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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การ ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์   คือ 1. เพื่อศึกษานโยบาย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน า
นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  
3. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน      
บ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน วิธีการวิจัย เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เป็นการศึกษาจากเอกสารรายงาน การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและมีการสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร จ านวน 20 รูป/คน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 คน สมาชิกในชุมชนบ้านแช่แห้ง
ท้ังผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าตามธรรมชาติ จ านวน 10 รูป/คน 

 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ท่ีจะสร้างความเข้าใจในการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้
เกิดมรรคผลท่ีแท้จริง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  สามารถจ าแนกแนวทางในการส่ง
การน านโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 5 แนวทางได้แก่ 1. แนวทางท่ียึดหลักเหตุผลเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากชุมชน 2. แนวทางด้านการจัดการ  3. แนวทางการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชน           
4. แนวทางด้านกระบวนการของระบบราชการ  5. แนวทางการมีส่วนรวมกับชุมชนต่อการน า
นโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 The research entitled “Promotion  Method to use Public Policy of  Local 

government  Model  to Chaehang  Community , Phupeang District , Nan  Province” 
aims 1) to study public policies of a local government of Nan province, 2) to study 
guidelines for pushing the public policy promotion of the local government into the 
Chaehaeng community in Phuphiang district, Nan province, and 3) to analyze and 
offer the ways to use the local government policy in the Chaehaeng community of 
Phuphiang district, Nan province.The research methodology is designed as a 
Qualitative Research through studying from documents, reviewed literatures and 
interviews. The research sample group is amount 20 people which are 5 from the 
local government, 5 from the higher education organizations, and 10 from the 
Chaehaeng community. The last one is the community leaders, the savants and the 
Natural leaders. 

 The research found that there are 5 ways to suitably use the public 
policies of the local government, which are easy comprehension and conform to the 
people’s needs, in the Chaehaeng community of Phuphiang distric, Nan province. 
They are 1) the reasonable principles and mind-opening to hear the people’s 
opinions, 2) the management, 3) the participation in consultation process and 
community planning, 4) the official system process, and 5) the participation in the 
real practices which are useful and sustainable for the local government and the 
community. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 11  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมท้ังได้
เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม คือ
ทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนทางวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคม
คุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเส่ียง และ
ปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีการเช่ือมโยงกั บ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 เน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
มาอย่างต่อเนื่อง แผนชุมชนจึงได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังด าเนินการในลักษณะต่างคน
ต่างท า ถ้ามีการร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิดประชาคมในระดับต าบล น าเทคนิค กระบวนการ วิธีการ
ต่างๆ มาใช้บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล แบบท่ีใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน1 ย่อมจะได้
แผนพัฒนาท่ีสมบูรณ์กว่า ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณ รวมท้ังเกิดความร่วมมือในการน า
กิจกรรมโครงการตามแผนบูรณาการ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง ไปสู่การปฏิบัติ การท่ีคนส่วนใหญ่ของชุมชนมีส่วนส าคัญในขบวนการใด ๆ ท่ีมีผลต่อ
ชุมชนนั้น ๆ โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้น การท่ีจะบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงนั้น 
ควรจะมีส่วนร่วมอย่างน้อย ใน 5 ขั้นตอน คือ (1) ร่วมในการค้นหาและวิเคราะห์ปัญหา (2) ร่วมใน
การวางแผน (3) ร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน (4) ร่วมในการติดตามประเมินผล และ (5) ร่วม
ในผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นหากมองย้อนไปในอดีต จะเห็นว่ารัฐเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท่ีจะน าพาชีวิ ต
ของประชาชนไปยังจุดหมายปลายทางของรัฐต้องการ  ซึ่งอาจไม่ใช่ความต้องการของประชาชนผลจาก

                                                             

 1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี,2555),หน้า 36. 
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การพัฒนาส่วนใหญ่มักจะตกกับกลุ่ม ผู้น าส่วนใหญ่หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และท าให้ประชาชนรู้สึกว่า
กิจกรรมหรือส่ิงต่างๆ ท่ีท าไปเป็นจ านวนมากเป็น เรื่องของรัฐหรือเป็นเรื่องของผู้น า “ไม่ใช่เรื่องของ
ประชาชน” ประชาชนจึงไม่ให้ความสนใจหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากนัก นอกจากนี้ผลพวง
จากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวดเร็วและเข้าถึงประชาชน อย่างกว้างขวางเท่าเทียมใน
ทุกระดับประกอบ พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนมากขึ้น  ส่งผลให้การท างานพัฒนาต้องปรับยืดหยุ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของ ประชาชน  โดยค านึงความแตกต่างหลากหลายท่ีต้องใช้รูปแบบ  วิธีการท่ีสอดคล้องเหมาะสม
เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน  มีการบูรณาการงาน มีการติดต่อส่ือสารในลักษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันอย่างเสมอภาค  เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน  และเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของกิจกรรม  ร่วมกันก ากับดูแลกิจกรรมเหล่านั้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ร่วมกันก าหนดไว้ ก ากับดูแลงบประมาณของรัฐท่ีมาจากภาษีของประชาชน มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อ
สร้างพลังการท างานร่วมกันอย่างมีวิสัยทัศน์ กระบวนการแผนชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะต้อง
น ามาใช้ในการพัฒนาสังคมของชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์และงบประมาณของประชาชนเพื่อให้เป็นชุมชนท่ี
สมานฉันท์ได้อย่างแท้จริง 

 ชุมชนบ้านแช่แห้ง เป็นชุมชนด้ังเดิมอยู่ด้านทิศเหนือของพระธาตุแช่แห้งและบางส่วนเป็น
กลุ่มท่ีอพยพมาจากเมืองวรนคร เนื่อง จากพญากานเมืองสร้างพระธาตุแช่แห้ง ณ ดอยภูเพียงแช่แห้ง 
สืบเช้ือสายมาจากพญากานเมือง มีการขุดดินเพื่อสร้างอิฐ ท าทางเดินขึ้นพระธาตุและก่อสร้างวัดพระ
ธาตุแช่แห้ง บริเวณท่ีขุดดินท าให้เกิดเป็นบริเวณแอ่ง จึงมีสัตว์น้ ามาอาศัยอยู่จ านวนมากโดยเฉพาะเต่า 
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า“ชุมชนบ้านหนองเต่า” และชุมชนแช่แห้งซึ่งต้ังรกราก
หลักฐานอยู่ทางทิศเหนือของพระธาตุแช่แห้งท าหน้าท่ีรับใช้ปรนนิบัติพระธาตุแช่แห้งซึ่งต้ังชุมชนอาศัย
อยู่ตามบริเวณคูแนวกั้นพระธาตุแช่แห้งนอกโบราณสถาน   

 ดังนั้น คณะผู้วิจัย สนใจท่ีจะท าการศึกษาแนวทางการน านโยบายสาธารณะสู่ชุมชนบ้าน
แช่แห้ง เช่น แนวทางการน านโยบายของรัฐไปสู่นโยบายและความร่วมมือของคน กลุ่ม  องค์กรใน
ชุมชน  ดังนั้นการท างานพัฒนาภายใต้กระแสท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอด  คงจะท าในแบบเดิมๆ ท่ีเคย
ท ากันมานานไม่ได้แล้ว  การเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวถึงนี้ไม่ใช่เฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีมองเห็นได้ด้วยตา 
เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการเปล่ียนแปลงของมนุษย์ในเรื่องความคิดเห็น การเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงในทางสร้างสรรค์  การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนชนบทท่ีบูรณาการวิถี
การด ารงชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและสมดุลนั้น จ าเป็นต้อง
อาศัยการเรียนรู้และการปรับตัวของคนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ ซึ่งมักจะต้องอาศัยเวลายาวนาน
พอสมควรจึงจะเห็นผล กระบวนการลักษณะนี้ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัฒนธรรมการส่งเสริมการพัฒนา
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ของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมักจะไม่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานพอในแต่ละชุมชนและพื้นท่ี 
จึงเห็นควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การพัฒนาเอกชนเป็นภาคีร่วมในการสนับสนุนการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง โดยให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันของคนในชุมชน และเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
 1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
 1.2.3 เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
  

1.3 ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 1.3.1 นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรต่อ
ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
 1.3.2  มีแนวทางใดบ้างในการน านโยบายสาธารณะมาสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง ให้เกิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 

1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ีศึกษา คือ ชุมชนแช่แห้ง ต าบลฝายแก้ว  ต าบลม่วงต๊ึด  อ าเภอภูเพียง   

จังหวัดน่าน 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร  ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน/ปราชญ์

ชาวบ้าน/นิสิตท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแช่แห้ง จ านวน 20 – 30 คน 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นโยบายสาธารณะ  หมายถึง  นโยบายท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐบาล ซึ่งอาจจะเป็นองค์กร
หรือตัวบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบการเมืองนั้นๆ  ท่ีได้ท าการตัดสินใจ
เลือกและก าหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช้ีน าให้มีกิจกรรม การกระท าต่างๆขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้โดยมีการวางแผนการจัดท าโครงการ วิธีการบริหารงานหรือกระบวนการ
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ด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน 

 การจัดการชุมชน หมายถึง กระบวนการในการจัดการของชุมชนกับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน โดยชุมชนจะมีระบบข้อมูลมีแผนชุมชนมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันมีการ
น าแผนไปใช้ประโยชน์ มีการจัดการความรู้ของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเรียนรู้องค์ความรู้ของ
ชุมชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดแนวทางในการพัฒนา และมี ผู้น ากลุ่ม
องค์กรเครือข่ายองค์กรและชุมชนท่ีผ่านมาตรฐานน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 

 การอยู่ร่วมกันของชุมชน หมายถึง การท่ีคนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมาอยู่ร่วมกันในระยะเวลา
ท่ียาวนานระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเป็นส่วนของชุมชน มีอาณาเขตท่ีแน่นอน 
มีความสนใจและปฏิบัติตนในวิถีชีวิตประจ าวันท่ีคล้ายคลึงกัน และมีความสัมพันธ์กันภายข้อตกลงใน
การอยู่ร่วมกัน 
 

1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.6.1  จุมพล หนิมพานิช ได้ศึกษาความหมายของค าว่า “นโยบาย” อย่างหลากหลาย 

และเสนอว่าในระยะแรกการให้ค านิยามของค าว่า “นโยบาย” มักนิยมใช้ในการจัดท านโยบายของ
รัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเรียกว่า นโยบายสาธารณะมากกว่าขององค์กรภาคเอกชน แต่ในระยะ
หลังองค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาก าไรอื่นๆ ได้น านโยบายมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของตนด้วย เช่น นโยบายของบริษัท หรือนโยบายพรรคการเมือง เป็นต้น2 

 1.6.2 อมร  รักษาสัตย์ อธิบายความหมายของนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง ความคิด
ของรัฐบาลท่ีว่าจะท าอะไรหรือไม่ อย่างไร เพียงใด เมื่อใด โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การ
ก าหนดเป้าหมายหลักการและกลวิธีท่ีปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการเตรียมการสนับสนุนต่างๆ3 

 1.6.3 กุลธน  ธนาพงศธร สรุปความหมายของนโยบายสาธารณะว่าเป็นแนวทาง กว้างๆ 
ท่ีรัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ ได้ก าหนดขึ้นเป็นโครงการ เผยการหรือก าหนดการเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็น
หนทางช้ีน าให้มีการปฏิบัติต่างๆ ตามมาท้ังนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้4 

                                                             

 2 จุมพล หนิมพานิช,การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง ,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2547), หน้า 18  

 3 อมร  รักษาสัตย์,สถาบันและการกระบวนการเพ่ือการพัฒนานโยบายในประเทศไทย,วารสารพัฒนบริ
หารศาสตร์,2518, หน้า 5 

 4 กุลธน  ธนาพงศธร,แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ , ในเอกสารการสอนชุดวิชานโยบาย
สาธารณะและการวางแผน ,(นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2535), หน้า 3. 
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 1.6.4 ศุภชัย  ยาวะประภาษ  ได้รวบรวมความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติท่ี
นักวิชาการต่างชาติหลายรายได้รวบรวมไว้ พร้อมท้ังกล่าวเพิ่มเติมว่า ส่ิงท่ีน่าสังเกต คือนักวิชาการส่วน
ใหญ่มักเห็นพ้องต้องกันในประเด็นท่ีส าคัญอย่างน้อย 2 ประเด็น เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ประเด็นแรก คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือ มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งมีขั้นตอน
ในการด าเนินกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวแล้วเลือนหายไป ไม่ใช่กิจกรรมท่ีขยักขย่อน 
แต่เป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นท้ังสอง 
คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย ซึ่งแฝง
ความหมายว่า ก่อนวัตถุประสงค์ก าหนดไว้ด้วย นั่นคือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนหนึ่งใน
ขั้นตอนนโยบายท้ังหมด โดยเป็นขั้นตอนท่ีสืบเนื่องมาจากการก าหนดนโยบาย5 

 1.6.5 นภัทร นาคสุทธิ์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดรูปแบบชุมชนในเขตเทศบาล
นครสวรรค์ เพื่อการวางผังชุมชนท่ียั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนตลาดลาว ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนตลาด
ลาวมีความพร้อมและจ าเป็นต้องมีการจัดรูปแบบชุมชนใหม่ ซึ่งสภาพพื้นท่ีปัจจุบันก าลังประสบปัญหา
ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม  ความหนาแน่นแออัดของอาคารพักอาศัย การให้บริการ 
โครงสร้างพื้นฐานท่ียังไม่ครอบคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ี การเข้าถึงพื้นท่ี ไม่ได้รับความสะดวก มีถนนท่ีไม่ได้
มาตรฐาน ขาดพื้นท่ีสีเขียว การใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่สมคุณค่า ปล่อยให้ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า ประชาชน
มีความเป็นอยู่ล าบาก รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และจากการสัมภาษณ์ความต้องการของ
ประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบชุมชนท่ีประชาชนต้องการ พบว่า โครงการท่ีต้องการ คือ การบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบระบายน้ า การเช่ือมต่อระบบถนนให้เดิน ทางเข้าทางออกสะดวกสบาย 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ส่วนสาธารณะ สนามเด็กเล่น การพัฒนาแหล่งงานในชุมชน การพัฒนาพื้นท่ีริมน้ า
ให้เป็นย่านการค้า6 

 1.6.6 สมศรี ศิริขวัญชัย  ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตโดยการมี
ส่วนร่ วม โดยใช้กระบวนการวิ จัยเ ชิงปฏิบั ติการแบบมีสวนร่ วม ( Participatory Action 
Research:PAR) โดยมีกระบวนท่ีศึกษาท่ีส าคัญ คือ (1) การประเมินสภาพท่ัวไปและรวบรวมข้อมูล
ชุมชน (2) การหาความหมายและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต (3) การคัดเลือกองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด (4) การตรวจสอบองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาระบบถ่วงนาหนักและ 
(5) การประเมินผลศักยภาพในการสร้างตัวชี้วัดของกลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีผลการศึกษาได้องค์ประกอบ

                                                             

 5 ศุภชัย  ยาวะประภาษ , นโยบายสาธารณะ ,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2550),หน้า 90. 

 
6

 ณภัทร  นาคสุทธ์ิ, "การจัดรูปแบบชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อการวางผังชุมชนที่
ยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนตลาดลาว", ปริญญาโท , (สถาปัตยกรรมศาสตร์:วิทยาเขตบางเขน, 2555),หน้า 178. 



6 

 

คุณภาพชีวิต 6 องค์ประกอบ กล่าวคือ (1) ด้านหลักประกันชีวิต (2) ด้านครอบครัว (3) ด้าน
ส่ิงแวดล้อม (4) ด้านความสุขทางใจ (5) ด้านสังคม และ (6) ด้านร่างกายและจิตใจ 7 

 1.6.7  เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถของผู้น าหมู่บ้านเพื่อ
การส่งเสริมป่าชุมชน  พอสรุปได้ว่า ปัญหาการใช้และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็น
นิมิตหมายท่ีดีท่ีท าให้ทุกฝ่ายได้หันมาให้ความสนใจและเอาใจใส่ โดยเป็นท่ีเข้าใจกันอย่างชัดเจนว่า 
การค้าและการอุตสาหกรรมป่าไม้แบบเดิมท่ีเคยท ากันมานั้น ท าให้ทรัพยากรป่าไม้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการและไม่สามารถด าเนินการเช่นนั้นได้อีกต่อไป ยุทธวิธีใหม่จึงได้เกิดขึ้นตามความต้องการในการ
จัดการป่าไม้ท่ีเรียกว่า “วนศาสตร์ชุมชน” วิธีการนี้ได้เน้นหนักอย่างมากของการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้โดยประชาชน โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
ผู้น าหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมป่าชุมชน กล่าวคือ8 

 ประการท่ี 1 ก่อนด าเนินงานควรท าการศึกษาให้ทราบว่าองค์กรหรือสถาบันใดในหมู่บ้าน
มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาให้มีความสามารถในการส่งเสริมป่าชุมชน 

 ประการท่ี 2 การพัฒนาความสามารถของผู้น าเพื่อส่งเสริมป่าชุมชนอาจมีหลายวิธีการควร
เลือกใช้วิธีการท่ีชาวบ้านมีส่วนร่วมโดยตรง 

 ประการท่ี 3 การด าเนินการส่งเสริมป่าชุมชนในท านองเดียวกันนี้ ผู้ด าเนินการควรมีก าลัง
ความสามารถในการจัดการพันธุ์ไม้และส่ิงจ าเป็นให้พอและให้ได้ตามความต้องการของชุมชน 

 ประการที่ 4 รัฐหรือทางราชการควรมีนโยบายท่ีแน่นอนในการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้าน 
เพื่อให้เป็นแกนน าประชาชนในการปฏิบัติ และขยายผลการส่งเสริมป่าชุมชนให้ได้ผลกว้างขวางยิ่งขึ้นไป 

 1.6.8 สิทธิชัย ตันศรีสกุล   ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุมชน            
ท่ีประสบผลส าเร็จในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 6 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนป่าโคกหินลาด ชุมชนหนองโดนท่าตูม ชุมชนป่าโคกใหญ่ ชุมชนดอนมัน ชุมชนศรีสุข และชุมชน
บ้านแพงชุมชนละ 5 คน รวมท้ังหมดจ านวน 30 คน 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

                                                             

 
7

 สมศรี ศิริขวัญชัย, “กระบวนการสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนรวม”, วารสารสาธารณสุข
และการพัฒนา,(2548)  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : 61. 

 
8

 เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง , “การพัฒนาความสามารถของผู้น าหมู่บ้านเพ่ือการส่งเสริมป่าชุมชน”, 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-ต.ค. 2534) : 65-71. 
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มหาสารคาม จ านวน70 แห่ง แห่งละ 1 คน จ านวน 70 คน 3) กลุ่มผู้เช่ียวชาญพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ท าการวิจัยต้ังแต่ 1 
ตุลาคม 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 

 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแทนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 32.5 
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62 การศึกษา จบช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 49 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 3 
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยการบริหารจัดการด้านธุรกิจชุมชน ปัจจัยการบริหารจัดการด้านสังคม ปัจจัย
การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

 ส าหรับรูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม 8 มี ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 3) การจัดล าดับความต้องการและปัญหา
ชุมชน 4) การวางแผนแก้ปัญหา 5) การพิจารณาวิธีการด าเนินงาน 6) การด าเนินงาน 7) การ
ประเมินผลงาน และ 8) การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เมื่อผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เช่ียวชาญตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Mdn>3.50 และ IQR <1.50) พบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคามนี้จึงมีความเหมาะสมต่อชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 สิทธิชัย ตันศรีสกุล, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนย่ังยืน กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดมหาสารคาม", วารสารช่อพะยอม, ปีที่ 21(2553): 51 - 52. 
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แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศึกษานโยบายสาธารณะขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 

ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบาย
สาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสู่

ชุมชนบ้านแช่แห้ง 

วิเคราะห์/สังเคราะห์ แนวทางการส่งเสริม
การน านโยบายสาธารณะขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นในสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง 

สรุปผลการวิจัย/อภิปราย
ผลการวิจัย/ข้อเสนอแนะ 

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้  ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดท่ีส าคัญของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.8.1 ท าให้ทราบนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
1.8.2 ท าให้ทราบแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
1.8.3 ท าให้ได้แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  
 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง มาน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

 2.1 แนวคิดนโยบายสาธารณะ 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการชุมชน 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 2.4 การส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนโบราณแช่แห้ง/พระธาตุแช่แห้ง 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดนโยบายสาธารณะ 
 การศึกษาเรื่องนโยบายสาธารณะ อันเป็นกิจกรรมท่ีรัฐจ าเป็นต้องกระท าเพื่อเสริมสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและเป็นการแก้ไขป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนท่ัวไป ย่อมจะต้องมีกรอบการศึกษาในการด าเนินนโยบายว่า ใคร จะท าอะไร เมื่อใด ท่ีไหน  
อย่างไร เพราะเหตุใด ใครเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ใครเป็นผู้รับผิดชอบและผลการด าเนินนโยบาย
เหล่านั้นเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงขอเสนอน าแนวคิดหลักของนโยบายสาธารณะดังนี้ 

 2.1.1 ความหมายของค าว่า  นโยบาย และนโยบายสาธารณะ 
 ในการท าความเข้าใจความหมายของ ค าว่า “นโยบายสาธารนะ” ควรพิจารณาจากราก
ศัพท์ ซึ่งประกอบด้วยค าว่า  “นโยบาย” และค าว่า “สาธารณะ” ซึ่งนักวิชาการไทย และนักวิชาการ
ต่างประเทศ ได้รวบรวมไว้พอสังเขป ดังนี้ 

 1. ความหมายของค าว่า “นโยบาย” ค าว่า นโยบาย (Policy) เป็นค าท่ีมีความหมาย
หลากหลาย เช่น “นโยบาย ได้แก่แผนการด าเนินงานท่ีก าหนดขึ้นเพื่อช้ีน าการตัดสินใจและบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีเหตุผล” หรือ “นโยบาย  อาจหมายถึง  กระบวนการตัดสินใจท่ีส าคัญขององค์การ 
รวมไปถึงการก าหนดทางเลือกต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน เช่น แผนงาน โครงการ หรือมาตรการ เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายท่ีพึงประสงค์” หรือ “นโยบาย อาจถูกเข้าใจว่าเป็นกลไกทางการเมือง การบริหาร การเงิน 
การจัดการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดขึ้น” ดังนั้น ค าว่า นโยบายจึงเป็นค ากว้างๆ ท่ีอาจน าไป
ประยุกต์ให้ในภาครัฐหรือภาคเอกชน หรืออาจน าไปประยุกต์ให้กับองค์การ กลุ่มบุคคลก็ได้ อาทิ ค าส่ัง
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ส านักนายกรัฐมนตรี นโยบายขององค์กรเอกชน หรือกฎหมายท่ีออกโดยสภานิติบัญญัติล้วนเป็น
นโยบายด้วยกันท้ังส้ิน  
 อย่างไรก็ตาม หากศึกษาจากมุมมองของนักรัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่จะให้ความหมาย นโยบาย 
เหมือนกับค าว่านโยบายสาธารณะ โดยเห็นได้จากกรณีของ จุมพล หนิมพานิช ได้ศึกษาความหมาย
ของค าว่า “นโยบาย” อย่างหลากหลาย และเสนอว่าในระยะแรกการให้ค านิยามของค าว่า “นโยบาย” 
มักนิยมใช้ในการจัดท านโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเรียกว่า นโยบายสาธารณะ
มากกว่าขององค์กรภาคเอกชน แต่ในระยะหลังองค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาก าไรอื่นๆ 
ได้น านโยบายมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของตนด้วย เช่น นโยบายของบริษัท หรือ

นโยบายพรรคการเมือง เป็นต้น10
 

แวิลเล่ียม เจนกินส์ (William Jenkins) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “นโยบาย” ว่า 
“นโยบาย ได้แก่ ชุดของการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยบุคคลท่ีมีบทบาททางการเมือง หรือ
กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดเปูาหมาย และวิธีการท างานให้บรรลุเปูาหมาย ภายใต้
สถานการณ์หนึ่งๆ ในหลักการท่ีว่า  การตัดสินใจเหล่านั้นด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจของกลุ่ม
บุคคลท่ีมีบทบาทเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย”11 

 ดังนั้น  ค าว่า “นโยบาย” จึงหมายถึง การตัดสินใจการจัดท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งของกลุ่มบุคคลท่ี
มีบทบาทในการก าหนดเปูาหมาย และวิธีการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายนั้น 

 

 2. ความหมายของค าว่า “สาธารณะ”  
 ส าหรับ ความหมายของค าว่า “สาธารณะ” (Public) นั้นตามพจนานุกรมของลองแมนได้

ก าหนดความหมายไว้กว้างๆ ว่า ได้แก่งานท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาล ในฐานะภาครัฐท่ีไม่ใช่เอกชน และ
เกี่ยวข้องกับสังคมโดยรวม  จากแนวคิดข้างต้นนี้  จุมพล หนิมพานิช ได้ต้ังข้อสังเกตว่า ค าว่า 
“สาธารณะ” มักพบเห็นเสมอในลักษณะค าต่างๆ เช่น มติชน (Public  Opinion) กฎหมายมหาชน 
(Public Law) ภาครัฐ (Public Sector)  ผลประโยชน์สาธารณะ (Public  Interest) สินค้าสาธารณะ 
(Public Goods) การขนส่งสาธารณะ (Public  Transportation) หรือการศึกษาสาธารณะ (Public  
Education) เป็นต้น ค าเหล่านี้ มักใช้ในกรณีท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ และกิจกรรมเหล่านนี้ จัด
ระเบียบสังคม หรือไม่ก็เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ัวไป12 

                                                             

 10 จุมพล  หนิมพานิช,การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง ,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช,2547), หน้า 37. 
 11  สมฤทธ์ิ  ยศสมศักด์ิ , นโยบายสาธารณะ,(กรุงเทพมหานคร : เอ็ม.ที.เพรส,2555),หน้า 12. 

12 จุมพล  หนิมพานิช.”การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง”, หน้า 42. 
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 ท้ังนี้ตัวอย่างท่ีส าคัญของการใช้ค าว่า “สาธารณะ” ได้แก่ค าว่า “สินค้าสาธารณะ ” 
(Public Goods) ซึ่งเป็นค าท่ีนักรัฐศาสตร์ นักรัฐประศาสนศาสตร์ หรือผู้ก าหนด นโยบาย ใช้กันบ่อย
อย่างแพร่หลาย เมื่อกล่าวถึงค าว่า “สินค้าสาธารณะ” ย่อมหมายถึงสินค้าใดๆ ก็ตาม ซึ่งรัฐเป็นผู้ผลิต
และจัดหาให้แก่คนในสังคม มากกว่าปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของตัวแสดงในตลาดหรือกลไกตลาด ในทาง
ตรงกันข้าม “สินค้าเอกชน” ย่อมหมายถึง สินค้าซึ่งผู้บริโภคตัดสินใจเลือกและซื้อหาเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคลเป็นหลัก ในแง่นี้ เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของสินค้าซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ (indivisible) การ
เปิดกว้างส าหรับทุกคนในสังคม (available for all) และการไม่สามารถกีดกันการใช้ของบุคคลหนึ่ง
คนได้ออกไปจากการใช้ได้ ตัวอย่างเช่น นโยบายการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม หรือนโยบายในการรักษา
ความสบงเรียบร้อยในบ้านเมือง นโยบายท้ังสองเป็นส่ิงท่ีประชาชนท้ังประเทศได้ประโยชน์ และรัฐบาล
ไม่สามารถเลือกปฏิบัติหรือกีดกันประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปได้  

 

 2.1.2 ความหมายค าว่า “นโยบายสาธารณะ” 
    ในป๎จจุบันได้มีนักวิชาการจ านวนมากได้พยายามให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ

ออกไปในแง่มุมต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การก าหนดขอบข่ายการศึกษานโยบายสาธารณะท าได้ยากขึ้น 
ตัวอย่างของความหมายท่ีนักวิชาการหลายท่านก าหนดขึ้น เช่น 

 ลินตัน  คอลด์เวลล์ (Lynton Caldwell) 13กล่าวว่านโยบายสาธารณะ ได้แต่ บรรดาการ
ตัดสินใจอย่างสัมฤทธิ์ผลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆ ท่ีสังคมจะด าเนินการ ยินยอม หรือห้าม
กระท านั้น  

 เจมส์  แอนเดอร์สัน (James Anderson) 14ได้ให้ค านิยามนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง 
แนวทางการกระท าของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขป๎ญหาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด เช่น ความยากจน การผูกขาด
ทางอุตสาหกรรม หรือการพยุงราคาสินค้าการเกษตร 

 โธมัส  ดาย (Thomas Dye) 15 ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ ว่าเป็นส่ิงท่ีรัฐบาล
เลือกท่ีจะกระท าหรือท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า  

 เดวิด  อิสตัน (David Easton) 16กล่าวว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง การแจกแจงส่ิงท่ีมี
คุณค่าต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายส าหรับสังคมส่วนรวม 

                                                             
13 Caldwell, L.K.,Environment : A Challenge in Modern Society,(New  york : Double 

– Day,1970), pp 2. 
14 Anderson, J.E.,Publics  and  Economic  Policy-making,(Reading MA: Addison – 

Wesley,1970),pp 1. 
15 DyeT.R.,Understanding PublicPolicy,(Englewood  Cliffs : Prentice – Hall,1981),pp3. 
16 Easton D ,The Political  System : An inquiry into the  State of Political  

Science,(New  York : Alfred A. Knoft,1953),pp 19-20. 
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 อมร  รักษาสัตย์17 อธิบายความหมายของนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง ความคิดของ
รัฐบาลท่ีว่าจะท าอะไรหรือไม่ อย่างไร เพียงใด เมื่อใด โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การก าหนด
เปูาหมายหลักการและกลวิธีที่ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการเตรียมการสนับสนุนต่างๆ 

 กุลธน  ธนาพงศธร 18สรุปความหมายของนโยบายสาธารณะว่าเป็นแนวทาง กว้างๆ ท่ี
รัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ ได้ก าหนดขึ้นเป็นโครงการ เผยการหรือก าหนดการเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็น
หนทางช้ีน าให้มีการปฏิบัติต่างๆ ตามมาท้ังนี้เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

 จากความหมายของนโยบายสาธารระท่ีกล่าวมานี้ จะพบว่านักวิชาการแต่ละท่านจะมี
แนวความคิดท่ีแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น อมร  รักษาสัตว์ จะเน้นในประเด็นแนวคิดและการ
ตัดสินใจท่ีจะด าเนินการแก้ป๎ญหาต่างๆ ในสังคม ขณะท่ี กุลธน  ธนาพงศธร และเจมส์  แอนเดอร์สัน  
จะมองนโยบายสาธารณะในแง่เป็นแนวทางการแก้ไขป๎ญหาหรือ ด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ส่วนโธมัส  
ดาย จะมองนโยบายสาธารณะในแง่ของกิจกรรมท่ีรัฐเลือกกระท า เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นนี้
เป็นผลมาจากประเด็นความสนใจของนักวิชาการแต่ละท่านในการศึกษานโยบายสาธารณะ และจะ
พบว่าประเด็นเหล่านี้สามารถน ามาสรุปเป็นแนวคิดในลักษณะขององค์ประกอบร่วมกันของนโยบาย
สาธารณะว่าควรจะประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้  

 1. นโยบายสาธารณะจะต้องประกอบด้วยการตัดสินใจโดยรัฐในการเลือกแนวทางท่ีพึงประสงค์ 
 2. แนวทางท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดจากการตัดสินใจนั้นจะต้องถูกน ามาเป็นกรอบในการด าเนิน

กิจกรรมของรัฐบาล 
 3. การด าเนินกิจกรรมของรับบาล จะประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ ท่ีมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงและมีเปูาหมายเพื่อแก้ไขป๎ญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
 2.1.3 ความหมายนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ิน 
   จากความหมายของนโยบายสาธารณะดังกล่าวท่ีได้น าเสนอในเบื้องต้นนั้น พบว่า 

นักวิชาการท่ีศึกษาเรื่องนโยบายสาธารณะได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะโดยไม่ได้แบ่งแยกว่า
เป็นนโยบายระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น หรือกาจกล่าวได้ว่าความหมายของนโยบายสาธารณะ
เหล่านั้นเป็นความหมายท่ีให้นิยามไว้เพื่อประยุกต์ใช้ได้ท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะใน
ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น รวมท้ังความหมายต่างๆ ท่ีนักวิชาการได้ให้ไว้นั้น เป็นการนิยาม
ความหมายในลักษณะกว้างๆ กล่าวคือ นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทาง แนวปฏิบัติ กิจกรรม 

                                                             
17 อมร  รักษาสัตย์,สถาบันและการกระบวนการเพื่อการพัฒนานโยบายในประเทศไทย,(วารสารพัฒ

นบริหารศาสตร์,2518). 
18 กุลธน  ธนาพงศธร,แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ, ในเอกสารการสอนชุดวิชานโยบาย

สาธารณะและการวางแผน ,(นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,2535), หน้า 3. 
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แผน โครงการหรือทางเลือกท่ีรัฐในทุกระดับตัดสินใจด าเนินการในการแก้ป๎ญหาเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

 เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ประเด็นท่ีน่าสนใจคือนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น มีความหมายว่า
อย่างไร ผู้วิจัยเห็นด้วยกับความหมายของนโยบายสาธารณะของนักวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้นและมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่า การนิยามความหมายของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นให้เฉพาะเจาะจงลงไป
ต้องพิจารณาท่ีกฎหมายการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารพบว่า 
กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ประกอบอย่างอย่างน้อย 4 ส่วนได้แก่ 

 ส่วนแรก  ว่าด้วยเรื่องของฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติ เช่น องค์ประกอบ ท่ีมา อ านาจหน้าท่ี 
 ส่วนท่ีสอง  ว่าด้วยเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนท่ีสาม  ว่าด้วยเรื่องการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
 ส่วนท่ีส่ี  ว่าด้วยเรื่องการตรากฎหมาย 
 หากพิจารณาอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายระบุให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้กับประชาชน รวมท้ังกฎหมายได้ก าหนดวิธีการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทไว้ดังเช่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามรพราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินกิจกรรมได้ในหลายกรณี คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจจัดท ากิจการใดๆ อันเป็นหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีอยู่
นอกเขตจังหวัดได้เมือได้รับความยินยอม กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีไม่ได้จัดท า รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีค าส่ังให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการนั้น
ได้และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนท่ีเกี่ยวข้องแทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อน ท้ังนี้ อ านาจหน้าท่ีซึ่งเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปฏิบัติได้ ท้ังนี้ตามก าหนดในกฎกระทรวง19 

 ส าหรับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 73 ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท ากิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในหน้าท่ีของตน โดยได้รับความยินยอมจากท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้อง ในการจัดท ากิจการสามารถจัดท าโดยองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเองและองค์การบริหาร

                                                             

 19 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ,(2540,31 ตุลาคม) ในราชกิจจานุเบกษา 
ตอน 62 ก เล่ม 114 หน้า 12. 
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ส่วนต าบลจัดท าร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยได้รับความยินยอมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง20 

 จากขอบอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีกล่าวข้างต้น จึงสามารถสรุป
ความหมายของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นได้ว่า นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น หมายถึง แนว
ทางการจัดกิจกรรมหรือโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดท าด้วยตนเอง และหรืออาจโดยวิธีการอื่นๆ เช่น มอบให้เอกชนด าเนินการ
แทน หรือ การด าเนินการร่วมกับผู้อื่น เพื่อประโยชนของประชาชน 

 จากความหมายของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง แนวทางการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการตามกฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการด าเนินการตามกฎหมายอื่น การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
ตลอดจนการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการจัด
กิจกรรมต่างๆ นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าภายในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองและในส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี การจัดกิจกรรมนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจัดท าด้วยตนเอง และอาจโดยวิธีการอื่นๆ เช่น มอบให้เอกชนด าเนินการแทน หรือ การด าเนินการ
ร่วมกับผู้อื่น ความหมายดังกล่าวเช่นนี้ช้ีให้เห็นองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น มี
ดังต่อไปนี้ 

 1. นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดท าภารกิจตามท่ีกฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการตามกฎหมายอื่นและการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

 2. นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 3. นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นหมายความรวมถึงการด าเนินการตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 4. นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นเป็นการให้บริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และโดยวิธีการอื่นๆ ได้แก่ มอบให้เอกชนด าเนินการแทน หรือ การด าเนินการร่วมกับผู้อื่น 
 5. นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นเป็นการจัดท ากิจการอันเป็นอ านาจและหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นท่ีและนอกเขตพื้นท่ี 21 
 องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบเรื่องการ

จัดท าภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด การตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การ

                                                             

 20 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537,(2537,2 ธันวาคม) ,ในราช
กิจจานุเบกษา  ตอน 53 ก เล่ม 111 หน้า 28-29. 

