในหนังสือรำชกำรที่ต้องกำรสื่อ
ควำมหมำย ส่งผลกระทบต่อกำรให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ จำกกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน กำรประสำนควำมร่วมมือกับประชำชนในหมู่บ้ำนอย่ำงเป็นทำงกำร อำจสร้ำง
ควำมรู้สึกต่อประชำชนในหมู่บ้ำนเสมือนเจ้ำหน้ำที่รำชกำรเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งให้ประชำชน
ต้องปฏิบัติตำมหรือบีบบังคับให้เข้ำร่วมนโยบำย เพ่ือประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนไม่ใช่
ประโยชน์ของประชำชนที่ได้รับ รู้สึกด้อยอ ำนำจกว่ำเจ้ำหน้ำที่ ก่อให้เกิดทัศนคติด้ำนลบต่อเจ้ำหน้ำที่และ
นโยบำย เกิดควำมรู้สึกว่ำเจ้ำหน้ำที่เป็นบุคคลภำยนอกท่ีไม่น่ำไว้วำงใจ ประชำชนจึงแสดงออกในรูปแบบ
ไม่เต็มใจเข้ำร่วมกิจกรรม ไม่ให้ควำมร่วมมือต่อเจ้ำหน้ำที่  ตลอดจนมีควำมรู้สึกว่ำตนเองไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ใด ๆ จำกกำรเข้ำร่วมนโยบำย รวมถึงรู้สึกว่ำกำรเข้ำร่วมนโยบำยภำครำชกำรเป็นกำรสร้ำง
ภำระให้กับตนเองและเบียดบังเวลำกำรประกอบอำชีพของตนเองและครอบครัว อำจน ำไปสู่กำรต่อต้ำน
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในที่สุด ด้วยเหตุนี้ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในรูปแบบอย่ำงเป็นทำงกำรในระดับ
หมู่บ้ำนมำกเกินควำมจ ำเป็น ไม่อำจบรรลุผลส ำเร็จเท่ำที่ควรหรือเผชิญกับปัญหำและอุปสรรคต่อกำรน ำ
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นโยบำยไปปฏิบัติ ดังนั้น หลักส ำคัญก่อนด ำเนินกิจกรรมใด ๆ เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติควร
ติดต่อสื่อสำรและประสำนควำมร่วมมือกับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยและผู้น ำในหมู่บ้ำนในรูปแบบอย่ำงไม่
เป็นทำงกำร กล่ำวคือ กำรพูดคุย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นกันเอง กำรพบปะเยี่ยมเยียน รวมถึง
กำรอธิบำยรำยละเอียดของนโยบำยโดยใช้ภำษำที่ไม่เป็นทำงกำร เข้ำใจง่ำย เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์อันดี               
ให้เกิดขึ้นระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รำชกำรกับประชำชนในพ้ืนที่ ให้เกิดควำมรู้ สึกเหมือนเจ้ำหน้ำที่เป็นบุคคล
ภำยในหมู่บ้ำน ที่สำมำรถเชื่อใจและวำงใจได้ เมื่อสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกดังกล่ำวให้เกิดขึ้นกับประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยได้ กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ              
ก็ไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป 

4.2.5 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของประชาชน ถือเป็นปัจจัยส ำคัญ
ที่ส่งเสริมให้กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ                   
ในบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี บรรลุผลลัพธ์ตำมที่คำดหวัง ควรส่งเสริมให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติทุกขั้นตอน เช่น กำรแสดงควำมคิดเห็นใน
กระบวนกำรริเริ่มนโยบำยกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเสนอควำมต้องกำรอำชีพและสำมำรถก ำหนด
งบประมำณที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรฝึกอบรมได้อย่ำงอิสระ รวมถึงกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ               
ให้เป็นของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยและปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำน ให้เขำสำมำรถก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของ
ตนเอง ก ำหนดวงเงินงบประมำณที่ต้องใช้ด ำเนินกิจกรรม ก ำหนดลักษณะครัวเรือนเป้ำหมำย ก ำหนด
ห้วงเวลำของกำรด ำเนินกิจกรรมได้อย่ำงอิสระ รวมถึงก ำหนดแผนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง  ๆ                 
ได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ หน่วยปฏิบัติมีหน้ำที่ในกำรกระตุ้นเตือน สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำต่อยอด
กิจกรรมและอำชีพตำมที่ประชำชนคัดเลือก นอกจำกนี้ ขอบเขตของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนหรือปรำชญ์ชุมชนและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ส่งผลโดยตรงต่อควำมสำมำรถ
ของกำรปรับตัวและเรียนรู้วิธีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่ไม่คุ้นเคยมำก่อน หรือมีประสบกำรณ์ไม่มำกนัก 
ถ้ำนโยบำยก ำหนดมำตรกำรที่ต่ำงไปจำกกำรปฏิบัติของประชำชนในหมู่บ้ำนที่คุ้นเคยมำยำวนำนย่อม
ไม่ได้รับควำมร่วมมือและถูกมองว่ำเป็นภำระที่ไม่จ ำเป็น ส่งผลให้ไม่ยินดีน ำนโยบำยไปปฏิบัติ หรือน ำไป
ปฏิบัติอย่ำงไม่เต็มใจ ซึ่งสำมำรถสะท้อนผลลัพธ์ที่แสดงออกอย่ำงชัดเจนจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติใน
ที่สุด ดังนั้น กำรก ำหนดขอบเขตของนโยบำยให้สอดคล้องกับวิธีกำรปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน
คุ้นเคย หรือไม่แตกต่ำงกันมำกนัก ส่งผลให้ประชำชนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพำเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ แนะน ำกำร
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ถูกต้อง และยังมีส่วนส่งเสริมให้ปรำชญ์ชุมชน ประชำชน และผู้เกี่ยวข้อง
ระดับหมู่บ้ำนสร้ำงควำมรู้สึกอยำกเข้ำมำมีส่วนร่วมต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้วยควำมเต็มใจ ดังนั้น       
กำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรทุกขั้นตอนของนโยบำย ตั้งแต่กำรริเริ่มนโยบำย 
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ตลอดจนให้ประชำชนร่วมประเมินผลส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
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สำมำรถส่งเสริมกำรบรรลุเป้ำหมำยสุทธิของนโยบำยที่พึงปรำรถนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ มี
ประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งระดับหมู่บ้ำน และเพ่ิมศักยภำพต่อกำรพึ่งพำ
ตนเองให้กับครัวเรือนเป้ำหมำย ตำมแนวคิดของ Cohen and Upgoff ทีใ่ห้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชำชนในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับกำรมีส่วนร่วมของกำร
ตัดสินใจทุกกระบวนกำร รวมถึงเสนอควำมต้องกำร (2) ระดับกำรมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ทั้งในส่วนของ
กำรบริหำรโครงกำร กำรบริหำรทรัพยำกร และกำรประสำนควำมร่วมมือ (3) ระดับของกำรมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์อย่ำงเสมอภำค ทั้งในส่วนของผลประโยชน์โดยตรงของนโยบำย และผลประโยชน์แอบแฝง    
ที่พึงได้รับระดับชุมชน ครัวเรือน และบุคคล (4) ระดับของกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลนโยบำย              
เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบ ควบคุม และเสนอข้อคิดเห็นต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติในครั้งต่อไป (Cohen and Upgoff, 1980, pp. 324 – 328) ถึงแม้ว่ำ    
ผู้ก ำหนดนโยบำยจะก ำหนดกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไว้เป็นอย่ำงดีแล้วก็ตำม แต่ควรตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมนโยบำยให้มำกที่สุด และสำมำรถ
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติของตนเองซึ่งอำจแตกต่ำงไปจำกแนวทำงของผู้ก ำหนดนโยบำยได้ 

4.2.6  สร้างสมดุลปริมาณงานและความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม กล่ำวคือ              
ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนกิจกรรมของนโยบำยให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป็นอุปสรรคส ำคัญต่อควำมล้มเหลวจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ ได้รับมอบหมำยภำรกิจ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบจ ำนวนมำก โดยเฉลี่ยเจ้ำหน้ำที่
หนึ่งคนได้รับมอบหมำยโครงกำรและนโยบำยไม่ต่ ำกว่ำ 5 เรื่อง และนอกจำกนี้ยังมีนโยบำยเร่งด่วน               
ที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเป็นหน่วยด ำเนินงำนให้เกิดผลส ำเร็จภำยในระยะเวลำอันสั้น 
ในช่วงปลำยปีงบประมำณ ไม่ต่ ำกว่ำหนึ่งถึงสองนโยบำย ซึ่งนโยบำยลักษณะเร่งรัดกำรบรรลุเป้ำหมำย
จำกกำรน ำไปปฏิบัติ ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้แบกรับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกควำมล้มเหลวของนโยบำย
จำกกำรถูกตรวจสอบโดยหน่วยงำนอิสระภำยนอกในประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน                
ควำมคุ้มค่ำ รวมถึงควำมถูกต้องตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของระเบียบ กฎหมำย และข้อบังคับที่ก ำหนด
ไว้ หำกพบว่ำมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องหรือเกิดข้อผิดพลำดจำกกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบนโยบำยหรือโครงกำรต้องรับโทษตำมฐำนควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น ตั้ งแต่กำรเรียก
เงินคืน กำรปลดออก ตลอดจนกำรไล่ออกในที่สุด นอกจำกนี้ยังต้องรับโทษทำงอำญำในกรณีที่เกิดควำม
เสียหำยร้ำยแรงต่อรำชกำรอีกด้วย ซึ่งนโยบำยเร่งด่วนที่มีระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่จ ำกัด หรือเร่งรัดผล
กำรด ำเนินกิจกรรมในระยะเวลำอันสั้น อำจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลำดจำกกำรด ำเนินงำนได้ โดยง่ำย 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจึงตกอยู่ในควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
นอกจำกนี้ยังก่อให้เกิดทัศนคติด้ำนลบของเจ้ำหน้ำที่ที่มีต่อนโยบำย รวมถึงไม่ทุ่มเทควำมรู้ควำมสำมำรถ
ให้กับนโยบำยอย่ำงเต็มที่  นอกจำกนี้  กำรก ำหนดปริมำณงำนและหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบอ่ืน ๆ             
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ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยหรือสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีปริมำณมำก เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถขับเคลื่อนกิจกรรมตำมนโยบำยได้อย่ำง
เต็มประสิทธิภำพ เนื่องจำกต้องแบ่งเวลำบำงส่วนเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำยในขณะเดียวกันหลำยกิจกรรม ดังนั้น กำรมอบหมำยภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดย
ค ำนึงถึงหลักดุลยภำพและควำมเหมำะสมต่อปริมำณเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร จึงแปรผันตรงกับควำมส ำเร็จ
ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยที่ วรเดช จันทรศร (2559, หน้ำ 353) เชื่อว่ำ สมดุลที่เหมำะสมระหว่ำง
ปริมำณงำนกับจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กำร 
รวมทั้งเกิดทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ  

4.2.7 บูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี อยู่ในควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ เพียงหน่วยงำนเดียว               
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นผู้ด ำเนินกิจกรรม แต่ในขณะเดียวกัน ยังคงมีหน่วยงำนรำชกำร
หลำยแห่ง ที่ด ำเนินนโยบำยหรือโครงกำรในลักษณะคล้ำยคลึงกัน วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยไม่แตกต่ำง
กันมำกนัก และมีประชำชนในหมู่บ้ำนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำยหรือโครงกำรเช่นเดียวกัน ได้แก่ 
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำนักงำน กศน. อ ำเภอ รวมถึงเกษตรอ ำเภอ 
เป็นต้น ส่งผลให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของนโยบำยหรือโครงกำร นอกจำกนี้ กระบวนกำรคัดเลือกหมู่บ้ำนและ
ครัวเรือนเป้ำหมำยของนโยบำยหรือโครงกำรต่ำง ๆ มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน คือ พิจำรณำหมู่บ้ำนที่มี
ศักยภำพเพียงพอ ผู้น ำมีควำมเข้มแข็ง ไม่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มของประชำชน สำมำรถประสำน
ควำมร่วมมือกับประชำชนภำยในหมู่บ้ำนได้โดยง่ำย รวมถึงมีกำรประกอบอำชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบำย ทั้งนี้ก็เพ่ือประกันผลส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และลดข้อจ ำกัดหรืออุปสรรคที่อำจ
เกิดขึ้นจำกบริบทสภำพแวดล้อมของหมู่บ้ำนที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในขณะที่
หมู่บ้ำนลักษณะดังกล่ำวมีไม่มำกนัก ส่งผลให้เกิดควำมทับซ้อนและแก่งแย่งวันด ำเนินกิจกรรมของแต่ละ
หน่วยงำนที่ต้องกำรน ำนโยบำยของตนเองไปปฏิบัติในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ซึ่งตกเป็นภำระของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องสละเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมของแต่ละหน่วยรำชกำร ผู้วิจัยค้นพบว่ำ นโยบำยภำครัฐ              
ที่ซ้ ำซ้อนกันก่อให้เกิดทัศนคติด้ำนลบของประชำชนในหมู่บ้ำน กล่ำวคือ ประชำชนมองว่ำนโยบำย 
โครงกำร ตลอดจนกิจกรรมของหน่วยงำนรำชกำรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวแต่อย่ำง
ใด ยิ่งไปกว่ำนั้น ประชำชนโดยส่วนใหญ่มองว่ำกำรเข้ำร่วมนโยบำย โครงกำร หรือกิจกรรมต่ำง  ๆ               
ที่ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนรำชกำรสร้ำงภำระและเบียดบังเวลำในกำรประกอบอำชีพของตนเองเป็นอย่ำง
มำก ดังนั้น กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้ได้ผลในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ต้องอำศัยกำร  
บูรณำกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง โดยกำรรวมนโยบำยที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันให้
เป็นนโยบำยเดียวกัน หรือจัดสรรแบ่งส่วนพ้ืนที่ด ำเนินนโยบำยในหมู่บ้ำนที่ไม่ซ้ ำซ้อนกัน หรือก ำหนด
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นโยบำยที่มีลักษณะส่งเสริม ขยำยผล และต่อยอดกิจกรรมซึ่งกันและกัน รวมถึงควรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
ในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับลักษณะของนโยบำย เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย 

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ สอดคล้องกับลักษณะกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติแบบบนลงล่ำงอยู่มำก 
กล่ำวคือ กรมกำรพัฒนำชุมชนในฐำนะผู้ก ำหนดนโยบำย เป็นหน่วยงำนที่ก ำหนดมำตรกำร กระบวนกำร 
รวมถึงวิธีกำรขึ้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับต่ำง ๆ อีกด้วย โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนระดับจังหวัด และอ ำเภอ เป็นหน่วยปฏิบัติ ในระดับพ้ืนที่ พร้อมทั้งขับเคลื่อนกำรน ำนโยบำย          
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่เป้ำหมำยตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด ซึ่งหน่วยปฏิบัติและประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับ
หมู่บ้ำนไม่สำมำรถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพำะตัวได้ ถึงแม้ว่ำนโยบำย
จะเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอควำมต้องกำรพัฒนำอำชีพได้อย่ำงอิสระพอสมควร และใช้
กระบวนกำรฝึกอบรมที่ด ำเนินกำรโดยปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนแทบทุกขึ้นตอน แต่ประชำชนรวมถึง
ปรำชญ์ชุมชนก็ไม่สำมำรถก ำหนดห้วงเวลำกำรฝึกอบรมได้อย่ำงอิสระ ไม่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำ
ฝึกอบรมที่เหมำะสมกับลักษณะและประเภทอำชีพได้ รวมถึงไม่สำมำรถร่วมประเมินผลกำรปฏิบัติหรือ
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อกำรแก้ไขปรับปรุงนโยบำยได้แต่อย่ำงใด   

สภำพกำรณ์ดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัด
กำญจนบุรี มีลักษณะถูกควบคุมโดยองค์กำรภำครัฐระดับบน ในขณะที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติมีหน้ำที่
ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ถูกก ำหนดไว้แล้ว โดยใช้มำตรกำรเดียวกันน ำไปปฏิบัติในทุกพ้ืนที่ ไม่ค ำนึงถึง
บริบทสภำพแวดล้อม ห้วงเวลำ และควำมแตกต่ำงกันของหมู่บ้ำนแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเป็นพลวัต เกินขอบเขต
อ ำนำจของผู้ก ำหนดนโยบำยที่สำมำรถควบคุมได้ ประกอบกับกำรฝึกอบรมอำชีพประเภทและลักษณะ
เดียวกันหรือมีควำมคล้ำยคลึงกันในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ประกอบกับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำยมี
จ ำนวนมำกและฝึกอบรมอำชีพประเภทเดียวกัน ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกันออกสู่ตลำด ส่งผลให้
เกิดกำรแข่งขันกันเองและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ได้ยำกขึ้น รวมถึงครัวเรือนส่วนใหญ่ขำดทักษะและฝีมือใน
กำรประกอบอำชีพที่ฝึกอบรมมำ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรประกอบอำชีพไม่สมบูรณ์เพียงพอที่สำมำรถ
จ ำหน่ำยได้ รวมถึงครัวเรือนขำดต้นทุนในกำรลงทุนประกอบอำชีพเนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นครัวเรือน
ยำกจนหรือผู้มีรำยได้น้อย และไม่กล้ำลงทุนเพ่ิมเติมเพรำะขำดหลักประกันในกำรสร้ำงรำยได้ให้เกิดจำก
กำรประกอบอำชีพ รวมถึงข้อจ ำกัดของนโยบำยไม่สำมำรถส่งเสริมหรือจัดหำช่องทำงกำรตลำดให้กับ
ประชำชนได้อย่ำงยั่งยืน และที่ส ำคัญคือข้อจ ำกัดของแหล่งงบประมำณรวมถึงวงเงินงบประมำณที่จ ำกัด
ไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรให้ครัวเรือนน ำไปลงทุนประกอบอำชีพได้ ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่
กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ผู้วิจัยค้นพบว่ำ กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ต้องค ำนึงถึงกำรก ำหนด
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มำตรกำรของนโยบำยโดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของพ้ืนที่พร้อมทั้งสำมำรถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรน ำไปปฏิบัติ ให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ โดยก ำหนดช่องทำงให้ประชำชนและ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนระดับล่ำงสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นและก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมต่อ
พ้ืนที่ของตนเองได้ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ให้ควำมส ำคัญกับผู้ก ำหนดนโยบำยระดับบนในฐำนะเป็นผู้จัดสรร
ทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เหมำะสมต่อ
ผู้ปฏิบัติงำนระดับล่ำงในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยลดข้อจ ำกัดของกฎหมำย ระเบียบ รวมถึงข้อบังคับ
ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนระดับล่ำงมีส่วนร่วมเสนอ
ควำมคิดเห็น ก ำหนดวิธีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพำะพ้ืนที่  รวมถึงสำมำรถเสนอแผนขอรับ
งบประมำณที่ แตกต่ำงกันให้ เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของแต่ละอำชีพที่ เลือกฝึกอบรมได้                 
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติแบบผสมผสำน ดังที่ ผู้วิจัยได้เสนอปัจจัย 7 ประกำรของ
กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบท
พ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี ควรพิจำรณำ (1) ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงตำมบริบท
สภำพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ (2) ก ำหนดห้วงเวลำอย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม (3) ลดข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย
และเพ่ิมควำมหลำกหลำยของอำชีพระดับครัวเรือน (4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐกับประชำชน
อย่ำงไม่ เป็นทำงกำร (5) ส่ งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมและกำรพ่ึงพำตนเองของประชำชน                 
(6) สร้ำงสมดุลปริมำณงำนและควำมรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม และ (7) บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมทุกภำคส่วน ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ดุลยภำพของมิติห้วงเวลำที่เหมำะสมเป็นส ำคัญ  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัยในบทที่ 5 นี้ เป็นการน าเสนอเนื้อหาสาระของบทสรุปที่ได้จาก
การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ตามกรอบแนวคิดการวิจัย               
7 มิติ พร้อมทั้งอภิปรายข้อค้นพบ เพ่ือตอบค าถามการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แนวคิดหรือทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงรูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี และส่วนสุดท้ายประกอบด้วยข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัย
ครั้งต่อไป  

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  เนื่องจากต้องการสะท้อน
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี ให้บรรลุผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการน า
นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  ในบริบทพ้ืนที่อ าเภอ     
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือเสนอรูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับบริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการ หลักฐานทางราชการ แนวคิดและทฤษฎีการน านโยบายไป
ปฏิบัติ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย โดยประยุกต์จากทฤษฎีการน า
นโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่างของ Van Meter และ Van Horn เน้นการศึกษาแบบกรณีศึกษาภายใต้
บริบทเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยในการวิเคราะห์เป็นระดับบุคคล ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าใน
หมู่บ้านเป้าหมาย ประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ข้อมูลรายบุคคล การ
สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของการน านโยบาย
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สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อันจะน าไปสู่การค้นพบรูปแบบในการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน ไป
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะพ้ืนที่ของกรณีศึกษา ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยโดยมีสาระส าคัญ
ดังที่จะน าเสนอต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย  
 จากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ประยุกต์จากทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง ของ 
Van Meter และ Van Horn ซึ่งประกอบไปด้วยมิติส าคัญจ านวน 7 มิติ ได้แก่ มิติ มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายสามารถตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายสามารถพิสูจน์
ความชัดเจนเชิงประจักษ์ได้ มิติทรัพยากรของนโยบาย ให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ
และเหมาะสม ปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติเพียงพอและเหมาะสม ประชาชน
ผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอและเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ ทันสมัย 
สามารถใช้งานได้ และเหมาะสมต่อการใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รวมถึงห้วงเวลาและระยะเวลาของการ
ปฏิบัติมีความเหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่  มิติการสื่อสารข้อความระหว่างองค์การ ให้ความส าคัญกับ
ความชัดเจน ความเที่ยงตรง ความสม่ าเสมอ ความเหมาะสม และความรวดเร็วต่อเหตุการณ์ ของการ
สื่อสารข้อมูลในการน านโยบายไปปฏิบัติ กลวิธีที่เหมาะสมในการโน้มน้าวใจให้เจ้าหน้าที่น านโยบายไป
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ความสามารถในการโน้มน้าวใจของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
ที่มีต่อประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านในการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ความสามารถในการโน้มน้าวใจของประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านต่อครัวเรือนเป้าหมาย รวมถึง
ความสามารถในการสื่อสารภายในของหน่วยปฏิบัติ ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก และ
ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน มิติการบังคับใช้กฎหมาย ให้ความส าคัญกับ
ความเหมาะสมของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึง
บรรทัดฐาน สิ่งจูงใจ และมาตรการในการลงโทษที่มีความเหมาะสม มิติลักษณะของหน่วยปฏิบัติ             
ให้ความส าคัญกับลักษณะโครงสร้างและความซับซ้อนของหน่วยปฏิบัติ ความชัดเจนของการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก และระหว่าง
หน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน รวมถึงความสอดคล้องของนโยบายที่มีต่อภารกิจ
ของหน่วยปฏิบัติ มิติบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและ
คัดค้านระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงาน
ระดับหมู่บ้าน การสนับสนุนและคัดค้านของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของวิธีการหรือ
ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติต่อบริบทสภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
ค่านิยมในการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย และมิติทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ                   
ให้ความส าคัญกับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการ



241 
 

ปฏิบัตินโยบายของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ โดยสามารถสรุปและอภิปรายผลที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัย 
สภาพการณ์ปัจจุบันของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในบริบทพื้นที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ตามมิติในกรอบแนวคิดการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 มิติมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยในมิติมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย องค์ประกอบแรก วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของนโยบายมีความสอดคล้องกับลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของนโยบายสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ได้ พบว่า 
วัตถุประสงค์ของนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนอาชีพเสริมระดับครัวเรือนในช่วงที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายว่างเว้นจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยปราชญ์ชุมชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับหมู่บ้าน รวมถึงเป็นผู้
ฝึกอบรมอาชีพตามความสนใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ปราชญ์ชุมชนภายใน
หมู่บ้านโดยส่วนใหญ่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้อาชีพที่ตนช านาญให้ผู้อ่ืน
เข้าใจและปฏิบัติตามได้ เนื่องจากทักษะการเป็นวิทยากรต้องอาศัยระยะเวลาและการฝึกฝน ไม่สามารถ
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการยังสามารถเพ่ิมช่องทางในการ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้ดีในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนอาชีพหลัก
ได้ก็ตาม แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ วัตถุประสงค์สามารถส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มี
บทบาทต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพภายในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานราชการในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ การ
เข้าถึงบริการของรัฐ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ปราชญ์ชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมครัวเรือน
เป้าหมายน าองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว รวมถึงให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา         
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพของครัวเรือน แต่ในมุมกลับกัน วัตถุประสงค์ละเลยความแตกต่าง
ของบริบทสภาพแวดล้อมและห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน ส่งผลให้
เกิดข้อจ ากัดต่อการปฏิบัติตามกระบวนการของนโยบายที่ส าคัญ คือ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะเวลาการเตรียมความพร้อมของทีม
วิทยากรและปราชญ์ชุมชนบางส่วนมีองค์ความรู้ไม่สอดคล้องกับอาชีพที่ครัวเรือนคัดเลือก ประกอบกับ
ข้อก าหนดตามเป้าหมายการจัดเก็บรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างรวดเร็วส่งผลโดยตรงต่อความ
หลากหลายของอาชีพที่สามารถอบรมได้ ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงจ ากัดลักษณะของอาชีพให้สามารถสร้าง
รายได้เกิดขึ้นภายในห้วงเวลาที่ก าหนด โดยละเลยความหลากหลายของอาชีพที่แตกต่างกันมีระยะเวลา
เกิดรายได้ไม่เท่ากัน ประกอบกับขาดหลักประกันช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างรายได้ให้
เกิดขึ้นอย่างมั่นคง รวมทั้งกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานราชการไม่ยั่งยืนและยุบเลิกไป
เมื่อสิ้นสุดงบประมาณ แต่ในมุมกลับกัน กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ประชาชนอย่างไม่เป็นทางการและหน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมในภายหลัง นอกจากนี้วัตถุประสงค์ใน
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ส่วนของกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ไม่สามารถเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ ตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัดได้ เนื่องจากห้วงเวลาการจัดท าแผน
ชุมชนระดับต าบลไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต. 
รวมถึงทิศทางการประสานแผนชุมชนระดับต าบลกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 
ในขณะที่ ศอช.ต. มีองค์ความรู้ในการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลไม่ เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพ
ครัวเรือนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี  
 องค์ประกอบที่สอง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายสามารถพิสูจน์ความชัดเจนเชิง
ประจักษ์ได้ ในมุมมองของบุคลากรภาครัฐสะท้อนความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทิศทางที่
เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
นโยบายมีความชัดเจนในระดับที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถรับรู้เจตจ านงของวัตถุประสงค์กิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน รวมถึงปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน แต่เมื่อพิจารณา
ในมุมมองของผู้ใหญ่บ้านและปราชญ์ชุมชนผู้ปฏิบัติงานในหมู่บ้านสะท้อนว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของนโยบายไม่มีความชัดเจน เป็นนามธรรม ไม่สามารถรับรู้จุดมุ่งหมายของวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง 
เนื่องจากใช้ถ้อยค าที่มีความหมายแบบกว้าง รวมถึงถ้อยค าที่ยากต่อการท าความเข้าใจความหมายที่
ชัดเจน ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายอาจไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แต่ส่งผลกระทบต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านไม่มากนัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนโยบายสามารถชี้แจงท า
ความเข้าใจและสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายให้ประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับ
หมู่บ้านได้อย่างครบถ้วน   

มิติทรัพยากรของนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยในมิติทรัพยากรของนโยบาย องค์ประกอบแรก การจัดสรรงบประมาณ