21 ศุภชัย  ยาวะประภาษ , นโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินไทย,(กรุงเทพมหานคร: บริษัท  จุดทอง  
จ ากัด,2555),หน้า 151 – 152. 
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ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย การจัดบริการสาธารณะร่วมกับผู้อื่น และการจัดท ากิจการอันเป็น
อ านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในเขตและหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ี
อยู่นอกเขต 

 2.1.4 ความส าคัญของนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ิน 
    จากองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตและ

ความต้องการของประชาชนอย่างกว้างขวางนี้เอง นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งท้ังต่อประชาชน นักการเมืองท้องถิ่น ส่วนราชการ และต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เอง เมือ่พิจารณาความส าคัญของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นสามารถพิจารณาได้ 4 มิติ ดังนี้ 

 มิติที่หนึ่ง  ความส าคัญของนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินต่อประชาชน 
 เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นแข่งขันกันหาเสียงและได้รับเลือกต้ังเพื่อเข้ามาท าหน้าท่ีตัวแทน

ประชาชน หากเป็นฝุายนิติบัญญัติก็ท าหน้าท่ีในการออกกฎหมาย หากเป็นฝุายบริหารก็ท าหน้าท่ี
ก าหนดนโยบาย ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้หาเสียงไว้ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย 
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ย่อมมีผลกระทบทางบวกและทางลบต่อประชาชน ผลในทางบวกก็
คือ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เช่น การสร้างถนน การจัดให้มีการประปา การรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น ในขณะท่ีผลกระทบทางลบได้แก่ การควบคุมพฤติกรรมของคนใน
ท้องถิ่นเมื่อมีการออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ระเบียบต่างๆ  

 ด้วยเหตุท่ีนโยบายสาธารระมีผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าการออกกฎหมายควบคุม
พฤติกรรมหรือการกระจายทรัพยากร เช่น จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการท้ังหลายท้ังปวงท าให้
นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นมีความส าคัญ 

 มิติที่สอง  ความส าคัญของนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินต่อนักการเมืองท้องถ่ิน 
 เมื่อประชาชนเลือกนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

แล้ว หน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องด าเนินกิจการต่างๆ ตามท่ีประกาศเป็นนโยบายเมื่อครั้งหาเสียง
ให้เป็นรูปธรรม อาทิเช่น พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2546  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีตามมาตรา 59 ได้แก่ การก าหนดนโยบาย
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผน ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการเป็นต้น ในขณะท่ีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าท่ีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
แผนพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ (มาตรา 46) ดังนั้น หากผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดได้และท าให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีแล้ว จะท าให้
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ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับความเช่ือถือ ความไว้ว่างใจให้ได้รับเลือกต้ังกลับมา
ท างานในวาระต่อไป 

 มิติที่สาม ความส าคัญของนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินต่อส่วนราชการ 
 การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

นอกจากจะมีความส าคัญต่อตัวนักการเมืองเองแล้ว กิจกรรมหรือโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการยังมีความส าคัญต่อส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด้วยเหตุดังนี้ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจท าหน้าท่ีแทนส่วนราชการและส่วนราชการอาจท า
หน้าท่ีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังปรากฏในมาตรา 46 -49 ของพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ท่ีว่า กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดท า รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีค าส่ังให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการนั้ นได้  
อ านาจหน้าท่ีซึ่งเป็นราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปฏิบัติได้ ท้ังนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 2. ส่วนราชการท าหน้าท่ีเป็นผู้ก าหนดแนวปฏิบัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ท้องถิ่นด าเนินนโยบายโดยการก าหนดข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ 

 3. ส่วนราชการท าหน้าท่ีตอบข้อหารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการท า
หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. ส่วนราชการท าหน้าท่ีก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ากับดูแลตัวบุคคลและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการท าหน้าท่ีก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มิติท่ีส่ี ความส าคัญของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 

 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งไม่สามารถจัดบริหารได้ อาจด้วยเหตุผลของความสามารถในการ
ด าเนินการหรืองบประมาณไม่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสามารถด าเนินการแทน 
ไม่เช่นนั้นแล้วประชาชนอาจได้รับผลกระดับ ดังเช่น ภัยพิบัติ ฝนแล้ง  น้ าท่วม วาตภัย เป็นต้น 22 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจึงมีความส าคัญอย่างน้อยใน 4 มิติ
ด้วยกัน คือ ความส าคัญต่อประชาชน ต่อนักการเมืองท้องถิ่น ต่อส่วนราชการ และต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นมีความส าคัญต่อประชาชน เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ากิจการเพื่อประโยชน์ของประชาชน นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นมี
ความส าคัญต่อนักการเมืองท้องถิ่น หากนักการเมืองท้องถิ่นท่ีเข้ามาบริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีท าหน้าท่ีในการออกกฎหมายต่างๆ สามารถด าเนินกิจการสอดคล้องกับความต้องการของ
                                                             

 22 เรื่องเดียวกัน , นโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินไทย, หน้า 153 – 157. 
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ประชาชนแล้วจะท าให้รับความไว้วางใจจากประชาชน นอกจากนั้นนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นยัง
มีความส าคัญต่อส่วนราชการในการก ากับการปฏิบัติงานและก ากับพฤติกรรมนักบริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นยังมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเองในการจัดบริหารสาธารระให้กับประชาชนในลักษณะแทนกันหรือร่วมมือกัน 
 

 2.1.5 การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
    นักวิชาการได้ให้ค านิยามค าว่า “การน านโยบายไปปฏิบัติ” ไว้หลากหลาย แต่มี

ความหมายท่ีไม่แตกต่างกันนัก ซึ่งขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของนักวิชาการนั้นๆ ว่าต้องการเน้นเรื่องใด 
อย่างไรก็ตาม ความหมายเหล่านี้จะช่วยให้ทราบหลักการและขอบเขตของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ท้ังนี้ การส ารวจความหมายเบื้องต้นจะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการท างานของการน า
นโยบายไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น 

 1. ความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการต่างประเทศ 
 นักวิจาการชาวต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน ได้นิยามความหมายของการน านโยบาย

ไปปฏิบัติไว้ ตัวอย่างส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
 วอลเตอร์  วิลเลียมส์ (Walter  Williams) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 

ความสามารถขององค์การในการรวบรวมทรัพยากรทางการบริหารในองค์การให้สามารถปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งต้องมีการจัดหาและตระเตรียมวิธีการท้ังหลายเพื่อจะท าให้การ
ด าเนินงานตามนโยบายส าเร็จลุล่วง โดยต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ จน
สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จ 

 เจฟฟรี่ แอล เพรสแมน และแอรอน วิลดาฟสกี้ (Jeffrey L.Pressman and Aaron  
Wildavsky) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของรัฐบาลให้
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเปูาประสงค์และการ
ปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปูาประสงค์ 

 คาร์อ อี ฟาน ฮอร์น และโดนนัลด์ เอส ฟานมิเตอร์ (Carl E. Van Horn  and Donald S. 
Van  Meter) ได้ให้ความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติว่า หมายถึง กิจกรรมท้ังหลายท่ีกระท าโดย
รัฐบาลและเอกชน ท้ังป๎จเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งมีผลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ล่วงหน้า จากการตัดสินใจนโยบาย 
 ยูจีน บาร์ดัค(Eugen Bardach) ได้ช้ีให้เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ
ทางการเมืองท่ีจะน าการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของนโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จกิจกรรมในการน า
นโยบายไปปฏิบัติเพื่อมุ่งแก้ไขป๎ญหาสังคมนี้ เป็นกิจวัตรซึ่งรัฐบาลต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 23 

                                                             
23 มยุรี  อนุมานราชธน,นโยบายสาธารณะ,(กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมลการพิมพ์,2549),หน้า 217-218. 
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 2. ความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการไทย 
 นักวิชาการไทยท่ีให้ความส าคัญศึกษาข้ึนตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติได้แก่ 
 วรเดช  จันทรศร24  ได้ให้ค าอธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาท่ีให้ความ

สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถท่ีจะผลักดันให้การท างานของกลไกท่ีส าคัญท้ังมวลสามารถ
บรรลุผลตามนโยบายท่ีได้ต้ังเปูาหมายเอาไว้ เนื้อหาสาระและขอบข่ายของการศึกษา มุ่งเน้นและ
ครอบคลุมถึงการแสวงหาค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นภายใน
กระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อท่ีจะศึกษาบทเรียนพัฒนาแนวทางและสร้างกลยุทธ์ ท่ี
จะท าให้การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติบังเกิดความส าเร็จ 

 นอกจากนี้ ศุภชัย  ยาวะประภาษ25  ได้รวบรวมความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติท่ี
นักวิชาการต่างชาติหลายรายได้รวบรวมไว้ พร้อมท้ังกล่าวเพิ่มเติมว่า ส่ิงท่ีน่าสังเกต คือนักวิชาการส่วน
ใหญ่มักเห็นพ้องต้องกันในประเด็นท่ีส าคัญอย่างน้อย 2 ประเด็น เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ประเด็นแรก คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือ มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งมีขั้นตอน
ในการด าเนินกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวแล้วเลือนหายไป ไม่ใช่กิจกรรมท่ีขยักขย่อน 
แต่เป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นท้ังสอง 
คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมายของนโยบาย ซึ่งแฝง
ความหมายว่า ก่อนวัตถุประสงค์ก าหนดไว้ด้วย นั่นคือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนหนึ่งใน
ขั้นตอนนโยบายท้ังหมด โดยเป็นขั้นตอนท่ีสืบเนื่องมาจากการก าหนดนโยบาย 

 จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่าข้ันตอนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาว่า “องค์การ
ท่ีรับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคัญท้ังมวล
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว้หรือไม่แค่ไหน เพียงใด” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การน านโยบาย
ไปปฏิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ “ความสามารถท่ีจะผลักดันให้การท างานของกลไกท่ีส าคัญ
ท้ังหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ท่ีได้ต้ังเปูาหมายเอาไว้” กรอบความเข้าใจดังกล่าวของนักวิชาการไทยถือ
ได้ว่าเป็นที่เห็นพ้องต้องกันในหมู่นักวิชาการช้ันน าต่างประเทศ อาทิ Walter  Williams , Carl E. Van 
Horn  and Donald S. Van  Meter , Jeffrey L.Pressman and Aaron  Wildavsky เป็นต้นในแง่
ของการศึกษา วรเดช จันทรศร26 กล่าวว่า ในอดีตการศึกษาวิเคราะห์นโยบายเท่าท่ีผ่านมาได้มุ่ง
เน้นหนักไปท่ีกระบวนของการก าหนดนโยบาย (policy formulation process) และการประเมินผล
ของนโยบาย (policy evaluation) เป็นส่วนใหญ่ การศึกษาท่ีมุ่งหาค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์

                                                             
24 วรเดช  จันทรศร , การน านโยบายไปปฏิบัติ , (กรุงเทพมหานคร: สหายบล็อกการพิมพ์,2542),หน้า 17. 
25 ศุภชัย  ยาวะประภาษ , นโยบายสาธารณะ ,หน้า90. 
26 วรเดช  จันทรศร , การน านโยบายไปปฏิบัติ,หน้า 5. 
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หรือสภาพความจริงในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process)                 
ซึ่งถือว่าเป็นจุดเช่ือมโยงท่ีส าคัญระหว่างการก าหนดนโยบายกับการประเมินนโยบายกลับกลายเป็น
ช่องว่างท่ีไม่ได้รับความสนใจ บ่อยครั้งท่ีนโยบายแผนงาน หรือโครงการนั้นต้องล้มเลิกไปในท่ีสุด             
ด้วยเหตุนี้ การศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเท่าท่ีผ่านมามุ่งสนใจนโยบายเฉพาะเรื่อง 
(issues) มากกว่าการสร้างทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติเบ็ดเสร็จ และโดยท่ีเป็นการศึกษาเฉพาะ
เรื่อง และ ณ จุดท่ีปฏิบัติหรือจุดท่ีให้บริการของโครงการโดยเฉพาะ จึงยังไม่มีกรอบทฤษฎีท่ีเด่น                  
หรือตัวแบบท่ีมีความสมบูรณ์เพียงพอในการสร้างความเข้าใจป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการของการ
น านโยบายไปปฏิบัติจึงสามารถท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจภาพรวมของกระบวนการนี้ได้ดียิ่งขึ้น 

 

 2.1.6 ปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ             

     กล้า  ทองขาว ได้กล่าวว่า ป๎จจัยท่ีก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไป
ปฏิบัติพอจะสรุปได้ดังนี้ 

 1. ลักษณะของนโยบาย ลักษณะของนโยบายท่ีมีส่วนในการก าหนดความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของนโยบายได้แก่ 

 1.1 ประเภทของนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบายจะมีโอกาสประสบผลส าเร็จมาก
ท่ีสุดหากนโยบายนั้นเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆน้อยท่ีสุด และมีความเห็นพ้องต้องกันใน
วัตถุประสงค์ในระดับสูง 

 1.2 ผลประโยชน์ของนโยบายนั้นๆ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นกับ 
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา น้ าหนักของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีนโยบายนั้นผลักดันให้เกิด
ขึ้นมา ถ้าการรับรู้มีมากกว่านโยบาย ให้ประโยชน์มากกว่านโยบายอื่น โอกาสความส าเร็จก็จะมีมาก 

 1.3 ความสอดคล้องกับค่านิยมท่ีมีอยู่ และความต้องการของผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ
จากนโยบายนั้น 

 1.4 ความเป็นไปได้ในการน ามาทดลองในเชิงปฏิบัติ ในลักษณะของโครงการทดลอง
ก่อน โอกาสส าเร็จจะมีมากกว่านโยบายท่ีไม่สามารถท าเป็นโครงการทดลองก่อนได้ 

 1.5 ความเห็นผลได้ของนโยบาย นโยบายท่ีสามารถส่งผลท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจน จะ
มีโอกาสในการประสบผลส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายท่ีไม่สามารถช้ีให้เห็นถึงผลท่ีชัดเจน 

 1.6 คุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับ คุณประโยชน์ของการส่งข้อมูลย้อนกลับมี
ความส าคัญมากต่อความส าเร็จของนโยบายโดยเฉพาะถ้าเป็นนโยบายท่ีเสนอการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 
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  2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย ในเรื่องวัตถุประสงค์ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการท่ีจะให้การ
ก าหนดนโยบายไปปฏิบัตินั้นส าเร็จแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

 2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ หากวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน โอกาสการตีความผิด
จะเป็นเหตุท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติล้มเหลวได้ 

 2.2 ความสอดคล้องต้องกันของวัตถุประสงค์ นอกจากวัตถุประสงค์จะชัดเจนแล้ว 
ยังจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 2.3 ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ คือ ง่ายต่อความเข้าใจ ความรับรู้ของผู้ท่ี
จะน าไปปฏิบัติว่า นโยบายนั้นๆมีวัตถุประสงค์อย่างไร 

 2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบาย จะทราบว่าความส าเร็จของนโยบายนั้นแสดงให้
เห็นได้อย่างใด อะไรคือตัวช้ีวัดว่านโยบายนั้นประสบผลส าเร็จ ฉะนั้นจ าเป็นต้อมีดัชนีช้ี วัตถุประสงค์ 
หรือเปูาหมายของนโยบายนั้นๆ 

  2.5 ความไม่เท่ียงตรงของข่าวสารต่อผู้น านโยบายไปปฏิบัติหากแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ให้ข้อมูลท่ีไม่สอดคล้องในการแปลวัตถุประสงค์เปูาหมายหรือมาตรฐานต่างๆของนโยบายข้อขัดแย้ง
เหล่านั้นจะท าให้การปฏิบัติเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีแท้จริง 

 3.  ความเป็นไปได้ทางการเมืองตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ทางการเมืองได้แก ่

 3.1 การเจรจาระหว่างรัฐบาลและเอกชน ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนหรือคัดค้านท่ีเอกชนมีต่อนโยบาย ถ้านโยบายใดจ าเป็นต้องมีการเจรจากับกลุ่ม
ธุรกิจเอกชนอยู่เสมอ โอกาสท่ีจะประสบป๎ญหาจะมีเม่ือน าไปปฏิบัติ 

 3.2 ความสนับสนุนจากทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง นโยบายท่ีขาดการสนับสนุนจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ และบุคคลท่ีส าคัญในวงการรัฐบาลและรัฐสภา โอกาสท่ีจะถูกคัดค้านเมื่อน าเข้าพิจารณา
ในกระบวนการทางนิติบัญญัติ 

 3.3 ผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อกลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพล กลุ่มอิทธิพลจะใช้วิถีทางท้ัง
การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อท่ีจะยับย้ังการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

 3.4 การสนับสนุนจากชนช้ันผู้น าโดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนาหากการสนับสนุน
จากชนช้ันผู้น า โอกาสน านโยบายไปปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ยาก 
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 3.5 การสนับสนุนจากส่ือมวลชน นโยบายท่ีขาดการสนับสนุนจากส่ือมวลชนมัก
ประสบป๎ญหาในทางปฏิบัติ 

  3.6 การสนับสนุนจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งว่าชอบหรือไม่กับนโยบายนั้น 

 4.  ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นเร็วและแต่ละครั้งจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย เทคโนโลยีท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายท่ีวางเอาไว้
ต้องสอดคล้องกับสภาวการณ์ หรือภาวะแวดล้อมท่ีจะน านโยบายไปปฏิบัติ ข้อเสนอของนักวิชาการ ท่ี
ปรึกษาชาวต่างประเทศ จะต้องน ามาพิจารณาให้รอบคอบ เพราะอาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ประเทศก าลังพัฒนาก็เป็นได้ 

 5. ความพอเพียงของทรัพยากร นโยบายท่ีจะน าไปปฏิบัติให้ส าเร็จนั้นต้องได้รับการ
สนับสนุนทางทรัพยากร ท้ังด้านเงิน คน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะกระทบกับประสิทธิภาพของนโยบาย 

 6. ลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ โครงสร้างของหน่วยงานท่ีน านโยบายไป
ปฏิบัติจะมีส่วนอย่างมากต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายนั้น  ซึ่งพิจารณาได้เป็น 
  6.1 ประเภทของหน่วยงาน หน่วยงานทีมีก าลังคน ทรัพยากรอื่นๆ พร้อมอยู่แล้ว มี
โอกาสท่ีนโยบายจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติมากกว่าหน่วยงาท่ีไม่พร้อม 

 6.2 โครงสร้างและล าดับขั้นการบังคับบัญชา หน่วยงานขนาดเล็กท่ีมีระดับช้ันการ
บังคับบัญชาน้อย จ านวนผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชามาก จะมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการน า
นโยบายไปปฏิบัติมากกว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ท่ีมีระดับช้ันและสายการบังคับบัญชามาก  แต่
ผู้ใต้บังคับบัญชาน้อย 

 6.3 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานท่ีก าหนดนโยบาย ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ 
ระหว่างหน่วยงานท่ีก าหนดและหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ  ถ้าความสัมพันธ์มีมากโอกาส
ความส าเร็จก็จะมีมากด้วย 

 7.  กลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ 

 7.1 จ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หากจ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีมากขึ้น เท่าใด 
ป๎ญหาในเรื่องการประสานงานจะมีมากขึ้น  และหากไม่สามารถประสานกันได้โอกาสท่ีนโยบายจะ
ล้มเหลวก็มีมากขึ้น และหากไม่ประสานกันได้ โอกาสท่ีนโยบายจะล้มเหลวก็มีมากขึ้น 

 7.2 จ านวนจุดตัดสินใจ จ านวนจุดตัดสินใจของนโยบายถ้ามีมากขึ้นเท่าใดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติก็มีมากขึ้นเท่านั้น 
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 7.3 ความสัมพันธ์ดังเดิมของหน่วยงายท่ีร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ถ้าร่วมมือ
กันดีก็จะท าให้นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ผลส าเร็จ ตรงกันข้ามกับความขัดแย้งด้ังเดิมซึ่งถ้ามีก็จะ
น าไปสู่ความล้มเหลว 

 7.4 การแทรกแซงของหน่วยงานระดับนโยบายอาจประสบป๎ญหาหากถูกแทรกแซง
จากหน่วยงานระดับบนมากเกินไป 

 8. ทัศนคติของผู้ท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายท่ีขัดกับความรู้สึกพื้นฐาน หรือ
ผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติอาจได้รับการคัดค้านหรือปฏิบัติอย่างไม่เต็มใจ ทัศนคติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายพิจารณาได้ดังนี้ 

 8.1 ทัศนคติท่ีมีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย นโยบายท่ีผู้ปฏิบัติจะน าไปปฏิบัติได้ดี 
ต้องเป็นนโยบายท่ีผู้ปฏิบัติเข้าใจ เห็นด้วยและมีความรู้สึกผูกพัน 

 8.2 ผลกระทบท่ีจะมีต่อพฤติกรรมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายท่ีมีผลให้ผู้
ปฏิบัติ ต้องเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปจากแนวคิดท่ีเคยปฏิบัติเป็นเวลาช้านาน มักประสบความล้มเหลว 

 8.3 ความขัดแย้งท่ีมีต่อค่านิยมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ถ้าผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะส่วนท่ีไม่ขัดต่อค่านิยมท่ีตนยึดถือ โอกาสท่ีจะท าให้
นโยบายล้มเหลวก็สูง 

 8.4 ผลกระทบท่ีมีต่องาน อ านาจ ศักด์ิศรีและผลประโยชน์ของผู้น าเอานโยบายไปปฏิบัติ
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติมักจะหลีกเล่ียงหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตามนโยบายท่ีขัดกับผลประโยชน์ของตน27  
 สรุป นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น หมายถึง การจัดกิจกรรม/โครงการโดยการจัด
กิจกรรมนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าด้วยตนเอง และอาจด าเนินการโดยวิธีการอื่นๆ เช่น มอบ
ให้เอกชนด าเนินการแทน หรือ การด าเนินการร่วมกับผู้อื่น องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะระดับ
ท้องถิ่นประกอบด้วย องค์ประกอบเรื่องการจัดท าภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบให้
เอกชนด าเนินการแทน หรือการด าเนินการร่วมกับผู้อื่น และการจัดท ากิจการอันเป็นอ านาจและหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในเขตและหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่นอกเขต 

                                                             

 27กล้า  ทองขาว, “การวิเคราะห์ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษานโยบายรณรงค์เพ่ือการรู้หนังสือแห่งชาติ”, ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์,(บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน
พัฒนาบริหารศาสตร์, 2534), , หน้า 226. 
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นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประชาชน นักการเมืองท้องถิ่น ส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง และต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 

 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กันในด้านต่าง ๆ เช่น การพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาสังคม
ให้เจริญก้าวหน้า สังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสงบสุขซึ่งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข เช่นมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์มีความสามัคคีมีความเสียสละ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันท่ีจะน าเสนอในส่วนนี้ ประกอบด้วยลักษณะของการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแนวคิดในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.2.1 ลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 

    การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมมีลักษณะส าคัญหลายประการไม่ว่าจะเป็น สมาชิก
ในสังคมร่วมมือกันท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมท่ีอาศัยอยู่  สมาชิกในสังคมประกอบ
อาชีพที่สุจริต สมาชิกในสังคมมีน้ าใจ รักใคร่สนิทสนมกันสมาชิกในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม  

 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความมีน้ าใจไมตรีท่ีดีต่อ
กัน ความมีน้ าใจเป็นเรื่องท่ีทุกคนท าได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย เพียงแต่แสดงความเมตตากรุณา
ต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ก็เป็นการแสดงน้ าใจได้ เช่น การพาเด็กหรือ
ผู้สูงอายุข้ามถนน หรือการสละท่ีนั่งบนรถโดยสารให้หญิงมีครรภ์ หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมช่วยกัน
พัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นก็ได้ เป็นต้น ก็นับว่าเป็นการแสดงน้ าใจ การแสดงความมีน้ าใจจึงไม่ได้วัด
กันด้วยเงินทอง บางคนมีเงินมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะเป็นคนมีน้ าใจ เพราะเขาอาจแล้ง
น้ าใจก็ได้ บางคนเป็นเศรษฐีแต่มีความตระหนี่มากไม่ยอมแม้จะสละเงินให้ผู้อื่นโดยท่ีตนไม่ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน ถึงกระนั้นคนท่ีไม่ได้มีเงินมากเพียงแค่พอมีพอกินอาจเป็นคนท่ีพอมีน้ าใจให้คนอื่น
บ้างก็ย่อมเป็นท่ีรัก และช่ืนชมของผู้อื่นเสมอ 

 ความมีน้ าใจนั้นตรงกันข้ามความเห็นแก่ตัวขณะท่ีคนเห็นแก่ตัวมักจะคิดแต่ประโยชน์
ส่วนตัวมาก่อน แต่แน่นอนท่ีคนมีน้ าใจจะคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมบ้าง และความ มีน้ าใจก็ยัง
ตรงกันข้ามกับความอิจฉาริษยา คนท่ีอิจฉาริษยาคนอื่นย่อมปรารถนาท่ีจะเห็นความล้มเหลวของผู้ท่ีได้
ดีกว่า แต่คนมีน้ าใจนั้น เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าจะมีมุทิตาและจะแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจผู้มี
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น้ าใจจะนึกถึงผู้อื่นและจะพยายามช่วยผู้อื่นท่ีด้อยโอกาสกว่า ผู้มีน้ าใจจึงเป็นท่ีรักและต้องการของคน
ท่ัวไป และเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม และท่ีส าคัญพวกเขาเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตอย่างแน่นอน 

 อย่างท่ีกล่าวไว้ ความมีน้ าใจจะไม่สามารถเกิดขึ้นในสังคมได้เลยหากไม่มีผู้ใดแสดงหรือ
กระท ามันขึ้นมา ซึ่งถ้าหากเราอยากท่ีจะเป็นบุคคลนั้น บุคคลท่ีจะสร้างความมีน้ าใจให้แก่สังคม บุคคลท่ี
ปรารถนาอยากให้สังคมของตนเองและผู้อื่นมีความสุขนั้น ท าได้ไม่ยากเลย มันอยู่ท่ีความคิด ความรู้สึก 
และหัวใจของเราเองเท่านั้น ท่ีจะส่ังให้ตัวเองลงมือท า เราอาจฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้ าใจได้ดังนี้ 

 1. ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงหัวจิตหัวใจของคนอื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนท่ีเรา
ต้องการให้คนอื่นแสดงต่อเรา และท าดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียง
ส่ิงเล็กน้อยหรือส่ิงท่ียิ่งใหญ่ก็ตาม แม้ผู้อื่นไม่ได้รับรู้กันทุกคน แต่หัวใจของเราก็รับรู้เสมอ 

 2. ควรเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับและไม่หวังว่าคนอื่นจะต้องมาให้เราเสมอ 

 3. ควรแสดงน้ าใจกับคนรอบข้าง เช่น เมื่อเวลามีโอกาสได้ไปเท่ียวในท่ีไกลหรือใกล้ก็ตาม
ควรมีของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ ติดมือมาถึงคนท่ีเรารู้จักและญาติมิตรของเรา นั่นเป็นการแสดงความมี
น้ าใจต่อกัน เพราะแม้อาจจะเป็นแค่ส่ิงเล็กน้อย แม้จะไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย แต่ส่ิงท่ีได้มั นมีค่า
มากกว่านั้น นั่นคือน้ าใจท่ีผู้อื่นได้รับจากเรา 

 4. ควรเสียสละก าลังทรัพย์ สติป๎ญญา ก าลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อน เท่าท่ีเรา
พอจะท าได้โดยไม่ถึงกับต้องล าบากแก่ผู้อื่นให้กับผู้ท่ีต้องการพึ่งพาอาศัยเรา โดยเป็นการกระท าท่ีไม่
หวังผลตอบแทน 

 5. ควรมีนิสัยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนบ้าน เช่น ไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน 
งานศพ หรืองานอื่น  ๆเท่านั้นเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นคนมีน้ าใจ และจะสามารถเช่ือมไมตรีจิตต่อกันได้ 

  6. ควรให้ความรักแก่คนอื่น ๆ และให้ความร่วมมือเมื่อเขาต้องการให้ช่วยเหลือ และ
ช่วยเหลือเขาอย่างสุดความสามารถด้วยความจริงใจท่ีเรามีการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้ าใจ นอกจาก
จะท าให้เรามีจิตใจท่ีดีงามเบิกบานแจ่มใส ผิวพรรณผ่องใส ใบหน้าอิ่มเอิบแล้วยังท าให้เราได้มิตรสหาย
มาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วยเพราะความมีน้ าใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ แล้ว
ชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขตลอดไป เพราะสังคมของเราจะเป็นสังคมแห่งความสันติสุข 

 2.2.2 หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ได้แก่ 
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 โลกบาลธรรม คือ ธรรมะส าหรับคุ้มครองโลก มีอยู่ 2อย่างด้วยกัน28 คือ 

 1) หิริ หมายถึง ความละอายแก่ใจต่อการท่ีจะท าความช่ัว 

 2) โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวต่อบาป กลัวว่าความช่ัวจะท าให้เกิดผลร้ายต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

 สัปปุริสธรรม หมายถึง หลักธรรมของคนดีในสังคม มี 7ประการ คือ 

 1. ธัมมัญํุตา รู้จักเหตุ รู้จักหลักเกณฑ์ 

 2. อัตถัญํุตา รู้จักผล รู้จักความมุ่งหมาย 

 3. อัตตัญํุตา รู้จักตน รู้จักว่าตนมีก าลังฐานะอย่างไร 

 4. มัตตัญํุตา รู้จักความพอดี รู้จักประมาณ 

 5. กาลัญํุตา รู้จักเวลาท่ีเหมาะสม 

 6. ปริสัญํุตา รู้จักชุมชน รู้จักเคารพในสถานท่ี 

 7. ปุคคลัญํุตา รู้จักบุคคล รู้จักว่าแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไร 

 ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง หลักธรรมท่ีเอื้อให้เกิดประโยชน์ได้ในป๎จจุบัน ได้แก่ 

 1. อุฎฐานสัมปทา หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียร แสวงหาทรัพย์ 

 2. อารักขสัมปทา หมายถึง การรู้จักรักษา เมื่อแสวงหาทรัพย์มาได้ต้องรักษา 

 3. กัลยาณมิตตา หมายถึง รู้จักคบคนดี 

 4. สมชีวิตา หมายถึง รู้จักใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หรือตระหนี่ถี่เหนียวเกินไป 

 สังคหวัตถุ หมายถึง ธรรมะท่ีจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนในสังคม29 ได้แก่ 
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 1) ทาน หมายถึง การให้ การบริจาค 

 2. ปิยวาจา หมายถึง การพูดด้วยความปรารถนาดี จริงใจ 

 3. อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 

 4. สมานัตตตา หมายถึง การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อเกิดป๎ญหาต่อส่วนรวม ก็ต้อง
ร่วมกันแก้ป๎ญหาเลิกทะเลาะสร้างความร้าวฉานด้วยการปล่อยวาง บางเรื่องท่ีมันไร้สาระก็ไม่ต้องสนใจ
ไปท าให้มันเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ปล่อย ๆ ให้ผ่านไปแล้วจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขทุกฝุาย 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นเผ่า เป็นชนชาติ ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่
ตลอดเวลาท้ังทางกาย วาจา และใจ ถ้าหากไม่สามารถจะบริหารความสัมพันธ์กันได้แล้ว ความสงบสุข
ในการอยู่ร่วมกันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องอยู่ก็ตามแต่ถ้าหากรู้จัก
หลักการหรือศิลปะในการอยู่ร่วมกัน พร้อมท้ังได้ปฏิบัติตามหลักการนั้นแล้ว ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขรักใคร่ปรองดองสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ไม่มีการกระทบกระท่ังหรือบาดหมางใจกัน 
ยังผลให้จิตใจสงบสบายไม่ขุ่นมัวสามารถรักษาใจให้อยู่กับความสงบสุขได้อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังวัน
อย่างแน่นอน  

 สาราณียธรรม หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน 

 1. เมตตากายกรรมช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจเคารพนับถือกันยิ้ม
แย้มแจ่มใส  

 2. เมตตาวจีกรรมช่วยบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ังสอน แนะน า ตักเตือน ด้วย
ความหวังดี ทักทายไถ่ถาม สาระทุกข์สุขดิบ  

 3. เมตตามโนกรรมต้ังจิตปรารถนาดี คิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน มองกัน ในแง่ดีไม่เพ่ง
โทษกัน แผ่เมตตาจิตระลึกถึงกันยามห่างไกล  

 4. สาธารณโภคีได้ของมาโดยชอบธรรมแบ่งป๎นให้ได้ใช้สอยบริโภคท่ัวกัน  

 5. สีลสามัญญตามีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ  
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 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนายุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, 2539), หน้า 58. 
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 6. ทิฏฐิสามัญญตามีทิฎฐิดีงามเสมอกัน มีความเห็นชอบร่วมกันในข้อท่ีเป็นหลักการส าคัญ
ท่ีจะขจัดป๎ญหา น าไปสู่ความหลุดพ้นส้ินทุกข์  

 สังคหวัตถุ 4 หลักแห่งการสงเคราะห์กัน  

 1. ทานคือการให้ความรู้ หรือให้ส่ิงของ เป็นการแสดงน้ าใจด้วย การให้ส่ิงของ  

 2. ปิยวาจาคือมีวาจาอันเป็นท่ีรัก เช่น แนะน าประโยชน์ให้ก าลังใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน  

 3. อัตถจริยาคือ ช่วยเหลือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่นิ่งดูดาย ไม่หวัง ค่าจ้าง แต่ท าด้วยใจ
สร้างความคุ้นเคยกัน เคียงบ่าเคียงไหล่ในการท างานและกิจกรรมต่าง ๆ  

 4. สมานัตตตาคือ เสมอต้นเสมอปลายท าตัวให้เข้ากับเขาได้ ให้ความปลอดภัยและความ
สบายใจ เคารพกติกากฎระเบียบของหมู่คณะ วางตัวให้เหมาะสมกับภาวะของตนในบุคคลนั้น ๆ ต้องรู้
และเข้าใจบทบาทของตนเอง และปฏิบัติถูกต้องตามบทบาทของตนเอง  

 2.2.3 แนวคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    พุทธทาสภิกขุ 30 ได้เสนอแนวคิด “สันติวิธี” อันเป็นแนวทางหรือมรรควิธีท่ีท าให้เกิดขึ้น
สันติภาพในยุคป๎จจุบันท่านพุทธทาสได้ต้ังค าถาม “ท าไมจึงปรารถนาเรื่องสันติภาพ” เหตุผลก็คือ
สันติภาพนั้นส าคัญอยู่ในตนเองคือจ าเป็นส าหรับชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในระดับส่วนบุคคลหรือท้ังหมด
ในโลกล้วนต้องการสันติภาพท่านพุทธทาสภิกขุมองว่าการท่ีสันติภาพจะเกิดขึ้นและส าเร็จผลตามท่ี
ต้องการนั้นป๎จเจกบุคคลและสังคมโดยรวมต้องมี “ตรีปณิธาน” กล่าวคือ 

 1. การท าให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน ๆซึ่งข้อนี้จะสามารถท าลายความเห็นแก่
ตัวอันเป็นศัตรูของสันติ 

 2. ท าความเข้าใจระหว่างศาสนาเพราะการท่ีชาวโลกท่ีนับถือศาสนาท่ีแตกต่างกันพากัน
ท าความเข้าใจศาสนาต่างๆแล้วจะท าให้เกิดความเข้าใจยอมรับในความแตกต่างและร่วมมือกันในท่ีสุด 

 3. ออกมาเสียจากอ านาจวัตถุนิยมเพราะว่าการท่ีคนไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนก็เพราะ
มัวลุ่มหลงมัวเมาในวัตถุนิยมซึ่งการลุ่มหลงมัวเมาท าให้ขาดความร่วมมือของบุคคลในระหว่างศาสนา 
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 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 31 ในทัศนะเกี่ยวกับแนวคิด “สันติวิธี” มีนัยท่ีครอบคลุม
สันติวิธี 2 ประเภท คือการใช้สันติวิธีเพื่อแก้ป๎ญหาความขัดแย้งและการใช้สันติวิธีเพื่อเป็นวิถีทางใน
การด าเนินชีวิตแต่เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้งท่านมองว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถเกิดขึ้นได้เป็น
ธรรมชาติของส่ิงท้ังหลายสาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะส่ิงท้ังหลายมีความแตกต่างกันซึ่ งความแตกต่าง
ดังกล่าวจะท าให้เกิดความขัดแย้งต่อกันแต่ความแตกต่างก็ท าให้เกิดประโยชน์หลากหลายและมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหากจะแปลผลของความแตกต่างนั้นให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ท าให้เกิดแง่คิดและ
มุมมองใหม่ท่านได้ช้ีจุดเด่นของเมื่อมีความขัดแย้งว่าควรก่อรูปขึ้นมาจากเจตนาดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ความดีงามและความก้าวหน้าและความร่มเย็นของสังคมเปรียบได้กับคนสองคนมีความเห็นแตกต่าง
กันการไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกันซึ่งป๎จจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้องคือการตระหนักของ
บุคคลต่อสถานการณ์หนึ่งท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดการก าหนดเปูาหมายท่ีขัดแย้งกันได้ความขัดแย้งจึง
มักถูกมองว่าไม่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วในบางกรณีความขัดแย้งในความต่างกันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดวิธีการแก้ป๎ญหาร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์น าเสนอแง่มุมของ “สันติวิธี” ว่าหลักความคิดหลักสากล
3ประการจะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้เกิดสันติกล่าวคือ 

 1. ความจริงท่ีเป็นสากลคือหลักความจริงท่ีเป็นกลาง ๆมีผลเสมอเหมือนกันแก่ทุกคน
รวมท้ังทุกศาสนา 

 2. ความเป็นมนุษย์ท่ีเป็นสากลคือความเป็นมนุษย์ท่ีจะต้องมองเห็นเข้าใจให้ความนับถือเสมอกัน 

 3. ความมีเมตตาท่ีเป็นสากลคือแผ่ความรู้สึกเป็นมิตรมีความรักความปรารถนาประโยชน์
สุขแก่มนุษย์ท่ัวทุกคนเสมอเหมือนกันโดยไม่มีการจ ากัดหรือแบ่งแยกเป็นแนวคิดสันติวิธีท่ีจะช่วยให้
การอยู่ร่วมกันในความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและเกิดประโยชน์เกื้อกูลกัน 

 เจนิส  บราห์มสปริง32 ได้กล่าวไว้ว่าการให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไขในกรณีท่ีเกิดความไม่
เข้าใจกันหรือความรุนแรงจนน าไปสู่ความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งการให้อภัยในลักษณะนี้ผู้ประสบ
ความสูญเสียมีความยินยอมพร้อมใจท่ีจะให้อภัยด้วยเหตุผลไม่สามารถเปล่ียนแปลงอดีตได้เพื่อให้อีก
ฝุายสามารถด าเนินชีวิตไปได้อย่างปกติไม่หวาดระแวงหรือเกิดอาการกดดันหรือบีบค้ันทางใจซึ่งเจนิสบ
ราห์มสปริงเรียกการให้อภัยในลักษณะนี้ว่า “Cheap Forgiveness” ซึ่งเป็นการให้อภัยท่ีง่ายและเร็ว
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32
 Janis Brahms Spring, How Can I Forgive You, (New York : Harper Collins 

Pulishers,2005), pp.   2-12. 
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ไม่มีเงื่อนไขเป็นเชิงบังคับต่อการสร้างให้เกิดความสันติปรองดองกันเป็นแนวคิดท่ีเริ่มจากภายในตนเอง
เป็นการก าจัดพิษภายในตนเองรักษาและขจัดโคลนตมแห่งอารมณ์ออกจากความคิดปลดปล่อยจิตท่ีถูก
ครอบง าให้สามารถสร้างความสงบในตัวเองเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นการให้อภัยต่อกันและกัน
จึงเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ 

 โยฮันกัลป์ตุง33 ได้เสนอแนวคิดสันติในเรื่อง “การยอมรับในความหลากหลายและการ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน” นับได้ว่าเป็นนักสันติภาพที่ได้ช่ือว่าเป็นผู้มีความโดดเด่นในแง่ของ “สันติภาพ
แบบพหุนิยม” ซึ่งมองว่าความต้องการขั้นพื้นฐานท้ัง4ประการกล่าวคือการด ารงชีวิตการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีการมีเสรีภาพและการมีเอกลักษณ์และความรู้สึกมีความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส าคัญท่ี
ก่อให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงในสังคมหากมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนองหรือได้รับไม่เพียงพอและ
ยังมองว่าสันติภาพไม่ได้เพียงสันติภาพในระดับประเทศหรือรัฐชาติเท่านั้นหากหมายถึง “สันติภาพใน
สังคมสันติภาพระหว่างและภายในตัวมนุษย์และสันติภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นสันติภาพท่ี
ครอบคลุมท้ังธรรมชาติมนุษย์สังคมและโลก” ท้ังหมดนี้จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ภายใต้
เงื่อนไข2ประการกล่าวคือความหลากหลาย (Pluralism) และการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Symbiosis) 

 1. ความหลากหลายและการพึ่งพาในธรรมชาติน ามาซึ่งความสมดุลทางนิเวศและท าให้
เกิดการสร้างสรรค์ท าให้เกิดสังคมพหุนิยมและท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 2. การพึ่งพากันและกันในธรรมชาติเป็นการพึ่งพาในแนวนอนไม่ใช่การพึ่งพาในแนวต้ัง
ไม่ใช่การพึ่งพาของผู้ท่ีอ่อนแอกว่าต่อผู้แข็งแรงกว่า 

 กัลตุงได้สรุปว่าความสัมพันธ์ของสังคมในเชิงพหุนิยมในแง่การเคารพความแตกต่างและ
การใช้ลักษณะของความแตกต่างให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้ามนุษย์มีความร่วมมือร่วมใจกันและกันและมี
ทัศนะท่ีด าเนินไปในทางเดียวกันสันติก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง 16 และจากมุมมองของนักทฤษฎี
สันติภาพและสันติวิธีมองว่ามนุษย์ไม่จ าเป็นต้องต่อสู้กับความขัดแย้งทุกประการเพียงเพื่อระบบใด
ระบบหนึ่งหากการที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในโลกท่ีมีความแตกต่างหลากหลายเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา34  
การแสดงออกซึ่งการยอมรับกันและกันก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอันเป็นลักษณะเอกนิยมแม้ว่าจะ
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 Richard L. Lanigan. “A Good Rhetoric is Possible: Ricoeur’ s Philosophy of Language 
As a Phenomenology of Discourse in the Human Science”, in The Philosophy of Paul Ricoeur. 
Ed.Lewis Edwin Hahn, Chicago, IL: Open Court, 1999. pp.309. 
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มีความแตกต่างกันทางด้านต่าง ๆอันเป็นสภาพของพหุนิยมสอดคล้องกับแนวคิดของริเคอร์จากการ
สังเกตของริเชิร์ดแอลแลนิแกน 

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุต.โต) กล่าวว่าชาวพุทธจะอยู่ร่วมกับศาสนิกชนของศาสนาอื่น 
ๆแม้เมื่อมีลัทธิศาสนาใหม่ ๆเข้ามาจากภายนอกก็ได้พบการต้อนรับเป็นอย่างดีและเปิดโอกาสหรือถึงกับ
ช่วยเอื้อเฟื้อให้มีการเผยแพร่โดยสะดวกชาวพุทธมิใช่มีเพียงขันติธรรมเป็นปกติธรรมดาเท่านั้น แต่ยังมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกคือถึงกับช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือประสานร่วมมือกันด้วยเมตตากรุณาจึง
กลายเป็นป๎จจัยและเป็นส่ือท่ีจะช่วยให้ศาสนาต่าง ๆท่ีแตกต่างหลากหลายสามารถอยู่รวมกันได้ดี35 

 หัจยี  ประยูรวทานยกุล 36อธิบายว่าพุทธคริสต์และอิสลามมีความแตกต่างก็เพียงศาสดา
ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งขึ้นอยู่กับกาลเวลาประวัติศาสตร์รวมท้ังสภาพท้องท่ีและบุคคล
แต่ก็มีจุดหมายเดียวกันคือความสงบสันติและความสุขอันประเสริฐและท้ัง3ศาสนาต่างก็มีความเช่ือ
ร่วมกันในอนาคตของมนุษยชาติว่าจะถึงซึ่งความสมบูรณ์ความยุติธรรมและความสงบศานติ 

 เสถียร  โกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) 37 กล่าวถึงความหมายค าว่า“ศาสนา” ของ
นักปราชญ์ชาวตะวันตกมีการรวบไว้ว่าศาสนาคือความเช่ือซึ่งแสดงออกมาให้ปรากฏเห็นเป็นกิริยา
อาการของผู้ท่ีเล่ือมใสว่ามีความเคารพเกรงกลัวซึ่งอ านาจอันอยู่เหนือโลกหรือพระเจ้าซึ่งบอกให้ผู้เช่ือรู้
ได้ด้วยป๎ญญาความรู้สึกเกิดขึ้นเองด้วยสมญาณว่าต้องมีอยู่เป็นรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องเป็น
ผู้สร้างและเป็นผู้ก าหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ให้มีอยู่เป็นอยู่กล่าวง่ายๆศาสนาคือการบูชาพระเจ้าผู้ซึ่งมี
ทิพย์อ านาจอยู่เหนือธรรมชาติด้วยความเคารพเกรงกลัว 

วุฒิชัย  อ่องนาวา38 กล่าวว่าชีวิตมนุษย์เกือบค่อนโลกมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเพราะ
ศาสนานอกจากจะมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลแล้วศาสนายังเป็นวิถีชีวิตมนุษย์ท่ีอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยตราบใดก็ตามท่ีมนุษย์อยู่ในสังคมสมาชิกในสังคมย่อมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ศาสนาโดยปริยายศาสนาจึงเป็นสถาบันส าคัญท่ีค้ าจุนมนุษย์ในสังคมให้ด าเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย 
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 พินิจ  รัตนกุล 39กล่าวว่า ถ้าจะเปรียบชาวพุทธชาวคริสต์และชาวมุสลิมเป็นบุคคลสามคน
ท่ีอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันแต่คนละกิ่งถ้าต่างก็ยังเกาะแน่นอยู่กับท่ีเดิมไม่ยอมไต่ลงมาท่ีโคนต้นต่างก็ไม่
มีวันจะมาอยู่ในท่ีเดียวกันได้ยิ่งถ้าต่างคนต่างก็ไต่จากท่ีเดิมไปเรื่อย ๆก็ยิ่งจะออกห่างจากกันไปมากทุก
ทีเมื่อไรเราไต่ลงมาท่ีโคนต้นเราก็จะมาพบกันเองแสดงให้เห็นว่าท่ีตรงโคนต้นเท่านั้นท่ีเรายอมรับว่าเรา
อยู่ในท่ีเดียวกันเมื่ออยู่บนกิ่งเราจะเห็นว่าอยู่คนละแห่งทีเดียวพูดอีกทีก็คือตราบใดท่ีความเข้าใจของ
เรายังห่างจากความหมายท่ีเป็นสัจธรรมความเป็นจริงซึ่งมีอยู่อันเดียวเหมือนกับต้นไม้มีโคนโคนเดียว
คือตราบใดท่ีเรายังยึดมั่นอยู่กับส่วนท่ีเป็นวัตถุในทางศาสนาเราก็จะต้องมีการโต้เถียงซึ่งกันและกันอยู่
ร่ าไปเมื่อไรเราเข้าถึงความหมายท่ีถูกต้องคือเมื่อไรเราไม่พึ่งส่ิงท่ีเป็นวัตถุแต่พึ่งสัจธรรมก็เหมือนเราอยู่
ท่ีโคนไม้เม่ือนั้นเราจึงจะมีใจเดียวกันหมดความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้ถ้าศาสนิกท้ังสามจะคิดได้ดังนี้
เมื่อนั้นสรณะท้ังสามศาสนาก็จะกลายเป็นสมบัติของส่วนรวมไปได้ 

 บาทหลวง ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์40 ได้อธิบายเกี่ยวกับศาสนาไว้ว่าศาสนาทุก
ศาสนาต่างมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีด้วยกันท้ังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีท่ีได้มาศึกษาเรื่องศาสนาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้องถ่องแท้มากยิ่งขึ้นและน าเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยท่ี
ส าคัญจะไม่เป็นการดูถูกหรือโจมตีซึ่งกันและกันในเรื่องศาสนาแต่มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นการศึกษา
ศาสนาเปรียบเทียบควรเปรียบเทียบเพื่อแสวงหาความรู้ความร่วมมือควรท าความเข้าใจกันระหว่าง
ศาสนาว่าข้อแตกต่างในวิธีปฏิบัติอย่างไรสุดท้ายแต่วัตถุประสงค์ท่ีมุ่งนี้ควรจะตรงกันคือเพื่อท าลาย
ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์โลกลดความเห็นแก่ตัวลงไปให้ได้เท่าไหร่ก็จะรักผู้อื่นคือเห็นแก่ธรรมมากขึ้น
สันติภาพก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนในโลกหรือพุทธบริษัทก็ตามถือศีลข้อเดียวพอศีลข้อเดียวคือไม่
เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันเกิดกิเลสไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ฆ่าไม่ได้ขโมยไม่ได้ประพฤติผิดกามไม่ได้
หลอกลวงไม่ได้จุดมุ่งหมายเราทุกคนทุกคนเกิดมาเพื่อจะอยู่ในศาสนาเราเน้นว่าเราเกิดมาเพื่อท่ีจะได้รู้จัก
พระเจ้ารู้จักโดยการนมัสการพระเจ้ารู้จักไม่พอจะต้องรักพระเจ้าด้วยในความหมายของค าว่ารักในศาสนา
คริสต์คือการอุทิศชีวิตของตนให้กับพระเจ้าจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการไปอยู่ร่วมสุขกับพระเจ้าในสวรรค์ 

 ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาท้ังทาง
กาย วาจา และใจ ถ้าหากไม่สามารถจะบริหารความสัมพันธ์กันได้แล้ว ความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันก็
ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องอยู่ก็ตามแต่ถ้าหากรู้จักหลักการหรือศิลปะ
ในการอยู่ร่วมกัน พร้อมท้ังได้ปฏิบัติตามหลักการดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
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ความสุขรักใคร่ปรองดองสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ไม่มีการกระทบกระท่ังหรือบาดหมางใจกัน ยังผลให้
จิตใจสงบสบายไม่ขุ่นมัวสามารถรักษาใจให้อยู่กับความสงบสุขได้อย่างต่อเนื่อง  ท้ังภายในครอบครัว
และชุมชนท่ีอยู่อาศัยนั้นๆ อันเป็นพื้นฐานของการก่อก าเนิดความต้องการภายในชุมชนท่ีสามารถ
เช่ือมโยงไปถึงการก่อตัวของการเกิดนโยบายสาธารณะและเป็นแนวทางต่อการพิจารณาน านโยบาย
สาธารณะนั้นมาสู่ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

             ในส่วนนี้จะน าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
ความหมายของการมีส่วนร่วมทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมลักษณะของการมีส่วนร่วมขั้นตอนของ
การมีส่วนร่วมระดับของการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรรมวิธีในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและกระบวนการมีส่วนร่วมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

    การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการ
และทิศทางของการเปล่ียนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการ
เพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีมีคนมารวมกันไดควร จะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการท้ิง
หมดหรือการกระท าท้ังหมดท่ีท าโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้น กระท าผ่านองค์การ (Organization) 
ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปล่ียนแปลงได้  

 Erwin 41 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขป๎ญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
เกึ่ยวข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไขป๎ญหาร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน 
ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์42  ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 
การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้อง

                                                             
41

 ยุพาพร  รูปงาม, “การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม, คณะพัฒนาสังคม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, 2545), หน้า 5-6. 

42
 นิรันดร์  จงวุฒเวศย์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2527), หน้า 183. 
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ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับท้ังท าให้เกิดความส่วนร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 43 ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม คือ 
การท่ีฝุายหนึ่งฝุายใดท่ีไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วม
ด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้นเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค ไม่ใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่
เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มต้ังแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

 ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร 44  ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชนบท หมายถึง การท่ีประชาชนท้ังในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใด้ขั้นตอน หนึ่งหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะเอื้ออ านวย 

 วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน 45ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้าร่วม
อย่างแข็งขันและอย่างเต็มท่ีของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนา
ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมีส่วน
เข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าส่ิงท่ี ผู้มีส่วนได้เสียต้องการท่ีสุดนั้น จะได้รับการตอบสนองและท าให้มี
ความเป็นไปได้มาก ข้ึนว่าส่ิงท่ีท าไปนั้นจะตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม
ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน 

 2.3.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

    ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วน
ในการตัดสินใจ ในการก าหนด นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ 
รวมท้ังมีส่วนใน การควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ46 กล่าวคือ 

                                                             
43

 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง , (กรุงเทพฯ: 
598 Print, 2546), หน้า 4. 

44 ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ชนบท, ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน, พิมพ์ครั้งที่ 3, หน่วยที่ 8, (นนทบุรี: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532), หน้า 350. 

45วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, 2531),  หน้า 10. 

46
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง, หน้า 114. 
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1) การมีส่วนร่วมในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาต้ังแต่เริ่มด้นจนส้ินสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาป๎ญหา การวางแผน การดัดสินใจ 
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมท้ังรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลัง
อ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ 
และโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับ ผลประโยชน์
จากการพัฒนา 

การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาท่ีประชาชน มีบทบาทหลักโดย
การกระจายอ านาจในการวางแผ จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอ านาจในการพัฒนา
ให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคต ของตนเอง 

2.3.3 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

    โกวิทย์ พวงงาม ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของประชาชนในการพัฒนา ควรจะมี 4 
ขั้นตอน47  

1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาป๎ญหาและสาเหตุของป๎ญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ 
หากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงป๎ญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของป๎ญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี
แล้ว การด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ป๎ญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจ
และมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น
ขั้นตอนท่ีจะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาป๎จจัยข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาวชนบทสามารถ
คิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเองท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
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 โกวิทย์  พวงงาม, การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ม.ป.ท., (2545), หน้า 8.  
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4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานท่ีท าไปนั้นได้รับผลดี 
ได้รับประโยชน์หรือไม่ อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบ
ความยากส าบาก 

นอกจากนี้ ส านักมาตรฐานการศึกษาส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ ส านักมาตรฐาน
อุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 116) ยังได้กล่าวถึงการมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนของการพัฒนา 5ขั้น48 ดังนี้ 

1) ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาป๎ญหาและสาเหตุของป๎ญหาในชุมชนตลอดจน ก าหนดความ
ต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ 

2) ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากร
และแหล่งทรัพยากรท่ีใช้ 

3) ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและ
ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4) ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี ส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาท้ัง
ด้านวัตถุและจิตใจ 

5) ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นท่ีประชาชนเข้าร่วมประเมินว่า
การพัฒนาท่ีได้กระท าไปนั้นส าเร็จดามวัตถุประสงค์เพียงใด 

2.3.4 ระดับของการมีส่วนร่วม 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 49  ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการท่ัวไปว่า
แบ่งเป็น 5ระดับ กล่าวคือ 
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 ส านักงานมาตรฐานการศึกษา , ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ, ส านัก
มาตรฐานอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : 
เอส.อาร์.พริ้นต้ิง, 2545), หน้า 116. 

49
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง, หน้า 17. 
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1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 

2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 

3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการท่ีตนมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 3 กรณี
แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดได้แก่ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการตนมีน ้า
หนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ และตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 

4. การส่วนร่วมท า คือ ร่วมในขั้นตอนการด าเนินงานท้ังหมด 

5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ อาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตามแนวทาง
พัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยได้แบ่งไว้ ได้แก่ ร่วมค้นหาป๎ญหา
ของตนให้เห็นว่าส่ิงใดท่ีเป็นป๎ญหารากเหง้าของป๎ญหาร่วมค้นหาส่ิงท่ีจ าเป็นของตนในป๎จจุบันคืออะไร
ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับป๎ญหา เพื่อจะแก้ไขส่ิงใดก่อนหลัง วางแผนแก้ไขป๎ญหาเป็นเรื่อง ๆร่วม
ระดมความคิดถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไขป๎ญหาท่ีวางแผนนั้น ร่วมพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ ร่วมด าเนินการแก้ไขป๎ญหานั้น ๆร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการ
ด าเนินงาน และร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 

 2.3.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    หลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีดังนี้ 50 

1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือความ
ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 

2. หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและลมเหลว 

3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การ
ซื่อสัตย์ และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องท่ีจะจูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุนนโยบายและ
เปูาหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

                                                             
50

 ชิต  นิลพานิช และกุลธน  ธนาพงศธร, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท , ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน , พิมพ์ครั้งที่ 3, หน่วยที่ 8, (นนทบุรี : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2532), หน้า 362. 



37 

 

4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด 
ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่การเข้า
ร่วมในการพัฒนา 

5. หลักการท างานเป็นทีมสามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ 

6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างานและท า
ให้งานเกิดประสิทธิภาพ 

อนึ่ง ส านักมาตรฐานการศึกษาส านักงานสภาสถาบันราชภัฎกระทรวงศึกษาธิการส านัก
มาตรฐานอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ 2 ประการ คือ 

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์
ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์
หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆลงมือปฏิบัติจริง และถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนท่ีจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีเหมาะสม 

 2. การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพื่อให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและความสามารถท่ีมี จะ
ช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขป๎ญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าไค้หลายวิธี 
ได้แก่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้น าท้ังภายในและภายนอกชุมชนสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่องแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน51 

 2.3.6 กรรมวิธีในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    กรรมวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถท าได้หลายวิธี วิธีการท่ีส าคัญมีดังต่อไปนี้52  
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 ส านักงานมาตรฐานการศึกษา , ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ, ส านัก
มาตรฐานอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, หน้า 118. 
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 โกวิทย์  พวงงาม, การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ม.ป.ท., (2545), หน้า 11.  
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1. การเข้าร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเข้าร่วมถกป๎ญหาหรือเนื้อหาสาระของแผนงาน
หรือโครงการพัฒนา เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

2. การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อให้ทราบถึง
ผลดี ผลเสียในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นท่ีมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อ
ความเป็นอยู่ 

3. การให้ค าปรึกษาแนะน า ประชาชนต้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
โครงการเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนท่ีลูกผลกระทบ เข้ามีส่วนร่วมรับรู้และร่วมในการ
ตัดสินใจและการวางแผนด้วย 

4. การส ารวจ เป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง  ๆอย่างท่ัวถึง 

5. การประสานงานร่วม เป็นกรรมวิธีท่ีประชาชนเข้าร่วมต้ังแต่การคัดเลือกตัวแทนของ
กลุ่มเข้าไปเป็นแกนน าในการจัดการหรือบริหาร 

6. การจัดทัศนศึกษา เป็นการให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จุด
ด าเนินการก่อนให้มีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

7. การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้น ารวมท้ังประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการท่ีแท้จริงของท้องถิ่น 

8. การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 

9. การสาธิต เป็นการใช้เทคนิคการส่ือสารทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึงและชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม 

10. การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะท้อนผลการตัดสินใจต่อ
โครงการอีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปล่ียนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 

2.3.7 กระบวนการมีส่วนร่วม                                                                                              
Rose 53  ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้กล่าวคือ ชุมชนใดท่ีได้เปิดโอกาสให้ 

                                                             
53

 สานิตย์ บุญชุ , การพัฒนาชุมชน: การส่วนร่วมของประชาชน , (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2527), หน้า 7. 
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ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมา เท่าใด ก็จะท าให้การพัฒนาชุมชนนั้นสามารถเป็นไปได้โดยสะดวก
และสามารถด าเนินไปสู่เปูาหมายท่ีวางไว้ได้ ท้ังนี้ มีความเช่ือพื้นฐานท่ีว่า คนมีศักยภาพในการ
เปล่ียนแปลงคุณค่าของความคิดและสมรรถภาพของคนเรานั้น จะไม่มีความหมาย ถ้าหากขาดการมีส่วน
ร่วมกับบุคคลอื่นกระบวนการมีส่วนร่วม              

 Szentendre กล่าวถึงการแบ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน กล่าวคือ 

1. การมีส่วนร่วมคานการวางแผน 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

3. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation process approach) ในท่ีประชุม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1975 กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ี
ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าท่ี ไม่อาจก าหนดนิยามความหมายเดียวท่ี
ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแม้แต่ใน
ประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น การนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีลักษณะ
จ ากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุมประเด็น54 ดังนี้  

ประเด็นท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสท่ีเอื้อให้สมาชิกทุกคน
ของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาและเอื้อให้ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 

ประเด็นท่ี 2 การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตยใน
กรณีดังนี้ คือ การเอื้อให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียม
กัน และการตัดสินใจเพื่อก าหนดเปูาหมาย นโยบายและการวางแผนด าเนินการโครงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

                                                             
54

 กรมอนามัย, โครงการศึกษารูแปบบการพัฒนาระบบการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
ภารกิจกรมอนามัย, (กระทรวงสาธารณสุข, 2550),หน้า 86. 
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ประเด็นท่ี 3 การมีส่วนร่วมเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพื่อพัฒนากับ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุนดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ ไม่ว่าระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ี
ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ท่ีได้รับ 

ประเด็นท่ี 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมท้ังลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมิ ไ ด้เป็นเพียง เทคนิควิธีการ แต่เป็นป๎จจัยส า คัญในการประกันให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท่ีมุ่งเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน 

นอกจากนี้ ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความต้องการของตัวเอง การตัดสินใจใช้ทรัพยากร โดย ทวีทอง หงษ์
วิวัฒน์ มีความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิของประชาชนต่อการตัดสินใจ
นโยบายท่ีเกี่ยวกับการจัดสรร (Allocation) และการใช้ประโยชน์ (Utilization) ของทรัพยากรเพื่อ
การผลิต ซึ่งเป็นความจ าเป็นท่ีประชาชนต้องเข้าร่วมในการวางแผน เพื่อการกินดีอยู่ดีและสามารถ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีเข้าถึง ซึ่งการพัฒนาให้คนจนได้รับประโยชน์เพื่อการผลิต การบริการ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกสาธารณะด้วย และการมีส่วนร่วมคือการท่ีประชาชนเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในระดับต่าง 
ๆ ทางการจัดการบริการทางการเมือง เพื่อก าหนดความต้องการของชุมชนของตน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนสามารถท่ีจะแสดงออก ซึ่งความต้องการ
ของตน การจัดล าดับความส าคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้นโดย
เน้นการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ประชาชนในชนบท และเป็นกระบวนการกระท าท่ีประชาชนมี
ความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการก าหนดการเปล่ียนแปลง เพื่อประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วน
ในการตัดสินใจเพื่อตนเอง ท้ังนี้ โดยมิใช่การก าหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก 

ตามนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่
ว่าจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ย่อมเป็นส่ิงท่ีแสดงออกให้เห็น
ถึงพัฒนาการรับรู้ และภูมิป๎ญญาในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตนเองในการจัดการ
ควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามความจ าเป็นอย่างสมศักด์ิศรี นอกจากนี้ การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนใน
การจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิป๎ญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของความ
ต้องการของประชาชนเอง อันเป็นป๎จจัยท่ีส่งผลต่อการน านโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาใช้กับชุมชนให้ตรงตามความต้องการของประชาชนภายในชุมชนอีกด้วย 
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2.4 การส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ จะต้องเรียนรู้ถึงขั้นตอนของนโยบายว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัตินั้นอยู่ในส่วนใดของวงจรชีวิตของนโยบาย และแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น 
มีขอบเขตอย่างไร จะต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดบ้าง และการท่ีจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ต่างๆ นั้นป๎ญหาอุปสรรคอย่างไรต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ และเราจะมีอะไรเป็นเครื่องช้ีวัดว่า 
นโยบายนั้นประสบผลส าเร็จ หรือล้มเหลว ตลอดจนต้องศึกษาว่ารูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นมี
รูปแบบใดบ้าง เกี่ยวข้องกับป๎จจัยอะไรบ้าง สาระส าคัญดังกล่าวนั้นสรุปได้ดังนี้ 
 

 2.4.1 วงจรชีวิตนโยบาย (Policy  Life  Cycle) 