เพียงพอและเหมาะสม พบว่า การจัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนวัสดุประกอบการฝึกอบรมอาชีพ
และสาธิตอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย 
กล่าวคือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของนโยบายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเป็นผู้ได้รับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ขาดทุนทรัพย์ส าหรับลงทุนประกอบอาชีพตามที่ได้รับการฝึกอบรม ในขณะที่ 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ครัวเรือนน าไปเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ 
วัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมาณไม่สามารถสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อจ ากัดของประเภทวัสดุอุปกรณ์ท่ีเข้าข่ายเป็นครุภัณฑ์ตามกฎหมายไม่สามารถ
จัดซื้อได้ ประกอบกับมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซ้อนไม่สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริงระดับพ้ืนที่ และ
ข้อจ ากัดความไม่ชัดเจนในการก าหนดราคากลาง ส่งผลต่อความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
นอกจากนี้ งบประมาณท่ีหน่วยปฏิบัติได้รับจัดสรรส าหรับบริหารโครงการตามกรอบแผนงานและหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติ เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพในระดับหมู่บ้าน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารส าหรับผู้
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เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร คู่มือต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง           
มีเพียงพอเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามแผนงานของนโยบาย
เป็นอ านาจการตัดสินใจของส่วนกลาง ในขณะที่หน่วยปฏิบัติระดับจังหวัดเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้
หน่วยปฏิบัติระดับอ าเภอตามที่ส่วนกลางเห็นสมควร โดยหน่วยปฏิบัติระดับอ าเภอไม่มีอ านาจเพียงพอใน
การก าหนดงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงานภายใต้บริบทของพ้ืนที่ ชี้ให้เห็นว่า 
งบประมาณท่ีน้อยเกินไปกลับกลายเป็นข้อจ ากัดท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลจากการ
น านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง 
 องค์ประกอบที่สอง ปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติเพียงพอและ
เหมาะสม พบว่า จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายไม่
เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับภารกิจและลักษณะหน้าที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงาน
ในปริมาณมากเกินไป โดยเฉพาะภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งแต่งตั้งระดับอ าเภอ ประกอบกับ
ได้รับมอบหมายภารกิจเร่งด่วนตามค าสั่งของรัฐบาล จังหวัด รวมถึงอ าเภอ นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติยังมีหน้าที่
รายงานข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดของนโยบาย และข้อมูลอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยปฏิบัติ
ระดับจังหวัดร้องขอ อาทิ การจัดเก็บรายได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพประจ าเดือน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอส าหรับน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ คุณภาพของเจ้าหน้าที่ก็ไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการส านักงาน พัฒนากรต้องเป็นผู้รับภาระจัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมหรือมีความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องมา
ก่อน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับใช้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนโยบาย แต่
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีส าคัญต่อการบรรลุผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 องค์ประกอบที่สาม ประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอและ
เหมาะสม พบว่า ปราชญ์ชุมชนมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เนื่องจาก 
นโยบายก าหนดจ านวนปราชญ์ชุมชนเพ่ือจัดตั้งทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จ านวน 5 คน แต่ในขณะที่
ปราชญ์ชุมชนโดยสมบูรณ์ของแต่ละหมู่บ้านมีไม่เกิน 2 คน เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน
ที่มีปราชญ์ชุมชนโดยแท้จริงตามคุณสมบัติการคัดเลือกปราชญ์ชุมชนของนโยบาย โดยคุณสมบัติการ
คัดเลือกปราชญ์ชุมชนให้พิจารณาบุคคลที่มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือหลาย
อาชีพ สามารถสร้างรายได้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาคัดเลือกผู้น าในหมู่บ้าน หรือบุคคลอ่ืน ๆ เข้าร่วมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในโครงการ แต่ข้อจ ากัด
ดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนไม่มากนัก เนื่องจากได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมและวางแผนการด าเนินงานไว้
ล่วงหน้า ถึงแม้ว่าผู้น าในหมู่บ้านจะไม่มีทักษะในการถ่ายทอดอาชีพให้แก่ครัวเรือนก็ตาม แต่สามารถ
ประสานความร่วมมือครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยง่าย รวมถึงสามารถอ านวยความสะดวก
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ด้านสถานที่ฝึกอบรมและการจัดหาวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพใน
ระดับหมู่บ้าน สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน 
 องค์ประกอบที่สี่ วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ ทันสมัย สามารถใช้งานได้ และเหมาะสมต่อการใช้
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ พบว่า วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ ทันสมัย สามารถใช้งานได้ และเหมาะสมต่อการใช้
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพียงบางส่วนเท่านั้น ในมุมมองของหน่วยปฏิบัติสะท้อนให้ เห็นว่า อุปกรณ์
ประกอบการปฏิบัติงานภายในส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเลาขวัญโดยส่วนใหญ่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ มีความทันสมัย และเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติงาน แต่
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถน าไปปฏิบัติงานหรือใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากช ารุด และอุปกรณ์บางส่วนเกินความจ าเป็นต่อการใช้งาน สร้างภาระให้เจ้าหน้าที่ต่อการดูแล
รักษา ส าหรับสถานที่ในการจัดประชุม มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอครบถ้วน ในส่วนของสิ่งอ านวย
ความสะดวกระดับหมู่บ้านส่วนใหญ่มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ตนเองอย่างครบถ้วน และเพียงพอ นอกจากนี้ หมู่บ้านส่วนหนึ่งยังคงขาดสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านอยู่เป็นอันมาก 
 องค์ประกอบสุดท้าย ห้วงเวลาและระยะเวลาของการปฏิบัติมีความเหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่
พบว่า ห้วงเวลาของการด าเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเหมาะสมกับบริบทของอ าเภอ
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพียงบางส่วน โดยเฉพาะกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ซึ่ง
ด าเนินกิจกรรมระหว่างไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ ข้อจ ากัดท่ีส าคัญเกิดจากห้วงเวลา
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะห้วงแห่งฤดูกาลประกอบอาชีพของประชาชนหรือครัวเรือน
เป้าหมายในระดับพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตาม การน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับห้วงเวลาดังกล่าว ควร
ยืดหยุ่นช่วงเวลาของการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทหรือวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 
เช่น การพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ของการด าเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน หรือการด าเนินกิจกรรม
ในช่วงกลางคืน อาจได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 มิติการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมเพื่อบังคับใช้ให้ได้ผล 
 จากการศึกษาวิจัยในมิติ การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมเพ่ือบังคับใช้ให้ได้ผล
องค์ประกอบแรก ความชัดเจน ความเที่ยงตรง ความสม่ าเสมอ ความเหมาะสม และความรวดเร็วต่อ
เหตุการณ์ ของการสื่อสารข้อมูลในการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า การสื่อสารข้อความการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ด าเนินการสั่งการผ่านหนังสือราชการที่มีความชัดเจน เที่ยงตรง และมีความเหมาะสมต่อการสั่ง
การผ่านสายบังคับบัญชาระดับต่าง ๆ แบบบนลงล่าง แต่ข้อจ ากัดที่ส าคัญคือ เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ และขาดความต่อเนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่ยาวนานในหลายกรณี ส่งผลต่อเจ้าหน้าที่
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติเร่งรีบน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีนโยบายก าหนดภายในระยะเวลาอัน
สั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้สร้างช่องทางการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการที่มีความรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติระดับอ าเภอ และหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัด เพื่อ
ลดข้อจ ากัดความล่าช้าลงได้บ้าง 
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 องค์ประกอบที่สอง กลวิธีที่เหมาะสมในการโน้มน้าวใจให้เจ้าหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ พบว่า แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ที่ส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติคือ ความสามารถ
ต่อการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติระดับต่าง ๆ ส่งผลให้การน านโยบายปฏิบัติเป็นไป
โดยสะดวก นอกจากนี้ ทัศนคติของพัฒนาการอ าเภอเป็นอีกปัจจัยส าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาที่สามารถสั่งการเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 
แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างพัฒนาการ
อ าเภอกับเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ และในส่วนของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนพบว่าส่งผลต่อแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ไม่มากนัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่
มองว่านโยบายอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองและเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว ถึงแม้
ไม่มีตัวชี้วัดก าหนดไว้ หรือไม่มีข้อก าหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนก็ตาม 
 องค์ประกอบที่สาม ความสามารถในการโน้มน้าวใจของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติที่มีต่อ
ประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านในการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  พบว่า 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติต่อการโน้มน้าวใจของประชาชนผู้ปฏิบัติงานในระดับ
หมู่บ้าน  ผ่านสัมพันธภาพอันดีส่วนบุคคลระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับปราชญ์ชุมชนหรือผู้น าใน
หมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ ตามที่ Van Meter และ Van Horn มองว่า การประสานงานที่ได้ผลต้อง
อาศัยรูปแบบอย่างเป็นทางการควบคู่กับปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการร่วมด้วย         
(Van Meter and Van Horn, 1975, p. 450) ประกอบกับการอธิบายท าความเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมระดับหมู่บ้านให้ปราชญ์ชุมชนรับทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย สิ่งที่ เขาต้อง
ด าเนินการ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างครบถ้วน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถประสานความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความร่วมมือ
ของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายจะลดน้อยลงเมื่อนโยบายไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนเองได้อีกต่อไป  
 องค์ประกอบที่สี่ ความสามารถในการโน้มน้าวใจของประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านต่อ
ครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า ส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการโน้มน้าวใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนโยบาย ประกอบด้วย การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ
ของครัวเรือนเป็นส าคัญโดยปราศจากการบังคับ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติจัดประชาคม
ครัวเรือนเป้าหมายเพ่ืออธิบายท าความเข้าใจตลอดจนตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งอาศัยศักยภาพของ
ผู้น าชุมชนในการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 องค์ประกอบสุดท้าย ความสามารถในการสื่อสารภายในของหน่วยปฏิบัติ ระหว่างหน่วยปฏิบัติ
กับหน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน  พบว่า 
องค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารภายในของหน่วยปฏิบัติ ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงาน
ภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านในภาพรวม มีประสิทธิภาพ
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารภายในระหว่างหน่วย
ปฏิบัติระดับอ าเภอและหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัดมีลักษณะอย่างเป็นทางการโดยติดต่อสื่อสารผ่าน
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หนังสือราชการ ควบคู่กับการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการผ่านสื่อออนไลน์ในเรื่องที่ไม่ส าคัญมากนัก เช่น 
การทวงถามผลการด าเนินงาน การขอข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการส่งภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น นอกจากนี้
การสื่อสารภายในของผู้ปฏิบัติงานส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเลาขวัญ มีรูปแบบไม่เป็นทางการ โดย
อาศัยความสัมพันธ์อันดีส่วนบุคคลในการประสานความร่วมมือระหว่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการ
สื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง สามารถสื่อสารได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้บังคับบัญชาแต่ละบุคคล ในอีกมุมหนึ่ง การสื่อสารระหว่างหน่วยปฏิบัติ
กับหน่วยงานภายนอก มีประสิทธิภาพสูงอย่างเป็นทางการผ่านหนังสือราชการในประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ 
พร้อมทั้งประสานงานในเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์อันดีส่วนบุคคล
ส่งผลโดยตรงต่อการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติกับ
ประชาชนผู้ปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน 

 มิติการบังคับใช้กฎหมาย 
 จากการศึกษาวิจัยในมิติการบังคับใช้กฎหมาย องค์ประกอบที่หนึ่ง ความเหมาะสมของระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติมีความเหมาะสมเพียงพอ กล่าวคือ 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีความหลากหลายในแต่ละระดับ เช่น กฎระเบียบที่ใช้
ควบคุมพฤติกรรมบุคลากรภาครัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ 
รวมถึงค าสั่งระดับกระทรวง กรม จังหวัด ตลอดจนระดับอ าเภอ โดยมีความเหมาะสมต่อการบังคับใช้ใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนที่เอ้ืออ านวยและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ 
Pressman และ Wildavsky ชี้ให้เห็นความส าคัญของกฎหมายเป็นหลักประกันเบื้องต้นต่อผลส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงใช้ควบคุมพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (Pressman and Wildavsky, 1984, p. 102) แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การสร้าง
องค์ความรู้ทางกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็มีส่วนส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริบทการ
บริหารงานและการจัดสรรหน้าที่ตามความรับผิดชอบของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการเฉพาะส่วน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติต้อง
รับภาระการจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการด้วยตนเอง แต่ข้อจ ากัดประการส าคัญ
คือ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความช านาญอย่างเพียงพอต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดไม่สามารถฝึกอบรมความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย รวมถึงเกิดความล่าช้าจากความเข้มงวดของกฎระเบียบมากเกิน
ความจ าเป็นอาจส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบปัญหาได้ นอกจากนี้ กฎระเบียบทางราชการยัง
ส่งผลกระทบให้เกิดข้อจ ากัดความหลากหลายของลักษณะอาชีพที่สามารถฝึกอบรมได้ เนื่องจาก นโยบาย
ไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์บางประเภทที่เข้าข่ายเป็นครุภัณฑ์ รวมถึงความไม่ชัดเจนในการก าหนดราคา
กลาง อันส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไร       
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ก็ตาม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบายในหมู่บ้านไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจ ากัด
ของกฎหมายมากนัก  
 องค์ประกอบที่สอง บรรทัดฐาน สิ่งจูงใจ และมาตรการในการลงโทษที่มีความเหมาะสม พบว่า 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเต็มใจและการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ              
การก าหนดบรรทัดฐานที่เหมาะสม คือความท้าทายของผู้บริหารหน่วยงาน กล่าวคือ ผู้บริหารต้องมีภาวะ
ผู้น าที่เหมาะสม รู้จักการก าหนดแบบแผนที่ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมต่อการจูงใจ
เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เช่น การให้รางวัล การประกาศชมเชย การยกย่อง ตลอดจนการรับรู้
บทบาทหน้าที่และภาระความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและสามารถแบ่งเบาภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ 
เพ่ือสร้างการยอมรับนับถือและความผูกพันให้เกิดขึ้น รวมถึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ (วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 145) ในอีกมุมหนึ่ง การสร้างแรงจูงใจผ่านการบังคับใช้
กฎหมาย การก าหนดมาตรการลงโทษต่อการละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติ แทบไม่ส่งผลต่อการ
สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมองว่าเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แต่อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจของ
ประชาชนผู้ปฏิบัติงานในหมู่บ้านอันส่งผลต่อความเต็มใจน านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านคือ                  
การรับรู้ข้อเท็จจริงของนโยบายอย่างชัดเจน รวมถึงรับรู้ผลประโยชน์ที่ ตนเองจะได้รับจากการเข้าร่วม
นโยบายเป็นความส าคัญล าดับต้น นโยบายที่มีแนวโน้มสร้างภาระโดยไม่จ าเป็นจะได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน้อยลง  

 มิติลักษณะของหน่วยปฏิบัติ 
 การศึกษาวิจัยมิติลักษณะของหน่วยปฏิบัติ องค์ประกอบแรก ลักษณะโครงสร้างและความ
ซับซ้อนของหน่วยปฏิบัติ พบว่า นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ก าหนดมาตรการของนโยบาย รวมถึงก ากับดูแลการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลส าเร็จของนโยบาย โดยมี ส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด 
และส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ เป็นหน่วยปฏิบัติที่มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาเป็นล าดับขั้น
จากบนลงล่างอย่างชัดเจน มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งท าให้การบังคับบัญชาและการประสานงาน
ภายในหน่วยปฏิบัติมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ Greenwood ที่มองว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติหากยิ่งมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องมากเพียงใด ยิ่งท าให้กระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติมีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากแต่ละหน่วยงานก็มุ่งหวังผลประโยชน์ที่
แตกต่างกันออกไป (Greenwood et al, 1976, อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 256 , หน้า 494) 
นอกจากนี้ วรเดช จันทรศร ได้แสดงข้อคิดเห็นไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้ชัดเจนสามารถเพ่ิมโอกาสประสบความส าเร็จในการน า
นโยบายไปปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น (วรเดช จันทรศร, 2558, หน้า 29) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะ
โครงสร้างของหน่วยปฏิบัติในบริบทอ าเภอเลาขวัญ พบข้อจ ากัดจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณ
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งานที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนโยบายเพียงไม่กี่คนอาจล่าช้าและเสี่ยงต่อการ
เกิดข้อผิดพลาดจากการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกส่วนของ
นโยบาย เช่น การเตรียมพร้อมด าเนินนโยบาย การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้าน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลรายงานผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนด รวมทั้งได้รับมอบหมาย
ภารกิจหรือนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลเพ่ิมเติมหลากหลายภารกิจ เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คาดหวังจากการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควร 

 องค์ประกอบที่สอง ความชัดเจนของการก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ  พบว่า การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติมีทั้งในส่วนที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน กล่าวคือ การก าหนดอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายขาดความชัดเจนแบบชี้เฉพาะ กล่าวคือ การก าหนดอ านาจหน้าที่โดยใช้ข้อความที่มี
ความหมายแบบกว้าง สามารถตีความได้หลากหลายทิศทาง ท าให้เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาสับสนและ
ไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงถึงหน้าที่ที่แท้จริงของส านักงานพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ ขาด
เสถียรภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการให้หน่วยปฏิบัติเป็นผู้รับผิดชอบ
ภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างมากมาย แต่ในขณะที่จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ ากัด ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานประสบปัญหาอยู่บ่อยครั้ง แต่ในขณะที่การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดท าเป็นค าสั่งระดับอ าเภอ มีความชัดเจนและเหมาะสมในภาพรวม แต่ในทางปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ถูกมอบหมายภารกิจเร่งด่วนที่นอกเหนือจากค าสั่งแต่งตั้งอยู่บ่อยครั้ง ท าให้เบียดบังการน า
นโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้
พิจารณาความส าคัญของภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบที่สามความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วย
ปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน พบว่า ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอเลาขวัญและหน่วยราชการภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 7 แห่ง 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างกัน ทั้งในรูปแบบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานระดั บ
หมู่บ้านอาศัยความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าหมู่บ้านและทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนกับเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานต าบลอย่างไม่เป็นทางการ มีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย
ไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย ได้รับการพิสูจน์เชิงประจักษ์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงและได้รับความร่วมมือจาก
กลุ่มเป้าหมายมากกว่าวิธีการที่เป็นทางการ ทั้งนี้  วรเดช จันทรศร มองว่า ความหลากหลายของ
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยอิสระที่ไม่สามารถควบคุมได้ (วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 367)  
 องค์ประกอบสุดท้าย ความสอดคล้องของนโยบายที่มีต่อภารกิจของหน่วยปฏิบัติ  พบว่า 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเลาขวัญ มีศักยภาพเพียงพอต่อการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เนื่องจาก กรมการพัฒนาชุมชนเป็นองค์การเดียวที่ก าหนด
นโยบาย และแปลงสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ จึงมีความสอดคล้องกับสมรรถนะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
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ยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ บทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายมี
ความสอดคล้องกับกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทหน้าที่ของ
พัฒนากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับ
ประชาชนระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนโยบายสามารถ
บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 มิติบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
 การศึกษาวิจัยมิติบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง องค์ประกอบแรก การสนับสนุนและ
คัดค้านระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก และระหว่างหน่วยปฏิบัติกับประชาชนผู้ปฏิบัติงาน
ระดับหมู่บ้าน พบว่า หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนทรัพยากรประกอบการน านโยบายไปปฏิบัติอย่าง
ดียิ่ง ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรม รวมถึงวิทยากรฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น 
นอกจากนี้หน่วยงานราชการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มอาชีพที่เกิดจากนโยบาย ได้แก่ กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการสนับสนุนรูปแบบอ่ืน ๆ เป็นต้น ในส่วนของการ
สนับสนุนหรือคัดค้านการน านโยบายไปปฏิบัติของประชาชนผู้ปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน พบว่า มีระดับ
ของการตอบสนอง 2 ระดับ ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลผู้สนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน
อย่างเต็มที่ ได้แก่ ก านันและผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับปราชญ์ชุมชนและ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน (2) กลุ่มบุคคลผู้นิ่งเฉยต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ปราชญ์
ชุมชนในทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนโดยส่วนใหญ่ ในระยะเริ่มต้นของการน านโยบายไปปฏิบัติไม่
แสดงออกถึงการสนับสนุนหรือคัดค้านการน านโยบายไปปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนได้รับความรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว และเป็นก าลังส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ในระดับหมู่บ้าน แสดงให้เห็นว่าปราชญ์ชุมชนโดยส่วนใหญ่สนับสนุนการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในหมู่บ้าน พื้นที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น
อย่างดีในระดับหนึ่ง 
 องค์ประกอบที่สอง การสนับสนุนและคัดค้านของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับที่แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
(1) การสื่อความหมายที่ชัดเจนของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เข้าร่วมนโยบายให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายรับทราบอย่างชัดเจน สามารถประสานความร่วมมือเข้า
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น (2) การให้มีอิสระต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยปราศจาก
การบังคับ สามารถควบคุมความหลากหลายของครัวเรือนเป้าหมายได้ (3) การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระดับร่วมปฏิบัติ โครงการเปิดโอกาสให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถเสนอความต้องการและคัดเลือก
อาชีพที่ต้องการฝึกอบรมได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตของนโยบาย และด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
โดยปราชญ์ชุมชนภายในหมู่บ้านลักษณะชาวบ้านสอนชาวบ้าน และเปิดโอกาสให้ครัวเรือนร่วมฝึกปฏิบัติ
อาชีพด้วยตนเอง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน การให้อิสระในการตัดสินใจ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งต่อ
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การยอมรับและสนับสนุนนโยบายไปปฏิบัติของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ             
จังหวัดกาญจนบุรี 
 องค์ประกอบที่สาม ความเหมาะสมของวิธีการหรือขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติต่อบริบท
สภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ พบว่า สภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบนโยบายส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติในการสรรหากลวิธีที่เหมาะสมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ภายใต้
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเดียวกัน เนื่องจากความไม่สอดคล้องของมาตรการนโยบายต่อบริบท
สภาพแวดล้อมระดับพ้ืนที่ เกิดข้อแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ข้อแตกต่างที่
ค้นพบนี้ เกิดขึ้นจากห้วงเวลาของการด าเนินกิจกรรมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ห้วงเวลาตั้งแต่ปลายเดือน
ธันวาคมถึงต้นเดือนเมษายน เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ การ
น านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร ดังนั้น 
สิ่งที่ส าคัญต่อการก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านของพ้ืนที่อ าเภอ
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี คือ ควรพิจารณาความสอดคล้องของห้วงเวลาการน านโยบายไปปฏิบัติต่ อ
บริบทวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ กล่าวคือ ห้วงเวลาระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงต้นเดือน
สิงหาคมเป็นช่วงฤดูแล้ง ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญว่างเว้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง
เป็นอาชีพหลัก การน านโยบายไปปฏิบัติจะได้รับการตอบสนองในทางบวกจากประชาชนกลุ่ มเป้าหมาย
เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน หรือช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก 
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นห้วงเวลาที่เหมาะสมในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน คือ ระหว่างไตรมาสที่ 3 ไปจนถึงต้นไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ แสดง
ให้เห็นว่า การน าไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายย่อมไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายจากการบรรลุเป้าหมายของ
นโยบาย  
 องค์ประกอบสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมในการประกอบอาชีพของครัวเรือน
เป้าหมาย พบว่า อาชีพที่เกิดขึ้นจากการนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือค่านิยมในการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายได้ 
เนื่องจาก ครัวเรือนเห็นว่าเป็นเพียงอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ในห้วงเวลาว่างเว้นจากการท า
เกษตรกรรม และไม่สามารถสร้างรายได้มากเพียงพอที่สามารถทดแทนอาชีพหลักได้   

 มิติทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  
 การศึกษาวิจัยมิติทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ องค์ประกอบแรก ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติที่มีต่อนโยบาย พบว่า นโยบายก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไปจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากลักษณะของนโยบายไม่แตกต่างไปจาก
นโยบายที่ผ่านมามากนัก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนน านโยบายไป
ปฏิบัติจากส่วนกลางเป็นอย่างดี ในขณะที่ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีทั้งส่วนที่เห็น
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ด้วยและไม่เห็นด้วยกันนโยบาย กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมองว่า นโยบายสามารถสร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มองว่า การก าหนดหลักเกณฑ์ของนโยบายไม่
สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ ประกอบกับการเร่งรัดรายงานผลข้อมูลรายได้จากการประกอบอาชีพอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่อความหลากหลายของประเภทอาชีพที่สามารถเลือกฝึกอบรม อาชีพที่แต่ละหมู่บ้าน
คัดเลือกจึงมีลักษณะซ้ าซ้อนกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ห้วงเวลาของการน านโยบายไปปฏิบัติไม่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการลงทุนเพ่ือสร้าง
รายได้อย่างมั่นคง รวมถึงนโยบายขาดการส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน โดย
ข้อจ ากัดดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติ แต่
อย่างไรก็ตามทัศนคติดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี เนื่องจาก การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติให้
ลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย หากละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมมีความผิดตามวินัย
ข้าราชการอันจะน าพาให้ตนเองเดือดร้อนได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ชมพูนุช หุ่นนาค ที่
ค้นพบในทิศทางเดียวกันว่า ทัศนคติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐไม่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ปฏิบัติ ละเลย หรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามมาตรการของนโยบายหรือเลือกปฏิบัติเฉพาะส่วนที่ไม่
ขัดแย้งต่อทัศนคติที่ตนเองยึดถือแต่อย่างใด (ชมพูนุช หุ่นนาค, 2557, หน้า 267 – 268)  

องค์ประกอบที่สอง พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัตินโยบายของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
พบว่า กระบวนการของนโยบายส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐเพียง
เล็กน้อย เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกับลักษณะของนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างดี ลักษณะงานที่
รับผิดชอบแตกต่างไปจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สามารถปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับ
นโยบายได้โดยง่าย ในอีกมุมหนึ่ง พฤติกรรมของปราชญ์ชุมชนหรือทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน มองว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติระดับหมู่บ้านต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก มีระเบียบ
ข้อบังคับ ความซับซ้อนของการจัดท าเอกสาร ตลอดจนการปฏิบัติตามกระบวนการที่ปราชญ์ชุมชนไม่
คุ้นเคย ส่งผลให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่มองว่า การด าเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภาคราชการเสมือนสร้าง
ภาระความรับผิดชอบให้ตนเองเพ่ิมข้ึน 

 รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

จากรูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ที่น าเสนอไว้ในบทที่ 4 ชี้ให้เห็นว่า การ
น านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่ เหมาะสมกับบริบท
พ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ต้องค านึงถึงการก าหนดมาตรการของนโยบายโดยค านึงถึงความ
หลากหลายของพ้ืนที่พร้อมทั้งสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนกระบวนการน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดย
ให้ความส าคัญกับผู้ก าหนดนโยบายระดับบนในฐานะเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ อ านวยความ
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สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานระดับล่างในการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงลดข้อจ ากัดของกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างมี
ส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ก าหนดวิธีการน านโยบายไปปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ รวมถึงสามารถ
เสนอแผนขอรับงบประมาณที่แตกต่างกันให้เหมาะสมกับลักษณะของอาชีพได้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
น านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสาน ประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ คือ 1) ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทสภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่  2) ก าหนดห้วงเวลาอย่างสอดคล้องและเหมาะสม 3) ลดข้อจ ากัดทาง
กฎหมายและเพ่ิมความหลากหลายของอาชีพระดับครัวเรือน 4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับ
ประชาชนอย่างไม่เป็นทางการ 5) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการพ่ึงพาตนเองของประชาชน       
6) สร้างสมดุลปริมาณงานและความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และ 7) บูรณาการการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ผู้ก าหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
ทุกระดับควรพิจารณาต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในบริบทเฉพาะพ้ืนที่ 

5.2  อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 มิติมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
 จากบทสรุปผลการศึกษาวิจัยข้างต้น ชี้ให้ เห็นความส าคัญของการก าหนดมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายมีผลกระทบโดยตรงต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ในทางปฏิบัติย่อมสามารถสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถสร้าง
การยอมรับให้ผู้ปฏิบัติต่อแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติได้โดยง่าย ดังที่ Van Meter และ Van Horn 
กล่าวว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายต้องมีลักษณะชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ย่อมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง (Van Meter and Van Horn, 1975,       
p. 454) ในอีกมุมหนึ่ง ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายสามารถประเมินผลส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวจากการน านโยบายไปปฏิบัติได้ (Pressman and Wildavsky, 1973, p. xiv) นอกจากนี้ ผลการ
ศึกษาวิจัยของ ชมพูนุช หุ่นนาค (2557, หน้า 123 – 273) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการน านโยบายผลิตผล
การเกษตรของไทยไปปฏิบัติ โดยศึกษานโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกในปี 2555/56 ยังเป็นการตระหนักถึง
การก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายที่มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และยากต่อการแปลความหมาย 
รวมถึงไม่สอดคล้องกับความแตกต่างของบริบทระดับพ้ืนที่ ส่งผลกระทบตั้งแต่ทัศนคติในแง่ลบของผู้
ปฏิบัติ ก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายจากการน าไปปฏิบัติ และเพ่ิมช่องทางให้เกิดการทุจริตได้
โดยง่าย ในอีกมุมหนึ่ง วัตถุประสงค์ของนโยบายส่งผลโดยตรงต่อการก าหนดแผนงานเพ่ือมอบหมาย
ภารกิจตามหน้าที่อย่างชัดเจนที่ให้ผู้ปฏิบัติน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงเป็นช่องทางในการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ิมเติม และเป็นแนวทางการประเมินผลนโยบาย อย่างไรก็ ตาม วรเดช จันทรศร มองว่า 
วัตถุประสงค์ของนโยบายต้องอยู่ภายใต้ความมีเหตุผลทางวิชาการ มีทฤษฎีรองรับที่ชัดเจน รวมถึงส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายให้น้อยที่สุด (วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 152) 
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มิติทรัพยากรของนโยบาย 
 จากบทสรุปการศึกษาวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การจัดสรรงบประมาณประกอบด้วยงบประมาณ
ส าหรับสนับสนุนวัสดุประกอบการฝึกอบรมอาชีพและสาธิตอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ไม่
เพียงพอส าหรับจัดสรรให้ครัวเรือนเป้าหมายไปประกอบอาชีพ รวมถึงไม่สอดคล้องกับความต้องการที่
แท้จริงของครัวเรือนเป้าหมาย และงบประมาณบริหารโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอเพียง
บางส่วน ทั้งนี้ Van Meter และ Van Horn ชี้ให้เห็นว่า งบประมาณเป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter and Van Horn, 1975, p. 454) 
นอกจากนี้ บุคลากรถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ในขณะที่การ
มอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่สมดุลกับจ านวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ  รวมถึงไม่
เหมาะสมกับสมรรถนะ องค์ความรู้ และทักษะที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการด าเนิน
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อนโยบาย ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร มองว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรพัฒนา
ศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง (วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 440) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรทรัพยากรตามแนวคิดของ 
Edwards ให้ความส าคัญกับ บุคลากรที่มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างช่องทางการรับรู้
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงาน สถานที่ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ เป็นต้น 
(Edwards, 1980, pp. 10 – 12) โดยที่บริบทระดับหมู่บ้านส่วนหนึ่งยังคงขาดสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของนโยบาย รวมทั้ง ห้วงเวลาของการด าเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้านไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น การน า
นโยบายไปปฏิบัติให้ได้ผลควรพิจารณายืดหยุ่นห้วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมตามบริบทที่แท้จริงของ
หมู่บ้าน และลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนเป็นส าคัญ  

มิติการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมเพื่อบังคับใช้ให้ได้ผล 
 จากบทสรุปการศึกษาวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต้นสังกัดมีความสามารถในการโน้มน้าว
ใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างในการน านโยบายไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่ก าหนด
ไว้ โดยใช้รูปแบบการโน้มน้าวใจที่หลากหลาย เช่น มุ่งเน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎระเบียบเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง เพ่ือแสดงออกถึงมิตรภาพ 
ความห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่ างกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีม เป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศของการท างานให้
เกิดความพึงพอใจและสามารถด าเนินกิจกรรมให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ปรารถนาท่ามกลางสภาวการณ์ที่เป็น
พลวัตของบริบทเฉพาะพ้ืนที่ซึ่ งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้  ผลการศึกษาวิจัยของ              



254 
 

ลักษณา ศิริวรรณ (2560 , หน้า 37 – 50) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม           
ค ารับรองการปฏิบัติราชการจากมุมมองพฤติกรรมองค์การและนโยบายสาธารณะ สามารถยืนยันข้อ
ค้นพบได้ว่า ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น องค์ความรู้
และสมรรถนะที่จ าเป็น ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา การสื่อสาร การจูงใจ การรับรู้ ตลอดจนการท างาน
เป็นทีม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของการน านโยบายสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี ที่มีต่อการก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่ า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มองว่านโยบายเป็นภารกิจในขอบเขตความ
รับผิดชอบของตนเองที่ต้องปฏิบัติโดยตรงตามค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ นอกจากนี้ ความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับประชาชนผู้ปฏิบัติงาน
ระดับหมู่บ้านผ่านสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน พบว่า มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการสั่ง
การผ่านหนังสือราชการอย่างเป็นทางการ ตามที่ Li Xiaoliang และ Yang Xiaojin ค้นพบว่า การใช้
กลวิธีที่เหมาะสมต่อการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบายเข้ามามีส่วนร่วมต่อ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถสร้างการยอมรับต่อประชาชนได้โดยง่าย (Li Xiaoliang และ 
Yang Xiaojin, 2019, p. 91) 

มิติการบังคับใช้กฎหมาย 
 จากบทสรุปการศึกษาวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมาย และก าหนดบทลงโทษที่
เด็ดขาด รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีความเหมาะสมต่อการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะบุคลากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แม้กระทั่ งการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือนก็ไม่อาจส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจน านโยบายไปปฏิบัติได้ ถึงแม้ว่า
นโยบายจะก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รวมถึงจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอแล้วก็ตาม แต่ปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน คือทัศนคติของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ให้รางวัล การประกาศชมเชย การยกย่อง ตลอดจนการรับรู้บทบาทหน้าที่และสามารถแบ่งเบาภาระงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีม สามารถสร้างการยอมรับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งสามารถส่งผลต่อการยอมรับในตัวนโยบายและเต็มใจน านโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในสภาวะของความขาดแคลน (วรเดช จันทรศร , 2559, 
หน้า 195) แต่อย่างไรก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการก าหนดกฎระเบียบที่รัดกุม ยั งคงเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ของการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคลากรภาครัฐให้น านโยบายไปปฏิบัติอย่างได้ผล สอดคล้องกับ
ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย เรื่องความส าเร็จของการน านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติของประเทศ
จีน โดย Li Xiaoliang และ Yang Xiaojin ที่มองว่า ความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษจากมาตรการที่รุนแรง
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนดของนโยบายอย่างรอบคอบและรัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น (Li Xiaoliang and Yang Xiaojin, 2019, p. 93) ในอีกมุมหนึ่ง กฎระเบียบดังกล่าวไม่อาจส่งผล
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ต่อการควบคุมบริบทของประชาชนในระดับหมู่บ้านได้ เนื่องจากประชาชนไม่ใช่ข้าราชการจึงมิอาจน า
กฎระเบียบดังกล่าวมาบังคับให้เกิดการปฏิบัติตามได้  

มิติลักษณะของหน่วยปฏิบัติ 
 จากบทสรุปการศึกษาวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะโครงสร้างและความซับซ้อนของหน่วย
ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะโครงสร้างของหน่วยปฏิบัติระดับอ าเภอมี
ความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ในขณะเดียวกันข้อจ ากัดในปริมาณเจ้าหน้าที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายขาดความชัดเจน
แบบชี้เฉพาะ โดยใช้ข้อความที่มีความหมายแบบกว้าง สามารถตีความได้หลากหลายทิศทาง และการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนในภาพรวมแต่ไม่เหมาะสม
ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายนโยบายเร่งด่วนเพ่ิมเติม ส่งผลให้ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยราชการภายนอกในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ สามารถเชื่อมโยงการสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติ และยกระดับต่อยอด
กิจกรรมของกลุ่มอาชีพที่เกิดจากนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างสัมพันธภาพ
อย่างไม่เป็นทางการให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านส่งผลต่อการประสานความร่วมมือ
ในทิศทางที่ส่งเสริมและยอมรับนโยบายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมผลส าเร็จการน านโยบายไป
ปฏิบัติในบริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะและอ านาจหน้าที่ของหน่วย
ปฏิบัติมีความเหมาะสมต่อการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

มิติบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
จากบทสรุปการศึกษาวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สภาวะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ที่เกิดขึ้นจากบริบทความแตกต่างของสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายของ
นโยบาย ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่านโยบายจะก าหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ 
ทรัพยากร หรือวิธีการปฏิบัติที่มีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม แต่การน านโยบายไปปฏิบัติในบริบทระดับ
พ้ืนที่ย่อมเกิดปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมจาก
มาตรการของนโยบาย จึงเป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการ รวมถึงเง่ือนไขต่าง ๆ หรือสภาพปัญหาใน
พ้ืนที่ส่งผลต่อนโยบาย ในขณะที่ วรเดช จันทรศร ค้นพบว่า การน านโยบายไปปฏิบัติให้ได้ผล ผู้ก าหนด
นโยบายควรพิจารณาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างรอบด้านเพ่ือน าไปสู่การวางแผน
ขั้นตอนการน าไปปฏิบัติที่มุ่งเน้นการควบคุมหรือลดข้อจ ากัดลงให้ได้มากที่สุด รวมถึงอ านวยความสะดวก
ให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติสามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น เช่น การลดข้อจ ากัดทางกฎหมาย การ
ก าหนดมาตรการที่หลากหลาย รวมถึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทระดับพ้ืนที่ (วรเดช จันทรศร, 2559, หน้า 445) แต่อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีอิสระการต่อการตัดสินใจในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้ได้ผล