พัชรี  สิโรรส55 อธิบายว่า “วงจรชีวิตนโยบายหรือกระบวนการนโยบายประกอบด้วย” 
 1 การระบุป๎ญหา และการนิยามป๎ญหา (Problem  Identification  and  definition) 
เป็นขั้นแรกของกระบวนการนโยบาย พูดถึงความส าคัญของการรับรู้ (Perception) การรับรู้เป็นส่ิง
ส าคัญมากในกระบวนการนโยบายเพราะเป็นตัวก าหนดความหมายของค าว่า อะไรคือป๎ญหา สภาพ
ป๎ญหา(เงื่อนไข) หรือสถานการณ์ (condition  or  situation) ท่ีสร้างความต้องการ หรือความไม่
พอใจของประชาชน และเรียกร้องให้รัฐต้องเข้ามาแก้ไขหรือเยียวยาสภาวะดังกล่าว 
 2 การน าป๎ญหาเข้าสู่ผู้ก าหนดนโยบาย (Agenda  Setting) เหตุการณ์ท่ีถูกตีความว่าเป็นป๎ญหา
มีทางเข้าถึงตัวผู้มีอ านาจได้หรือไม่นั้นอยู่กับป๎จจัยท่ีว่า ใครเป็นคนมองเห็นป๎ญหาและบุคคลท่ีมีอ านาจ
ตัดสินใจนั้นอยู่ในระบบการเมืองประเภทท่ีต้องตอบสนองต่อกลุ่มท่ีถูกกระทบจากเหตุการณ์นั้นหรือไม่ 
 3 การตัดสินใจนโยบาย (Policy  Decision  Making) 
 4 การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy  Implementation) เป็นการแปลความหมาย
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวบรวมทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง การวางแผน การด าเนินงานขององค์กร 

      5 การประเมินผลนโยบาย (Policy  Evaluation) 
      6 การยุตินโยบาย (Policy Termination)  

 2.4.2 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy  implementation)  

 การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการหลังจากท่ีกฎหมายผ่านสภาหรือนโยบายได้รับ
การอนุมัติ เป็นกิจกรรมท่ีน าเอานโยบายในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังรูปแบบอื่นๆ การน า
นโยบายไปปฏิบัติจริงอาจไม่แน่นอนและควบคุมไม่ได้อีกจ านวนมาก เช่นผลประโยชน์หน่วยงาน
                                                             

55 พัชรี  สิโรรส, การเมืองของกระบวนการนโยบาย, เอกสารประกอบค าบรรยายวิชา การวิเคราะห์
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2552, (สาขาการจัดการสาธารณะส าหรับนัก
บริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2553). 
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ผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนทรัพยากร และการสนับสนุนจากฝุายต่างๆ ค าว่า 
“การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ” (Policy  implementation) กับค าว่า “การน า นโยบายไป
ปฏิบัติ” ในท่ีนี้มีความหมายเดียวกัน ซึ่งมีการใช้ในความหมายด้านรัฐศาสตร์ในช่วงระหว่าง
คริสต์ศักราช 1970 โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ บางความหมายก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน บางความหมายก็อาจมีลักษณะแตกต่างกันบ้าง ยกตัวอย่างดังนี้ 

 วรเดช  จันทศร56 อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องของการศึกษาว่า องค์การ
ท่ีรับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคัญท้ังมวล
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว้หรือไม่ แต่ไหน เพียงใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การน านโยบาย
ไปปฏิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ ความสามารถท่ีจะผลักดันให้การท างานของกลไกท่ีส าคัญ
ท้ังหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ท่ีต้ังเปูาหมายเอาไว้ 

 อุทัย  เลาหวิเชียร57 ได้กล่าวถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ ว่าเป็นเรื่องของความสามารถ
ด าเนินการให้กลไกของการท างาน สามารถบรรลุผลลัพธ์ท่ีต้ังไว้ ขอบเขตของการศึกษาการน านโยบาย
ไปปฏิบัติจึงรวมถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์ของบุคคล กลุ่มบุคคลสมรรถนะและความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาคเอกชน สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงป๎จจัยอื่นๆ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ 

 แวน มิเตอร์ และ แวน ฮอร์น (Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn) 58 ได้กล่าวว่า
การน านโยบายไปปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท้ังท่ีอยู่ในระบบราชการหรือ
เอกชน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีก าหนดไว้บรรลุผลส าเร็จ ความหมายดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความ
พยายามขององค์การในการแปลงนโยบายซึ่งเป็นนามธรรม ให้เป็นเชิงปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม 
ตลอดจนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจึงท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 

 เพรสแมนและวิลดัฟกี (Jetffry L. Pressman & Aaron Widavsky)59 ได้ให้ความหมายว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติหมายถึงระดับการเกิดขึ้นของผลนโยบายท่ีคาดคะเนไว้และการน านโยบายไป
ปฏิบัติอาจได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเปูาหมายท่ีก าหนดไว้กับ                    
การปฏิบัติท้ังหลายท่ีมุ่ง (geared) ไปสู่การท าให้บรรลุผลการน านโยบายไปปฏิบัติคือความสามารถท่ี                    

                                                             
56 วรเดช  จันทศร,ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, หน้า38. 
57 อุทัย  เลาหวิเชียร,การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์  บัณฑิต

พัฒน บริหารศาสตร์,2528),หน้า 38. 
58 Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn, The policy implementation Process: A 

conceptual  Framework, Administration and Society 6, 4 (February 1975): 447, อ้างถึงใน วรสิทธ์ิ  . 
59 Jetffry L. Pressman & Aaron Widavsky, Implementation ,2nd ed. (California: University  

of  California,1973), p. 21 , อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. 
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จะจัดการและประสานส่ิงทีเกิดขึ้นมาภายหลังในลักษณะท่ีเป็นลูกโซ่เชิงเหตุผลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ท่ี    
พึงปรารถนา 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ หมายถึง 
การบริหารนโยบายท่ีครอบคลุมถึง สมรรถนะขององค์การ พฤติกรรมขององค์การปฏิ สัมพันธ์ของ
บุคคลและกลุ่มบุคคล การใช้ทรัพยากรทางการบริหารท้ังมวล ตลอดจนความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสภาพแวดล้อมและป๎จจัยอื่นๆ ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีระบุไว้ 

ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เปูาหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติคือ ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของนโยบายนั้น 

ตัวชี้วัดระหว่างความส าเร็จกับความล้มเหลวจึงเป็นเรื่องส าคัญ  
วรเดช  จันทศร60 ได้อธิบายความหมายของความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น 3 

แนวทาง คือ ในแนวทางแรก ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติวัดได้จากระดับความร่วมมือ
จากผู้รับนโยบายไปปฏิบัติท่ีมีต่อผู้ออกค าส่ังหรือผู้ก าหนดนโยบาย ถ้าระดับความร่วมมือมีสูงระดับ
ของ ความส าเร็จก็จะสูงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันถ้าระดับความร่วมมือมีต่ า ก็ย่อมหมายความว่า
ระดับความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติก็จะมีอยู่สูง 

ในแนวทางท่ีสอง ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาได้จากเงื่อนไขท่ีได้มี
การบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนี้ตามภาระหน้าท่ีขององค์การท่ีรับผิดชอบด้วยความราบรื่นและ
ปราศจากป๎ญหา ถ้าการปฏิบัติใดเต็มไปด้วยความขัดแย้ง หรือมีอุปสรรคขัดข้องเกิดขึ้นมากเท่าใ ด 
ระดับของความล้มเหลวก็น่าจะมีสูงขึ้นเท่านั้น 

ในแนวทางท่ีสาม ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถพิจารณาได้จากการท่ี
นโยบายนั้นได้ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติระยะส้ัน (Short – run  performance) และได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (Impact) ตามท่ีพึงปรารถนาหรือไม่ 

หากวิเคราะห์เปรียบเทียบการวัดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 3 แนวทาง
ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ในแนวทางแรกนั้นเกี่ยวกับป๎ญหาพฤติกรรมของระบบราชการ ซึ่งอยู่ในความ
สนใจของนักทฤษฎีองค์กรเป็นส่วนใหญ่ แต่นักรัฐศาสตร์ และนักรัฐประศาสนศาสตร์ อาจให้ความ
สนใจน้อย เพราะหากผู้ปฏิบัติให้ความร่วมมือแค่ไหนก็ตาม ย่อมจะไม่มีความหมายเลยหากนโยบายนั้น
ไม่มีผลการปฏิบัติท่ีแน่ชัด แนวทางท่ีสองในสภาพความเป็นจริง นโยบายท่ีถูกน าไปปฏิบัติส่วนใหญ่ 
ย่อมเผชิญป๎ญหาและความขัดแย้งแทบท้ังส้ิน ดังนั้น การบอกว่าการน านโยบายใดไปปฏิบัติจะประสบ
ความล้มเหลวมากน้อยต่างกันเพราะการมีป๎ญหาหรือขัดแย้งนั้น อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนัก แนวทาง
                                                             

60 วรเดช  จันทศร,การน านโยบายไปปฏิบัติ,พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและการ
พิมพ์,2545),หน้า 9-10. 
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ท่ีสาม มีขอบข่ายกว้าง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติในระยะส้ันว่า มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของนโยบายเพียงใด และก็ต้องดูถึงผลกระทบของนโยบายในระยะยาวว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีต้ังไว้เพียงใด ส่วนความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติก็คือ การไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุ
เปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ 

2.4.3 ความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 กรินเดิน (Grindle) 61 เขียนงานวิชาการ ช่ือ Politics  and  Policy Implementation in 
the third World ได้เสนอกรอบแนวคิดการวิเคราะห์นโยบายโครงการพัฒนาของประเทศโลกท่ีสาม 
(อาฟริกา เอเชียและลาตินอเมริกา) โดยให้ความส าคัญกับเรื่องของน านโยบายไปปฏิบัติ ( Policy  
Implementation) มากกว่าการก าหนดนโยบาย (Policy  Formulation) โดยให้ความเห็นว่าอิทธิพล
ทางการเมือง ระบบราชการ ป๎จจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม มีส่วนส าคัญในการปฏิบัติตาม
นโยบาย อ านาจในการตัดสินใจก าหนดนโยบายต่างๆ ตกอยู่ในมือของผู้น าทางการเมืองข้าราชการประจ า 
ไม่ใช่ประชาชน ซึ่งยังผลให้การปฏิบัติตามนโยบาย โครงการพัฒนาไม่บังเกิดผลมุ่งสู่เปูาหมายเพื่อ
ประชาชน ส่วนใหญ่ โครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐท่ีด าเนินการในทางปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือหาเสียงทาง
การเมือง มีการก้าวก่ายแทรกแซง ยุ่งยาก สลับซับซ้อนในการปฏิบัติท าให้คาดการณ์ผลลัพธ์ไม่ได้ มีป๎จจัย
ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเป็นเรื่องของอ านาจผลประโยชน์การต่อสู้และความขัดแย้ง 
 

 2.4.4 ข้ันตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 วรเดช  จันทรศร62อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นสามารถพิจารณาได้ออกเป็น 2 

ขั้นตอนหลัก คือ 
 ขั้นตอนของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหาภาค แบ่งย่อยออกได้เป็น 2 

ขั้นตอนหลัก ข้ันตอนแรก ได้แก่ ขั้นตอนของการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือออกมาใน
รูปของแผนงานหรือโครงการแล้วแต่กรณี ขั้นตอนท่ีสอง เป็นขั้นตอนในการท าให้หน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นยอมรับแนวทาง แผนงานโครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไป 

 1 ขั้นตอนของการแปลงนโยบาย 
 เมื่อฝุายการเมืองได้ก าหนดนโยบายออกมาเป็นรูปของกฎหมาย มติรัฐมนตรีหรือ

กฎกระทรวง หรือในรูปแบบใดแบบหนึ่งแล้ว โดยปกติในนโยบายจะระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใน
การแปลงนโยบายนั้นออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แผนงาน โครงการ ส าหรับประเทศไทย คือ 
กระทรวง หรือกรมต่างๆ ซึ่งเป็นบริหารราชการส่วนกลางท่ีจะแปลงนโยบายนั้น เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ

                                                             
61 อดิศักด์ิ  น้อยสุวรรณ, “การด าเนินนโยบายการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมืองไทย”, วิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต  (คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2540),หน้า 25. 
62 วรเดช  จันทศร,การน านโยบายไปปฏิบัติ,หน้า 34-44. 
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ระดับล่างและท้องถิ่นถือปฏิบัติ หรือออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการแล้วแต่กรณี ขั้นตอนนี้ถือ
ว่ามีความส าคัญมาก เพราะเมื่อใดท่ีมีแปลงนโยบายเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของนโยบาย 
อาจกล่าวได้ว่านโยบายล้มเหลวแล้วตั้งแต่เริ่มแรก ป๎จจัยท่ีท าให้วัตถุประสงค์นโยบายเปล่ียนแปลง 

- ความคลุมเครือหรือขาดความจ าเพาะเจาะจงของนโยบายเอง 
- ความหลากหลายในเปูาหมายของนโยบาย บางครั้งเปูาหมายขัดแย้งกันเอง 
- ระดับความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบาย 
- ระดับความร่วมมือและจริงใจของหน่วยงานในการแปลงนโยบาย 

 2 ข้ันตอนของการยอมรับ 
 ขั้นตอนต่อไปของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค (Macro  Implementation) 

คือ การท าให้หน่วยงานในระดับล่างยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบาย
นั้นไปปฏิบัติต่อไป ในการท าให้หน่วยงานระดับล่างยอมรับแนวทางดังกล่าว ขึ้นอยู่กับป๎จจัยหลาย
อย่าง เช่น ลักษณะของหน่วยงานท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของท้องถิ่น
นั้น ตลอดจนประโยชน์ท่ีรัฐควรจะให้กับหน่วยงานระดับล่าง ป๎จจัยหลังนี้จะเป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญในอัน
ท่ีจะสร้างความเต็มใจให้หน่วยงานระดับล่างรับโยบายไปปฏิบัติอย่างไรก็ตาม การยอมรับโครงการของ
หน่วยงานระดับล่างยังสามารถประกันได้ว่านโยบายนั้นจะประสบความส าเร็จหรือไม่ การยอมรับอย่าง
เดียวอาจจะไม่เพียงพอ ถ้าหากหน่วยงานระดับล่างขาดความร่วมมือร่วมใจ ถึงแม้ส่วนกลางจะมี
อ านาจในการควบคุมและตรวจสอบ แต่อ านาจดังกล่าวถือได้ว่ามีอิทธิพลโดยอ้อมเท่านั้น กล่าวอีกนัย
หนึ่ง อ านาจท่ีแท้จริงในการน านโยบายไปปฏิบัติจึงจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจ ถึงขั้นตอนของการน า
นโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคด้วย 

 ขั้นตอนของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) 
ขั้นตอนนี้เริ่มจากหน่วยงานระดับล่างรับนโยบาย แผนงานหรือโครงการมาจากระดับบนแล้วน า
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาปรับเปล่ียนเป็นแนวปฏิบัติ แบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก 
ขั้นตอนแรกได้แก่ 

 1 ข้ันการระดมพลัง (Mobilization) เป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานระดับล่างจะต้องด าเนินการ
ในสองกิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบายและการแสวงหาความสนับสนุนในนโยบาย 

 2 ขั้นการปฏิบัติ (Delivery implementation) เป็นขั้นการปฏิบัติซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการในการปรับปรุงเปล่ียนโครงการท่ีได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของปฏิบัติจริง ในช้ันนี้
จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติโดยตรง เบอร์แมนและแมคลาฟลินได้สรุปถึงผลการน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็น 3 ลักษณะคือ 

- ไม่มีการน านโยบายไปปฏิบัติ (nonimplementation) 
- การยอมรับสภาพในการปฏิบัติ (cooplation) 
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- การเรียนรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ (technological learning) 
 3 ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น (Institutionlization) หรือความต่อเนื่องครอบคลุมถึง

การแสวงหาวิธีการท่ีจะท าให้นโยบายนั้นถูกปรับเปล่ียน และได้รับการยอมรับเข้าเป็นหน้าท่ีประจ าวัน
ของผู้ปฏิบัติกล่าวอีกนัยหนึ่ง ขั้นตอนนี้เป็นการหาทางท าให้นโยบายนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 
ป๎จจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: วรเดช  จันทศร,ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร : สหาย
บล็อกและการพิมพ์,2548) 

 2.4.5 ตัวแบบ (Model) ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นส่ิงซึ่งจะต้องให้ความสนใจส าหรับผู้สนใจศึกษา

นโยบายสาธารณะ ในป๎จจุบันเพื่อปรับปรุงนโยบายและแผนงานให้ดีขึ้นและเพียงพอท่ีจะช่วยให้
สามารถแสวงหาข้อสรุป หรือยึดแนวทางการศึกษาใด (Models) ท่ีจะสร้างความเข้าใจในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ วรเดช  จันทศร63 ได้จ าแนกตัวแบบในการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ
ออกเป็น 6 ตัวแบบได้แก่ 

 1 ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational  Model) 
 ตัวแบบนี้มีแนวคิดพื้นฐานว่า การใช้หลักเกณฑ์ด้านเหตุผลเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะช้ีวัด

ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบาย องค์การหรือหน่วยงานนั้นต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุ
และผลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางท่ีสุด นโยบาย แผนงาน และโครงการ จะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มี

                                                             
63 เรื่องเดียวกัน,การน านโยบายไปปฏิบัติ, หน้า 136-151. 

การน านโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับมหาภาค 

การน านโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับจุลภาค 

- ความต่อเนื่อง (Continuation) 
- ความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน 
(Institutionalization) 
- การด าเนินงานท่ีเป็นประจ า 
(Routinizational) 
- การด าเนินงานแบบยั่งยืน 
 

ความส าเร็จของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ 
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ระบบการวัดและประเมินผล ตลอดจนมาตรการให้คุณให้โทษแก่บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดย
หลักการที่เหตุผลท่ีชัดแจ้งหรือกล่าวได้ว่า จะมีองค์ประกอบในการด าเนินงาน 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

 1 นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งหน่วยงานสามารถแปรวัตถุประสงค์ถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้บรรลุผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

 2 ตัวแบบด้วนการจัดการ (Management  Model) 
 ตัวแบบนี้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะขององค์การ โดยถือว่าความส าเร็จของการน า

นโยบายไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ว่ามีขีดความสามารถ
ท่ีจะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงานเพียงใด 

 องค์การจ าเป็นต้องมีโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ท้ังด้านการบริหารและทางเทคนิคอย่างเพียงพอ ต้องมีการวางแผน เตรียมการหรือมีความพร้อมเป็น
อย่างดีท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณ ตัวแบบนี้มักจะพยายามศึกษา
หาทางแก้ไขป๎ญหาอุปสรรคของการปฏิบัติตามแผน และนโยบายในอดีตเช่น เช่น การแก้ป๎ญหาการ
ขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลกรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร 
ความล่าช้าในการจัดต้ังระบบงานการแก้ป๎ญหาการประสานงาน เป็นต้น 

 3 ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ (Organization  Development Model) 
 ในขณะท่ีตัวแบบการจัดการมุ่งท่ีความพร้อมขององค์การโดยท่ัวไป ซึ่งอาจพบว่าเฉพาะหน่วย

ท่ีมีการจัดการความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น จึงจะปฏิบัติตามนโยบายได้
เป็นผลส าเร็จ ส่วนตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การมีความแตกต่างออกไปโดยมุ่งเน้นเฉพาะบุคลากรใน
หน่วยงานเป็นส าคัญ พื้นฐานแนวคิดของตัวแบบถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดในองค์กร ตัว
แบบนี้จึงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม (Participation) ของคนในองค์การ ภายใต้ฐานคติท่ีว่า การ
ท างานเป็นทีมเป็นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การท างานเป็นทีมจ าเป็นต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ค านึงถึงการจูงใจการใช้ภาวะผู้น าอย่างเหมาะสม การสร้างความรู้สึกรักผูกพันกับองค์การ การ
ยอมรับ การพัฒนาทีมงาน มากกว่าการใช้อ านาจบังคับบัญชาควบคุม ตัวแบบนี้เห็นความส าคัญของ
กระบวนการส่ือสารสองทาง การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักและความผูกพันกับนโยบาย ขณะท่ีการให้ผู้บริหารหรือ
นักวิชาการระดับสูงเป็นผู้บริหารหรือนักวิชาการระดับสูงเป็นผู้ก าหนดนโยบาย แต่ล าพังจะเป็นผลเสีย 
และไม่สอดคล้องกับคติการพัฒนาองค์การของตัวแบบนี้ความส าเร็จของนโยบายตามตัวแบบนี้คือ
ความส าเร็จของผู้น านโยบายไปสู่ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องทุกคนในบทบาทการมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี 

 4 ตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 
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 ตัวแบบการวิเคราะห์นี้เป็นแนวความคิดทางสังคมวิทยาท่ีอธิบายถึงองค์การขนาดใหญ่ว่า
เป็นสภาพความเป็นจริงของสังคม องค์การขนาดใหญ่มีกฎระเบียบขั้นตอนค่อนข้างมาก มีแบบแผน
ความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการ และมีการก าหนดระบบคุณธรรม (Merit  System) เอาไว้อย่างแน่นอน
ตายตัว อย่างไรก็ตาม ภายในองค์การขนาดใหญ่ก็มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ 
(Infomal relationships) ปรากฏอยู่ค่อนข้างสูง อ านาจขององค์การจริงๆ แล้วไม่ได้อยู่ท่ีต าแหน่งท่ี
เป็นทางการ (รูปนัย) หรือแบบแผนความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการเท่านั้นแต่เป็นข้าราชการระดับล่าง
ท้ังส้ิน ดังท่ีไมเคิล ลิปสกี้ (Michael  Lipsky) เรียกว่า sue  level  bureaucrats ข้าราชการระดับ
ล่างเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อกับประชาชนเดินถนนอย่างใกล้ชิด บุคลากรเหล่านี้ใช้วิจารณญาณของตนใน
การตัดสินใจให้บริการประชาชนท้ังส้ิน ผู้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสจะติดตามไปควบคุมบัญชาการอยู่
ตลอดเวลาได้ดังนั้นส่ิงท่ีก าหนดความส าเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย จึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติโดยตรงว่ายินดี พร้อม และทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการ หรือมีอุปสรรคข้อจ ากัด
มากน้อยประการใด ความพร้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากป๎จจัย 2 ประการคือ 

 1 รับความเข้าใจของผู้ก าหนดนโยบายต่อสภาพความเป็นจริงของหน่วยงานและองค์การ
สภาพป๎ญหา ข้อจ ากัดต่างๆ เช่น ปริมาณงานเกินก าลัง (Work overload) การขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความช านาญเฉพาะเรื่อง ขาดแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจท่ีเหมาะสมเพียงพอเป็นต้น 

 2 ระดับการยอมรับ เห็นพ้องในนโยบายและการปรับนโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ปกติหรือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าท่ีราชการของบุคลากรแต่ละคน 

 5 ตัวแบบด้านการเมือง (Political  Model) 
 ตัวแบบนี้ปฏิเสธการแก้ป๎ญหาท่ีองค์การ หรือบุคลากรโดยถือว่า นโยบายเป็นการแบ่งสรร

คุณค่าภายในสังคม ดังนั้น นโยบายเรื่องหนึ่งๆ จะมีผู้ได้ประโยชน์และสูญเสียประโยชน์เสมอ และโดย
ปกติแต่ละฝุายท่ีให้คุณค่าของนโยบายแตกต่างกัน ก็จะรักษาผลประโยชน์ของฝุายของตนไว้เป็นอันดับ
แรก ดังนั้น จึงเป็นการยากท่ีทุกฝุายจะเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นเอกฉันท์ ตัวแบบนี้
เห็นว่า ความส าคัญของนโยบายจะอยู่ท่ีการเจรจาต่อรองของผู้เล่น (Players) คือ บุคคลท่ีเป็นตัวแบบ
ขององค์การกลุ่มหรือสถาบันการเจรจาต่อรองจะมีความส าคัญเพื่อท าให้เกิดความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างฝุายต่างๆ และใช้การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ ตามแผนภูมิท่ี 2.2 
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แผนภูมิท่ี  2.2 
การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติโดยใช้ตัวแบบการเมือง 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 6 ตัวแบบท่ัวไป (General Model )  

 ตัวแบบท่ัวไปเป็นพัฒนาการจากสองตัวแบบหลัก คือ ตัวแบบด้านการเมืองและตัวแบบ
การพัฒนาองค์การ โดยพยายามขยายตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นตัวแปรท่ีส าคัญ
มี 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 

 1 กระบวนการติดต่อส่ือสารและประสานงาน 
 2 สมรรถนะของการท่ีน านโยบายปฏิบัติ 
 3 ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 
 ตัวแบบนี้พยายามก าหนดตัวแปรให้มากมายหลายด้าน ท าให้เห็นว่าครอบคลุมตัวแปร

ต่างๆ ได้มาก แต่ในทางปฏิบัติ การศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรเหล่านี้ท าให้ต้องใช้ค่าจ่ายมากให้เวลามาก 
และอาจเป็นการยากท่ีจะระบุให้ชัดเจนว่า ตัวแปรใดมีความส าคัญหรือมีอิทธิพลต่อนโยบายมากกว่าตัว
ใด การน าตัวแบบนี้ไปวิเคราะห์ จึงมักมีการปรับปรุง ดัดแปลง มีการเพิ่มตัวแปรอื่นๆ หรือลดบางตัว
แปรลงไปตามความเหมาะสมโดยสรุปแล้วในทัศนะของผู้ศึกษาเห็นว่าแนวคิดในการน านโยบายไป
ปฏิบัตินั้นเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงตัวแปรหรือป๎จจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานซึ่ง
อาจก่อให้เกิดผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายโดยผลท่ีเกิดจากการน านโยบายไป
ปฏิบัตินั้นสามารถน ามาเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศในการปรับปรุงเพื่อพัฒนานโยบายหรือยุตินโยบาย
นั้นๆ ท้ังนี้การน านโยบายไปปฏิบัติแต่ละนโยบายนั้น มีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม หรือ

บุคลิกภาพ 

ความรู้ 
ความสามารถ 

สถานะ อ านาจ
และทรัพยากร
ของหน่วยงาน 

จ านวนหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการน า 

ความสามารถใน
การต่อรอง 

การสนับสนุนจาก 

- สื่อมวลชน 

- นักการเมือง 

- หัวหน้าหน่วยงาน 

- กลุ่มอิทธิพล 

- กลุ่มผลประโยชน์ 

- กลุ่มบุคคลส าคัญ 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
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สถานการณ์ท่ีน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ ร่วมมือกับองค์กรภายนอก และป๎จจัยด้านการเมืองกับการ
ปกครอง ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าป๎จจัยย่อยดังกล่าวนั้น จะมีผลต่อการน านโยบายรวมกลุ่มอาชีพไปปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานในเขตชุมชน  

 

 2.4.6 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ศุภชัย  ยาวะประภาษ64 กล่าวว่า จากการทบทวนผลงานทางวิชาการในทศวรรษท่ีผ่านมา 

พบว่ามีป๎จจัยหลายประการท่ีก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ป๎จจัย
เหล่านี้ได้แก่ 

1 ลักษณะของนโยบาย 
2 วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
3 ความเป็นไปได้ทางการเมือง 
4 ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี 
5 ความพอเพียงของทรัพยากร 
6 ลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ 
7 ทัศนคติของผู้ท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ 
8 กลไกภายในหน่วยงาน หรือระหว่างงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ 
ส าหรับการศึกษาของ สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์65 เสนอว่าป๎จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน านโยบาย

ไปปฏิบัติมีท้ังส้ิน 6 ประการด้วยกันคือ 
1 แหล่งท่ีมาของนโยบาย มีความส าคัญเพราะผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการริเริ่มก่อตัว

นโยบาย การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจนโยบายมีความหลากหลายท้ังทางด้านอ านาจและหน้าท่ีท่ี
มีผลต่อความสามารถในการก าหนด คัดเลือกและการบริหารนโยบายด้วย 

2 ความชัดเจนของนโยบาย ถือเป็นรากฐานส าคัญของความมุ่งหมายของนโยบายบางครั้ง
นโยบายมีวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่มาตรการปฏิบัติไม่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดป๎ญหาในการน านโยบายไป
ปฏิบัติได้ 

3 การสนับสนุนนโยบาย นโยบายจะถูกน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการ
สนับสนุนนโยบายจากผู้ปฏิบัติ ในแง่การเมืองพิจารณาว่ากลุ่มอิทธิพลท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ท้ังในกลุ่มรัฐบาล กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์และสาธารณะชนโดยท่ัวไปกลุ่มต่างๆ เหล่านี้
สนับสนุนหรือคัดค้านนโยบาย 

                                                             

 64 ศุภชัย  ยาวะประภาษ,นโยบายสาธารณะ, หน้า 101-118. 
65 สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2540), หน้า 431 – 446. 
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4 ความซับซ้อนในการบริหารงาน โครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ยิ่งจ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายมากเท่าใด กระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นไปด้วย 

5 ส่ิงจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัตินอกจากขึ้นอยู่กับ
ป๎จจัยท่ีกล่าวข้างต้น บางครั้งยังขึ้นอยู่กับส่ิงจูงใจของฝุายบริหารต่อผู้ปฏิบัติด้วย 

6 การจัดสรรทรัพยากร ทรัพยากรการบริหารเป็นป๎จจัยส าคัญไม่น้อยกว่าป๎จจัยอื่นๆ 
แผนงานโครงการใด มีป๎จจัยอื่นครบถ้วนถ้าหากขาดทรัพยากรสนับสนุน อาจกล่าวได้ว่านโยบาย
ล้มเหลวตั้งแต่ต้น 

วรเดช  จันทศร66 กล่าวว่า ป๎ญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ป๎จจัยย่อยต่างๆ หลายป๎จจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะของป๎ญหาหลัก ตลอดจนมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของนโยบาย และได้เสนอกรอบของป๎ญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ 5 ประการ คือ 

 1 ป๎ญหาด้านสมรรถนะ ซึ่งประกอบไปด้วยป๎จจัยย่อยๆ อีกหลายประการ เช่น ป๎จจัย
ทางด้านบุคลากร ป๎จจัยทางด้านเงินทุน ป๎จจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจน
ป๎จจัยทางด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 

2 ป๎ญหาด้านการควบคุม หมายถึง ความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการ
ปฏิบัติของนโยบาย ป๎ญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติจะเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากว่าผู้รับผิดชอบในนโยบาย
นั้นขาดความสามารถท่ีจะท าการวัด หรือควบคุมผลงานของหน่วยปฏิบัติ 

3 ป๎ญหาทางด้านความร่วมมือ และการต่อต้านการเปล่ียนแปลงของสมาชิกในองค์กร 
รวมท้ังหัวหน้าหน่วยปฏิบัติในด้านการให้ความส าคัญของนโยบาย และความรู้ความเข้าใจว่าจะปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้นได้อย่างไร 

4 ป๎ญหาด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับระดับความ
จ าเป็นท่ีหน่วยปฏิบัติจะต้องแสวงหาความร่วมมือ พึ่งพา หรือ ท าความตกลงกับหน่วยงานหลักอื่นๆ 
คือ หากต้องพึ่งพาหน่วยงานหลักอื่นๆ มากเกินไป โอกาสการน านโยบายไปปฏิบัติจะส าเร็จก็มีน้อยลง 
เพราะอาจมีความตระหนักในนโยบายต่างกัน หรือไม่เห็นพ้องต้องกันในวิธี การท่ีจะบรรลุนโยบายก็ได้ 

5 ป๎ญหาด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส าคัญซึ่งได้แก่กลุ่ม
อิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ส่ือมวลชน ท้ังนี้เพราะองค์กรหรือบุคคล
ดังกล่าว อาจสนับสนุนหรือต่อต้าน การไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง เงินทุนงบประมาณตลอดจน
การสร้างอุปสรรค เตะถ่วง หรือคัดค้านนโยบาย ส่งผลให้นโยบายส าเร็จหรือล้มเหลวได้ 

เมอร์ลี เอส กรินเดิล67 (Merlee S. Grindle) ได้เสนอกรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์
หรือโครงการพัฒนาภาครัฐ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาโดยเน้นเกี่ยวกับเรื่องการน านโยบายไป
                                                             

66 วรเดช  จันทศร,การน านโยบายไปปฏิบัติ ,หน้า 49 -46. 