256 
 

จากผู้ก าหนดนโยบายอยู่พอสมควร เพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับพ้ืนที่เฉพาะบริบทของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

มิติทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
 จากบทสรุปการศึกษาวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ภาคราชการผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย แต่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจาก 
เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในส่วนของตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ ประกอบกับมีกฎระเบียบ และข้อบังคับก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างรัดกุม 
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่โดยปราศจากทัศนคติส่วนบุคคล แต่ในขณะที่ ผู้ปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน คือ ปราชญ์ชุมชน
หรือทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มี
ประสบการณ์ด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการมาก่อน และประชาชนบางส่วนมองว่าการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกับภาคราชการเป็นการสร้างภาระโดยไม่จ าเป็นให้กับตนเองและครอบครัว 

 รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนไปปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ควรพิจารณาองค์ประกอบ 7 ประการ 
ได้แก่ (1) ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงตามบริบทสภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่  ก าหนดวิธีการปฏิบัติตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม ให้อิสระต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถก าหนดวิธีการน าไปนโยบายปฏิบัติที่
สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ของอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือน านโยบายไปปฏิบัตินอกเวลาราชการ เป็นต้น (2) ก าหนดห้วงเวลา
อย่างสอดคล้องและเหมาะสม การด าเนินนโยบายที่มีลักษณะอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในระดับ
หมู่บ้าน ควรค านึงถึงห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับห้วงเวลาตาม
ฤดูกาลและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ และลักษณะอาชีพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ 
หน่วยงานราชการควรศึกษาปฏิทินฤดูกาลของหมู่บ้านในพ้ืนที่น านโยบายไปปฏิบัติให้ชัดเจน จึงจะ
สามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ลดข้อจ ากัดทางกฎหมายและเพ่ิม
ความหลากหลายของอาชีพระดับครัวเรือน ควรก าหนดระเบียบเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
ลักษณะของนโยบายที่เอ้ือต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ก าหนดวัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมาณให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชน พิจารณาสนับสนุนอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการระดับครัวเรือน 
พร้อมกับจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอที่สามารถเป็นทุนตั้งต้นในการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือน
ได้ (4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับประชาชนอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนด าเนินกิจกรรมใด ๆ 
เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติควรติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และผู้น าในหมู่บ้านในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ สร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ราชการ
กับประชาชนในพ้ืนที่ ให้เกิดความรู้สึกเหมือนเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลภายในหมู่บ้าน ที่สามารถเชื่อใจและ
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วางใจได้ (5) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการพ่ึงพาตนเองของประชาชน ควรส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทุกข้ันตอนของนโยบาย ตั้งแต่การริเริ่มนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ 
ตลอดจนให้ประชาชนร่วมประเมินผลส าเร็จจากการน านโยบายไปปฏิบัติ (6) สร้างสมดุลปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบโดย
ค านึงถึงหลักดุลยภาพและความเหมาะสมต่อปริมาณเจ้าหน้าที่ขององค์การ แปรผันตรงกับความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ และ (7) บูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ต้องอาศัยการบูรณาการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการรวมนโยบายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้เป็นนโยบาย
เดียวกัน หรือจัดสรรแบ่งส่วนพ้ืนที่ด าเนินนโยบายในหมู่บ้านที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน หรือก าหนดนโยบายที่มี
ลักษณะส่งเสริม ขยายผล และต่อยอดกิจกรรมซึ่งกันและกัน รวมถึงควรน านโยบายไปปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับลักษณะของนโยบาย เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ ควรพิจารณารูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสานเป็นส าคัญ กล่าวคือ การ
ให้ความส าคัญกับองค์การระดับบนในฐานะผู้จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอส าหรับน านโยบายไปปฏิบัติ 
และอ านวยความสะดวกทางกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอย่างเหมาะสม และให้ความส าคัญกับ
ข้าราชการระดับล่างในฐานะเป็นผู้เผชิญกับปัญหาในระดับการปฏิบัติ และตัดสินใจเพ่ือใช้ทรัพยากรที่
ได้รับการจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงตามสภาพแวดล้อมเฉพาะของพ้ืนที่  

5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
ประการแรก ควรปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นวิทยากร

กระบวนการของปราชญ์ชุมชนอย่างเหมาะสม เนื่องจาก ปราชญ์ชุมชนภายในหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่ขาด
ทักษะและประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้อาชีพที่ตนช านาญให้ผู้อ่ืนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 
เนื่องจากทักษะการเป็นวิทยากรต้องอาศัยระยะเวลาและการฝึกฝน ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ใน
เวลาอันสั้น ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ควรปรับระยะเวลา
ที่เหมาะสมต่อการสร้างองค์ความรู้ และทักษะการถ่ายทอดอาชีพให้เกิดข้ึนกับปราชญ์ชุมชน 

ประการที่สอง พิจารณาสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมตามลักษณะของอาชีพที่ฝึกอบรม 
ภายใต้ข้อเท็จจริง อาชีพที่แตกต่างกันย่อมใช้งบประมาณในการฝึกอบรมแตกต่างกันด้วย ในขณะที่การ
สนับสนุนงบประมาณของนโยบายใช้กระบวนการแบ่งเฉลี่ยหมู่บ้านละเท่า ๆ กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการตามลักษณะประเภทของอาชีพ ดังนั้น ควรก าหนดแนวทางให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านได้ 

ประการที่สาม ควรก าหนดช่องทางการส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพมี
แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม กล่าวคือ นโยบายก าหนดเพียงให้ปราชญ์ชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้
ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน แต่มิได้ก าหนดช่องทางการสร้างรายได้ไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ครัวเรือนจ านวนมาก
ไม่สามารถจัดหาตลาดส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับช่องทาง
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การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับอ าเภอหรือจังหวัดก็ตาม แต่ข้อจ ากัดที่ส าคัญ
คือ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง ครัวเรือนยังไม่มีทักษะและประสบการณ์          
เพียงพอที่จะเข้าถึงตลาดระดับบนได้ ประกอบกับครัวเรือนเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
มาก่อน ไม่มีทักษะการขายที่เพียงพอจึงไม่อาจหาแหล่งจ าหน่ายสินค้าของตนเองได้ รวมถึงไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการผลิตสินค้าคราวละมาก ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายควรก าหนดช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าดังกล่าวที่เหมาะสมกับลักษณะของครัวเรือนและมีความต่อเนื่อง 

ประการที่สี่ เพ่ิมความหลายลายของลักษณะอาชีพที่สามารถฝึกอบรมได้ และสอดคล้องกับ
ทิศทางของตลาดเป็นส าคัญ โดยข้อจ ากัดของวัตถุประสงค์การเงินงบประมาณ ก าหนดไว้ว่าห้ามจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่เข้าข่ายครุภัณฑ์ตามกฎหมาย ประกอบกับกระบวนการคัดเลือกอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม
พิจารณาจากความสามารถของปราชญ์ชุมชนผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดอาชีพเป็นส าคัญ รวมถึงนโยบายก าหนด
ระยะเวลาในการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายไว้ เพียง 3 เดือน 
หลังจากฝึกอบรมไปแล้ว เป็นข้อจ ากัดต่อการคัดเลือกอาชีพที่ต้องการฝึกอบรมของครัวเรือนเป้าหมายที่
ส าคัญ ส่งผลให้ขาดความหลากหลายของลักษณะอาชีพที่สามารถคัดเลือกเพ่ือฝึกอบรมได้ ยิ่งไปกว่านั้น
อาชีพบางประเภทไม่สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดหรือจ าหน่ายได้ยาก รวมทั้งอาชีพที่มี
ลักษณะซ้ าซ้อนกันในหลายหมู่บ้านก่อให้เกิดการแข่งขันกันเองและจ าหน่ายได้ยากขึ้น เช่น การท า     
กล้วยฉาบ การท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น ดังนั้น ควรก าหนดแนวทางการคัดเลือกประเภทของอาชีพโดย
พิจารณาทิศทางของตลาดเป็นส าคัญ 

ประการที่ห้า ควรเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถก าหนดหลักเกณฑ์หรือกระบวนการปฏิบัติของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
เฉพาะพ้ืนที่ในลักษณะล่างข้ึนบน ถึงแม้ว่าผู้ก าหนดนโยบายจะก าหนดมาตรการไว้รัดกุมเพียงใดก็ตาม แต่
ถ้าน าไปปฏิบัติในบริบทที่ไม่เหมาะสมย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่
ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับรู้ปัญหาและศักยภาพของตนเองได้มากกว่า
ผู้บริหารระดับบน จึงมีศักยภาพมากกว่าในการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อบริบทของ
พ้ืนที่ตนเอง นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติทุก
ขั้นตอน เช่น การแสดงความคิดเห็นในกระบวนการริเริ่มนโยบาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความ
ต้องการอาชีพและสามารถก าหนดงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรมได้อย่าง เหมาะสมกับ
ลักษณะของอาชีพที่ฝึกอบรม รวมถึงการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้เป็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้าน ให้เขาสามารถก าหนดบทบาทหน้าที่ของตนเอง ก าหนดวงเงินงบประมาณที่
ต้องใช้ด าเนินกิจกรรม ก าหนดลักษณะครัวเรือนเป้าหมาย ก าหนดห้วงเวลาของการด าเนินกิจกรรมได้
อย่างอิสระ รวมถึงก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ หน่วยปฏิบัติมีบทบาท
ในการกระตุ้นเตือน สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาต่อยอดกิจกรรมและอาชีพตามท่ีประชาชนคัดเลือก 
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 ประการที่หก บูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กล่าวคือ หน่วยงานราชการหลายแห่งด าเนิน
นโยบายหรือโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกัน วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไม่แตกต่างกันมากนัก และมี
ประชาชนในหมู่บ้านเป็นเป้าหมายของนโยบายหรือโครงการเช่นเดียวกัน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงาน กศน. อ าเภอ รวมถึงเกษตรอ าเภอ เป็นต้น ส่งผลให้เกิด
ความซ้ าซ้อนของนโยบายหรือโครงการ นอกจากนี้ กระบวนการคัดเลือกเป้าหมายของนโยบายหรือ
โครงการต่าง ๆ มีลักษณะเดียวกัน คือ พิจารณาหมู่บ้านที่มีศักยภาพเพียงพอเพ่ือประกันผลส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ ในขณะที่ หมู่บ้านลักษณะดังกล่าวมีไม่มากนัก ส่งผลให้เกิดความทับซ้อนและ
แก่งแย่งวันด าเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการน านโยบายของตนเองไปปฏิบัติในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ซึ่งตกเป็นภาระของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น                    
การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการรวมนโยบายที่มีลักษณะคล้ายกัน
ให้เป็นนโยบายเดียวกัน หรือจัดสรรแบ่งส่วนพ้ืนที่ด าเนินนโยบายในหมู่บ้านที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน  หรือส่งเสริม
ต่อยอดซึ่งกันและกัน และน าไปปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการเข้าร่วม
กิจกรรมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
 ประการสุดท้าย ควรพิจารณาห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน 
ให้สอดคล้องกับบริบทของการด าเนินกิจกรรมตามวิถีชีวิตของประชาชนสอดคล้องกับห้วงเวลาแห่ง
ฤดูกาลทางธรรมชาติและลักษณะการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
การเกษตร ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก และช่วงฤดูว่างเว้นจากการท าเกษตร การน านโยบายไปปฏิบัตินั้น 
จะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับห้วงเวลาการด าเนินชีวิตของประชาชน ในระหว่างเดือนเมษายนถึง
เดือนสิงหาคม หรือในช่วงไตรมาสที่ 3 ไปจนถึงช่วงกลางไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ส่งผลให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของนโยบายได้อย่างครบถ้วน
และด้วยความเต็มใจ เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าว เป็นฤดูกาลว่างเว้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แล้ว แต่ถ้าน านโยบายไปปฏิบัติในช่วงไตรมาสอ่ืน ๆ ประชาชนจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม
มากนัก ดังนั้น หน่วยงานราชการควรศึกษาปฏิทินฤดูกาลของหมู่บ้านในพ้ืนที่ให้ชัดเจน จึงจะสามารถวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.4 ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
ประการแรก การออกแบบระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งข้อเท็จจริงเชิงลึกของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในกรณีศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือให้การศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไปสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรพิจารณาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณร่วมด้วย เพ่ือ
เสริมข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ ผ่านข้อมูลเชิงสถิติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สามารถ
ลดข้อจ ากัดปริมาณของกลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลส าคัญ ประกอบกับสามารถประเมินผลส าเร็จ
หรือล้อมเหลวจากการน านโยบายไปปฏิบัติได้มากยิ่งข้ึนด้วย 
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ประการที่สอง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาลักษณะเฉพาะกรณีศึกษา การน านโยบายไป
ปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เท่านั้น ซึ่งเป็นบริบทที่แคบและเฉพาะเจาะจง 
ไม่อาจสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในบริบทอ่ืน ๆ ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรพิจารณาขยายขอบเขตการศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ เพ่ือให้
สามารถรับรู้ปรากฏการณ์ของการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ประการที่สาม กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ
ของ Van Meter และ Van Horn เป็นมุมมองการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง อาจไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมในปัจจุบันมากนัก โดยผู้วิจัยคิดเห็นว่า อาจมีมิติ หรือปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่มีความ
หลากหลายและไม่ได้กล่าวไว้ในตัวแบบดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณา
ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยประกอบด้วยมิติอย่างหลากหลายใน
การวิเคราะห์นโยบาย หรือศึกษาในลักษณะเชิงเปรียบเทียบระหว่างตัวแบบ เพื่อให้เกิดข้อค้นพบในแง่มุม
ใหม ่ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

ประการที่สี่ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์
ปัจจุบันของการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ                   
ในมุมมองของทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญต่อการสร้างผลกระทบให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด แต่ก็ไม่อาจครอบคลุมกระบวนการของนโยบายสาธารณะทั้งหมด 
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณาทฤษฎีการก าหนดนโยบาย และการประเมินผลนโยบาย
เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดข้อค้นพบที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการของนโยบายสาธารณะ 

ประการสุดท้าย ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบายอ่ืน ๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เห็นพัฒนาการ ความแตกต่าง   
ความซ้ าซ้อน รวมถึง ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละนโยบาย เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนในโอกาสต่อไป 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดที่ 1 ส าหรับบุคลากรภาครัฐ 

ผู้น านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
 

ค ำอธิบำยประกอบแบบสัมภำษณ์ 
แบบสัมภำษณ์เชิงลึกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำวิจัยวิทยำนิพนธ์ ในหัวข้อกำรน ำนโยบำย

สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  ในบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอ         
เลำขวัญ จังหวัดกำรจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์สภำพกำรณ์ปัจจุบัน
ของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบท
พ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี (2) เพ่ือเสนอรูปแบบกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัด
กำญจนบุรี ซึ่งแบบออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
ส่วนที่ 2 สภำวกำรณ์และปัญหำกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
ส่วนที่ 3 ผลส ำเร็จกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ รูปแบบกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1.1 องค์กำรหรือหน่วยงำนของผู้ให้สัมภำษณ์ 
1.2 ต ำแหน่งของผู้ให้สัมภำษณ์ (โปรดท ำเครื่องหมำย (ถูก) หน้ำข้อควำมดังต่อไปนี้) 

                      Ο พัฒนำกำรอ ำเภอ                         Ο นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร     
                     Ο นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร   Ο  อำสำพัฒนำชุมชน (อสพ.) 

1.3 ช่องทำงกำรติดต่อเพ่ือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
    หมำยเลขโทรศัพท์.......................................................................... ............................ 

                     E-Mail………………………………………………………………………………………………………….. 
                     ช่องทำงอ่ืนๆ.................................................................................. ............................. 