52 

 

ปฏิบัติ (policy  Implementation) โดยได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการวิเคราะห์นโยบาย หรือ โครงการ
พัฒนาในประเทศก าลังพัฒนาจะต้องให้ความส าคัญ กับป๎จจัย 2 ประการ คือ 

1 เนื้อหาสาระของนโยบายหรือโครงการนั้น ว่าเป็นอย่างไร (policy  content)  
2 บริบทหรือสภาพความล้มเหลวรวมตลอดจนถึงสภาพสังคมนั้นๆ ด าเนินการอยู่ (policy  

context) ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระ และบริบทของนโยบายนั้นมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน
และร่วมกันก าหนดอนาคตท่ีน าไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลวการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

เนื้อหานโยบาย (policy  content) กรินเดิน (Grindle) มีความเห็นว่าเนื้อหาของนโยบาย
นั้นมีผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1 โครงการท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ย่อม
ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มท่ีเสียประโยชน์ 

2 โครงการท่ีน าประโยชน์อย่างกว้างๆ ไปสู่ชุมชนอาจมีผลในทางปฏิบัติแตกต่างไปจาก
โครงการท่ีมีผลเฉพาะเจาะจง เช่น โครงการจัดให้มีสาธารณูปโภคแก่ชุมชนโดยส่วนรวม มักไม่ค่อย
สร้างป๎ญหาความขัดแย้งเท่ากับโครงการซึ่งให้ผลประโยชน์ท่ีอาจน าไปสู่ความขัดแย้งหรือ แตกแยกใน
ระหว่างผู้ได้รับผลประโยชน์กับผู้ไม่ได้ประโยชน์ 

3 โครงการท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือวิถีชีวิตของคนอาจมีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในทางปฏิบัติเพราะไปกระทบกับความเคยชินของคน 

4 โครงการท่ีหวังผลระยะยาว อาจยากแก่การน าไปปฏิบัติให้ได้ผลส าเร็จเพราะต้องใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผล หรือสถานการณ์อาจเปล่ียนแปลงไป ต่างกับโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับความ
เดือดร้อนหรือจ าเป็นเฉพาะหน้าของประชาชน 

5 ลักษณะเฉพาะตัวของนโยบายหรือโครงการก็มีส่วนก าหนดความยุ่งยากสลับซับซ้อน 
ความยากง่ายในการน าไปปฏิบัติ เช่นโครงการพัฒนาชนบท ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงาน
มากมายในหลายระดับ ท าให้เกิดความยุ่งยากล าบากในการปฏิบัติหรือล่าช้ากว่าจะตัดสินใจได้ 

6 เนื้อหาสาระของนโยบายหรือโครงการมีส่วนก าหนดว่าใคร หรือหน่วยงานใด ควรจะ
รับผิดชอบหรือด าเนินการ ความแตกต่างของหน่วยงาน ท าให้มีผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน เพราะ
แต่ละหน่วยงานมีความสามารถและความพร้อมต่างกัน หรือบางหน่วยงานอาจได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้น าทางการเมืองหรือกลุ่มบุคคลหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ท่ีเกี่ยวข้องมากการปฏิบัติมีโอกาส
ส าเร็จสูง 

7 ความชัดเจนของเปูาหมายนโยบาย การก าหนดเปูาหมายไว้อย่างชัดเจนหรือคลุมเครือมี
ส่วนอย่างมากในความส าเร็จหรือล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบายนั้น 
                                                                                                                                                                                

67 ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร,การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ: บทส ารวจพรมแดนแห่งความรู้แนว
วิพากษ์,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2532),หน้า 110 – 118. 
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บริบทของนโยบาย หมายถึงสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีนโยบายหรือโครงการนั้น
ด าเนินการอยู่ รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ผู้วางแผนระดับชาติ นักการเมืองในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ผู้น ากลุ่มต่างๆ ในสังคม ผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือผู้ได้รับผลกระทบกระเทือนตลอดจนบรรดา
ข้าราชการท้ังในระดับกลางและระดับล่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจริง เพื่อให้นโยบายมีผลเป็นรู ปธรรม 
นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย 

1 ความสามารถและความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติ 
2 สภาพสังคมและการเมือง 
3 อิทธิพลของนโยบายหรือโครงการข้างเคียง 
 

 2.4.7 การเมืองของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 พัชรี  สิโรรส68 อธิบายว่า ในกระบวนการนโยบาย ท่ีเริ่มต้ังแต่การระบุป๎ญหา การนิยาม
ป๎ญหา การน าป๎ญหาเข้าสู่ผู้ก าหนดนโยบาย การสร้างและก่อตัวนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติและ 
การประเมินนโยบาย ล้วนแล้วแต่เป็นการเมืองท้ังส้ิน กระบวนการนโยบายไม่ใช่เรื่องเทคนิค หากแต่
เป็นการเมืองในทุกขั้นตอน ผู้ท่ีศึกษากระบวนการนโยบายโดยดูเฉพาะ ด้านเทคนิคของนโยบายโดย
ละเลยมิติทางด้านการเมืองของกระบวนการดังกล่าวจึงเป็นการวิเคราะห์ท่ีละเลยต่อโลกแห่งความเป็น
จริงของการด าเนินนโยบายดังกล่าวไปอย่างน่าเสียดาย ในขั้นตอนการก่อตัวนโยบายค าถามท่ีพวกพหุ
นิยมและผู้น านิยมมักถามก็คือ “ใครมีอ านาจ” โดยมีสมมุติฐานว่า ผู้ท่ีมีอ านาจย่อมเป็นผู้เข้ามามี
บทบาทครอบง าและกีดกันกลุ่มท่ีไม่มีอ านาจเข้ามามีบทบาทในกระบวนการดังกล่าว แต่ในขั้นตอนการ
น านโยบายไปปฏิบัติค าถามท่ีมักตั้งขึ้น ได้แก่ “ใครจะได้ประโยชน์/เสียประโยชน์จากนโยบายรัฐ” หรือ
รัฐจะหาวิธีการประสานประโยชน์กับกลุ่มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างไรเพื่อให้นโยบายท่ีร่างขึ้นมา
ด าเนินการต่อไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ข้อแตกต่างท่ีส าคัญระหว่างการก าหนดนโยบายในประเทศท่ี
พัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา ก็คือ ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  กลุ่มผลประโยชน์ เช่นกลุ่มธุรกิจ
และพรรคการเมืองจะมีอิทธิพลสูงในขั้นตอนการก่อตัวนโยบาย (Formulation  stage) กระบวนการ
ช้ันนี้จึงยืดยาวเต็มไปด้วยการเจรจาต่อรองใช้ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนและ
การเมือง การรักษาผลประโยชน์จะเกิดขึ้นในระบบคณะกรรมาธิการ ในขณะท่ีประเทศก า ลังพัฒนา 
กลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะนักธุรกิจจะมีอิทธิพลสูงเหนือผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ( Implementors) 
มากกว่าผู้สร้างนโยบาย (Formulation) ซึ่งอาจเป็นผู้น าทางการเมืองและเทคโนแครท พูดอีกอย่าง
หนึ่งก็คือ กลุ่มผลประโยชน์มีอิทธิพลในขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ การก าหนดนโยบายของประเทศด้อย
พัฒนาจึงมีลักษณะเป็นการเมืองสูง นักธุรกิจจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ก าหนดนโยบาย
                                                             

68 พัชรี  สิโรรส, การเมอืงของกระบวนการนโยบาย เอกสารประกอบค าบรรยายวิชา การวิเคราะห์
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรม ศาสตร์  
2553). 
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และข้าราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เพราะต้องการรักษาของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า                       
จะพยายามใช้สถาบันรับสภาท่ีอ่อนแอเป็นเวทีต่อสู้รักษาผลประโยชน์ของตน Myron  Weiner                        
ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเหล่านี้มีอิทธิพลต่อข้าราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าต่อนักการเมืองผู้
ก าหนดนโยบาย Rothchild และ Curry ซึ่งได้ศึกษาการเมืองของทางเลือกนโยบายของกลุ่มประเทศ
ในอัฟริกาก็ได้ข้อสรุปในท านองเด่ียวกัน บุคคลหลายฝุายเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการน านโยบายและ
โครงการไปปฏิบัติ ไม่ใช่ระดับการก่อตัวและการวางนโยบายเช่นนี้ ท าให้นโยบายและโครงการต่างๆ 
บิดเบือนไปจากเดิมเพราะการน านโยบายไปปฏิบัติจะเป็นเรื่องการแย่งชิงผลประโยชน์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ี
ซับซ้อนไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเพราะมีป๎จจัยท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก นักวิชาการหลายๆ คน
จึงเสนอว่า การวิเคราะห์นโยบายและโครงการต่างๆ ในโลกท่ีสาม จึงควรให้ความสนใจการเมืองของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ โดยดูว่ามีป๎จจัยอะไรบ้างท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ใครได้ผลประโยชน์จากความส าเร็จหรือล้มเหลวดังกล่าวรัฐมีวิธีการประสาน
ประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ อย่างไรเพื่อให้โครงการหรือนโยบายบรรลุเปูาหมาย 
 จากข้อเขียนดังกล่าวสรุปได้ว่านโยบายมีมิติด้านการเมืองอยู่ทุกขั้นตอน และในประเทศ
ด้อยพัฒนารวมท้ังประเทศไทย นโยบายสาธารณะจะถูกฝุายการเมืองเข้าครอบง าหรือแทรกแซงใน
ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าขั้นก่อตัวนโยบาย ซึ่งเป็นผลท าให้แนวทางการน านโยบาย
ไปปฏิบัติต้องศึกษาให้ครอบคลุมในหลายๆด้าน ของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 

 สรุปการท่ีเราจะกล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติสู่ชุมชนแช่แห้ง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาป๎จจัยหลากหลายด้าน
ของตัวนโยบายเองท้ังในส่วนของระบบ ความส าคัญ ป๎ญหาอุปสรรคของการน าไปปฏิบัติ ตัวช้ีวัดของ
ความส าเร็จในนโยบายโดยการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติดังท่ีกล่าวนั้น หมายถึง การบริหารนโยบาย
ท่ีครอบคลุมถึง สมรรถนะขององค์การ พฤติกรรมขององค์การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล การ
ใช้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล ตลอดจนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
สภาพแวดล้อมและป๎จจัยอื่นๆ ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีระบุไว้ ซึ่งการ
มองว่าการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นจะประสบความส าเร็จหรือไม่ นั้นได้มองจากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน โดยช้ีวัดว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติวัดได้
จากระดับความร่วมมือจากผู้รับนโยบายไปปฏิบัติท่ีมีต่อผู้ออกค าส่ังหรือผู้ก าหนดนโยบาย ถ้าระดับความ
ร่วมมือมีสูงระดับของ ความส าเร็จก็จะสูงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันถ้าระดับความร่วมมือมีต่ า ก็ย่อม
หมายความว่าระดับความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติก็จะมีอยู่สูง 
 ซึ่งการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็มีหลากหลายขั้นตอนโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
และบริบทของสังคมนั้นๆ บางพื้นท่ีอาจน ามาใช้แล้วประสบความส าเร็จแต่กลับอีกพื้นท่ีอาจใช้ไม่ได้
เลย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นท่ีสภาพแวดล้อม ของสังคมและ
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วัฒนธรรมนั้นๆ โดยไม่กระทบต่อการด าเนินชีวิตของชุมชนให้นโยบายสาธารณะแทรกซึมเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท้ังขั้นของการแปลงนโยบาย และการยอมรับของนโยบาย 
น าเอารูปแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติใช้การประยุกต์ให้เหมาะสมกับชุมชนแช่แห้ง รวมท้ังค านึง
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การเมืองท่ีอยู่นอกชุมชนและมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการน า
นโยบายมาสู่การปฏิบัติให้เกิดความคุ้มค่า ท้ังสองฝุายท้ังประชาชน นักการเมือง แต่ท้ังนี้ก็ย่อมจะมี
ป๎ญหาและอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่ีมาของนโยบายท่ีมักจะก าหนดจากแบบบนลงสู่ล่าง ความ
ชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ความสลับซับซ้อนเข้าใจยากส่ิงจูงใจต่อการน า
นโยบายสาธารณะไปสู่ชุมชนรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่กระจายให้กับชุมชนอย่างท่ัวถึง  
 ดังนั้นแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสู่ชุมชนแช่แห้ง
จึงต้องอาศัยหลักของความร่วมมือจากภายในชุมชน ใช้กระบวนการระเบิดความต้องการภายในของ
ชุมชนให้ต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองท้ังในเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากท่ีพื้นฐานตนเองมี
อยู่แล้วให้เห็นถึงความส าคัญของการสร้างความเจริญให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเริ่มจาก
ตัวผู้น าของชุมชนท่ีมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือนและการสร้างการมีส่วนร่วมให้นโยบายของ
ท้องถิ่นนั้นได้บรรลุความส าเร็จของการปฏิบัตินโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนโบราณแช่แห้ง/พระธาตุแช่แห้ง 

            ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับ ประวัติชุมชนโบราณแช่แห้ง/พระธาตุแช่แห้ง 
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับชุมชนวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณแช่แห้ง/พระธาตุแช่
แห้งดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.5.1 ประวัติชุมชนโบราณแช่แห้ง/พระธาตุแช่แห้ง 

    ประวัติศาสตร์ชุมชนประมวลจากพงศาวดารเมืองน่าน ต านานพระธาตุแช่แห้ง ตอนพระ
เจ้าเลียบโลก และหลักฐานอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้ 

ค าว่า “แช่แห้ง” สันนิษฐานตามจารึกในใบลานเป็นภาษาเหนือท่ีเรียกว่า “ปื้นเมืองน่าน 
ฉบับวัดพระเกิด จังหวัดน่าน” กล่าวว่า 

“...เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ได้เสด็จมาถึงคีรีภูเพียง ระหว่างแม่น้ าเตียนและ
แม่น้ าลิงคะ ก็ได้เข้าไปประทับอยู่ใต้ร่มไม้ส าโรง ขณะนั้นมีพราหมณ์ผู้หนึ่ง เดินทางมาจากบ้านห้วยไคร้ 
พร้อมกับคนใช้ผู้ชายอีกคนหนึ่ง เมื่อเห็นพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้ส าโรงนั้นก็จ าได้ 
ก็ใช้ให้คนใช้ชายผู้นั้นกลับไปยังบ้านของตนท่ีบ้านห้วยไคร้ เพื่อให้น าสมอแห้งมาถวายพระพุทธเจ้า แต่
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ชายคนใช้ได้ใช้เวลาในการไปและกลับนานมาก ท าให้ท่านพราหมณ์ถามว่า ท าไมไปนานนัก คนใช้ตอบว่า 
น้ าแช่หมากสมอแห้งไปเสียหมด แล้วท่านพราหมณ์ก็น าเอาหมากสมอน้อมถวายแก่พระพุทธเจ้า 

ในขณะนั้นยังมีแมงหมาเต้าตัวหนึ่งออกมาจากต้นไม้ แล้วน้อมกราบไหว้แทบพระบาทของ
พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าได้แย้มหัวนิดหนึ่ง พระอานนท์น้อมไหว้และถามพระพุทธเจ้าว่าแย้มหัว
ด้วยเหตุใด พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่า ดูราอานนท์ เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้ว อันว่าธาตุก็จักซ้ ามาต้ังอยู่
ท่ีนี้ ตราบเท่า 5,000 วัสสา บ้านห้วยไคร้จักเป็นเมืองเมืองหนึ่งช่ือว่าเมืองน่าน ท่ีนี่จักได้ช่ือว่า “แช่
แห้ง” แมงหมาเต้าจักได้เป็นพญากินเมืองอันนี้ ช่ือว่า ท้าวขาก่าน มีตัวลายด้วยน้ าหมึกก็จะได้บูรณะ
ศาสนาตถาคตท่ีนี้ ท่านพราหมณ์ผู้นี้จักได้เกิดมาเป็นอุบาสกผู้หนึ่งจักได้ช่วยท้าวขาก่านสร้างพระ
ศาสนา ธาตุให้เจริญรุ่งเรืองไปภายหน้า เมื่อส้ินค าท านายพระพุทธเจ้าก็เสด็จเดินทางต่อไป ...” 

ศิริศุภมัสดุ พระพุทธศักราช 1896 (จ.ศ. 715) เจ้าพญากานเมือง ขึ้นครองราชย์สมบัติ
เป็นเจ้าเมืองน่าน (เมืองวรนคร: อ าเภอป๎วป๎จจุบัน) เพราะเป็นบุตรคนหัวปีของเจ้าผานอง เจ้าพญา
กานเมือง ขึ้นครองราชย์สมบัติแล้วไม่นาน พระเจ้ากรุงสุโขทัยพระนามว่า โสป๎ตตกันทิ (พระเจ้าลิไท) ได้
อัญเชิญเจ้าพญากานเมืองลงไปช่วยพิจารณาสร้างวัดหลวงอภัย เมื่อสร้างวัดหลวงอภัยเสร็จแล้ว พระ
เจ้ากรุงสุโขทัยมีความอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง พญากานเมืองก็เข้าไปทูลลากลับเมืองน่าน 

พระเจ้ากรุงสุโขทัยทรงมอบพระบรมสารีริกธาตุ 7 องค์ ซึ่งมีวรรณะต่าง ๆ กัน คือ 2 องค์
เท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด อันมีวรรณะด่ังแก้ว 3 องค์ อันมีวรรณะด่ังมุก 2 องค์ มีวรรณะด่ังทองค าเท่า
เมล็ดงาด า พร้อมกับพระพิมพ์ค า 2 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์พญากานเมืองมีพระทัยช่ืนชมยินดี
โสมนัสยิ่งนัก จึงได้น า พระบรมสารีริกธาตุกับพระพิมพ์ทองค า พระพิมพ์เงินกลับเมืองน่าน และได้น า
แสดงแก่พระเถรเจ้าธรรมบาล ถวายพระพรให้ความเห็นว่า ควรจะเอามาไว้บนดอยภูเพียงแช่แห้ง และ
กาลล่วงไปจึงได้ย้ายเมืองน่านท่ีเมืองป๎วมาสร้างเมืองใหม่ท่ีบนดอยภูเพียงแช่แห้ง เรียกว่า “เวียงภูเพียง
แช่แห้ง” ขุดคือ (คูน้ า) ล้อมรอบ ขึ้นพนังคัน (ก าแพง) โดยรอบ ยังมีปรากฏให้เห็นถึงป๎จจุบันนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงพื้นที่วัดพระธาตุแช่แห้งและบ้านแช่แห้ง 

 

ภาพที่ 2.2 แผนที่แสดงพื้นที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 
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 ความหมายของนามมงคล“แช่แห้ง” มีการอธิบายไว้ ดังนี้ 

 ค าว่า “แช่แห้ง” เป็นค าท่ีเป็นมงคลยิ่ง และเป็นพุทธปรัชญาขั้นสูงท่ีบรรพบุรุษชนแต่โบราณ
กาลได้ใช้ ค าท่ีเป็นหลักค าสอนแก่อนุชนท้ังหลายได้ตระหนักถึงความหมาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตน
ให้เข้าถึงหลักส าคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งความหมายของค าว่า “แช่” และ “แห้ง” เป็น
ความหมายท่ีบ่งบอกถึงภาวะและสถานท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

ค าว่า “แช่” หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงสภาวะท่ีมนุษย์เรานั้นเกิดมาเปียกชุ่มไปด้วย
กิเลส คือ โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ (ความหลง) หากเราท้ังหลายได้น าแนวทาง
พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ คือ การละซึ่งกิเลสท้ังปวงแล้ว ก็จะเข้าสู่หลักสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา 

ค าว่า “แห้ง” หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงสภาวะท่ีมนุษย์เรานั้นหมดซึ่งกิเลสท้ังปวงโดย
การประพฤติปฏิบัติตน คือ การไม่ท าบาปท้ังปวง ท าความดีให้ถึงพร้อม และท าจิตของตนให้บริสุทธิ์ 
ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและดับทุกข์โดยหลักธรรมอริยสัจ 4 คือ ความจริง 4 ประการ 
(ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 

ดังนั้น ค าว่า “แช่แห้ง” จึงมีความหมายทางพุทธปรัชญาว่า บุรุษหรือสตรีท่ีจมอยู่ในภาวะ
ความเปียกชุ่มของกิเลส 3 คือ โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ (ความหลง) กิเลสตัณหา 
อวิชชาต่าง ๆ ยอดมหาบุรุษหรือยอดสตรีเท่านั้นท่ีจะท าตัวให้แห้ง ให้พ้นจากภาวะความเปียกของ
กิเลสตัณหาท้ังหลายเหล่านี้ได้ เพราะค าว่า “แช่”  เปรียบก็คือ ต้นเหตุแห่งทุกข์ค าว่า “แห้ง” ก็ย่อม
หมายถึง ทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งตรงกับอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค รวมความท้ังหมดแล้ว
คือ หนทางแห่งพระนิพพาน นั่นเองหรืออีกนัยหนึ่งเมืองท่ีขึ้นต้นด้วย “แช่” คือ เมืองท่ีมีหอเจ้าฟูา 

 2.5.2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับชุมชน 

  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับชุมชนประกอบด้วย ข้อมูลด้านการปกครอง ด้านภูมิศาสตร์จ านวน
ครัวเรือนและประชากร ดังนี้ 

      1. ด้านการปกครอง ชุมชนบ้านแช่แห้ง หมู่ท่ี 3 ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน อยู่เขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว 

  โดยมผู้ีน าในหมู่บ้าน ได้แก่ 

            (1) นายสมบูรณ์ มาขวา  หัวหน้าคุ้ม 
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            (2) นายอนันท์ อินต๊ะใจ รองหัวหน้าคุ้ม 

            (3) พ่ออุ้ยสี มาขวา  ผู้น าทางศาสนา/พิธีกรรม 

            (4) นายศักดิ์ ทาป๎น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            (5) นายศักดิ์ มูลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            (6) นางบัวจันท์ อุทธิยา ประธานแม่บ้าน 

 บริบทการบริหารงานในหมู่บ้าน หมู่บ้านแช่แห้งเรียกกลุ่มตัวเองว่า “คุ้มแช่แห้ง” เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของบ้านฝายแก้วมีการคัดเลือกหัวหน้าคุ้มข้ึนมาปกครองกันเอง มีการเปล่ียนหัวหน้าคุ้ม
บ่อย มีกรรมการเพียงไม่กี่คนมีผู้น าตามธรรมชาติ เช่น ผู้น าทางด้านศาสนา/พิธีกรรม มีผู้น าด้านอื่น ๆ 
เช่น แม่บ้าน/อสม. มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเองระดับหนึ่ง 

   2. ด้านภูมิศาสตร์สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน เป็นท่ีต้ังของเนินภูเพียงแช่แห้ง 

    3. จ านวนครัวเรือนและประชากร ข้อมูลครัวเรือนและประชากรของชุมชน มีดังนี้ 

 จ านวนครัวเรือนในชุมชน  58 หลังคาเรือน 

  มีเลขท่ีบ้านจ านวน  54 หลังคาเรือน 

 ไม่มีเลขท่ีบ้านจ านวน  4 หลังคาเรือน 

  2.5.3 วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เก่ียวข้องกับชุมชนโบราณแช่แห้ง/พระธาตุแช่แห้ง 

    บ้านแช่แห้งเป็นหมู่บ้านท่ีเคยเป็นหมู่บ้านท่ีคู่กับวัดพระธาตุแช่แห้งฯ มาต้ังแต่สมัยสร้าง
เมืองภูเพียงแช่แห้ง (นาหอกนาดาบของเมืองภูเพียง) บ้านแช่แห้งเป็นหมู่บ้านท่ีมีหน้าท่ีท านุบ ารุงวัดแช่
แห้งฯ เมืองภูเพียงแช่แห้งย้ายไปต้ังเมืองใหม่ทางฝ่๎งแม่น้ าน่านทิศตะวันตกบ้านแช่แห้งถูกทอดท้ิงจาก
เมือง บ้านแช่แห้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบ้านฝายแก้ว (คุ้มแช่แห้ง) วัดแช่แห้งไปขึ้นอยู่กับพื้นท่ีของ
ต าบลม่วงต๊ึด แต่บ้านแช่แห้งยังอยู่กับต าบลฝายแก้วเหมือนเดิม ในขณะท่ีวัดพระธาตุแช่แห้งมีการพัฒนา
ทุก ๆ ด้านเป็นศูนย์กลางในเรื่องต่าง ๆ เช่น การศึกษา ท่องเท่ียว แต่บ้านแช่แห้งกลับขาดการพัฒนาใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค ความยากจน การศึกษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาชีพ มุมมอง
หมู่บ้านแช่แห้งถูกทอดท้ิงโดดเด่ียวหรือว่าชาวบ้านไม่สนใจโลกภายนอก 

1. อาชีพของประชากร ประชากรในชุมชนโบราณแช่แห้ง/พระธาตุแช่แห้งโดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวน ท าไร่ เช่น ท านาข้าวเหนียวข้าวจ้าว ปลูกถั่วเหลือง 
ถั่วฝ๎กยาว ถั่วลันเตา มะเขือเทศ เป็นต้น รวมไปถึงหัตถกรรมพื้นบ้านในครัวเรือนและค้าขายในหมู่บ้าน 
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ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของชุมชนแช่แห้งเป็นชุมชนโบราณมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง เช่น สุ่มไก่ 
ตะกร้า ก๋วยสลาก 

2. อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วยงานประเพณีส าคัญท่ีน่าสนใจ ได้แก่ งานประเพณี
หกเป็ง ปี๋ใหม่เมือง ตานสลากภัต ยี่เป็งต้ังธรรม (อ่านธรรมมหาเวสสันดรชาดก) งานสืบชะตา การส่ง
เคราะห์หมู่บ้าน บายศรีสู่ขวัญ ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน โดยเช่ือว่าเป็นการต่ออายุหรือ
ต่อชีวิตให้ยืนยาว มีความสุขความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ีจะบังเกิดขึ้น อีกท้ัง
ยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานต่อไป ในขณะท่ีประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” ด้วยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ มาสู่โลกมนุษย์หลังวันออกพรรษา อีกท้ังงานหัตถกรรมท่ีมาจากภูมิป๎ญญาท้องถิ่น คือ งานจัก
สานไม้ไผ่ นอกจากนี้ อาหารประจ าท้องถิ่น ได้แก่ แกงแค แกงฮังเล น้ าพริก (อ่อง หนุ่ม หมูค่ัว มะเขือ
เทศ ข่า) ขนมพื้นบ้าน ขนมเทียน ข้าวต้มโบ๊ะ (กล้วย เผือก ถ่ัว) 

3. ศาสนสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง กู่อัฐิของ
ครูบาป๎ญญาแช่แห้ง คูเมืองเก่า 2 ช้ัน (ช้ันนอกและช้ันใน) บ่อน้ าทิพย์ บ่อนางแมน ท้าวขาก่าน ท้าว
พรหมา ท้าวบุญสูงส าหรับการฟื้นฟูบ ารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกปุา ขุดลอก คู คลอง 
อีกท้ังยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ ได้แก่ การน าไม้ไผ่มาจักสาน การแปรรูปอาหาร  
น าปูนามาท าน้ าปู หน่อไม้ดอง ผักกาดดอง มีการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยท่ี
สมาชิกในชุมชนให้ความส าคัญและคุณค่ากับภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 4. ความเชื่อ การบูชาสักการะ ในชุมชนมีการบูชาเคารพสักการะท้าวขาก่าน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นความเคารพในระดับจิตวิญญาณ เป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในชุมชนซึ่งทางหมู่บ้านจัดเป็น
ประจ า ในช่วงเดือน 4 เหนือ หรือเดือนมกราคม โดยพ่ออุ๊ยศรี มาขวา เป็นข้าวจ้ า (ผู้กระท าพิธีในการ
เล้ียงเจ้าหลวงขาก่าน) และจัดอีกครั้งช่วงหกเป็ง(จัดร่วมกับชุมชนบ้านหนองเต่า) ของทุกปี 

 การนับถือผีปูุย่า มีการจัดเล้ียงประจ าปี และจัดเล้ียงส่วนบุคคล สืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ 
ส่งเคราะห์หมู่บ้าน (บ้าน คน) มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ทักษะท่ีหลากหลายครูบาป๎ญญาแช่แห้ง (โดย
พื้นเพเป็นคนบ้านแช่แห้ง) ถือเป็นบรรพบุรุษและผู้น าทางจิตวิญญาณพ่อศรี มาขวา มีความสามารถ
ด้านพิธีกรรมทางศาสนาท้ังงานมงคล และอวมงคล ความเช่ือ หมอสู่ขวัญพ่อถนัด สิงสาร มี
ความสามารถด้านการท าอาหารพื้นเมือง แกงฮังเลพ่อนวล อินต๊ะใจ ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน มี
ความสามารถด้านจักสาน ท ามีดพร้าไม้กวาดพ่อสมบูรณ์ มาขวา ผู้น าชุมชนในป๎จจุบัน มีความสามารถ
ด้านการไปุหญ้าคา (ไพคา)พ่อคล้าย วงค์เป็ง มีความสามารถด้านการจักสาน พ่อจันทร์ บุญมี มี
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ความสามารถด้านการจักสาน พ่อศักดิ์ มูลใจ มีความสามารถด้านหมอเมือง การเช็ดโปุงย า บ าบัดโรค
ด้วยคาถาพื้นเมืองพ่อช่วย กุลวะไชย มีความสามารถด้านการท าพิธีสะเดาะเคราะห์ การเล้ียงผีพ่อ
เกษม ผดุง มีความสามารถหลากหลายด้าน 

 ชุมชนโบราณภู เพียงเวียงแช่แห้ง มีประวั ติศาสตร์  วิถีประเพณี และเป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์ส าคัญของจังหวัดน่าน มีอาณาเขตแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 พื้นท่ีวัดพระธาตุแช่แห้ง 
ส่วนท่ี 2 ชุมชนโบราณแช่แห้ง และส่วนท่ี 3 ชุมชนโบราณหนองเต่า 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

             ในส่วนนี้เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ชุมชนและการศึกษาสภาพป๎ญหาและความต้องการของหมู่บ้านแช่แห้ง ดังนี้ 

 2.6.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการชุมชน 

 ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนจ านวนหลายงาน ได้แก่ 

 1. การจัดรูปแบบชุมชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ 

    นภัทร นาคสุทธิ์ 69 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดรูปแบบชุมชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ 
เพื่อการวางผังชุมชนท่ียั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนตลาดลาว ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนตลาดลาวมีความ
พร้อมและจ าเป็นต้องมีการจัดรูปแบบชุมชนใหม่ ซึ่งสภาพพื้นท่ีป๎จจุบันก าลังประสบป๎ญหาความเส่ือม
โทรมของสภาพแวดล้อม  ความหนาแน่นแออัดของอาคารพักอาศัย การให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานท่ี
ยังไม่ครอบคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ี การเข้าถึงพื้นท่ีไม่ได้รับความสะดวก มีถนนท่ีไม่ได้มาตรฐาน ขาดพื้นท่ีสี
เขียว การใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่สมคุณค่า ปล่อยให้ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า ประชาชนมีความเป็นอยู่ล าบาก 
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และจากการสัมภาษณ์ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบชุมชน
ท่ีประชาชนต้องการ พบว่า โครงการท่ีต้องการ คือ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบระบายน้ า 
การเช่ือมต่อระบบถนนให้เดิน ทางเข้าทางออกสะดวกสบาย การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ส่วนสาธารณะ 
สนามเด็กเล่น การพัฒนาแหล่งงานในชุมชน การพัฒนาพื้นท่ีริมน้ าให้เป็นย่านการค้า 

 

 
                                                             

69 ณภัทร  นาคสุทธ์ิ, "การจัดรูปแบบชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพ่ือการวางผังชุมชนที่ย่ังยืน 
กรณีศึกษา: ชุมชนตลาดลาว", รายงานการวิจัย , (สถาป๎ตยกรรมศาสตร์:วิทยาเขตบางเขน, 2555), หน้า 49. 
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 2. กระบวนการสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วม 

สมศรี ศิริขวัญชัย70 ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วน
ร่วม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนร่วม (Participatory Action Research:PAR) 
โดยมีกระบวนท่ีศึกษาท่ีส าคัญ คือ (1) การประเมินสภาพท่ัวไปและรวบรวมข้อมูลชุมชน (2) การหา
ความหมายและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต (3) การคัดเลือกองค์ประกอบและตัวช้ีวัด                               
(4) การตรวจสอบองค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาระบบถ่วงนาหนักและ                       
(5) การประเมินผลศักยภาพในการสร้างตัวชี้วัดของกลุ่มเปูาหมาย โดยท่ีผลการศึกษาได้องค์ประกอบ
คุณภาพช ีว ิต 6 องค ์ประกอบ กล ่าวค ือ  ( 1)  ด ้านหล ักประก ันช ีว ิต  (2)  ด ้านครอบคร ัว                              
(3) ด้านส่ิงแวดล้อม (4) ด้านความสุขทางใจ (5) ด้านสังคม และ (6) ด้านร่างกายและจิตใจ  

 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    จิระ สุขแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาบทบาทผู้น า
ท้องถิ่นและความรู้ความเข้าใจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งตามป๎จจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้น าท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลขุนพัด 

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 บทบาทของผู้น าท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานโดยรวมอยู่ระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.99 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามป๎จจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศและ
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่ างกัน 
โดยรวมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมศรี ศิริขวัญชัย, “กระบวนการสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนรวม”, วารสารสาธารณสุข
และการพัฒนา. 2548  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : 61. 
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 เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง 71 ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถของผู้น าหมู่บ้านเพื่อการ
ส่งเสริมปุาชุมชน  พอสรุปได้ว่า ป๎ญหาการใช้และการจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ีเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ เป็นนิมิต
หมายท่ีดีท่ีท าให้ทุกฝุายได้หันมาให้ความสนใจและเอาใจใส่ โดยเป็นท่ีเข้าใจกันอย่างชัดเจนว่า การค้า
และการอุตสาหกรรมปุาไม้แบบเดิมท่ีเคยท ากันมานั้น ท าให้ทรัพยากรปุาไม้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการและไม่สามารถด าเนินการเช่นนั้นได้อีกต่อไป ยุทธวิธีใหม่จึงได้เกิดขึ้นตามความต้องการในการ
จัดการปุาไม้ท่ีเรียกว่า “วนศาสตร์ชุมชน” วิธีการนี้ได้เน้นหนักอย่างมากของการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม้โดยประชาชน โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
ผู้น าหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมปุาชุมชน กล่าวคือ 

ประการท่ี 1 ก่อนด าเนินงานควรท าการศึกษาให้ทราบว่าองค์กรหรือสถาบันใดในหมู่บ้าน
มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาให้มีความสามารถในการส่งเสริมปุาชุมชน 

ประการท่ี 2 การพัฒนาความสามารถของผู้น าเพื่อส่งเสริมปุาชุมชนอาจมีหลายวิธีการควร
เลือกใช้วิธีการท่ีชาวบ้านมีส่วนร่วมโดยตรง 

ประการท่ี 3 การด าเนินการส่งเสริมปุาชุมชนในท านองเดียวกันนี้ ผู้ด าเนินการควรมีก าลัง
ความสามารถในการจัดการพันธุ์ไม้และส่ิงจ าเป็นให้พอและให้ได้ตามความต้องการของชุมชน 

ประการท่ี 4 รัฐหรือทางราชการควรมีนโยบายท่ีแน่นอนในการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้าน 
เพื่อให้เป็นแกนน าประชาชนในการปฏิบัติ และขยายผลการส่งเสริมปุาชุมชนให้ได้ผลกว้างขวางยิ่งขึ้นไป 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

    สิทธิชัย ตันศรีสกุล72 ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุมชนท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปุาโคก
หินลาด ชุมชนหนองโดนท่าตูม ชุมชนปุาโคกใหญ่ ชุมชนดอนมัน ชุมชนศรีสุข และชุมชนบ้านแพง
ชุมชนละ 5 คน รวมท้ังหมดจ านวน 30 คน 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน70 แห่ง แห่งละ 1 คน จ านวน 70 คน 3) กลุ่มผู้เช่ียวชาญพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชน
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 เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง, "การพัฒนาความสามารถของผู้น าหมู่บ้านเพ่ือการส่งเสริมปุาชุมชน" , วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-ต.ค. 2534) : 65-71. 

72
 สิทธิชัย ตันศรีสกุล, "ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนย่ังยืน กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดมหาสารคาม", วารสารช่อพะยอม, ปีที่ 21(2553): 51 - 52. 