1.4 ปัจจุบันท่ำนด ำรงต ำแหน่ง หรือมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนใดบ้ำง  

1.5 สภำพโดยทั่วไปของหมู่บ้ำน/ชุมชน และต ำบล ในควำมดูแลรับผิดชอบของท่ำน       
ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยำกรธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น ลักษณะและห้วงเวลำของกำรประกอบ
อำชีพ จ ำนวนผู้มีรำยได้น้อย จ ำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ควำมสัมพันธ์ของประชำชน ควำม
ร่วมมือของประชำชนที่มีต่อนโยบำย มีลักษณะเป็นอย่ำงไร 
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ส่วนที่ 2 สภาวการณ์และปัญหาการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

1. มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objectives) 
1.1 ท่ำนมองว่ำวัตถุประสงค์ของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีควำมชัดเจนหรือไม่ อย่ำงไร 
1.2 ท่ำนมองว่ำวัตถุประสงค์ของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ หรือ
พันธกิจ ของหน่วยงำนของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร  

1.3 ท่ำนมองว่ำวัตถุประสงค์ของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยหรือไม่ 
อย่ำงไร 

1.4 ท่ำนในฐำนะผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ สำมำรถรับรู้วัตถุประสงค์ แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน ค ำสั่ง กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข่ำวสำร หรือข้อมูลต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร ท่ำนสำมำรถรับรู้
สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้โดยง่ำยหรือไม่ 

1.5 ในพ้ืนที่ของท่ำนมีปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีอะไรบ้ำง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย มำตรกำร และ
กระบวนกำรด ำเนินงำน สำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงไร 

1.6 ในมุมมองของท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ ควรด ำเนินงำนด้วยแนวทำงใดที่จะช่วยให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำย อะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวำงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย และอะไรที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำยได้ดียิ่งขึ้น 
 

2. ทรัพยากรของนโยบาย (policy resources) 
2.1 จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรส ำหรับกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชน

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีควำมเพียงพอ เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 
2.2 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติมีเพียงพอหรือไม่ เมื่อเทียบกับปริมำณงำน 

และภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
2.3 ภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ในงำนด้ำนอื่นๆ หรือในนโยบำยอื่นๆ มี

ผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร ส่งผลกระทบในลักษณะใด โปรดอธิบำย 

2.4 ท่ำนได้รับกำรถ่ำยทอดทักษะและองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกระบวนกำรน ำนโยบำย
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ อย่ำงเพียงพอหรือไม่ อย่ำงไร 

2.5 ท่ำนสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เป็น
อย่ำงดีหรือไม่ อย่ำงไร ในขณะเดียวกันก็สำมำรถแนะน ำ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับผู้ปฏิบัติงำนบุคคล
อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรบ้ำง 
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2.6 ท่ำนได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะ องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ด ำเนินงำนของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงไรบ้ำง และ
ท่ำนคิดว่ำมีทักษะ องค์ควำมรู้ในส่วนอื่นๆ อะไรบ้ำงที่เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติควรจะมี 

2.7 กระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ สำมำรถยืดหยุ่น หรือปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินงำน เมื่อพบเจอสถำนกำรณ์
เปลี่ยนแปลง หรือปัญหำเฉพำะหน้ำ ได้มำกน้อยเพียงใด จงยกตัวอย่ำง 

2.8 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนมีอะไรบ้ำง อุปกรณ์เหล่ำนั้นมีเพียงพอ ทันสมัย 
สำมำรถใช้งำนได้ดหีรือไม่ อย่ำงไร  

2.9 หน่วยงำนของท่ำนได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือรัฐบำล ในกำร
จัดหำ ซ่อมแซม และตรวจสอบควำมเที่ยงตรง อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ อย่ำงไร 
กระบวนกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม และรวดเร็วต่อกำรใช้งำน หรือไม่อย่ำงไร 

2.10 สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำนในอ ำเภอ สถำนที่จัดประชำคมของ
ชำวบ้ำน มีควำมเหมำะสมและมีส่วนช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติหรือไม่ มำก
น้อยเพียงใด 

2.11 ท่ำนคิดว่ำกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนผู้ปฏิบัติงำน
ระดับหมู่บ้ำน (ปรำชญ์ชุมชน) มีควำมเหมำะสมหรือไม่ และผู้ปฏิบัติงำนดังกล่ำวมีปริมำณและ
คุณภำพเพียงพอและเหมำะสมในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำนหรือไม่ อย่ำงไร 

2.12 โดยภำพรวมแล้ว งบประมำณ บุคลำกรทั้งภำครัฐและปรำชญ์ชุมชน สถำนที่ 
กรอบระยะเวลำ วัสดุอุปกรณ์ ในกำรปฏิบัติงำนมีปัญหำอุปสรรคอะไรบ้ำง ท่ำนมีแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำเหล่ำนั้นอย่ำงไร 

(1) ปัญหำอุปสรรคด้ำนงบประมำณและแนวทำงกำรแก้ไข 
(2) ปัญหำอุปสรรคด้ำนบุคลำกรทั้งภำครัฐ ปรำชญ์ชุมชนและแนวทำงกำรแก้ไข 
(3) ปัญหำอุปสรรคด้ำนสถำนที่และแนวทำงกำรแก้ไข 
(4) ปัญหำอุปสรรคด้ำนกรอบระยะเวลำและแนวทำงกำรแก้ไข 
(5) ปัญหำอุปสรรคด้ำนวัสดุอุปกรณ์และแนวทำงกำรแก้ไข 

 
3. การสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรมเพื่อบังคับใช้ให้ได้ผล (inter-

organizational communication and enforcement activities) 
               3.1   ผู้บริหำรมีแนวทำงในกำรโน้มน้ำวใจให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรม หรือ
แนวทำงท่ีก ำหนดไว้ อย่ำงไร และผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำเป็นอย่ำงไร 
               3.2  รัฐบำล ผู้บริหำรระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับอ ำเภอ             
ในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงไร ทั้งในระดับหน่วยงำน ระดับบุคคล 
และกระบวนกำรเหล่ำนั้นมีควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร 
               3.3   หน่วยงำนของท่ำนต้องประสำนกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนใดบ้ำง ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และเชื่อมโยงใน
ลักษณะใด 
               3.4   กำรสื่อสำรข้อมูลสร้ำงกำรรับรู้ ในกระบวนกำรขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
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จำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนต้นสังกัด ที่สั่งกำรมำถึงท่ำนในฐำนะผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ มีควำมชัดเจน 
ควำมเที่ยงตรง ควำมสม่ ำเสมอ ควำมเหมำะสม และควำมรวดเร็วต่อเหตุกำรณ์ หรือไม่ อย่ำงไร 
               3.5   ท่ำนมีวิธีกำรติดต่อประสำนงำน สื่อสำร ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงไร ค ำสั่ง 
ข่ำวสำร และข้อมูลต่ำงๆ เหล่ำนั้นมีควำมชัดเจนหรือไม่ อย่ำงไร 
               3.6   ท่ำนมีวิธีกำรติดต่อประสำนงำน สื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้ ต่อประชำชนผู้ปฏิบัติงำน
ระดับหมู่บ้ำน (ปรำชญ์ชุมชน และประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย) ได้อย่ำงไร ค ำสั่ง ข่ำวสำร และข้อมูล
ต่ำงๆ เหล่ำนั้นมีควำมชัดเจนหรือไม่ อย่ำงไร 
               3.7   ท่ำนมีกระบวนกำรในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน
อย่ำงไร ในกำรสื่อสำร หรือกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลหรือรำยละเอียดของกิจกรรมโครงกำร ในกำร
เชิญชวนให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยสมัครใจเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  
               3.8   ท่ำนใช้วิธีกำรใดในกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจในขั้นตอนของกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ ภำยในหน่วยงำนของท่ำน ระหว่ำงหน่วยงำนของท่ำนกับหน่วยงำนภำยนอก และระหว่ำง
หน่วยงำนของท่ำนกับประชำชนผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน และวิธีกำรดังกล่ำวเห็นผลเป็นรูปธรรมใน
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจหรือไม่ อย่ำงไร 
               3.9   โดยภำพรวมแล้ว ท่ำนมองว่ำกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร และกำร
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรบังคับใช้ให้ได้ผล มีปัญหำอุปสรรคอะไรบ้ำง และท่ำนหรือองค์กำร 
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำนั้นอย่ำงไร 
 

4.  การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) 
       4.1   หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดระเบียบ ค ำสั่ง และข้อบังคับ อะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้อง
กับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และระเบียบ ค ำสั่ง หรือข้อบังคับดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและสอดคล้อง
กับข้ันตอนของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร 
                4.2   พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ประกำศ 
กฎกระทรวง หรือกฎหมำยอ่ืนๆ ที่ท่ำนต้องปฏิบัติในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ มีกฎหมำยใดบ้ำง และ
กฎหมำยดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม หรือเป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร 
                4.4   ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำควรก ำหนดหรือเพ่ิมเติมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง หรือ
ข้อบังคับในลักษณะใด ที่สำมำรถส่งเสริมให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น ด้วย
เหตุใดจึงต้องก ำหนดกฎหมำยนั้น 
                4.5   หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดบรรทัดฐำน (แบบแผนที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ) หรือ
สิ่งจูงใจ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในลักษณะใด และส่งผลต่อแรงจูงใจของท่ำนในกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร และผลที่ได้รับเป็นเช่นไร 
                4.6   หน่วยงำนของท่ำนก ำหนดบทลงโทษส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้กระท ำผิดในกำรท ำนโยบำย
ไปปฏิบัติไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่ อย่ำงไร และบทลงโทษดังกล่ำวมีส่วนช่วยผลักดันให้
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำยได้อย่ำงไร 
               4.8   โดยภำพรวมแล้ว ท่ำนคิดว่ำกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งจูงใจ และบทลงโทษ มี
ควำมเหมำะสม หรือเป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร 
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5.  ลักษณะของหน่วยปฏิบัติ (characteristics of implementing agencies) 
       5.1   กำรก ำหนดโครงสร้ำง ล ำดับขั้นในสำยกำรบังคับบัญชำสั่งกำร ของหน่วยปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องในภำพรวมทั้งโครงกำร เป็นอย่ำงไร มีควำมเหมำะสมและชัดเจน หรือเป็นปัญหำอุปสรรคต่อ
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงไร  
                 5.2   ท่ำนมองว่ำหน่วยงำนของท่ำนได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำร
มอบหมำยงำนในกำรน ำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบัติ มีควำมเหมำะสม ชัดเจนหรือไม่ อย่ำงไร 
                 5.3   ท่ำนได้รับกำรสนับสนุน หรือได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี จำกหน่วยปฏิบัติที่
เชื่อมโยงกับท่ำนไม่ว่ำจะเป็นระดับหน่วยงำน หมู่บ้ำน หรือบุคคล ทั้งในลักษณะที่เป็นทำงกำรและไม่
เป็นทำงกำรหรือไม่ อย่ำงไร 
                 5.4   โดยภำพรวมแล้ว สภำวกำรณ์และปัญหำกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงองค์กร กำรควบคุม
บังคับบัญชำ กำรจ ำแนกลักษณะหน้ำที่ ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนอ่ืนๆ และควำมสัมพันธ์กับหมู่บ้ำน 
มีปัญหำอุปสรรคอะไรบ้ำง และท่ำนแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงไร 
                 5.5   ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ หน่วยปฏิบัติของท่ำนมีควำมเหมำะสมกับกำรน ำนโยบำย
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติมำกน้อยเพียงใด และภำรกิจของ
หน่วยปฏิบัติของท่ำนมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยหรือไม่ อย่ำงไร 
 

6. บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (contexts of social, economic and  
political) 

      6.1   มีหน่วยงำนหรือประชำชนกลุ่มใดบ้ำงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และท่ำนคิดว่ำหน่วยงำนหรือกลุ่มประชำชนมีควำมพึง
พอใจต่อนโยบำยนี้หรือไม่ อย่ำงไร  
               6.2   ท่ำนใช้กระบวนกำรใดในกำรคัดเลือกปรำชญ์ชุมชนผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีพ 
และกระบวนกำรในกำรสร้ำงทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนเป็นอย่ำงไร ท่ำนคิดว่ำกระบวนกำรดังกล่ำวมี
ควำมเหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 
               6.3   ประชำชนผู้ปฏิบัติงำนในระดับหมู่บ้ำน (ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน) ตอบสนองต่อ
กำรน ำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบัติลักษณะอย่ำงไร 
               6.4   ท่ำนมองว่ำควำมสำมำรถของทีมวิทยำกรผู้น ำสัมมำชีพ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
และทักษะกำรเป็นวิทยำกร อย่ำงเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยในระดับหมู่บ้ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
               6.5   ปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน ทั้งในส่วนที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบของท่ำน และอยู่ในควำมรับผิดชอบของทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน และท่ำนหรือ
ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนใช้วิธีกำรใดในกำรแก้ปัญหำที่เกิดข้ึน อย่ำงไร 
               6.6   ท่ำนมองว่ำประชำชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำยมีควำมรู้สึกต่อกำรน ำนโยบำย
ดังกล่ำวไปปฏิบัติอย่ำงไร (สนับสนุน นิ่งเฉย หรือต่อต้ำน) 
               6.7   ลักษณะของกำรประกอบอำชีพของประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัด
กำญจนบุรี เป็นอย่ำงไร ประชำชนประกอบอำชีพอะไรบ้ำง ช่วงเวลำ หรือฤดูกำลใด เพรำะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น 
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               6.8   อำชีพในลักษณะใดที่สำมำรถของรับงบประมำณในกำรฝึกอบรมได้ มีเงื่อนไขก ำหนด
ไว้หรือไม ่อย่ำงไร 
               6.9   ท่ำนใช้วิธีกำรใดในกำรคัดเลือกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม
อำชีพตำมโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งใดที่ใช้พิจำรณำ
คุณสมบัติของผู้ที่สำมำรถเข้ำรับกำรสนับสนุนได้ และท่ำนคิดว่ำวิธีกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมหรือไม่
อย่ำงไร ท่ำนจะใช้วิธีกำรใดในกำรคัดเลือกเพ่ือให้ได้ประชำชนที่มีควำมตั้งใจจริงในกำรฝึกทักษะอำชีพ
และน ำไปประกอบอำชีพ สร้ำงรำยไดอ้ย่ำงมั่นคง กรุณำยกตัวอย่ำงพร้อมอธิบำย 
               6.10   ท่ำนคิดว่ำอำชีพที่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยคัดเลือกเพ่ือขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรฝึกปฏิบัติจำกนโยบำย มำจำกควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนหรือไม่ อย่ำงไร 
กระบวนกำรในกำรพิจำรณำคัดเลือกอำชีพมีลักษณะอย่ำงไร เพรำะเหตุใดจึงใช้กระบวนกำรนั้น 
               6.11   ท่ำนคิดว่ำนโยบำยดังกล่ำวสำมำรถเปลี่ยนแปลงแนวคิดในกำรประกอบอำชีพของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้หรือไม่อย่ำงไร และประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
เข้ำร่วมนโยบำยไปให้ประโยชน์มำกน้อยเพียงใด 
               6.12   วิธีกำรใดที่ใช้ประเมินผลส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และท่ำนคิดเห็นว่ำวิธีกำรประเมินผลส ำเร็จดังกล่ำว มีควำม
เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร ท่ำนจะปรับปรุงวิธีกำรประเมินผลส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตินี้
อย่ำงไรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของอ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
                6.13   แผนงำน กระบวนกำร ขั้นตอน และห้วงเวลำของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมีควำม
เหมำะสมต่อวิถีชีวิตของประชำชนในหมู่บ้ำน และมีควำมเหมำะสมต่อ บริบททำงสังคมและ
สภำพแวดล้อมในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรีหรือไม่ อย่ำงไร 
                6.14   ในภำพรวมแล้ว กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ภำยใต้สภำวะของกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ใน
พ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี มีปัญหำอุปสรรคหรือไม่ อย่ำงไร และท่ำนใช้วิธีกำรใดในกำร
แก้ไขปัญหำอุปสรรคนั้น กรุณำยกตัวอย่ำงพร้อมอธิบำย 
   

7. ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (disposition the implements)  
7.1 ในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติโดยตรง ท่ำนมีควำมคิดเห็นหรือ

มีควำมรู้สึกอย่ำงไรต่อนโยบำยนี้ 
7.2 อะไรเป็นปัจจัยที่ท ำให้ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชน

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.3 หลักเกณฑ์ หรือแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ของนโยบำย เหมือนหรือแตกต่ำงจำก