64 

 

อย่างยั่งยืน จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ท าการวิจัยต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2552 
ถึง 31 พฤษภาคม 2553 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแทนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 32.5 
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62 การศึกษา จบช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 49 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท โดยป๎จจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 3 
ป๎จจัยหลัก ได้แก่ ป๎จจัยการบริหารจัดการด้านธุรกิจชุมชน ป๎จจัยการบริหารจัดการด้านสังคม ป๎จจัย
การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

ส าหรับรูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม 8 มี ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะห์ป๎ญหาชุมชน 3) การจัดล าดับความต้องการและป๎ญหา
ชุมชน 4) การวางแผนแก้ป๎ญหา 5) การพิจารณาวิธีการด าเนินงาน 6) การด าเนินงาน 7) การ
ประเมินผลงาน และ 8) การทบทวนเพื่อแก้ไขป๎ญหาและอุปสรรค เมื่อผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เช่ียวชาญตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Mdn>3.50 และ IQR <1.50) พบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคามนี้จึงมีความเหมาะสมต่อชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม 

 5. กระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็ง 

    วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ 73ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็ง : รูปแบบ 
ป๎จจัยและตัวช้ีวัด มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ เพื่อศึกษาความเป็นมา กระบวนการจัดการ รูปแบบ ป๎จจัย
และตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งของไทย อีกท้ังเพื่อศึกษาป๎จจัยและเงื่อนไขท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
จัดการชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการจัดการ รูปแบบ ป๎จจัยและ
ตัวช้ีวัดชุมชนเข้มแข็งของสังคมไทย ตลอดจนเพื่อน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้ ท่ีเหมาะสมกับ
กระบวนการเสริมสร้างตัวช้ีวัดชุมชนเข้มแข็งของไทย อันไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งท่ียั่งยืน 

 โดยผลการศึกษาพบว่า มีกระบวนการจัดการท่ีส าคัญ 7 ประการ ท่ีก่อให้เกิดศักยภาพของ
การพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง ได้แก่ 1) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) กระบวนการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้3) กระบวนการฟื้นฟูผลิตซ้ าและสร้างใหม่ 4) กระบวนการการใช้สิทธิชุมชน

                                                             

 73วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, “กระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็ง: รูปแบบ ป๎จจัยและตัวชี้วัด”, วารสารรัฐ
ประศาสนศาสตร์ , (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2553),ปีที่ : 8  ฉบับที่ : 2  : 119-158.   
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และข้อบัญญัติของชุมชน 5) กระบวนการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน 6) กระบวนการของเครือข่าย
การพัฒนา และ 7) กระบวนการด้านการจัดการตนเอง 

 6. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 

    ลัญจกร นิลกาญจน์74ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนบ้านเขาเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 ต าบลนพพิต า อ าเภอนพพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชนบ้านเขาเหล็ก หมู่ท่ี 2 ต าบลนพพิต า อ าเภอนพพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัย
ศึกษาชุมชน พื้นท่ีในการศึกษาวิจัย ก าหนดพื้นท่ีเจาะจงคือ บ้านเขาเหล็กหมู่ท่ี 2 ต าบลนพพิต า 
ขั้นตอนการวิจัยก าหนดขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่อศึกษาสภาพบริบทชุมชนท่ีมีส่วนต่อการ
พัฒนาศักยภาพผู้ชุมชน อีกท้ังเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ตลอดจน
เพื่อถ่ายทอดและขยายผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการปฏิบัติการ
ฝึกอบรม ได้แก่ ผู้น าชุมชนและสมาชิกชุมชนบ้านเขาเหล็ก โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) จากผู้ท่ียินดีเข้าร่วมโครงการปฏิบัติฝึกอบรม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสังเกต การสนทนากลุ่ม  

 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนบ้านเขาเหล็กมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นท่ี 
1 คือ การสร้างองค์ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน โดย
กระบวนการสร้าง องค์ความรู้ให้กับผู้น าชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการรู้จักตนเอง ด้านความ
รับผิดชอบและด้านตัดสินใจ ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านการรู้จักผู้อื่น ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
พัฒนาจิตส านึกความรับผิดชอบโดยหน้าท่ีและรับผิดชอบด้วยอุดมการณ์ด้านการท างานเป็นทีม ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านการปรับเปล่ียนวิธีคิด  

 ขั้นท่ี 2 คือ การฝึกทดลองปฏิบัติ กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชนบ้านเขาเหล็กโดยการฝึกปฏิบัติให้กับผู้น าชุมชนมี กระบวนความคิดและการปฏิบัติท่ีทุกฝุาย
เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน โดยการท างานด้วยกัน ใช้ความพยายามร่วมกันและไม่มาเป็นปรป๎กษ์ต่อกัน วิธี
ส่งเสริมให้คนมีความรักกันและมีความรู้ร่วมกันมีการคนคว้าวิจัยจนได้เครื่องมือขึ้นมาซึ่งเป็นวิธีการและ
เทคนิคในการเอาคนท่ีจะท างานร่วมกันท้ังหมดในระบบเข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยการท าให้ทุกคนเกิดการยอมรับและช่ืนชมคนอื่นโดยไม่รู้สึกหรือแสดง การต่อต้านหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ อีกท้ังมีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีแต่ละคนมีอยู่มาช่วยกันก าหนดวิธีการส าคัญ

                                                             

 74 ลัญจกร นิลกาญจน์, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนบ้านเขาเหล็ก หมู่ที่2 ต าบลนพพิต า 
อ าเภอนพภิต า จังหวัดนครศรีธรรมรา”,รายงานการวิจัย,( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2546). 

http://newtdc.thailis.or.th/result.aspx?ntk=contributor_facet1&ntt=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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หรือยุทธศาสตร์(Strategy) ท่ีจะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรืออุดมการณ์ร่วมของกลุ่มได้อย่างดีท่ีสุด 
รวมไปถึงการน า “วิธีการส าคัญ” มาก าหนดเป็น “แผนปฏิบัติการ” (Action plan) 

 ขั้นท่ี 3 คือ การปฏิบัติการจริงในพื้นท่ี กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน โดยให้ผู้น าชุมชนน าแผนปฏิบัติลงปฏิบัติจริงในพื้นท่ี เป็นการเรียนรู้ร่วมกันท้ังผู้น า
และประชาชนท่ัวไปจะเห็นความโดดเด่นของผู้น าและสร้างความมั่นใจให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 
ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนแสดงศักยภาพภายในตัวตนท่ีมีอยู่มาใช้ในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแผนกิจกรรมท่ีผู้น าชุมชนระดมความคิดในการพัฒนา
ศักยภาพ เช่น กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ 
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  

 ขั้นท่ี 4 คือ การถ่ายทอดและขยายผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน กระบวนการ
ถ่ายทอดและขยายผลการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนท้ังภายในและภายนอกชุมชนไปใช้กับชุมชนอื่น โดย
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังชุมชน วัด สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการท ากิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีความต่อเนื่อง เป็นการสนับสนุนส่งเสริมและประสานการด าเนินงานในรูปแบบ
เครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนบ้านเขาเหล็กไปวิพากษ์                     
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนมี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นท่ี 1 การรู้จักตนเอง                      
การก าหนดศักยภาพที่ผู้น าชุมชนต้องการพัฒนา และขั้นท่ี 2 ด าเนินการพัฒนา เป็นกระบวนการการ
สร้างองค์ความรู้การฝึกทดลองปฏิบัติ การปฏิบัติจริงในพื้นท่ีและการถ่ายทอดขยายผลการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

  2.6.2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านแช่แห้ง 

              การศึกษาสภาพป๎ญหาและความต้องการของหมู่บ้านแช่แห้งมีดังนี้ 

     1. กิจกรรมที่มีการพัฒนาในหมู่บ้าน ได้แก่ (1) ท าการฟื้นฟูการฟูอนล่องน่าน (2) ท า
การฝึกตีกลองล่องน่าน (3) ท าการฟื้นฟูการฟูอนมองเชิง (4) ท าการฝึกตีกลองมองเชิง (5) กลุ่มแม่บ้าน
ตัดตุง (6) ท าการฝึกเยาวชนฟูอนแง้น (7) การท าเครื่องบายศรีสู่ขวัญ (8) จัดต้ังกองทุนในรูปแบบบ้าน
มั่นคง 1 กองทุน และ (9) ท าการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่ 

      2. ความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ (1) เกิดมาเป็นคนบ้านแช่แห้ง มีความเป็นอยู่แบบ
พอเพียง (2) อยู่ใกล้วัดมีพระบรมธาตุแช่แห้งเป็นหลักชัยซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง (3) มีความ
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สามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน (4) ภูมิใจในความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของวัดพระธาตุแช่แห้ง 
(5) ภูมิใจในการรักษาประเพณีการเล้ียงเจ้าหลวง (เจ้าขาก่าน) (6) มีแหล่งทรัพยากรท่ีมีความส าคัญ 
และ (7) เยาวชนวัยรุ่นช่วยเหลือกิจกรรมในหมู่บ้านสม่ าเสมอ 

 3. ลักษณะเด่นของชุมชน ได้แก่ (1) เป็นชุมชนโบราณมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง 
(2) อยู่ใกล้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ (3) อยู่ใกล้วัดพระธาตุแช่แห้งเป็นวัดอารามหลวง 

 4. ลักษณะที่เป็นปัญหาและควรปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ (1) ความยากจน (2) ไม่มีผู้น าใน
พื้นท่ี (ผู้ปกครอง) (3) ขาดโอกาสทางการศึกษา (4) ขาดอาชีพที่มั่นคง (5) ขาดระบบสาธารณูปโภคท่ี
ดี (6) ขาดความใกล้ชิดในเรื่องต่าง ๆ จากผู้น าในหมู่บ้านหลัก (7) วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
หายไปจากเดิม และ (8) งบประมาณในการพัฒนาชุมชน 

 5. ความต้องการการพัฒนาได้แก่ การพัฒนาในด้านต่างๆทุกด้าน ควรขยายถนนเข้า
หมู่บ้าน การส่งเสริมอาชีพเสริมการมีกิจกรรมต่อเนื่องและต้องการเห็นเด็กและเยาวชนเป็นคนดี 

    6. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการพัฒนาสุขภาวะ ได้แก่การเสียดายโอกาสท่ีมีลูกหลาน
ของชุมชนขาดโอกาสในการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคไม่ถูกพัฒนาหรือไม่มีความเจริญ ประเพณี
วัฒนธรรมต่าง ๆ สูญหายไปและขาดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 

    7. แผนการพัฒนาภายในชุมชน เป็นแผนพัฒนาท่ีเกิดจากการร่วมกิจกรรมระหว่างนิสิตฯ 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน กล่าวคือ(1) การจัดต้ังคณะกรรมการหมู่บ้านให้ครบองค์ประกอบการ
บริหารงาน (2) การพื้นฟูในด้านประเพณีและวัฒนธรรม (3) การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
ให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ (4) การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เช่น การท่องเท่ียว                   
การเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ เสริมอาชีพรายได้ เช่นการเล้ียงสัตว์ สินค้า OTOP ปลูกพืชสวนครัว                   
(ผักสวนครัวรั้วกินได้) เป็นต้น (5) การพัฒนากลุ่มเยาวชนตามแนววิถีพุทธ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด การฝึกสมาธิ เพื่อให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 

    8. ความคิดเห็นอื่น ๆ ได้แก่ ควรพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับทางวิทยาลัยสงฆ์ฯ ด้วยมีความ
พอใจท่ีทางวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญทางหมู่บ้าน มีความรู้สึกดีใจท่ีมีการพัฒนาและมีกิจกรรมใน
หมู่บ้านมีความสุขมากขึ้น 

 

 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุ่มชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษา
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ๒) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ
น านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน    
๓) เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน      
บ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ พื้นท่ีและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 การวิ จัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จัยแบบผสมผสานท้ังวิ จัยในเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการ
แบบผสมผสาน ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องพระไตรปิฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม 
ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ 
ความสัมพันธ์ การจัดการชุมชน และกระบวนการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน ดังนี้ 
   (๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหนังสือ 
รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยอาศัยแนวคิด 
การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนเป็นกรอบในการศึกษา  
   (๒) ท าการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการน านโยบายสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน ท้ังในระดับนโยบาย ประชาชน องค์กร/สถาบันการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดน่าน  
   (๓) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนในมิติต่างๆ  
   (๔) สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบการ
ประยุกต์ใช้การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน  ๒) การศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) เพื่อทราบถึงแนวคิด หลักการ ความ
เป็นมา รูปแบบ ความสัมพันธ์ รูปแบบการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่



๖๙ 

 

ชุมชน ท้ังในระดับนโยบาย ประชาชน ชุมชน องค์กร/สถาบันการศึกษา ในพื้นท่ีท่ีเป็นกรณีศึกษา โดย
มีข้ันตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
   (๑)  ท าการศึกษาและคัดเลือก ชุมชน ท่ีด าเนินการขับเคล่ือนการน านโยบาย
สาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตามความส าคัญของเรื่อง คือ เป็นชุมชนท่ีมีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการน านโยบาย
สาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน 
   (๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้น าชุมชน 
ผู้น าทางธรรมชาติ นิสิตท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแช่แห้งและส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 20 - 30 คน 
   (๓) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการส่งเสริม
การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน ใน
ลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ศึกษาวิจัย 
   (๔) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาท่ีได้ท้ังจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม 
โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีส าคัญ คือแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ ความสัมพันธ์ รูปแบบ
การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนในมิติต่างๆ ท้ังนี้ เน้นการน าผลการ
ศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้รัฐบาล คณะสงฆ์ ผู้บริหาร และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของในระดับประเทศได้รับทราบ 
   ๕) สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
๓.๒ พ้ืนท่ีและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุ่มชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ได้แก่ ชุมชนบ้านแช่แห้ง   
องค์การบริการส่วนต าบลม่วงต๊ึด องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว 
 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้น าทางธรรมชาติ นิสิตท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน ท่ีมีบทบาทด้านทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
ชุ่มชน เพื่อให้เห็นแนวคิด หลักการ รูปแบบทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุ่มชน จ านวน 20 - 30 คน นอกจากนี้ยังมีการสนทนากลุ่ม ร่วมกับผู้มีบทบาท
ในการขับเคล่ือนทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุ่มชน 
 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  
 การด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมท้ังการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group)   ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการตั้งประเด็นหลักใน



๗๐ 

 

การศึกษาทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุ่มชน  โดย
ด าเนินการและใช้เครื่องมือท่ีส าคัญ ได้แก่  
 ๑) แบบสัมภาษณ์ (Inter View) โดยคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth 
Interviews)  ส าหรับผู้น าชุมชน ผู้น าทางธรรมชาติ นิสิตท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ผู้บริหารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชน ท่ีมีบทบาทด้านทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่ชุ่มชนโดยพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีพัฒนาจากเอกสาร รายงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหา
ท่ีส าคัญ เช่น แนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุ่มชน 
 ๒) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยด าเนินการร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้น าทาง
ธรรมชาติ นิสิตท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ท่ีมีบทบาทด้าน
การส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุ่มชน โดยมีประเด็นสนทนา
เช่น รูปแบบและการพัฒนาแนวคิด รูปแบบการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่ชุ่มชน การติดตามผลการด าเนินการ  

 ๓) การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ 
ท่ีจะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์  และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงรูปแบบการ
ส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุ่มชน 

 ดังนั้น จึงมีเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
 ๑) แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (Inter view Guideline) และแนวค าถามส าหรับ

การสนทนากลุ่มส าหรับผู้น าชุมชน ผู้น าทางธรรมชาติ นิสิตท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน 

   
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการส ารวจรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ท่ีมุ่งเน้น
ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีถูกเจาะจงให้เป็นผู้ให้ข้อมูลสะท้อนข้อมูลระดับบุคคล  และ/หรือสะท้อนข้อมูลผ่าน
การเป็นตัวแทนกลุ่มหรือตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีศึกษา โดยผู้วิจัยได้ท าการนัดหมายบุคคลท่ีเป็นผู้ให้
ข้อมูลท่ีส าคัญไว้ก่อนหน้า เมื่อถึงเวลานัดหมายผู้วิจัยก็จะไปตามเวลา แต่บางครั้งก็จะไม่พบผู้ให้ข้อมูล
ท่ีส าคัญเนื่องจากออกไปท างาน ผู้วิจัยต้องเพียรพยายามกลับไปใหม่ เมื่อพบผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญอีกครั้ง
ก็จะท าการสัมภาษณ์ทันที การนัดหมายจึงไม่มีผลต่อโอกาสในการสัมภาษณ์มากนัก หากผู้วิจัยไปพบ
ครั้งแรกแล้วขอสอบถามข้อมูลท่ียังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะถือโอกาสนัดหมายไว้เพื่อท าการสัมภาษณ์
ในครั้งต่อไป โดยมีวิธีปฏิบัติ ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกดังนี้ 
         (1) การตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเบื้องต้น (Community Meeting) เป็นกระบวนการในขั้นตอน
เริ่มต้นของการด าเนินงานวิจัย เป็นการบูรณาการวิจัย เข้าถึงพื้นท่ีศึกษาของโครงการ โดยการให้
นักวิจัยได้เรียนรู้และสัมผัสกับสภาพแวดล้อมชุมชน อย่างใกล้ชิดเพื่อท่ีจะได้วางแผนการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของการวิจัยต่อไป โดยท่ัวไปการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเบื้องต้น 
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เปรียบเสมือนกับการเรียนรู้ “ภูมิสังคม” ของพื้นท่ีเป้าหมาย อันประกอบด้วยประเด็นการตรวจเยี่ยม
ในด้านต่างๆ 
         (2) การส ารวจ/ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา เป็นการศึกษาเรียนรู้
ข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพ และลักษณะภูมิประเทศของชุมชน เป้าหมาย เพื่อท่ีจะน าข้อมูลมาใช้ใน
การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การกระจายตัวของชุมชน ความสามารถของชุมชน  
        (3) การส ารวจ/ศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมของพื้นท่ีศึกษา เป็นการศึกษาเรียนรู้
ข้อมูลทางสังคมของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จารีตของชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        (4) การสัมมนากลุ่ม (Focus Group)  ผู้น า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเข้าพบพูดคุย 
โดยท่ัวไปนักวิจัยจะให้มีผู้น าทางซึ่งเป็นบุคคลในชุมชน ซึ่งเป็นท่ีรู้จักของสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ประสาน
ให้เกิดการพบปะพูดคุย โดย ประเด็นของการพบปะพูดคุยประกอบด้วย  
             - การแนะน าตัวของคณะผู้วิจัย  
             - การช้ีแจงวัตถุประสงค์/กระบวนการวิจัยและผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์  
             - การสอบถามประเด็นส าคัญของของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
             - การเตรียมพร้อมในการศึกษา/ส ารวจ/การสนทนากลุ่มเจาะจง  
 (5) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง มีข้อมูล
หลายส่วนท่ีต้องท าการรวบรวมข้อมูลมาประกอบกันให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้รับค าแนะน าจากผู้อาวุโสในการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) เมื่อได้รายช่ือแล้ว ผู้วิจัยก็จะนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูล หรือไม่ก็เชิญผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้
ด้วยตนเองเพื่อมาร่วมพูดคุยกันเป็นกลุ่มซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

 (6) การเก็บข้อมูลทุกครั้ง ผู้วิจัยได้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อสามารถจดจ าข้อมูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ หรือบางครั้งใช้วิธีการบันทึกเทปในการสัมภาษณ์ ส าหรับบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยจะท าการจดบันทึกทันทีท่ีสังเกตเห็น โดยใช้เวลาในช่วงตอนกลางคืนใน
การเรียบเรียงข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกเทป นอกจากนี้ได้ถ่ายรูปบุคคลและส่ิงต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ท างาน เพื่อประกอบข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบบริบท (Context 
Content Analysis Technique) ท้ังนี้การวิเคราะห์ข้อมูลได้วิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์  และวิเคราะห์โดยผู้วิจัยน า
ข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วมาจัดท าให้เป็นระบบ หาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ ท้ัง
เช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้สามารถน าไปสู่ความเข้าใจต่อการเปล่ียนแปลง
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ปรากฏการณ์และรูปแบบความเข้าใจกับความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลท่ีรวบรวมมา 
เพื่อน าเสนอรายงานผลภาพรวมตามวัตถุประสงค์ท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่ 

1) เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
2) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
3) เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  
2. การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทาง

วิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีเช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเช่ือมโยง เพื่อน าไปสู่
การพิสูจน์ท่ีเป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง 
 
๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการ
ส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  
จังหวัดน่าน เพื่อให้เห็นแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย ชุมชน 
องค์กร และปัจเจกบุคคลต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี                      
ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะและการน านโยบายสาธารณะไปสู่ภาคการปฏิบัติต่อชุมชน รวมถึง
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้
น ามาเรียบเรียงและน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

4.1 นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       
4.2 การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน                                    
4.3  แนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง                                                                                                                              
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน                                        
4.5 องค์ความรู้แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 

4.1 นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

นโยบายสาธารณะ หมายถึง การบริการหรือกิจกรรมท่ีรัฐจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนรวม โดยเป็นกิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการหรือ
อยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนและสร้างการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและ
สังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม โดยมีหลักการท่ีเป็นประเด็นส าคัญใน
การจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะต้องด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื่อง และความ
โปร่งใสในการให้บริการ 

นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นในท่ีนี้หมายถึงทิศทาง แนวทาง แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกท่ีจะท าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือตอบสนองต่อปัญหาของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นแต่ละท้องถิ่นจะมีนโยบายสาธารณะท่ีแตกต่างกันตามสภาพปัญหาและศักยภาพ
การพัฒนาของท้องถิ่นนั้นๆ 

ในอดีตท่ีผ่านมาเรามักไม่ค่อยคุ้นเคยและไม่แน่ใจด้วยซ้ าว่าเรามีนโยบายสาธารณะของ
ท้องถิ่นหรือไม่ เพราะการพัฒนาท้องถิ่นมักเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาล องค์กรปกครองท้องถิ่น

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1


๗๔ 

 

ท างานประจ าเล็กๆ น้อยๆ มีสภาพเหมือนเป็นแขนขาของรัฐบาลท่ีน านโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติใน
พื้นท่ี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือความอิสระของการก าหนดนโยบายการพัฒนาของท้องถิ่นตนเอง
ถูกจ ากัดด้วยกระบวนทัศน์แบบรวมศูนย์ของคนท่ีเกี่ยวข้องและด้วยทรัพยากรการบริหารรวมทั้งกรอบ
ของกฎหมาย  อย่างไรก็ตามสภาพการณ์ปัจจุบันคล่ีคลายเป็นอย่างยิ่ง สังคมเริ่มตระหนักว่าการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบรวมศูนย์ท่ีรัฐบาลถึงทางตัน การพัฒนาท้องถิ่นโดยรัฐท่ีผ่านมาส่งผลให้ท้องถิ่นไทย
มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ละท้ิงภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดความเป็นตัวตนและความหลากหลายในวิถีทาง
ความคิด และปัญหาท่ีส าคัญคือ ประโยชน์จากการพัฒนากลับไม่ได้ตกอยู่ในมือคนท้องถิ่น รวมท้ัง
ส่งผลให้คนท้องถิ่นขาดความรักและความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น การย้ายถิ่นเพื่อหาหนทางชีวิตท่ี
ดีกว่าในเมืองหลวงเป็นปัญหาประการหนึ่งจากการพัฒนาท้องถิ่นโดยส่วนกลาง 

สภาพการณ์ท่ีคล่ีคลายดังกล่าวยังเห็นได้จากกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ชัดเจนท่ีส่งเสริมการกระจายอ านาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่น
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ รวมท้ังเปิดโอกาสให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องของท้องถิ่นเอง ดัง
วรรคหนึ่งในมาตรา 78 กล่าวว่ารัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง นอกจากนั้น มาตรา 282-290 ยืนยันหลักการความเป็นอิสระและเสริมอ านาจองค์กร
ปกครองท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะ มาตรา 284 กล่าวว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นท้ังหลายย่อมมี
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง 
และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเอง 

นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว ระบบการเข้าสู่ต าแหน่งของผู้บริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ่นท่ีเปล่ียนจากทางอ้อมมาสู่การเลือกต้ังผู้บริหารทางตรงเอื้อต่อการเกิดนโยบาย
สาธารณะของท้องถิ่น เพราะผู้สมัครผู้ว่ากทม. นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต.จ าเป็นต้อง
น าเสนอนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชนในการรณรงค์เลือกต้ัง การเลือกต้ังท้องถิ่นเริ่มเป็น
การเมืองของนโยบายมากขึ้น อย่างน้อยก็เห็นการประกาศนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากทม. นายก อบจ.
และนายกเทศมนตรีเมืองใหญ่ๆ 

ภายใต้โอกาสทางกฎหมายและบริบททางการเมือง จริงๆแล้วมีการคาดหวังให้ องค์กร
ปกครองท้องถิ่นพัฒนานโยบายสาธารณะของตนเอง ไม่ใช่รอการส่ังการจากส่วนกลางหรือท าตาม
อย่างกัน หากแต่ประเด็นส าคัญคือ ถึงแม้องค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ได้รับการกระจายอ านาจใน
การตัดสินใจในนโยบายสาธารณะของท้องถิ่นไม่ได้หมายความว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นผูกขาด
อ านาจการก าหนดนโยบายสาธารณะแต่เพียงผู้เดียว โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ 
ในท้องถิ่น 

ส่ิงท่ีน่ากลัวท่ีสุดหลังการกระจายอ านาจ คือ องค์กรปกครองท้องถิ่นผูกขาดอ านาจ
ตัดสินใจ ขยายอาณาจักร อาคารสถานท่ี คน และสร้างกฎระเบียบข้อบังคับเหมือนเป็นหน่วยงาน
ราชการ รวมท้ังปิดประตูท างาน ซึ่งผลการพัฒนาคงไม่ต่างจากการพัฒนารวมศูนย์ในอดีต ผู้บริหาร
องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องตระหนักว่าการปกครองท้องถิ่นอยู่บนพื้นฐานของการให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นร่วมดูแลชุมชนของตนเอง และการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นหรือการแก้ไขปัญหาเป็น
เรื่องของทุกส่วนในท้องถิ่น ค าว่า”ท้องถิ่น”มีความหมายกว้างขวางกว่า”องค์กรปกครองท้องถิ่น” 
ท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรสังคม ธุรกิจ กลุ่ม ชุมชนและประชาชน จุดเน้น



๗๕ 

 

ส าคัญของการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดีคือ การท่ีองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของการ
สร้างเครือข่ายนโยบายและดึงทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมดุลเพื่อให้นโยบายสาธารณะนั้นเป็นไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริการส่วนต าบล และกรุงเทพมหานคร มีอ านาจและหน้าท่ี
ในการจัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามท่ีได้รับมอบหมาย และก าหนดให้รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรเงิน
อุดหนุนและเงินจากการจัดสรรภาษีและอากร เพื่อให้การด าเนินการด้านบริการสาธารณะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  โดยภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากรัฐแบ่งออกได้เป็น 4 
ด้านหลัก คือ  

1. ด้านการจัดบริการสาธารณะท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างถนน ทาง
ระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ และการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริการ
สาธารณะสุขมูลฐาน การจัดการศึกษาท้องถิ่น และการบริการสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในท้องถิ่น  

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ เช่น การป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดบริการห้องน้ าสาธารณะในท้องถิ่น  

4.ด้านสุดท้ายคือ ด้านการลงทุน ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม เช่น การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและอาชีพ การพัฒนาป่าชุมชน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถิ่น  เป็นต้น 

สภาพบริบทการบริหารงานในหมู่บ้าน หมู่บ้านแช่แห้งเรียกกลุ่มตัวเองว่า “คุ้มแช่แห้ง” 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบ้านฝายแก้วมีการคัดเลือกหัวหน้าคุ้มขึ้นมาปกครองกันเอง มีการเปล่ียน
หัวหน้าคุ้มบ่อย มีกรรมการเพียงไม่กี่คนมีผู้น าตามธรรมชาติ เช่น ผู้น าทางด้านศาสนา/พิธีกรรม มี
ผู้น าด้านอื่น ๆ เช่น แม่บ้าน/อสม. มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเองระดับหนึ่ง บริบทของสภาพ
ชุมชนโดยภายในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ การเกษตร และรับจ้างท่ัวไป สภาพของการ
ปลูกสร้างบ้านภายในชุมชนนิยมปลูกบ้านช้ันเดียวรั้วบ้านท าจากไม้ไผ่ หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตของ
พื้นท่ีในบ้านของตนเอง มีร้านค้าภายในชุมชน 1 แห่ง ถนนเข้าหมู่บ้านท าจากคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หากมองโดยภาพรวมของสภาพชุมชนสามารถบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนถือว่าค่อนข้างมี
รายได้ต่ า ในสภาพปัจจุบันของชุมชนบ้านแช่แห้งท่ีอยู่ภายใต้การบริการสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


๗๖ 

 

“นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังไม่มีความ
เหมาะสมกับชุมชนบ้านแช่แห้ง จากการสังเกตและเป็นผู้เก็บข้อมูลจ าเป็นพื้นฐานของ
ชุมชนท าให้ทราบว่า ประชาชนในบ้านแช่แห้งยังมีความสัมพันธ์ท่ีห่างไกลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน นั่นคือ ท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถท่ี
จะได้รับข้อมูลจากชุมชนในการน าไปประกอบการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อท่ีจะได้
น าสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาชุมชนแช่แห้งได้อย่างตรงจุด”59   

 

 ซึ่งในประเด็นนี้ อาจจะมีหลายๆ องค์ประกอบท่ีเป็นสาเหตุของการเข้าถึงข้อมูลท่ียาก 
หรือโอกาสในการเข้าถึง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของชุมชนแช่แห้งมีน้อยมากท้ังๆ ท่ีชุมชนไม่ได้
ห่างจากความเจริญของสังคมเมืองซึ่งสอดคล้องกับ 

  
  “นโยบายปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นยังขาดปัจจัยหลักและไม่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น นโยบายถนนเข้าหมู่บ้าน ยังเป็นถนนท่ีไม่
สอดคล้องกับโครงการท่ีหมู่บ้านท าประชาคมไปแล้ว โดยหมู่บ้านได้ท าประชาคมขอถนน
ด า หรือแหล่งน้ าก็ท าโครงการไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้าง แม้แต่ชาวบ้าน
แช่แห้งเองจะเขียนโครงการเข้าสู่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ก็ยังถูกดองไว้และยัง
ไม่มีการอนุมัติ ท้ังนี้ด้วยสมาชิกภายในชุมชนไม่ได้เข้าไปมีบทบาทภายในสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพราะหมู่บ้านแช่แห้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของหมู่บ้านฝายแก้ว
อีกทีหนึ่ง”60 ท้ังนี้ 
   

 “นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งในท่ีนี้คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว มีความเหมาะสมกับชุมชนของข้าพเจ้าเป็นบ่างอย่ าง
บางนโยบาย ซึ่งไม่ครอบคลุมท้ังหมด กล่าวคือ บ้านแช่แห้ง เป็นส่วนหนึ่งของบ้านฝาย
แก้ว นโยบายสาธารณะทุกอย่างท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วมีมาถึงก็ตกอยู่ท่ี
บ้านฝายแก้วท้ังหมด ไม่มาถึงชุมชนบ้านแช่แห้งโดยตรง ชุมชนแช่แห้งจะได้ก็ต่อเมื่อบ้าน
ฝายแก้วจัดสรรให้ (ซึ่งไม่เคยมีเลย) หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วจะจัดสรรให้ 
ก็ไม่เคยเห็นมีมาก่อน นอกจากทางชาวบ้านชุมชนแช่แห้งจะร้องขอเข้าไปทางองค์การ
บริหารส่วนต าบล เท่านั้นถึงจะได้มา เช่น ปัญหาเรื่องน้ าประปาไม่ถึง ถ้าชาวบ้านไม่เข้าไป
ขอทางองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ไม่เคยเหลียวแล สรุป คือนโยบายของทาง องค์การ

                                                             
59 สัมภาษณ์ วีรดา  มีชัย, อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 
60 สัมภาษณ์ ถนอม  ธิมา,นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 



๗๗ 

 

บริหารส่วนต าบลฝายแก้วยังไม่ค่อยมีความเหมาะสมกับชุมชนบ้านแช่แห้งเลยต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน”61  
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
  

“ผู้น าทางศาสนาของชุมชนท่ีกล่าวว่านโยบายสาธารณะขององค์บริหารส่วน
ต าบลนั้นไม่เหมาะสมกับบ้านแช่แห้ง จากสาเหตุท่ีกล่าวแบบนี้ด้วยเพราะว่า ได้ขอความ
ร่วมมือไปทางองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วขออะไรก็ไม่ได้ ขอท่ีปรึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไปก็ไม่มีความร่วมมือกับบ้านแช่แห้งเลย”62 

 

 ในส่วนของภาคประชาชนผู้รับการให้บริหารหรือเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากตัวนโยบาย  
 
“ตัวนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นไม่ถึงบ้านแช่แห้ง เพราะ

ด้วยบ้านแช่แห้งขึ้นอยู่กับบ้านฝายแก้ว นโยบายต่างๆท่ีก าหนดขึ้นมาก็มาไม่ถึง ชุมชน
อย่างแท้จริงหากจะได้ก็เพียงส่วนท่ีหลุดเหลือจากบ้านฝายแก้วแล้วเท่านั้น จึงเป็นเหตุท่ี
ท าให้มองว่าไม่มีเหมาะสมกับบ้านแช่แห้ง ชุมชนถูกมองข้าม ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องขยะ
หากไม่วิ่งเต้นก็ไม่ได้ ขอไฟรายทางก็ใช้ระยะเวลานานกว่าท่ีจะได้มาก ซึ่งไฟรายทาง
ภายในชุมชนมีไม่ถึง 20 ด้วง โดยชาวบ้านต้องวิ่งหาองค์การบริหารส่วนต าบลเอง” 63 

 
  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  
 

  “ตัวนโยบายสาธารณะนั้นยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากชุมชนบ้านแช่
แห้งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านฝายแก้ว การพิจารณาโครงการต่างๆ ท่ีเป็นรูปแบบมติ
ประชาคม ชุมชนบ้านแช่แห้งจะเสียเปรียบ เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมในการพิจารณา
โครงการ”64 

 
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าในทัศนคติของชุมชนบ้านแช่แห้งท่ีมองต่อตัว

นโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วนั้น ในภาพรวมยังไม่มีความเหมาะสมด้วย
เพราะมีปัจจัยหลายอย่างท่ีท าให้ไม่สามารถจะขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะลงสู่ชุมชน ให้เกิดเป็น
มรรคเป็นผลได้อย่างแท้จริงได้นั้น ตัวอย่างเช่น ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ในส่วนของการปกครองขึ้นอยู่
กับบ้านฝายแก้ว ซึ่งบ้านฝายแก้วเองก็มีปัญหาเฉพาะของหมู่บ้านตนเองแล้ว อย่างท่ี วีระดา  มีชัยได้

                                                             
61 สัมภาษณ์ อนันต์  อินต๊ะใจ, รองหัวหน้าคุ้มชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 31 มกราคม 2561. 
62 สัมภาษณ์ พ่ออุ้ยศรี  มาขวา,ผู้น าทางศาสนาของชุมชนบ้านแช่แห้ง, วันที่ 25 มกราคม 2561. 
63 สัมภาษณ์ พ่อศักด์ ทาปัน, ผู้ทรงคุณวุฒิบ้านแช่แห้ง,วันที่ 25 มกราคม 2561. 
64 สัมภาษณ์ วิฑูรย์  จิณะเสน,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561. 