ขอบเขตภำระงำนประจ ำที่ท่ำนปฏิบัติอยู่หรือไม่ อย่ำงไร 
7.4 ท่ำนมีควำมคิดเห็นหรือทัศนคติต่อกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่ำงไร 
7.5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบำย และ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนกับผู้บังคับบัญชำระดับต่ำงๆ ของหน่วยปฏิบัติมีลักษณะเป็นอย่ำงไร และ
ส่งผลอย่ำงไรต่อประสิทธิภำพของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 ผลส าเร็จการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ 

1. โครงกำรสำมำรถเพ่ิมทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนเพ่ิมขึ้นได้อย่ำงไร 
กรุณำอธิบำย 

2. โครงกำรสำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้กับประชำชนในครัวเรือนเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้นได้อย่ำงไรบ้ำง 
3. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปประกอบอำชีพสร้ำง

รำยได้อย่ำงมั่นคงได้อย่ำงไรบ้ำง เมื่อโครงกำรได้ยุติ หรือสิ้นสุดลง หรือไม่มีงบประมำณสนับสนุนและ
ต่อยอดนโยบำยต่อไปอีก ประชำชนกุล่มเป้ำหมำยยังคงน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปประกอบ
อำชีพหรือไม่ อย่ำงไร 

4. โครงกำรสำมำรถส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็งได้อย่ำงไรบ้ำง และ
ประชำชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงไร โปรดอธิบำย 

5. ในภำพรวมแล้ว โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ ได้อย่ำงไรบ้ำง ท่ำนคิดเห็นว่ำ
โครงกำรดังกล่ำวประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไร ประสิทธิผลของ
โครงกำรที่เกิดข้ึนต่อประชำชนมีอะไรบ้ำง โปรดอธิบำย 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน ภำระหน้ำที่ของท่ำน อย่ำงไรบ้ำง 

2. ท่ำนมองว่ำ โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลดี 
หรือผลเสียอย่ำงไร และรูปแบบในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ
ควรเป็นเช่นไร 

3. ท่ำนมีข้อเสนอแนะด้ำนอื่นๆ ในกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่ำงไร 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดที่ 2 ส าหรับบุคลากรภาครัฐ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค ำอธิบำยประกอบแบบสัมภำษณ์ 
แบบสัมภำษณ์เชิงลึกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำวิจัยวิทยำนิพนธ์ ในหัวข้อกำรน ำนโยบำย

สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  ในบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอ         
เลำขวัญ จังหวัดกำรจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์สภำพกำรณ์ปัจจุบัน
ของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบท
พ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี (2) เพ่ือเสนอรูปแบบกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัด
กำญจนบุรี ซึ่งแบบออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
ส่วนที่ 2 สภำวกำรณ์และปัญหำกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
ส่วนที่ 3 ผลส ำเร็จกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ รูปแบบกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1.1 องค์กำรหรือหน่วยงำนของผู้ให้สัมภำษณ์ 
1.2 ต ำแหน่งของผู้ให้สัมภำษณ์ 
1.3 ช่องทำงกำรติดต่อเพ่ือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

หมำยเลขโทรศัพท์......................................................................................................  
E-Mail………………………………………………………………………………………………………….. 
ช่องทำงอ่ืนๆ...............................................................................................................  

1.4 ท่ำนปฏิบัติงำนหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่ำงไร 

1.5 ท่ำนและหน่วยงำนของท่ำนให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะใด กิจกรรมต่ำงๆ ที่ท่ำนด ำเนินกำร
ร่วมกับหน่วยปฏิบัติมีอะไรบ้ำง กิจกรรมที่ท่ำนด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบ้ำง และ
ผลผลิตของกิจกรรมนั้น ได้แก่อะไรบ้ำง ผลผลิตดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงไร 

1.6 สภำพโดยทั่วไปของหมู่บ้ำน/ชุมชน และต ำบล ในควำมดูแลรับผิดชอบของท่ำน       
ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยำกรธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น ลักษณะและห้วงเวลำของกำรประกอบ
อำชีพ จ ำนวนผู้มีรำยได้น้อย จ ำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ควำมสัมพันธ์ของประชำชน ควำม
ร่วมมือของประชำชนที่มีต่อนโยบำย มีลักษณะเป็นอย่ำงไร 
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ส่วนที่ 2 สภาวการณ์และปัญหาการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

1. มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objectives) 
1.1 ท่ำนมองว่ำวัตถุประสงค์ของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีควำมชัดเจนหรือไม่ อย่ำงไร 
1.2 ท่ำนมองว่ำวัตถุประสงค์ของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย
หรือไม่ อย่ำงไร 

1.3 ท่ำนมองว่ำวัตถุประสงค์ของนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีควำมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี หรือไม่ 
อย่ำงไร 

1.4 ท่ำนในฐำนะของหน่วยงำนให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำย 
สำมำรถรับรู้วัตถุประสงค์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน ค ำสั่ง กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข่ำวสำร หรือข้อมูล
ต่ำงๆ ของนโยบำยด้วยวิธีกำรอย่ำงไร ท่ำนสำมำรถรับรู้สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้โดยง่ำยหรือไม่ 

1.5 ท่ำนมองว่ำมีปัญหำที่เป็นอุปสรรคอะไรบ้ำง ที่ส่งผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และท่ำนมีแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร 

1.6 ในมุมมองของท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ ควรด ำเนินงำนด้วยแนวทำงใดที่จะช่วยให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำยได้ดียิ่งขึ้น อะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวำงกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบำย และอะไรที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำยได้ดียิ่งขึ้น 

2. ทรัพยากรของนโยบาย (policy resources) 
2.1 ท่ำนและหน่วยงำนของท่ำนได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกรใดบ้ำงจำกหน่วยปฏิบัติ 

และทรัพยำกรนั้นเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่ำงไร ท่ำนต้องกำรทรัพยำกรใด
เพ่ิมเติมหรือไม่เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2.2 ท่ำนคิดเห็นว่ำงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรส ำหรับสนับสนุน ขยำยผล หรือ    
ต่อยอดนโยบำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนของท่ำน มีควำมเพียงพอ เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 

2.3 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยเพียงพอหรือไม่ 
เมื่อเทียบกับปริมำณงำน และภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นประจ ำ 

2.4 ท่ำนได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกระบวนกำรต่ำงๆ ของนโยบำย
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงเพียงพอหรือไม่ อย่ำงไร ท่ำนได้รับ
ถ่ำยทอดควำมรู้เหล่ำนั้นโดยวิธีกำรใด 

2.5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอด
นโยบำยมีอะไรบ้ำง อุปกรณ์เหล่ำนั้นมีเพียงพอ ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้ดีหรือไม่ อย่ำงไร  

2.6 สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำนในอ ำเภอ สถำนที่จัดประชำคมของ
ชำวบ้ำน มีควำมเหมำะสมและมีส่วนช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือ
ต่อยอดนโยบำยมำกน้อยเพียงใด 
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3. การสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรมเพื่อบังคับใช้ให้ได้ผล (inter-
organizational communication and enforcement activities) 

               3.1   กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับหน่วยงำนของท่ำน 
หรือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับท่ำน มีลักษณะอย่ำงไร ค ำสั่ง ข่ำวสำร และข้อมูล
ต่ำงๆ เหล่ำนั้นมีควำมชัดเจนหรือไม่ อย่ำงไร และท่ำนมองว่ำกำรสื่อสำรในลักษณะดังกล่ำวมีควำม
ชัดเจน ควำมเที่ยงตรง ควำมสม่ ำเสมอ ควำมเหมำะสม และควำมรวดเร็วต่อเหตุกำรณ์ หรือไม่ 
อย่ำงไร 
               3.2   ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ำนมองว่ำควรปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม 
กระบวนกำรของกำรสื่อสำรข้อมูลเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ในลักษณะใด เพ่ือให้กำรประสำนงำนระหว่ำง
หน่วยงำน หรือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
               3.3   โดยภำพรวมแล้ว ท่ำนมองว่ำกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกของหน่วยงำน 
และกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรบังคับใช้ให้ได้ผล มีปัญหำอุปสรรคอะไรบ้ำง และท่ำนหรือ
องค์กำร ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำนั้นอย่ำงไร 
 

4.  การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) 
       4.1   หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดระเบียบ ค ำสั่ง หรือข้อบังคับ อะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้อง
กับกำรให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำย และระเบียบ ค ำสั่ง หรือข้อบังคับดังกล่ำวมี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับขั้นตอนต่ำงๆ ของนโยบำยหรือไม่ อย่ำงไร 
                4.2  พระรำชบัญญัติฯ พระรำชกฤษฎีกำฯ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ประกำศ 
กฎกระทรวง หรือกฎหมำยอ่ืนๆ ที่ท่ำนต้องถือปฏิบัติในกำรให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอด
นโยบำย มีกฎหมำยใดบ้ำง และกฎหมำยดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม หรือเป็นปัญหำอุปสรรคหรือไม่ 
อย่ำงไร 
                4.3   หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง หรือข้อบังคับอะไรบ้ำงที่
ก ำหนดขึ้นเพ่ิมเติมจำกกฎหมำยหลัก และสำมำรถสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้หรือไม่ อย่ำงไร 
                4.4  ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำควรก ำหนดหรือเพ่ิมเติมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง หรือ
ข้อบังคับในลักษณะใด ที่สำมำรถส่งเสริมให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยบรรลุ
จุดมุ่งหมำยได้ดียิ่งข้ึน ด้วยเหตุใดจึงต้องก ำหนดกฎหมำยนั้น 
                4.5  หน่วยงำนของท่ำนก ำหนดบทลงโทษส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้กระท ำผิดในกำรละเลยกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรของนโยบำยไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่ อย่ำงไร และบทลงโทษดังกล่ำวมี
ส่วนช่วยผลักดันให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำยได้อย่ำงไร 
                4.6  ท่ำนมองว่ำหน่วยงำนหรือผู้บริหำร ควรก ำหนดบรรทัดฐำน สิ่งจูงใจ และบทลงโทษ
เพ่ิมเติมในลักษณะใด ในกำรส่งเสริมและสร้ำงขวัญก ำลังใจให้เจ้ำหน้ำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ด้วยเหตุใด กรุณำอธิบำยเพิ่มเติม 
                4.8  โดยภำพรวมแล้ว ท่ำนคิดว่ำกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งจูงใจ และบทลงโทษ มี
ควำมเหมำะสม หรือเป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร 
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5. ลักษณะของหน่วยปฏิบัติ (characteristics of implementing agencies) 
       5.1  กำรก ำหนดโครงสร้ำง ล ำดับขั้นในสำยกำรบังคับบัญชำสั่งกำร ของหน่วยงำนของ
ท่ำน เป็นอย่ำงไร มีควำมเหมำะสมและชัดเจน หรือมีควำมซับซ้อนหรือไม่ อย่ำงไร 
                5.2  ลักษณะของสำยบังคับบัญชำดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมหรือเป็นปัญหำอุปสรรคต่อ
กำรให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยดังกล่ำว หรือไม่ อย่ำงไร  
                5.3  ท่ำนมองว่ำหน่วยงำนของท่ำนได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำร
มอบหมำยงำนในกำรให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยดังกล่ำว มีควำมเหมำะสม ชัดเจน
หรือไม่ อย่ำงไร 
                5.4  กำรจ ำแนกลักษณะหน้ำที่ของหน่วยงำนของท่ำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ กำร
สนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรต่อหน่วยงำน
และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่ำงๆ ของนโยบำย ตั้งแต่ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่ วน
ท้องถิ่น ท่ำนคิดว่ำปริมำณงำน และบทบำทหน้ำที่ ของแต่ละส่วนได้รับมอบหมำยมีควำมเหมำะสม 
ชัดเจน หรือเป็นปัญหำอุปสรรคหรือไม่ อย่ำงไร 
               5.5  ท่ำนได้รับกำรสนับสนุน หรือได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี จำกหน่วยปฏิบัติ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ที่เชื่อมโยงกับท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นระดับหน่วยงำน หมู่บ้ำน หรือบุคคล 
ทั้งในลักษณะที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรหรือไม่ อย่ำงไร 
               5.6   โดยภำพรวมแล้ว สภำวกำรณ์และปัญหำกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ตำมโครงกำร
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงองค์กร กำร
ควบคุมบังคับบัญชำ กำรจ ำแนกลักษณะหน้ำที่ ควำมสัมพันธ์กับหน่วยปฏิบัติ และควำมสัมพันธ์กับ
หมู่บ้ำน มีปัญหำอุปสรรคอะไรบ้ำง และท่ำนแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงไร 
               5.7  ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ หน่วยงำนของท่ำนมีควำมเหมำะสมกับกำรให้กำรสนับสนุน 
ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำกน้อย
เพียงใด และภำรกิจของหน่วยงำนของท่ำนมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยหรือไม่ อย่ำงไร 
 

6. บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (contexts of social, economic and  
political) 

      6.1  ท่ำนคิดว่ำหน่วยงำนของท่ำน หรือประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำย มีควำม       
พึงพอใจต่อนโยบำยนี้หรือไม่ อย่ำงไร  
               6.2  ในมุมมองของท่ำน มีหน่วยงำนอ่ืนๆ หรือบุคคลที่มีอิทธิพลทำงกำรเมืองต่อกำร
ตัดสินใจในขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร และท่ำนมีข้อเสนอแนะใดในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยให้บรรลุวัตถุประสงค์ภำยใต้แรงกดดันต่ำงๆ กรุณำอธิบำยและยกตัวอย่ำง 
 
               6.3  ท่ำนมองว่ำควำมสำมำรถของทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน (ปรำชญ์ชุมชน) ได้รับกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ และทักษะกำรเป็นวิทยำกร อย่ำงเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยในระดับหมู่บ้ำน
หรือไม่ อย่ำงไร 
               6.4  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน ทั้งในส่วนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของท่ำน และท่ำนใช้วิธีกำรใดในกำรแก้ไข
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ปัญหำที่เกิดข้ึน กรุณำยกตัวอย่ำงและอธิบำย 
               6.5  ท่ำนคิดว่ำห้วงเวลำและระยะเวลำ (ไตรมำส) ของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไปปฏิบัติมีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม
ของอ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี หรือไม่ อย่ำงไร 
               6.6  ท่ำนมองว่ำประชำชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำยมีควำมรู้สึกต่อกำรน ำนโยบำย
ดังกล่ำวไปปฏิบัติอย่ำงไร (สนับสนุน นิ่งเฉย หรือต่อต้ำน) 
               6.7  ลักษณะของกำรประกอบอำชีพของประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัด
กำญจนบุรี เป็นอย่ำงไร ประชำชนประกอบอำชีพอะไรบ้ำง ช่วงเวลำ หรือฤดูกำลใด เพรำะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น 
               6.8  ท่ำนมองว่ำนโยบำยดังกล่ำวสำมำรถเปลี่ยนแปลงแนวคิดในกำรประกอบอำชีพของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้หรือไม่อย่ำงไร และประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
เข้ำร่วมนโยบำยไปใช้ประโยชน์มำกน้อยเพียงใด 
               6.9  แผนงำน กระบวนกำร ขั้นตอน และห้วงเวลำ ของกำรน ำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบัติ        
มีควำมเหมำะสมต่อวิถีชีวิตของประชำชนในหมู่บ้ำน และมีควำมเหมำะสมต่อบริบททำงสังคมและ
สภำพแวดล้อมในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรีหรือไม่ อย่ำงไร 
               6.10  ในภำพรวมแล้ว กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ภำยใต้สภำวะของกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี มีปัญหำอุปสรรคหรือไม่ 
อย่ำงไร และท่ำนใช้วิธีกำรใดในกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคนั้น กรุณำยกตัวอย่ำงพร้อมอธิบำย 
   

7. ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (disposition the implements)  
7.1 ในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ท่ำนมี

ควำมคิดเห็นหรือมีควำมรู้สึกอย่ำงไรต่อนโยบำยนี้ 
7.2 อะไรเป็นปัจจัยที่ท ำให้ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชน

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.3 หลักเกณฑ์ หรือแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ของนโยบำย เหมือนหรือแตกต่ำงจำก

ขอบเขตภำระงำนประจ ำที่ท่ำนปฏิบัติอยู่หรือไม่ อย่ำงไร 
7.4 ท่ำนมีควำมคิดเห็นหรือทัศนคติต่อกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่ำงไร 
7.5 โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลท ำให้ท่ำน

ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนไปจำกเดิมมำกน้อยเพียงใด กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนในภำพรวมของหน่วยงำนหรือไม่ อย่ำงไร 