๗๘ 

 

พูดไว้ว่า นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังไม่มีความเหมาะสมกั บ
ชุมชนบ้านแช่แห้ง จากการสังเกตและเป็นผู้เก็บข้อมูลจ าเป็นพื้นฐานของชุมชนท าให้ทราบว่า 
ประชาชนในบ้านแช่แห้งยังมีความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน นั่นคือ 
ท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถท่ีจะได้รับข้อมูลจากชุมชนในการน าไปประกอบการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อท่ีจะได้น าสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาชุมชนแช่แห้งได้อย่างตรงจุด    
 ในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายสาธารณะและมีความใกล้ชิดกับการน านโยบายสาธารณะลงสู่
ภาคปฏิบัติ และยังเป็นกลไกขับเคล่ือนท่ีส าคัญต่อการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้น ได้มีความคิด
เป็นเกี่ยวกับประเด็นของตัวนโยบายสาธารณะท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
 

 “นโยบายและโครงการพัฒนานั้นมีความเหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนโดยภาพรวมของการปกครองในเขตต าบลฝายแก้ว มีความ
สอดคล้องกับศักยภาพและงบประมาณส าหรับการพัฒนา เนื่องจากนโยบายสาธารณะท่ี
เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นแนวทาง แผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ฝายแก้ว ได้เลือกท่ีจะกระท าเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้น 
จุดเริ่มต้นนั้นได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตรวจสอบและได้รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชน จึงออกมาเป็นตัวนโยบาย
ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติต่อชุมชน”65 

 

สอดคล้องกับ  “นโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วนั้นมีความ
เหมาะสมต่อชุมชนเพราะเป็นเรื่องส่วนรวมท่ีมีความส าคัญในการร่วมดูแลช่วยเหลือ 
ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการขับเคล่ือน พัฒนาร่วมสร้างบริหารสาธารณะ ความเสมอภาค 
เท่าเทียม การเข้าถึงแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย บนความต้องการตามสิทธิท่ีพึงจะได้รับและ
เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประชาชนโดยรวม”66 

 

 “นโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วนั้นมีความเหมาะสม
ต่อชุมชนบ้านแช่แห้ง เช่น ถนนท่ีเข้าหมู่บ้านเป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐานเป็นถนนคอนกรีท
เสริมเหล็ก เรื่องของขยะทางองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้บริหารจัดการเป็นอย่าง
ดี อีกท้ังเรื่องของประปาท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้” 67 
 

                                                             
65 สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ  กลาสี,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
66 สัมภาษณ์ พวงแก้ว  พรมมิ, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
67 สัมภาษณ์ พ่อถนัด  สิงห์สาร, ผู้ทรงคุณวุฒิของบ้านแช่แห้ง, วันที่ 20 มกราคม 2561. 



๗๙ 

 

“นโยบายสาธารณะนั้นยังต้องมีการพิจารณาท าความเข้าใจกับชุมชนอีกหน่อย 
เพื่อให้เป็นทางเลือกท่ีดีเนื่องจากชุมชนแช่แห้งเป็นอีกละแวกหนึ่งของบ้านฝายแก้วหมู่ท่ี 
3 ต าบลฝายแก้ว บ้านฝายแก้วก็มีปัญหาในเรื่องของชุมชนหนาแน่นอีกหมู่บ้านหนึ่งของ
ต าบลฝายแก้วท่ีอยากจะแยกหมู่บ้าน ส่วนชุมชนแช่แห้งถ้าไม่มีเขตปกครองของบ้านนิคม
กั้นกลางก็สามารถแยกรวมกับบ้านฝายแก้ว อีกแนวทางหนึ่งก็สามารถขึ้นรวมกับบ้าน
นิคมได้ ทางชุมชนจะมีความเห็นเป็นอย่างไร ในเรื่องของการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แก้ปัญหา ด้านงานโครงสร้างพื้นฐานนั้น ได้พิจารณาตามแผนงานท่ีผ่านจากประชาคม
ของหมู่บ้าน มาโดยตลอด ชุมชนแช่แห้งจะมขี้อเสียเปรียบเรื่องของการมีส่วนร่วมในเรื่อง
ของการลงมติในการประชุมประชาคมของชุมชน”68 

 

 “ในความเหมาะสมผมคิดว่านโยบายของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นจะต้องเป็นนโยบายท่ีจับต้องได้และเป็นนโยบายท่ีสามารถท าได้จริงและเกิดเป็น
รูปธรรมท่ีสามารถท าให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งพร้อมๆกับการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลัง
ทางสังคม ดังนั้นถ้าหากชุมชนบ้านแช่แห้งได้ฟื้นตัวและเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งก็แสดงว่า 
นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องมีความเหมาะสมกับชุมชนได้
อย่างแท้จริง”69 

 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและใกล้ชิด ผูกพันต่อตัว
นโยบายสาธารณะท่ีน าไปสู่ภาคปฏิบัติต่อชุมชนมองว่า นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลฝาย
แก้วท่ีคลอดออกมาและน าไปสู่การปฏิบัตินั้นมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนถึงแม้จะไม่ครอบคลุมในทุกๆด้านก็ตาม มองโดยภาพรวม
ท้ังหมดภายในเขตการปกครองของตนเอง ในส่วนของชุมชนบ้านแช่แห้งนั้นยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างท่ี
ตัวนโยบายไม่สามารถน าลงสู่ภาคปฏิบัติได้ ท้ังเรื่องเขตปกครอง การมีส่วนร่วม การจัดท าแผนฯลฯ 
แต่อย่างไรตัวนโยบายนั้นมีความเหมาะสมต่อชุมชน 
 

4.2 การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน 
 

การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงสู่ภาคปฏิบัติต่อชุมชนนั้นจะ
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นต้องดูตัวเป้าหมายของการน านโยบาย

                                                             
68 สัมภาษณ์บุญเลย  นุราช,รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
69 สัมภาษณ์ วรวุฒิ  มูลจันทร์,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 



๘๐ 

 

ไปปฏิบัติคือ ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของนโยบายนั้น ด้วยตัวช้ีวัดระหว่างความส าเร็จกับความ
ล้มเหลวจึงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งในการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถมองออกได้เป็น 3 แนวทาง คือ  

ในแนวทางแรก ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติวัดได้จากระดับความร่วมมือจาก
ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติท่ีมีต่อผู้ออกค าส่ังหรือผู้ก าหนดนโยบาย ถ้าระดับความร่วมมือมีสูงระดับของ 
ความส าเร็จก็จะสูงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันถ้าระดับความร่วมมือมีต่ า ก็ย่อมหมายความว่าระดับ
ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติก็จะมีอยู่สูง 

ในแนวทางท่ีสอง ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาได้จากเงื่อนไขท่ีได้มี
การบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนี้ตามภาระหน้าท่ีขององค์การท่ีรับผิดชอบด้วยความราบรื่นและ
ปราศจากปัญหา ถ้าการปฏิบัติใดเต็มไปด้วยความขัดแย้ง หรือมีอุปสรรคขัดข้องเกิดขึ้นมากเท่าใด 
ระดับของความล้มเหลวก็น่าจะมีสูงขึ้นเท่านั้น 

ในแนวทางท่ีสาม ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถพิจารณาได้จากการท่ี
นโยบายนั้นได้ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติระยะส้ัน (Short – run  performance) และได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (Impact) ตามท่ีพึงปรารถนาหรือไม่ 

หากวิเคราะห์เปรียบเทียบการวัดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 3 แนวทาง
ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ในแนวทางแรกนั้นเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมของระบบราชการ ซึ่งอยู่ในความ
สนใจของนักทฤษฎีองค์กรเป็นส่วนใหญ่ แต่นักรัฐศาสตร์ และนักรัฐประศาสนศาสตร์ อาจให้ความ
สนใจน้อย เพราะหากผู้ปฏิบัติให้ความร่วมมือแค่ไหนก็ตาม ย่อมจะไม่มีความหมายเลยหากนโยบาย
นั้นไม่มีผลการปฏิบัติท่ีแน่ชัด แนวทางท่ีสองในสภาพความเป็นจริง นโยบายท่ีถูกน าไปปฏิบัติส่วนใหญ่ 
ย่อมเผชิญปัญหาและความขัดแย้งแทบท้ังส้ิน ดังนั้น การบอกว่าการน านโยบายใดไปปฏิบัติจะประสบ
ความล้มเหลวมากน้อยต่างกันเพราะการมีปัญหาหรือขัดแย้งนั้น อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนัก แนวทาง
ท่ีสาม มีขอบข่ายกว้าง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติในระยะส้ันว่า มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบายเพียงใด และก็ต้องดูถึงผลกระทบของนโยบายในระยะยาวว่า สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้เพียงใด ส่วนความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติก็คือ การไม่สามารถ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของนโยบายได้  การน านโยบายสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลไว้อย่าง
หลากหลายด้วยกัน พอท่ีจะสรุปได้ดังนี้ 

  

 “การน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติต่อชุมชนนั้นตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน ท้ังนี้ไ ด้รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชน โดยเน้น



๘๑ 

 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย เป็นฐานหลักของการ
พิจารณานโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของตัวนโยบายอย่างจริงจัง”70 
 

“ในส่วนของการน านโยบายสาธารณะส่วนตัว คิดว่าเป็นเรื่องท่ีดีเพราะการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะมาใช้กับชุมชน สามารถเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีสามารถท าให้
เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ แต่บางครั้งในส่วนของท้องถิ่นเองอาจจะมีรูปแบบนโยบายท่ี
ไม่ค่อยชัดเจนมากนักเพราะบางครั้งชุมชนเองก็ยังไม่รู้ในเรื่องของค าว่านโยบาย แต่บาง
คนอาจพูดได้ คิดได้ หรือรู้ว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรในท้องถิ่นหรือชุมชน เขาก็จะแก้ปัญหา
แบบนี้แต่แท้จริงแล้วส่วนท่ีเขาคิด เขาท ามา เขาแก้ปัญหา นั่นคือ เกิดจากค าว่านโยบาย
นั่นเอง”71 
  

 “นโยบายในแต่ละปีท่ีผ่านมาได้ด าเนินการตามนโยบายครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่า
เรื่องของเสียงตามสาย ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน   ถนนเช่ือมระหว่างต าบลท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ไม่ว่าเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดแล้ว เช่นเรื่องของการก าจัดขยะมูลฝอยทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้น าลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างเต็มท่ี ท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในเรื่องของการให้บริการสาธารณะนี้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเอง”72 

 

 “การน านโยบายสาธารณะมาใช้กับชุมชนบ้านแช่แห้งนั้นเกิดขึ้นโดยการน า
กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ติดตามประเมินผลมาจากปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีบ้านแช่แห้ง จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการ
ตรงตามท่ีชุมชนต้องการและสามารถตอบโจทย์ของชุมชนได้73  ซึ่งสอดคล้องกับ วิฑูรย์  
จิณะเสน ท่ีมองการน านโยบายมาใช้กับชุมชนว่า เป็นไปด้วยดีเนื่องจากนโยบายของ
ผู้บริหารนั้น เป็นนโยบายท่ีเปิดกว้าง ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือว่าจัดสรรงบประมาณ  ณ  
จุดใดจุดหนึ่งหรือเอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของการ
น าลงสู่ภาคปฏิบัติต่อชุมชน”74  

 

                                                             
70 สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ  กลาสี,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
71

 สัมภาษณ์ วรวุฒิ  มูลจันทร์,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
72 สัมภาษณ์ บุญเลย  นุราช,รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
73

 สัมภาษณ์ พวงแก้ว  พรมมิ, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
74 สัมภาษณ์ วิฑูรย์  จิณะเสน,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561. 



๘๒ 

 

 “นโยบายท่ีน าสู่ภาคการปฏิบัติต่อชุมชนบ้านแช่แห้งนี้ ท าให้ชุมชนบ้านแช่แห้ง มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความเจริญในหมู่บ้าน ท้ังเรื่องของถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ าประปา 
การจัดการขยะในชุมชนเป็นต้น75 ในการน านโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติดังกล่าวนี้ บัวจันทร์  
อุทธิยา ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้อีกว่า  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วนั้นได้ มีการน า
นโยบายมาใช้เรื่องการจัดเก็บขยะ แยกขยะ ขยะขายได้ และน าเศษแก้วและขยะอันตราย
แยกออกจากขยะส่วนอื่น ซึ่งโครงการนี้ดี อยู่ท่ีเราจะท าแต่ขึ้นอยู่กับสมาชิกภายในชุมชน
จะให้ความร่วมมืออย่างไรบ้าง”76 
 

 จะเห็นได้ว่าการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นล่งสู่ชุมชนบ้านแช่
แห้งนั้นเกิดผลดีต่อชุมชน ด้วยการยอมรับของคนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางราชการในการน า
นโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ เป็นไปด้วยดีเนื่องจากนโยบายของผู้บริหารนั้น เป็นนโยบายท่ีเปิดกว้าง ไม่มี
การเลือกปฏิบัติหรือว่าจัดสรรงบประมาณ  ณ  จุดใดจุดหนึ่งหรือเอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ท้ังนี้ ท่ีได้กล่าวมาเป็นความคิดเห็นของผู้น านโยบายมาสู่ชุมชนหรือกล่าวได้ ว่าเป็น
หน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ปฏิบัตินโยบายสาธารณะอีกท้ังบุคคลในชุมชนส่วนหนึ่งท่ีเห็นว่ามีความ
สอดคล้อง และก่อเกิดประโยชน์ภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมท่ีจับต้องได้ ซึ่งการน านโยบาย
สาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้นยังมีสมาชิกภายในชุมชนและบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความเห็นท่ีแตกต่างหลากหลายโดยสามารถประมวลได้ ดังนี้ 

 

 “การน านโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ในปัจจุบันนี้ท่ี
น ามาใช้กับชุมชนบ้านแช่แห้งยังไม่ประสบความส าเร็จ ด้วยมีปัจจัยหลายๆด้าน ท่ีท าให้
การน านโยบายมาใช้ไม่ส าเร็จ ซึ่งขอแยกจุดด้อยของ 2 ส่วนให้เห็นภาพท่ีชัดเจนขึ้น
ดังนี้”77 
 

 ส่วนท่ีหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองควรจะมีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ี
จริงจังเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบายหรือแผนงานท่ีชัดเจน และ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆ และท่ัวถึง องค์การบริหารส่วนต าบลเองก็ควรมีการ
ถ่ายทอดความเข้าใจ และกลไกการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ให้ประชาชนเข้าใจ
มากกว่านี้ 

                                                             
75 สัมภาษณ์ นงนุช  อินต๊ะใจ, สมาชิกชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561. 
76 สัมภาษณ์ บัวจันทร์ อุทธิยา, ประธานแม่บ้านชุมชนบ้านแช่แห้ง, วันที่ 28 มกราคม 2561. 
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 สัมภาษณ์ วีรดา  มีชัย, อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 



๘๓ 

 

 ส่วนท่ีสอง ชุมชนบ้านแช่แห้ง ควรเปิดใจ เปิดตัวเอง เพื่อยอมรับการพัฒนาและยอมรับ
การเปล่ียนแปลงจากองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว และจากสังคมภายนอกท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และร่วมอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามของชุมชนเอาไว้อย่างควบคู่กัน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแช่แห้งเอง 
 

 “นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ท่ีน ามาใช้กับ
ชุมชนบ้านแช่แห้ง ไม่เป็นผลดีต่อชุมชนเท่าท่ีควรจะเป็น เพราะว่าชุมชนบ้านแช่แห้งไม่ได้
รับโดยตรงอย่างแท้จริงซึ่งต้องผ่านบ้านฝายแก้วก่อน ดังนั้นการน านโยบายสาธารณะไม่
สามารถน ามาใช้โดยตรงได้เลย  ต้องผ่านการลงประชามติกับบ้านฝายแก้วก่อน เพราะ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองเห็นว่าชุมชนบ้านแช่แห้งเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน
ฝายแก้ว จะท าอะไรต้องผ่านทางบ้านฝายแก้วก่อน องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วไม่
เคยจัดสรรผลประโยชน์มาถึงชุมชนบ้านแช่แห้งโดยตรงเลย ซึ่งท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อชุมชนบ้านแช่แห้ง สรุปคือ องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วไม่เคยน านโยบาย
สาธารณะมาใช้กับชุมชนบ้านแช่แห้งโดยตรง  ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”78 
 

“การปฏิบัติดังกล่าวยังเป็นการน านโยบายท่ีล้าหลังอยู่ไม่ทันต่อยุคสมัยท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การส่งเสริมอาชีพประชาชนเพื่อปากท้อง และความ
เป็นอยู่ยังไม่ดีขึ้น คนว่างงานมาก และมีอาชญากรรมเพิ่มข้ึน กลุ่มวัยรุ่นสูง มั่วสุม ด่ืมสุรา 
และยาเสพติด เครื่องสาธารณูปโภคยังมาไม่ถึงเท่าท่ีควรเครื่องอุปโภคขาดแคลนและมี
ราคาแพง”79 

 

 “นโยบายท่ีเข้ามามีไม่ค่อยมาก จึงน ามาใช้กับชุมชนได้ไม่เต็มศักยภาพท าให้ไม่มี
การพัฒนาหมู่บ้านไม่ว่าด้านใดๆ”80   

 

 อาจเป็นด้วยเหตุท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งมีจ านวนสมาชิกน้อยและไม่สามารถเป็นกระบอก
หรือฐานเสียงทางการเมืองให้กับนักการเมืองท้องถิ่นก็เป็นได้ท าให้นโยบายสาธารณะท่ีจะก่อเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและได้รับโดยตรงนั้นมีโอกาสน้อย  
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 สัมภาษณ์ อนันต์  อินต๊ะใจ, รองหัวหน้าคุ้มชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 31 มกราคม 2561. 
79 สัมภาษณ์ ถนอม  ธิมา,นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 
80 สัมภาษณ์ ณัฐพงศ์  อุตธิยา, สมาชิกชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561. 



๘๔ 

 

“การน านโยบายสาธารณะมาใช้กับชุมชนบ้านแช่แห้ง เช่น  เรื่อง ขยะ ไฟฟ้า 
ถนน ท าได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าจะส าเร็จ หรือกว่าจะได้รับ
การมาดูแลเอาใจใส่”81  

 

 ซึ่งสอดคล้องกับท่ี ยุพิน  เกรียงชัยไพรพนา ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า ตัวอย่างเช่นเรื่องของ ไฟ
สาธารณะแจ้งไปเวลาเสีย กว่าจะมาซ่อมให้ก็นาน ล่าช้าแจ้งไปหลายรอบกว่าจะมาซ่อมให้บ ารุงให้ซึ่ง
บางท่ีหากมองในภาพของชุมชนก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรยุ่งยากเพียงเอาหลอดไฟมาเปล่ียน เป็นต้น82 
 

 “การน านโยบายมาใช้ในท้องถิ่นท่ีลงสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น มองว่าบ้านแช่
แห้งไม่เหมาะสม แต่เหมาะสมกับบ้านอื่นมากกว่า เพราะบ้านแช่แห้งความเจริญไม่ถึง 
อะไรมาก็มาไม่ถึง เช่น การท าประชาคมต่างๆ ลงแต่บ้านฝายแก้ว ไม่มาท่ีชุมชนบ้านแช่
แห้งท าให้ชุมชนไม่ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ด้วยมองว่าเมื่อลงประชามติแล้วตัว
โครงการต่างๆ ไม่ได้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแช่แห้งอย่างจริงจัง”83 

 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ยังน านโยบายลงสู่ภาคการปฏิบัติยังไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร จึงท าให้
ภาพที่เป็นตัวรูปธรรมนั้นไม่ชัดเจนท าให้สมาชิกภายในชุมชนมองว่า ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ท่ีท าให้เกิด
ความ มั่นคง ยั่งยืน ภายในชุมชน ท้ังนี้ภายในชุมชนเองก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงการเปิดใจยอมรับต่อส่ิง
ใหม่ๆ ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้มองท้ังสองส่วนว่า ส่วนท่ีหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองควร
จะมีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ีจริงจังเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดเป็น
นโยบายหรือแผนงานท่ีชัดเจน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆ และท่ัวถึง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเองก็ควรมีการถ่ายทอดความเข้าใจ และกลไกการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลฝายแก้ว ให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้ ส่วนท่ีสอง ชุมชนบ้านแช่แห้ง ควรเปิดใจ เปิดตัวเอง เพื่อ
ยอมรับการพัฒนาและยอมรับการเปล่ียนแปลงจากองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว และจากสังคม
ภายนอกท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และร่วมอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามของชุมชน
เอาไว้อย่างควบคู่กัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแช่แห้ง  
 
 

                                                             
81 สัมภาษณ์ วิโรจน์  อุตธิยา,สมาชิกชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561. 
82 สัมภาษณ์ ยุพิน  เกรียงชัยไพรพนา,อาสาสมัครสาธารณะสุขชุมชน,วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561. 
83 สัมภาษณ์ พ่อศักด์ ทาปัน, ผู้ทรงคุณวุฒิบ้านแช่แห้ง,วันที่ 25 มกราคม 2561. 



๘๕ 

 

4.3 แนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน
บ้านแช่แห้ง 
  

 ในการวิจัยแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติลงสู่พื้นท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ต้องท าความ
เข้าใจถึงการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ อันเป็นส่ิงซึ่งจะต้องให้ความสนใจส าหรับนโยบาย
สาธารณะ ในปัจจุบันเพื่อปรับปรุงนโยบายและแผนงานให้ดีขึ้นและเพียงพอท่ีจะช่วยให้สามารถ
แสวงหาข้อสรุป หรือยึดแนวทางการศึกษาใด   ท่ีจะสร้างความเข้าใจในการน านโยบายไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดมรรคผลท่ีแท้จริง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  สามารถจ าแนกแนวทางใน
การส่งการน านโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 5 แนวทางได้แก่ 

 

 4.3.1 แนวทางที่ยึดหลักเหตุผลเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 
    แนวทางนี้มีแนวคิดพื้นฐานว่า การใช้หลักเกณฑ์ด้านเหตุผลเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะช้ีวัด

ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานนั้นต้องมี
ค่านิยมแบบยึดหลักเหตุและผลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางท่ีสุด นโยบาย แผนงาน และโครงการ 
จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน การก าหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน มีระบบการวัดและประเมินผล ตลอดจนมาตรการให้คุณให้โทษแก่บุคลากรเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน โดยหลักการท่ีเหตุผลท่ีชัดแจ้งหรือกล่าวได้ว่า จะมีองค์ประกอบในการด าเนินงาน 2 
ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1 นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งหน่วยงานสามารถแปรวัตถุประสงค์ถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้บรรลุผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

“องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนบ้านแช่แห้ง ต้องเปิดกว้าง และลงลึก
จริงๆ ยอมรับความจริง ท้ังฝ่ายก าหนดนโยบายและประชาชนบ้านแช่แห้งชุมชนบ้านแช่
แห้ง ต้องรวมตัวกันเข้มแข็ง มีผู้น าทางธรรมชาติชักชวนรวมตัวกันวิเคราะห์สภาพตนเอง 
เช่น แต่ละครัวเรือน ส ารวจ รายรับรายจ่ายของตนเอง ทุนทางสังคม ต้องเป็นข้อมูลจริงๆ 
ได้ข้อมูลจริงแล้ว ก็มารวมกันคิด อยากมีอยากได้อะไรท่ีจ าท าให้หนี้สินลดลง อยากมี
อาชีพหรือท ามาหากินอย่างไร มีสุขภาพดีได้อย่างไร และก็คิดวิธีการโครงการหามาตรการ
ท่ีจะท า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดพื้นท่ี เปิดโอกาส และเข้าถึงประชาชนให้
มากกว่านี้น าข้อมูลจริงไปประกับการท าแผน ก าหนดนโยบายให้ตรงกับสภาพปัญหาท่ี
เกิดขึ้นภายในชุมชน ให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาชุมชนของตนเอง 



๘๖ 

 

โดยให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเสมือนหนึ่งพี่เล้ียงคอยกระตุ้นชุมชนให้เกิด
การระเบิดจากภายในของชุมชนเอง”84 

  
“ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดท าโครงการอนุรักษ์พื้นท่ีเมือง

เก่าและส่งเสริมหมู่บ้านเป็นแหล่งเมืองเก่าท่ีอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่เพราะต้ังอยู่กับวัด
พระธาตุแช่แห้ง มีแหล่งโบราณสถานท่ีส าคัญของตัวจังหวัดน่าน อีกท้ังชุมชนบ้านแช่แห้ง
ยังมีประวัติความเป็นมาท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษ ท่ีคอยปกปักรักษาบ ารุง ท าความ
สะอาดบริเวณวัดมาโดยตลอดต้ังแต่มีการสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นมา ถือว่ามีประวัติความ
เป็นมาท่ียาวนานคู่กับพระธาตุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดแผนให้งบประมาณมา
ปรับปรุงก่อสร้างให้เป็นพื้นท่ีเมืองเก่าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวซึ่งเป็น
อีกทางหนึ่งท่ีจะท าใหเ้กิดการพัฒนาตัวของชุมชนเองและท าให้ประชาชนมีอาชีพเกี่ยวกับ
การบริการการท่องเท่ียว สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย”85 

 

 ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในรูปของการจัดระบบท าแบบ มีระเบียบขั้นตอน
โดยจากการลงพื้นท่ีรับฟังความต้องการของชุมชน ว่าทางชุมชนเองนั้นต้องการท่ีจะพัฒนาตัวชุมชน
เองอย่างไร ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีวิธีการ กลไกเข้ามาสนับสนุนอย่างไร ข้ันท่ีสองจัดท า
ประชาคมของชุมชนให้สอดคล้องกับความประสงค์ของชุมชน โดยให้ชุมชนต้ังต้นพัฒนาตัวเองก่อน
แล้วทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นน าประชาคมเข้าแผนของตนเอง 

 

“การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ว่า มีความส าคัญมากเพราะปัจจุบันทุกส่ิง ทุก
อย่าง ย่อมเกิดมาจากชุมชนท้ังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนชุมชน แผน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอง และแผนอ าเภอ แผนจังหวัด ย่อมต้องรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนขั้นมา
และสามารถบูรณาการร่วมกัน คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นมาและ
งบประมาณท่ีชุมชนจะได้รับจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการของชุมชน เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จึงถือได้ว่า การรับฟังความคิดเห็นนั้นมีความส าคัญมาก
ต่อการด าเนินการในด้านอื่นๆ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไปปัญหา
ของชุมชนได้อย่างตรงจุด หากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนในด้านต่างๆ ท่ีทาง ชุมชนต้องการ ท้ัง เรื่อง
สาธารณูปโภค การบริหารสาธารณะต่างๆ ท าให้เกิดความเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ เกิด

                                                             
84 สัมภาษณ์ วีรดา  มีชัย, อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 
85 สัมภาษณ์ ถนอม  ธิมา,นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 



๘๗ 

 

การพัฒนาท่ีดีขึ้นไป นั่นจึงหมายความว่าการน านโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง”86 

  
ซึ่งตรงตามความต้องการของสมาชิกภายในชุมชนท่ีต้องการให้ทางองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นถึงแม้ตัวชุมชนจะเป็นชุมชนท่ีมีจ านวนหลังคาเรือนท่ีไม่สามารถ
จัดต้ังหมู่บ้านตามระเบียบของราชการเองก็ตาม แต่ถือว่าชุมชนอยู่ใกล้ชิดประองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบล และใกล้ชิดกับชุมชนเมือง ดังท่ี 

  
“อยากให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้ รับทราบกับ

ส่ิงท่ีขาดแคลนในชุมชนและปัญหาความต้องการสาธารณะของชุมชนเอง และให้ทาง
ผู้บริหารและหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จะได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอีกท้ังท าให้สมาชิก
ภายในชุมชนเข้าในบทบาทการท างาน และระบบราชการได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเกิดความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐ สมาชิกของชุมชนจะได้ตระหนักถึงการเริ่มพัฒนาท่ี
ตนเองก่อนก่อนท่ีจะให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วย จะได้ไม่โทษแต่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเดียวอย่างท่ีเคยเป็นในอดีตท่ีผ่านมา”87 

 
“ในตอนท่ีได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในส่วนนี้ต้องบอกว่าอยากให้ทาง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้เข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริง ท่ีจะมาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนบ้าน
แช่แห้ง ต้ังแต่อดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีเลยสักครั้ง นับต้ังแต่ระดับนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลรวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าท่ีราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล ก็ไม่
เคยมาเลยเข้ารับความคิดเห็นจากชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากรับฟังผ่านบ้านฝาย
แก้ว ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือท่ีมักเรียกกันว่านักการเมืองท้องถิ่นก็จะ
เห็นก่อนการเลือกตั้งแค่เท่านั้น หรือเมื่อถูกเชิญมาเป็นประธานในงาน หากทาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการประชุมชมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนบ้านแช่แห้งโดยตรงคือ
ไม่ให้ไปร่วมกับบ้านฝายแก้ว ทางชุมชนก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะผลประโยชน์
ท้ังหมดก็จะเกิดกับชุมชนอย่างแท้จริงไม่ต้องผ่านทางบ้านฝายแก้วก่อน จะเป็นการ

                                                             
86 สัมภาษณ์ วรวุฒิ  มูลจันทร์,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
87 สัมภาษณ์ วิโรจน์  อุตธิยา,สมาชิกชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561. 



๘๘ 

 

ด าเนินการการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงสู่ภาคปฏิบัติได้
เป็นมรรคผลอย่างแท้จริง ตรงตามความต้องการของชุมชนเอง”88 

 

 กระบวนการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภายในชุมชน ถือเป็นส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นของการก าหนดตัวนโยบายรวมถึงนโยบายใดท่ีออกมาแล้วจะน ามาสู่
ชุมชน จึงเป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่จะได้รับรู้ถึงความต้องการการบริหารสาธารณะท่ีแท้จริงก่อน เพื่อน า
ส่ิงท่ีชุมชนเสนอมานั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความเหมาะสมของตัวงบประมาณและ
ศักยภาพของการบริหารจัดการภายในตัวชุมชนเองว่ามีศักยภาพเพียงใดท่ีจะรักษาส่ิงท่ี องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขับเคล่ือนหรือด าเนินการให้ไว้ ชุมชนจะรักษา
และบ ารุง สานต่อส่ิงท่ีรับไปแล้วได้อย่างไร มีกลไกใดสนับสนุนนั้นให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน 
เปรียบเสมือนดังหนึ่งปรัชญาท่ีมีกล่าวว่า “ถ้ามีคนมาขอปลาเราไปรับประทาน พึงอย่าให้ปลาเขาโดย
ทันทีจงสอนให้เขาจับปลาได้เอง” เพราะวันหนึ่งนั้นเขาจ าต้องยืนด้วยตนเอง จึงจะถือได้ว่าเกิดความ
มั่นคง ท้ังชีวิต ทรัพย์สินของชุมชน 
 

“ต้องให้ประชาชนในชุมชนบ้านแช่แห้งได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความต้องการของชุมชน โดยต้องเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอสภาพ
ปัญหาความต้องการในเวทีประชาคม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของท้องถิ่นและน าสู่ข้อมูล
บัญญัติของท้องถิ่นต่อไป”89 

 

 “การจัดให้มีเวทีสาธารณะเพื่อท าประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
เป็นการเสริมสร้างกระบวนการในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบในการ
ก าหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะได้เลือกน ามาพัฒนา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน”90 

 
 จากประเด็นท่ีกล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน สามารถเป็น

แนวทางท่ีท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาอย่างแท้จริง และสามารถเข้าใจ 
เข้าถึง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ด้วยการสร้าง

                                                             
88

 สัมภาษณ์ อนันต์  อินต๊ะใจ, รองหัวหน้าคุ้มชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 31 มกราคม 2561. 
89 สัมภาษณ์ พวงแก้ว  พรมมิ, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
90 สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ  กลาสี,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562. 