7.6 โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีประเด็นที่
ขัดแย้งต่อค่ำนิยมของท่ำนในฐำนะผู้ให้กำรสนับสนุน ขยำยผล หรือต่อยอดนโยบำยหรือไม่ อย่ำงไร 
และหำกไม่เห็นด้วยกับนโยบำยนี้ในทำงปฏิบัติท ำให้ท่ำนไม่อยำกปฏิบัติตำมนโยบำย หรือเลือกปฏิบัติ
ในส่วนที่ไม่ขัดต่อค่ำนิยมของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 

7.7 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนกับเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ หรือระหว่ำง
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หน่วยงำนของท่ำนกับหน่วยปฏิบัติ เป็นอย่ำงไรบ้ำง และควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวส่งผลต่อกำรน ำนโยบำย
ไปปฏิบัติในลักษณะใด  
 
ส่วนที่ 3 ผลส าเร็จการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ 

1. โครงกำรสำมำรถเพ่ิมทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนเพ่ิมขึ้นได้อย่ำงไร 
กรุณำอธิบำย 

2. โครงกำรสำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้กับประชำชนในครัวเรือนเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้นได้อย่ำงไรบ้ำง 
3. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้

อย่ำงมั่นคงได้อย่ำงไรบ้ำง เมื่อโครงกำรได้ยุติ หรือสิ้นสุดลง หรือไม่มีงบประมำณสนับสนุนและต่อยอด
นโยบำยต่อไปอีก ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยยังคงน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปประกอบอำชีพ
หรือไม่ อย่ำงไร 

4. โครงกำรสำมำรถส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็งได้อย่ำงไรบ้ำง และ
ประชำชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงไร โปรดอธิบำย 

5. ในภำพรวมแล้ว โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ ได้อย่ำงไรบ้ำง ท่ำนคิดเห็นว่ำ
โครงกำรดังกล่ำวประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไร ประสิทธิผลของ
โครงกำรที่เกิดข้ึนต่อประชำชนมีอะไรบ้ำง โปรดอธิบำย 

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน ภำระหน้ำที่ของท่ำน อย่ำงไรบ้ำง 

2. ท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่ำงไร ในภำพรวม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
มำกขึ้น 

3. ท่ำนมองว่ำ โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลดี 
หรือผลเสียอย่ำงไร และรูปแบบในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ
ควรเป็นเช่นไร 

4. ท่ำนมีข้อเสนอแนะด้ำนอื่นๆ ในกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอีกหรือไม่ อย่ำงไร 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดที่ 3 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน 
ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน และทีมวิทยากรผู้น าสัมมาชีพชุมชน  

ผู้น านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน 
 
ค ำอธิบำยประกอบแบบสัมภำษณ์ 

 แบบสัมภำษณ์เชิงลึกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำวิจัยวิทยำนิพนธ์ ในหัวข้อกำรน ำนโยบำย
สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอ          
เลำขวัญ จังหวัดกำรจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์สภำพกำรณ์ปัจจุบัน
ของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบท
พ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี (2) เพ่ือเสนอรูปแบบกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัด
กำญจนบุรี ซึ่งแบบออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
ส่วนที่ 2 สภำวกำรณ์และปัญหำกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
ส่วนที่ 3 ผลกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ รูปแบบกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1.1 ต ำแหน่งของผู้ให้สัมภำษณ์ (โปรดท ำเครื่องหมำย ถูก หน้ำข้อควำมดังต่อไปนี้) 
            Ο ก ำนัน                                      Ο ผู้ใหญ่บ้ำน     
            Ο ปรำชญ์ชุมชน                              

1.2 ช่องทำงกำรติดต่อเพ่ือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
   หมำยเลขโทรศัพท์............................................................................................. .......... 

                    E-Mail…………………………………………………………………………………………………………… 
                    ช่องทำงอ่ืนๆ.............................................................................................................. .. 

1.3 ปัจจุบันท่ำนมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนใดบ้ำง  

1.4 สภำพ โดยทั่ ว ไปของหมู่ บ้ ำน /ชุ มชน  และต ำบลของท่ ำน  ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น ลักษณะและห้วงเวลำของกำรประกอบอำชีพ จ ำนวนผู้มี
รำยได้น้อย จ ำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ควำมสัมพันธ์ของประชำชน ควำมร่วมมือของ
ประชำชนที่มีต่อนโยบำย มีลักษณะเป็นอย่ำงไร 
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ส่วนที่ 2 สภาวการณ์และปัญหาการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

1. มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objectives) 
1.1 ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของนโยบำย ท่ำนสำมำรถรับรู้

วัตถุประสงค์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน ค ำสั่ง ข่ำวสำร หรือข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยสร้ำง
สัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร และวัตถุประสงค์ดังกล่ำว
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 

1.2 ท่ำนพบปัญหำที่เป็นอุปสรรคของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน มีอะไรบ้ำง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
มำตรกำร และกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงไร 
 

2. ทรัพยากรของนโยบาย (policy resources) 
2.1 ท่ำนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมอำชีพใน

หมู่บ้ำนด้วยวิธีกำรอย่ำงไร งบประมำณดังกล่ำวเพียงพอต่อควำมต้องกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมอำชีพ
ให้กับครัวเรือนเป้ำหมำยหรือไม่ อย่ำงไร 

2.2 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน (พัฒนำกร) มีเพียงพอหรือไม่ อย่ำงไร 
2.3 ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน

โครงกำร กิจกรรม วิธีกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขณะเดียวกันก็สำมำรถแนะน ำหรือแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นกับท่ำนได้หรือไม่ อย่ำงไร  

2.4 ท่ำนเคยรับรู้หรือมีประสบกำรณ์โดยตรงว่ำ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนทุจริต คอรัปชั่น 
หรือไม่ อย่ำงไร 

2.5 ท่ำนคิดว่ำ ทักษะหรือควำมรู้ควำมสำมำรถใดที่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรจะมี 
2.6 ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ท่ำนได้รับกำร

ถ่ำยทอดทักษะ องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น หรือค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติหรือหน่วยปฏิบัติ ใน
กระบวนกำรของกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในระดับหมู่บ้ำน อย่ำงเพียงพอหรือไม่ อย่ำงไร  

2.7 วัสดุอุปกรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำร มีอะไรบ้ำง อุปกรณ์
เหล่ำนั้นมีเพียงพอ ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้ดีหรือไม่ อย่ำงไร และมีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้งำนใน
พ้ืนที่หมู่บ้ำนของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 

2.8 สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำนในอ ำเภอ สถำนที่จัดประชำคมของ
หมู่บ้ำน มีควำมเหมำะสมและมีส่วนช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร มำกน้อยเพียงใด 

2.9 ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ ช่วงเวลำของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในหมู่บ้ำนของท่ำน 
(ไตรมำสที่ 1-2 หรือระหว่ำงเดือน ตุลำคม-เมษำยน) สอดคล้องกับวิถีกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของท่ำน
หรือไม่ อย่ำงไร ช่วงเวลำดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมหรือไม่ ท่ำนมีควำมสะดวกใจที่จะเข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่จัดขึ้นในห้วงเวลำดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 
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2.10 ท่ำนมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ในส่วนของกำรสนับสนุนงบประมำณของ
โครงกำร วัสดุอุปกรณ์ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทั้งในส่วนของภำครำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน 
และช่วงเวลำที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติ หรือไม่ อย่ำงไร ท่ำนต้องกำรปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมกระบวนกำร
ใด โปรดยกตัวอย่ำงและอธิบำยเพิ่มเติม 
 

3. การสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรมเพื่อบังคับใช้ให้ได้ผล (inter-
organizational communication and enforcement activities) 
3.1   เมื่อท่ำนไปติดต่อกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเลำขวัญ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำ

นโยบำยไปปฏิบัติ (พัฒนำกรประจ ำต ำบล) ท่ำนเห็นว่ำ หน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่มีแนวทำงปฏิบัติไปใน
ทิศทำงเดียวกันหรือไม่ อย่ำงไร และกำรสื่อสำรข้อมูลมำยังท่ำน สำมำรถรับรู้ได้โดยง่ำย เข้ำใจ 
รวดเร็ว และถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร 
               3.2   พัฒนำกรสื่อสำรข้อมูลต่ำงๆให้ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลของนโยบำยได้อย่ำงไร ข้อมูล
เหล่ำนั้นมีควำมครบถ้วน ควำมเที่ยงตรง ควำมสม่ ำเสมอ ควำมเหมำะสม และรวดเร็วต่อเหตุกำรณ์
หรือไม่ อย่ำงไร  
               3.3   เพรำะเหตุใดท่ำนจึงตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆของโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
               3.4   ท่ำนมีวิธีกำรติดต่อประสำนงำน สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจ เชิญชวนประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยให้เข้ำร่วมกิจกรรมของนโยบำย ได ้
 

4. การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) 
4.1   กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง หรือข้อบังคับต่ำงๆ ที่ท่ำนต้องยึดถือปฏิบัติในฐำนะที่ท่ำน

เป็นผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบำยมีอะไรบ้ำง และมีควำมเหมำะสมหรือ
เป็นปัญหำอุปสรรหรือไม่ อย่ำงไร 
               4.2   ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำควรก ำหนด หรือเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง 
หรือข้อบังคับในลักษณะใด ที่สำมำรถส่งเสริมให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในระดับหมู่บ้ำนบรรลุผล
ส ำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุใดจึงต้องก ำหนด หรือเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมำยนั้น 
               4.3   พัฒนำกรหรือส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอก ำหนดบรรทัดฐำน (แบบแผนที่ยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติ) หรือสิ่งจูงใจให้ท่ำนในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนในลักษณะใด และส่งผลต่อ
แรงจูงใจของท่ำนในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำนหรือไม่ อย่ำงไร และผลที่ได้รับเป็นเช่นไร 
               4.4   โดยภำพรวมแล้ว ท่ำนมองว่ำกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและสิ่งจูงใจ มีควำม
เหมำะสม หรือเป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร 
 

5.  ลักษณะของหน่วยปฏิบัติ (characteristics of implementing agencies) 
5.1 ในกำรติดต่อประสำนงำน หรือขอรับบริกำรจำกหน่วยปฏิบัติ ท่ำนได้รับบริกำรจำก

เจ้ำหน้ำที่ด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และตรงตำมควำมต้องกำรของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
5.2 ท่ำนรับรู้และเข้ำใจว่ำ หน่วยปฏิบัติต่ำงๆ ได้แก่ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ 

เกษตรอ ำเภอ กศน.อ ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมสัมพันธ์หรือสำมำรถประสำนงำน
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กันได้เป็นอย่ำงดีหรือไม่ อย่ำงไร 
5.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนกับเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ มีลักษณะเป็นอย่ำงไร 

และส่งผลดีหรือผลเสียต่อควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในหมู่บ้ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
5.4 โดยภำพรวมแล้ว ท่ำนมองว่ำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ

ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีควำมเหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร และควรจะ
พัฒนำ หรือปรับปรุงแก้ไขส่วนใดบ้ำง 
 

6. บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (contexts of social, economic and 
political) 

                6.1  ท่ำนมองว่ำลักษณะของกำรประกอบอำชีพของประชำชนในหมู่บ้ำนของท่ำน เป็น
อย่ำงไร ประชำชนประกอบอำชีพอะไรบ้ำง ช่วงเวลำ หรือฤดูกำลใด เพรำะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
                6.2  ท่ำนคิดว่ำอำชีพที่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยคัดเลือกเพ่ือขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรฝึกปฏิบัติจำกนโยบำย มำจำกควำมต้องกำรที่แท้จริงของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
กระบวนกำรในกำรพิจำรณำคัดเลือกอำชีพมีลักษณะเป็นอย่ำงไร เพรำะเหตุใดจึงใช้กระบวนกำรนั้น 
                6.3  ท่ำนใช้วิธีกำรใดในกำรคัดเลือกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม
อำชีพตำมโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งใดที่ใช้พิจำรณำ
คุณสมบัติของผู้ที่สำมำรถเข้ำรับกำรสนับสนุนได้ กรุณำยกตัวอย่ำงพร้อมอธิบำย 
                6.4  ข้อจ ำกัดของลักษณะอำชีพที่สำมำรถเสนอเพ่ือขอรับงบประมำณในกำรฝึกอบรมแก่
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยนั้น ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมำกน้อย
เพียงใด โปรดยกตัวอย่ำงและอธิบำย. 
                6.5  ท่ำนคิดว่ำนโยบำยดังกล่ำวสำมำรถเปลี่ยนแปลงแนวคิดในกำรประกอบอำชีพของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้หรือไม่อย่ำงไร และประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
เข้ำร่วมนโยบำยไปใช้ประโยชน์มำกน้อยเพียงใด 
                6.6  ท่ำนพบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำนหรือไม่ 
อย่ำงไร ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำควรท ำเช่นไรเพ่ือหลีกเลี่ยงปัจจัยดังกล่ำว หรือใช้วิธีกำรใดในกำร
แก้ปัญหำที่เกิดข้ึน อย่ำงไร 
                6.7  ท่ำนมองว่ำแผนงำน กระบวนกำร ขั้นตอน และห้วงเวลำของกำรน ำนโยบำยดังกล่ำว
ไปปฏิบัติมคีวำมเหมำะสมต่อวิถีชีวิตของประชำชนในหมู่บ้ำนของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
                6.8  ท่ำนมีควำมพึงพอใจในโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเต็มใจน ำไปปฏิบัติหรือไม่ เพรำะเหตุใดท่ำนจึงคิดเช่นนั้น โปรดอธิบำยและยกตัวอย่ำง
ประกอบ  
   

7. ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (disposition the implements)  
7.1 ท่ำนมีควำมคิดเห็น หรือทัศนคติ หรือควำมรู้สึกอย่ำงไรต่อนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพ

ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สนับสนุน นิ่งเฉย หรือไม่เห็นด้วย)  
7.2 อะไรเป็นปัจจัยที่ท ำให้ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชน

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7.3 ท่ำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนตอบสนองต่อกำรน ำนโยบำยดังกล่ำวไป
ปฏิบัติอย่ำงไร โปรดยกตัวอย่ำงและอธิบำย 

7.4 โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีประเด็นที่
ขัดแย้งต่อค่ำนิยมของท่ำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับหมู่บ้ำนหรือไม่ อย่ำงไร และหำกไม่เห็นด้วยกับ
นโยบำยนี้ในทำงปฏิบัติท ำให้ท่ำนไม่อยำกปฏิบัติตำมนโยบำย หรือเลือกปฏิบัติในส่วนที่ไม่ขัดกับค่ำนิยม
ของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 

7.5 โดยภำพรวมแล้ว ท่ำนมองว่ำเจ้ำหน้ำที่ที่ท่ำนติดต่อด้วยในทุกๆ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร มีพฤติกรรมที่แสดงออกไปในทิศทำงใด อย่ำงไร โปรดอธิบำยและยกตัวอย่ำง
ประกอบ 
 

ส่วนที่ 3 ผลการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
1. โครงกำรสำมำรถเพ่ิมทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยใน

หมู่บ้ำนเพ่ิมข้ึนได้อย่ำงไร กรุณำอธิบำย 
2. โครงกำรสำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้กับประชำชนในครัวเรือนเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้นได้อย่ำงไรบ้ำง 
3. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้

อย่ำงมั่นคงได้อย่ำงไรบ้ำง เมื่อโครงกำรได้ยุติ หรือสิ้นสุดลง หรือไม่มีงบประมำณสนับสนุนและต่อยอด
นโยบำยต่อไปอีก ประชำชนกุล่มเป้ำหมำยยังคงน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปประกอบอำชีพ
หรือไม่ อย่ำงไร 

4. โครงกำรสำมำรถส่งเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้ำนให้มีควำมเข้มแข็งได้อย่ำงไรบ้ำง และ
ประชำชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงไร โปรดอธิบำย 

5. ในภำพรวมแล้ว โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในหมู่บ้ำนของท่ำน ได้อย่ำงไรบ้ำง ท่ำนคิดเห็นว่ำ
โครงกำรดังกล่ำวประสบผลส ำเร็จตำมท่ีท่ำนคำดหวังไว้หรือไม่ อย่ำงไร  
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ รูปแบบการน านโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง กำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำน อย่ำงไรบ้ำง 

2. ท่ำนมองว่ำ โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลดี 
หรือผลเสียอย่ำงไร และรูปแบบในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติที่เหมำะสมกับวิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนในหมู่บ้ำนควรเป็นเช่นไร 

3. ท่ำนมีข้อเสนอแนะด้ำนอื่นๆ ในกำรน ำนโยบำยสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้ำนอีกหรือไม่ อย่ำงไร 
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