 



๘๙ 

 

กระบวนการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภายในชุมชน  เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเริ่มต้นของการก าหนดตัวนโยบายรวมถึงนโยบายใดท่ีออกมาแล้วจะน ามาสู่ชุมชน จึงเป็น
ขั้นตอนเริ่มแรกท่ีจะได้รับรู้ถึงความต้องการการบริหารสาธารณะท่ีแท้จริงก่อน เพื่อน าส่ิงท่ี ชุมชน
เสนอมานั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความเหมาะสมของตัวงบประมาณและศักยภาพ
ของการบริหารจัดการภายในตัวชุมชนเองว่ามีศักยภาพเพียงใดท่ีจะรักษาส่ิงท่ี องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขับเคล่ือนหรือด าเนินการให้ไว้ ชุมชนจะรักษาและ บ ารุง   
สานต่อส่ิงท่ีรับไปแล้วได้อย่างไร มีกลไกใดสนับสนุนนั้นให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป 

 4.3.2 แนวทางด้านการจัดการ   
 แนวทางนี้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะขององค์การ โดยถือว่าความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ว่ามีขีดความสามารถ
ท่ีจะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงานเพียงใด 

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถท้ังด้านการบริหารและทางเทคนิคอย่างเพียงพอ รวมถึงต้องมีการวางแผน 
เตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้และ
งบประมาณ แนวทางนี้มักจะพยายามศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติตามแผน และ
นโยบายในอดีตเช่น เช่น การแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลกรท่ีมีความรู้
ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการจัดต้ังระบบงานการแก้ปัญหาการ
ประสานงาน เป็นต้น 

 

 4.3.3 แนวทางการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชน 
 การขับเคล่ือนการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นองค์การ หรือหน่วยงานใดๆก็ตาม รวมไปถึงการ
พัฒนาตัวของชุมชนเอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาคอยให้ค าช้ีแนะช้ีน าแนวทางใน
การพัฒนา เพราะท่ีปรึกษามักจะเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ หรือท่ีเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งท่ีต้องการ
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชนนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีท่ีปรึกษา ท้ังในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนการพัฒนา
ในชุมชน นอกจากท่ีทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะเปิดเวที
สาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ จ าเป็นต้องเป็นท้ังพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาร่วมถึงร่วมกันวางแผนกับชุมชนใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน ท้ังในโครงการและกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งหากมองตามศักยภาพ
ของชุมชนแล้วสมาชิกภายในชุมชนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท าปศุสัตว์ การเกษตรเป็น



๙๐ 

 

หลัก ในส่วนของระเบียบ แบบแผน กระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอกสารแล้วมักจะไม่ค่อยมี
ความรู้ความเข้าใจมากนัก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าต่อการพัฒนาชุมชนดังท่ี    

 

“การให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต้องท าร่วมกันเพราะ
เราจะได้ค าตอบท่ีสามารถเข้าถึงปัญหาได้อย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองได้ใช้กระบวนการในการจะกระจายอ านาจให้กับทุกคนทุกระดับช้ันเพื่อร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมวางแผน เกิดเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นการท ากิจกรรมร่วมกัน
จึงสามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ท้ังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน”91 

  
 ท้ังนี้การเข้ามาให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
จ าต้องมีฐานความเช่ือมั่นภายในองค์การเองและเป็นท่ียอมรับจากชุมชน มีผลงานท่ีปรากฏชัดเจนเป็น
รูปธรรมท่ีชุมชน หรือประชาชนสามารถจับต้องได้อย่างแท้จริง  
 

“การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาและร่วมว่างแผนกับชุมชนท้ัง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเองควรมีส่วนให้การสนับสนุนสอดรับกันดังนี้  

1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองควรสร้างความศรัทธาภายในองค์กรแล้วจะ
ได้ใจของประชาชน 

2. ชุมชนบ้านแช่แห้งและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างผู้น าทาง
ธรรมชาติ มอบบทบาทให้ผู้น าทางธรรมชาติ ได้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองการขับเคล่ือนการ
พัฒนาภายในชุมชน อีกท้ังยังเป็นเครือข่ายท่ีดีและผู้ประสานกับสมาชิกในชุมชนท่ีดีอีก
ด้วย ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาได้
อย่างแท้จริง 

3. สร้างโจทย์ “สร้างชุมชนและรัฐสัมพันธ์” ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนขับเคล่ือนไปแบบเป็นพลวัตร 

4. สร้างองค์กรเล็กๆ ในบ้านแช่แห้งให้เกิด เมื่อเกิดแล้วต้องเห็นค่าจะเป็นองค์กร
หรือกลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

5. ส่ิงท่ีท าไม่ควรน าการเมืองมาเกี่ยวข้องโดยตรง ควรเน้นธรรมชาติ ของชุมชน
เน้นความเป็นตัวตนของชุมชน และวิถีท่ีต่อยอดได้ไม่ยาก”92 

 

                                                             
91 สัมภาษณ์ วรวุฒิ  มูลจันทร์,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
92 สัมภาษณ์ วีรดา  มีชัย, อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 



๙๑ 

 

 ท่ีกล่าวมานี้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาต่อการท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จะน านโยบายท่ีมีอยู่ลงสู่ภาคปฏิบัติสู่ชุมชน ให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ    

 

“ควรให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องของการประชุมประชาคม เพื่อได้มีส่วน
ร่วมน าเสนอโครงการ ความจ าเป็นของชุมชน ต่อท่ีประชุม เพื่อให้บรรจุไว้ในแผนชุมชน 
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการ  ซึ่ง
สอดคล้องกับตัวระเบียบของการจัดสรรงบประมาณและการด าเนินโครงการท่ีเป็น
สาธารณะลงสู่ชุมชน อาจจะใช้เวลาบ้างตามระเบียบแต่เป็นการกระท าท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นมรรคเป็นผล”93 

 

 “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีผ่านมาได้ด าเนินการ ให้ค าแนะน าในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาความต้องการโดยมีการใช้ข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงมาประกอบโดย
การยอมรับและเห็นชอบจากทุกฝ่ายเพื่อน ามาสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ประโยชน์ส่วนรวมกับประชาชนในชุมชน ด้วยการท่ีทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ด าเนินการร่วมคิด ร่วมท า เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา การจะน านโยบายใดๆ ลงสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดมรรคผลอย่างแท้จริงแล้วเกิดจากการลงพื้นท่ีส ารวจความต้องการ อีกท้ังให้
ค าปรึกษาแนะน าการท าแผนพัฒนาร่วมกับชุมชนในพื้นท่ีการปกครองขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเอง”94  

 
 ซึ่งตรงตามความต้องการของสมาชิกภายในชุมชนท่ีต้องการให้ทางองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะทางชุมชนเองต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองแต่ล าพังก าลัง
ของชุมชนเองศักยภาพในการขับเคล่ือนไม่เพียงพ่อต่อการ กระตุ้นให้เกิดการระเบิดจากภายในชุมชน 

  

“เท่าท่ีผ่านมาการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนนั้น น้อยครั้งท่ีจะได้รับ
ในการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชน นอกจากทางชุมชนจะเข้าไปหาข้อ
ค าปรึกษาเอง ในส่วนของประเด็นเรื่องของการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนนั้น
อยากให้มีเกิดข้ึนบ่อยครั้ง อีกท้ังต้องการให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีมีส่วนดูแลในพื้นท่ีการปกครองของตนได้เข้ามาให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน 
ช่วยชุมชนวางแผน ขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนให้เจริญกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้”95 
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 สัมภาษณ์ บุญเลย  นุราช,รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
94 สัมภาษณ์ พวงแก้ว  พรมมิ, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
95 สัมภาษณ์ อนันต์  อินต๊ะใจ, รองหัวหน้าคุ้มชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 31 มกราคม 2561. 



๙๒ 

 

 ในขณะท่ีการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนในการขับเคล่ือนตัวนโยบาย
สาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงสู่ภาคปฏิบัติสู่ชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องร่วมกัน 
ท างานเป็นทีม เพราะเป็นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การท างานเป็นทีมจ าเป็นต้องค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ทุกภาคส่วนค านึงถึงการจูงใจการใช้ภาวะผู้น าอย่างเหมาะสม การสร้าง
ความรู้สึกรักผูกพันกับองค์การ ชุมชนการยอมรับ การพัฒนาทีมงาน มากกว่าการใช้อ านาจบังคับ
บัญชาควบคุม แนวทางนี้เห็นความส าคัญของกระบวนการส่ือสารสองทาง การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักและ
ความผูกพันกับนโยบาย ขณะท่ีการให้ผู้บริหารหรือนักวิชาการระดับสูงเป็นผู้บริหารหรือนักวิชาการ
ระดับสูงเป็นผู้ก าหนดนโยบาย แต่ล าพังจะเป็นผลเสีย และไม่สอดคล้องกับคติการพัฒนา แนวทางนี้
ความส าเร็จของนโยบายตามแนวทางนี้คือความส าเร็จของผู้น านโยบายไปสู่ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องทุก
คนในบทบาทการมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้พอจะสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนในการ
น านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาคอยให้ค า
ช้ีแนะช้ีน าแนวทางในการพัฒนา เพราะท่ีปรึกษามักจะเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้าน
นั้นๆ หรือท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการท่ีชุมชนบ้าน
แช่แห้งท่ีต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชนนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีท่ีปรึกษา ท้ังในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การสร้างเครือข่ายการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาในชุมชน นอกจากท่ีทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว ข้ันตอนต่อไปของการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ จ าเป็นต้องเป็นท้ังพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาร่วมถึงร่วมกัน
วางแผนกับชุมชนในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน ท้ังในโครงการและกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่ง
หากมองตามศักยภาพของชุมชนแล้วสมาชิกภายในชุมชนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท า
ปศุสัตว์ การเกษตรเป็นหลัก ในส่วนของระเบียบ แบบแผน กระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัว
เอกสารแล้วมักจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจมากนัก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า
ต่อการพัฒนาชุมชน อีกท้ังยังเป็นกลไกหลักท่ีจะท าให้นโยบายสาธารณะเกิดมรรคผลอย่างแท้จริง 

 

 4.3.4 แนวทางด้านกระบวนการของระบบราชการ   
 การวิเคราะห์นี้เป็นแนวความคิดทางสังคมวิทยาท่ีอธิบายถึงองค์การขนาดใหญ่ว่าเป็น

สภาพความเป็นจริงของสังคม องค์การขนาดใหญ่มีกฎระเบียบขั้นตอนค่อนข้างมาก มีแบบแผน
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ และมีการก าหนดระบบคุณธรรม (Merit  System) เอาไว้อย่างแน่นอน
ตายตัว อย่างไรก็ตาม ภายในองค์การขนาดใหญ่ก็มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ 
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(Infomal relationships) ปรากฏอยู่ค่อนข้างสูง อ านาจขององค์การจริงๆ แล้วไม่ได้อยู่ท่ีต าแหน่งท่ี
เป็นทางการ (รูปนัย) หรือแบบแผนความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการเท่านั้นแต่เป็นข้าราชการระดับล่าง
ท้ังส้ิน ดังท่ีไมเคิล ลิปสกี้ (Michael  Lipsky) เรียกว่า sue  level  bureaucrats ข้าราชการระดับ
ล่างเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อกับประชาชนเดินถนนอย่างใกล้ชิด บุคลากรเหล่านี้ใช้วิจารณญาณของตนใน
การตัดสินใจให้บริการประชาชนท้ังส้ิน ผู้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสจะติดตามไปควบคุมบัญชาการอยู่
ตลอดเวลาได้ดังนั้นส่ิงท่ีก าหนดความส าเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย จึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติโดยตรงว่ายินดี พร้อม และทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการ หรือมีอุปสรรคข้อจ ากัด
มากน้อยประการใด ความพร้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ 

1. รับความเข้าใจของผู้ก าหนดนโยบายต่อสภาพความเป็นจริงของหน่วยงานและองค์การ
สภาพปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆ เช่น ปริมาณงานเกินก าลัง (Work overload) การขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความช านาญเฉพาะเรื่อง ขาดแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจท่ีเหมาะสมเพียงพอเป็นต้น 

2. ระดับการยอมรับ เห็นพ้องในนโยบายและการปรับนโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจปกติหรือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าท่ีราชการของบุคลากรแต่ละคน 

จากแนวทางท่ีกล่าวมานี้พอสรุปได้ว่า ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จใน
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นคือ ตัวบุคลากรผู้รับนโยบายแล้วน าลงสู่ชุมชน ว่ามีความพร้อม
ด้านศักยภาพต่างๆ ท้ังความเข้าใจ แรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด 
ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับผู้น านโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ เพราะ
บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใกล้ชิดและคลุกคลีกับประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง และจะให้ประสบการณ์
ของตนเองการตัดสินใจต่อการน านโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ ว่าตัวนโยบายใดมี
ความเหมาะสมต่อสภาพชุมชนนั้นๆ 

  

 4.3.5 แนวทางการมีส่วนรวมกับชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ 
 นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบล                 

จะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ตัวโครงการหรือกิจกรรมท่ีน าลงสู่ชุมชนนั้นได้เกิดจากการสร้างการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นหัวใจหลักส าคัญ โดยหลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีดังนี้   

1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือ
ความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 

2. หลักการขจัดความขัดแย้ง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและลมเหลว 
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3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การ
ซื่อสัตย์ และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องท่ีจะจูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุนนโยบาย
และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ 
จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่การเข้าร่วม
ในการพัฒนา 

5. หลักการท างานเป็นทีมสามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ 
6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างานและท า

ให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
อนึ่ง การขับเคล่ือนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีจะขาดเสียไม่ได้เลยนั่นคือ

ตัวยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ประการ คือ 
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์

ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์
หรือจัดทัศนะศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ ลงมือปฏิบัติจริง และถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนท่ีจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีเหมาะสม 

2. การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพื่อให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและความสามารถท่ีมี จะ
ช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าไค้หลายวิธี 
ได้แก่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้น าท้ังภายในและภายนอกชุมชนสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่องแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 

ดังท่ี วีรดา  มีชัย ได้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ว่า ก่อนท่ีจะลงสู่การปฏิบัติ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีกระบวนการดังนี้ 

“1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความชัดเจนในฐานะผู้มอบนโยบายและ
ชุมชนผู้รับนโยบายจะต้องเข้าใจโดยผ่านการถ่ายทอดของบุคคลากรขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. จัดเวทีการร่วมรับฟัง และวิพากษ์นโยบาย จะเกิดประโยชน์มากถ้าหากชุมชน
มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีชัดเจน แล้วมีการตอบสนอง 
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 3. การส่ือสารเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด เมื่อเกิดความเข้าใจท่ีตรงกันท้ัง 2 ฝ่าย จะ
ท าให้การน านโยบายต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จนั้นคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนควรมีเวที หลายๆ ระดับเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลและความเข้าใจของชุมชน 

 4. ชุมชนบ้านแช่แห้งควรต่ืนตัว และเปิดรับโอกาสรับการเปล่ียนแปลงใน
ส่ิงใหม่ๆมากกว่านี้” 96 

 

 “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองต้องท าประชาคมกับชาวบ้านแช่แห้งทุก
โครงการ เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับงบประมาณท่ีควรได้รับ ให้ชาวบ้านแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี เต็มความสามารถและศักยภาพของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการท่ีตรงจุดประสงค์ชุมชน ท้ังนี้การท าประชาคมกับสมาชิกในชุมชนเอง ผู้ปฏิบัติตัว
นโยบายท่ีน าสู่ชุมชน จะได้รับรู้ถึงความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี”97 

 

“ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับนโยบายทุกนโยบายเป็นอย่างดีท่ีผ่านมา มีโครงการท่ี
หลุดรอดจากบ้านฝายแก้วมาถึงชุมชนบ้านแช่แห้ง ชุมชนจะเข้าร่วมกันด าเนินการและ
ปฏิบัติหรือท าโครงการนั้นอย่างเต็มท่ี ด้วยการตระหนักถึงผลประโยชน์ของชุมชนท่ีจะ
ได้รับ หากใครที่ท าการเกษตร หรืองานในอาชีพก็จะให้ความร่วมมือ ในการหยุดงานของ
ตนเองเพื่อเข้าร่วมงานท่ีเป็นเรื่องของสาธารณะ ต่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญขึ้น ดังเช่น 
การสร้างประปา ชุมชนต่างให้ความร่วมมือในการขุดดินฝังท่อน้ า”98  

 

 ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมนี้จะท าให้ตัวนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังท่ี  
 

“การน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ ถือได้ว่าเป็นการน าการตัดสินใจ
ทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติจริงซึ่งทางชุมชนเองก็ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาของชุมชนเอง ดังนั้น กระบวนการทุกขั้นตอนท่ี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชนได้กระท ามาจนถึงการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น คือการแปลงนโยบายท่ีเป็น
นามธรรมให้เป็นแผนงานท่ีเป็นรูปธรรมจึงสามารถน าไปปฏิบัติและตรวจสอบ สามารถวัด
ถึงความส าเร็จและวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง  สามารถดึงกลไกล ภาคประชาชนมาเป็น
ส่วนหนึ่ง ของงาน โครงการ กิจกรรม ได้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังยังได้คัดสรรตัวแทนจากชุมชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม

                                                             
96 สัมภาษณ์ วีรดา  มีชัย, อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 
97 สัมภาษณ์ ถนอม  ธิมา,นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 
98 สัมภาษณ์ ณัฐพงศ์  อุตธิยา, สมาชิกชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561. 



๙๖ 

 

ในการน านโยบายสาธารณะไปสู่ภาคปฏิบัติโดยน าแผนงานความต้องการมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและน าสู่การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการตามความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและเกิดประโยชน์โดยรวม 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนจนน าไปสู่
การก าหนดนโยบายสาธารณะของผู้บริหารและได้ผลลัพธ์มา ท่ีมีความจ าเป็นต่อแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมโดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นการ
ร่วมคิด ร่วมท า หรือการตรวจสอบเป็นต้น”99 

 

 จากท่ีกล่าวมานี้จึงพอสรุปได้ว่า การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการน า
นโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัตินั้น ต้องเกิดจากการระเบิดจากภายในชุมชน รวมท้ังหน่วยงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นท่ีปรึกษาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนากั บ
ชุมชน ถือได้ว่าเป็นการน าการตัดสินใจทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติจริงซึ่งทางชุมชนเองก็ได้ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง ดังนั้น กระบวนการทุกขั้นตอนท่ี องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนได้กระท ามาจนถึงการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น คือการแปลงนโยบายท่ีเป็น
นามธรรมให้เป็นแผนงานท่ีเป็นรูปธรรมจึงสามารถน าไปปฏิบัติและตรวจสอบ สามารถวัดถึง
ความส าเร็จและวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง  อีกท้ังยังสามารถดึงกลไกล ภาคประชาชนมาเป็นส่วน
หนึ่งของงาน โครงการ กิจกรรม ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังได้คัดสรรตัวแทนจากชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการน านโยบายสาธารณะ
ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยน าแผนงานความต้องการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและน าสู่การจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามความต้องการของประชาชน 
 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
  

 การศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ท่ีได้เก็บข้อมูลใน
ภาคสนามและน ามาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนจะเห็นได้ว่าตัวนโยบายใดๆท่ีลงสู่ชุมชนนั้นจะประสบความส าเร็จและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นเองนั้นต้องเกิดจากการตระหนักถึงกระบวนการของ

                                                             
99 สัมภาษณ์ วรวุฒิ  มูลจันทร์,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 



๙๗ 

 

การก่อตัวของนโยบายเป็นพื้นฐาน โดยเริ่มจากปัญญาท่ีมีในชุมชนและความต้องการของชุมชนด้วย
การลงพื้นท่ีชุมชนเป็นส าคัญ จึงจะน ามาก าหนดเป็นนโยบายหรือการบริหารสาธารณะเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในบริบทของชุมชนนั้นเป็นหลักการพื้นฐานของการน านโยบายสาธารณะ
มาปฏิบัติกับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

ในด้านของผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใกล้ชิดผูกพันต่อตัวนโยบายสาธารณะท่ีน าไปสู่
ภาคปฏิบัติต่อชุมชนมองว่า นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วท่ีคลอดออกมาและน าไปสู่
การปฏิบัตินั้นมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนถึงแม้
จะไม่ครอบคลุมในทุกๆด้านก็ตาม มองโดยภาพรวมท้ังหมดภายในเขตการปกครองของตนเอง ในส่วน
ของชุมชนบ้านแช่แห้งนั้นยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างท่ีตัวนโยบายไม่สามารถน าลงสู่ภาคปฏิบัติได้ ท้ังเรื่อง
เขตปกครอง การมีส่วนร่วม การจัดท าแผนฯลฯ แต่อย่างไรตัวนโยบายนั้นมีความเหมาะสมต่อชุมชน 
 การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ยังน า
นโยบายลงสู่ภาคการปฏิบัติยังไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร จึงท าให้ภาพที่เป็นตัวรูปธรรมนั้นไม่ชัดเจนท า
ให้สมาชิกภายในชุมชนมองว่า ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ท่ีท าให้เกิดความ มั่นคง ยั่งยืน ภายในชุมชน 
ท้ังนี้ภายในชุมชนเองก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงการเปิดใจยอมรับต่อส่ิงใหม่ๆ ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้มองท้ัง
สองส่วนว่า ส่วนท่ีหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองควรจะมีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ี
จริงจังเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบายหรือแผนงานท่ีชัดเจน และ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆ และท่ัวถึง องค์การบริหารส่วนต าบลเอง ก็ควรมีการ
ถ่ายทอดความเข้าใจ และกลไกการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ให้ประชาชนเข้าใจ
มากกว่านี้ ส่วนท่ีสอง ชุมชนบ้านแช่แห้ง ควรเปิดใจ เปิดตัวเอง เพื่อยอมรับการพัฒนาและยอมรับการ
เปล่ียนแปลงจากองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว และจากสังคมภายนอกท่ีปรับเปล่ียน ไปตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และร่วมอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามของชุมชนเอาไว้อย่างควบคู่กัน 

 การใช้หลักเกณฑ์ด้านเหตุผลเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะช้ีวัดความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
ของนโยบาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานนั้นต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุและผลให้
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางท่ีสุด นโยบาย แผนงาน และโครงการ จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
ภารกิจอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีระบบการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนมาตรการให้คุณให้โทษแก่บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยหลักการท่ีเหตุผลท่ีชัด
แจ้งหรือกล่าวได้ว่า จะมีองค์ประกอบในการด าเนินงาน 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1 นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งหน่วยงานสามารถแปรวัตถุประสงค์ถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้บรรลุผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 



๙๘ 

 

นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบล จะ
ประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ตัวโครงการหรือกิจกรรมท่ีน าลงสู่ชุมชนนั้นได้เกิดจากการสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นหัวใจหลักส าคัญ โดยหลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีดังนี้   

1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือ
ความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 

2. หลักการขจัดความขัดแย้ง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและลมเหลว 

3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การ
ซื่อสัตย์ และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องท่ีจะจูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุนนโยบาย
และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ 
จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่การเข้าร่วม
ในการพัฒนา 

5. หลักการท างานเป็นทีมสามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ 
6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างานและท า

ให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
อนึ่ง การขับเคล่ือนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีจะขาดเสียไม่ได้เลยนั่นคือ

ตัวยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ประการ คือ 
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์

ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์
หรือจัดทัศนะศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ ลงมือปฏิบัติจริง และถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนท่ีจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีเหมาะสม 

2. การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพื่อให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและความสามารถท่ีมี จะ
ช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าไค้หลายวิธี 
ได้แก่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้น าท้ังภายในและภายนอกชุมชนสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่องแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
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4.5 องค์ความรู้แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นโยบายใดๆท่ีลงสู่ชุมชนนั้นจะประสบ
ความส าเร็จและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นเองนั้นต้องเกิดจากการ
ตระหนักถึงกระบวนการของการก่อตัวของนโยบายเป็นพื้นฐาน โดยเริ่มจากปัญญาท่ีมีในชุมชนและ
ความต้องการของชุมชนด้วยการลงพื้นท่ีชุมชนเป็นส าคัญ จึงจะน ามาก าหนดเป็นนโยบายหรือการ
บริหารสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในบริบทของชุมชนนั้นเป็นหลักการพื้นฐานของ
การน านโยบายสาธารณะมาปฏิบัติกับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส าเร็จในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นคือ ตัวบุคลากรผู้รับนโยบายแล้วน าลงสู่ชุมชน 
ว่ามีความพร้อมด้านศักยภาพต่างๆ ท้ังความเข้าใจ แรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับผู้น านโยบายลงสู่
ภาคปฏิบัติ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใกล้ชิดและคลุกคลีกับประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง และจะ
ให้ประสบการณ์ของตนเองการตัดสินใจต่อการน านโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ ว่า
ตัวนโยบายใดมีความเหมาะสมต่อสภาพชุมชนนั้นๆ  

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัตินั้น 
ต้องเกิดจากการระเบิดจากภายในชุมชน รวมท้ังหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับฟัง
ความคิดเห็น เป็นท่ีปรึกษาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนากับชุมชน  ถือได้ว่าเป็นการน าการตัดสินใจ
ทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติจริงซึ่งทางชุมชนเองก็ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาของ
ชุมชนเอง ดังนั้น กระบวนการทุกขั้นตอนท่ี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนได้กระท ามา
จนถึงการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น คือการแปลงนโยบายท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นแผนงานท่ีเป็นรูปธรรม
จึงสามารถน าไปปฏิบัติและตรวจสอบ สามารถวัดถึงความส าเร็จและวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง                
อีกท้ังยังสามารถดึงกลไกล ภาคประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของงาน โครงการ กิจกรรม ได้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึงยังได้คัดสรรตัวแทนจากชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการน านโยบายสาธารณะไปสู่ภาคปฏิบัติโดยน าแผนงานความ
ต้องการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและน าสู่การจั ดสรร
งบประมาณเพื่อด าเนินการตามความต้องการของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษานโยบาย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน า
นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 3. 
เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้าน
แช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  
 วิธีการวิ จัย เป็นวิ จัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาจาก
เอกสารรายงาน การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและมีการสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร จ านวน 20 รูป/คน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญจาก
หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 คน สมาชิกใน
ชุมชนบ้านแช่แห้งท้ังผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าตามธรรมชาติ จ านวน 10 รูป/คน ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จากการวิจัยพบว่า นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การบริการ

หรือกิจกรรมท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของส่วนรวม โดยเป็นกิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครอง
ท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนอันเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนและสร้างการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึง
การพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม โดยมีหลักการท่ีเป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ 
การจัดบริการสาธารณะต้องด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ นโยบาย
สาธารณะระดับท้องถิ่นในท่ีนี้ หมายถึง ทิศทาง แนวทาง แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกท่ีจะท าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือตอบสนองต่อปัญหาของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น
แต่ละท้องถิ่นจะมีนโยบายสาธารณะท่ีแตกต่างกันตามสภาพปัญหาและศักยภาพการพัฒนาของ
ท้องถิ่นนั้นๆ 
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 5.1.2   การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ชุมชน 
จากการวิจัยพบว่า การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นล่งสู่ชุมชน

บ้านแช่แห้งนั้นเกิดผลดีต่อชุมชน ด้วยการยอมรับของคนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางราชการใน
การน านโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ เป็นไปด้วยดีเนื่องจากนโยบายของผู้บริหารนั้น เป็นนโยบายท่ีเปิดกว้าง 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือว่าจัดสรรงบประมาณ  ณ  จุดใดจุดหนึ่งหรือเอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มี
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน
บ้านแช่แห้งนั้น ยังน านโยบายลงสู่ภาคการปฏิบัติยังไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร จึงท าให้ภาพท่ีเป็นตัว
รูปธรรมนั้นไม่ชัดเจนท าให้สมาชิกภายในชุมชนมองว่า ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ท่ีท าให้เกิดความ มั่นคง 
ยั่งยืน ภายในชุมชน ท้ังนี้ภายในชุมชนเองก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงการเปิดใจยอมรับต่อส่ิงใหม่ๆ ดังท่ีผู้ให้
สัมภาษณ์ได้มองท้ังสองส่วนว่า ส่วนท่ีหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองควรจะมีการเก็บ
ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีจริงจังเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบายหรือ
แผนงานท่ีชัดเจน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆ และท่ัวถึง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเองก็ควรมีการถ่ายทอดความเข้าใจ และกลไกการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว 
ให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้ ส่วนท่ีสอง ชุมชนบ้านแช่แห้ง ควรเปิดใจ เปิดตัวเอง เพื่อยอมรับการ
พัฒนาและยอมรับการเปล่ียนแปลงจากองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว และจากสังคมภายนอกท่ี
ปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และร่วมอนุรักษ์ ส่ิงท่ีดีงามของชุมชนเอาไว้อย่าง
ควบคู่กัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแช่แห้ง 

 
 5.1.3 แนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่

ชุมชนบ้านแช่แห้ง 
จากการวิจัยพบว่า ในการวิจัยแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติลงสู่พื้นท่ีชุมชนบ้านแช่

แห้งนั้นสามารถจ าแนกแนวทางในการส่งการน านโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 4 แนวทางได้แก่ 
 1. แนวทางท่ียึดหลักเหตุผลเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เห็นได้ว่าการเปิดรับฟังความ

คิดเห็นของชุมชน สามารถเป็นแนวทางท่ีท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาอย่าง
แท้จริง และสามารถเข้าใจ เข้าถึง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง ด้วยการสร้างกระบวนการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภายในชุมชน  เป็น
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นของการก าหนดตัวนโยบายรวมถึงนโยบายใดท่ีออกมาแล้วจะน ามาสู่
ชุมชน จึงเป็นขั้นตอนเริ่มแรกท่ีจะได้รับรู้ถึงความต้องการการบริหารสาธารณะท่ีแท้จริงก่อน เพื่อน าส่ิงท่ี
ชุมชนเสนอมานั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความเหมาะสมของตัวงบประมาณและศักยภาพ
ของการบริหารจัดการภายในตัวชุมชนเองว่ามีศักยภาพเพียงใดท่ีจะรักษาส่ิงท่ี องค์การปกครองส่วน
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ท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขับเคล่ือนหรือด าเนินการให้ไว้ ชุมชนจะรักษาและบ ารุง   สาน
ต่อส่ิงท่ีรับไปแล้วได้อย่างไร มีกลไกใดสนับสนุนนั้นให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป 

2. แนวทางด้านการจัดการแนวทางนี้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะขององค์การ โดยถือว่า
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ว่ามีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงานเพียงใด 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถท้ังด้านการบริหารและทางเทคนิคอย่างเพียงพอ รวมถึงต้องมีการวางแผน 
เตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้และ
งบประมาณ แนวทางนี้มักจะพยายามศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติตามแผน และ
นโยบายในอดีตเช่น เช่น การแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลกรท่ีมีความรู้
ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการจัดต้ังระบบงานการแก้ปัญหาการ
ประสานงาน เป็นต้น 

3. แนวทางการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนในการน านโยบายสาธารณะลงสู่
ภาคปฏิบัติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาคอยให้ค าช้ีแนะช้ีน าแนวทางในการ
พัฒนา เพราะท่ีปรึกษามักจะเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ หรือท่ีเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งท่ีต้องการ
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชนนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีท่ีปรึกษา ท้ังในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนการพัฒนา
ในชุมชน นอกจากท่ีทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะเปิดเวที
สาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ จ าเป็นต้องเป็นท้ังพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาร่วมถึงร่วมกันวางแผนกับชุมชนใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน ท้ังในโครงการและกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งหากมองตามศักยภาพ
ของชุมชนแล้วสมาชิกภายในชุมชนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท าปศุสัตว์ การเกษตรเป็น
หลัก ในส่วนของระเบียบ แบบแผน กระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอกสารแล้วมักจะไม่ค่อยมี
ความรู้ความเข้าใจมากนัก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าต่อการพัฒนาชุมชน อีกท้ัง
ยังเป็นกลไกหลักท่ีจะท าให้นโยบายสาธารณะเกิดมรรคผลอย่างแท้จริง 

4.  แนวทางด้านกระบวนการของระบบราชการเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นคือ ตัวบุคลากรผู้รับนโยบายแล้วน าลงสู่ชุมชน ว่า
มีความพร้อมด้านศักยภาพต่างๆ ท้ังความเข้าใจ แรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับผู้น านโยบายลงสู่
ภาคปฏิบัติ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใกล้ชิดและคลุกคลีกับประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง และจะ
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ให้ประสบการณ์ของตนเองการตัดสินใจต่อการน านโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ ว่า
ตัวนโยบายใดมีความเหมาะสมต่อสภาพชุมชนนั้นๆ  

5. แนวทางการมีส่วนรวมกับชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัตินั้น ต้องเกิดจากการ
ระเบิดจากภายในชุมชน รวมท้ังหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับฟั งความคิดเห็น 
เป็นท่ีปรึกษาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนากับชุมชน ถือได้ว่าเป็นการน าการตัดสินใจทางเลือกนโยบายไป
ปฏิบัติจริงซึ่งทางชุมชนเองก็ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง ดังนั้น 
กระบวนการทุกขั้นตอนท่ี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนได้กระท ามาจนถึงการน านโยบาย
ไปปฏิบัตินั้น คือการแปลงนโยบายท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นแผนงานท่ีเป็นรูปธรรมจึงสามารถน าไป
ปฏิบัติและตรวจสอบ สามารถวัดถึงความส าเร็จและวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง  อีกท้ังยังสามารถดึง
กลไกล ภาคประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของงาน โครงการ กิจกรรม ไ ด้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังได้คัดสรร
ตัวแทนจากชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการน านโยบายสาธารณะไปสู่ภาคปฏิบัติโดยน าแผนงานความต้องการมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและน าสู่การจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ
ตามความต้องการของประชาชน 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  

 จากการวิจัย แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้สรุปวิเคราะห์เป็นการอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นในท่ีนี้หมายถึงทิศทาง แนวทาง แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกท่ีจะท าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือตอบสนองต่อปัญหาของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นแต่ละท้องถิ่นจะมีนโยบายสาธารณะท่ีแตกต่างกันตามสภาพปัญหาและศักยภาพ
การพัฒนาของท้องถิ่นนั้นๆ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริการส่วนต าบล และกรุงเทพมหานคร มี
อ านาจและหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามท่ีได้รับมอบหมาย และก าหนดให้รัฐบาลเป็น
ผู้จัดสรรเงินอุดหนุนและเงินจากการจัดสรรภาษีและอากร เพื่อให้การด าเนินการด้านบริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากรัฐแบ่งออก
ได้เป็น 4 ด้านหลัก คือ  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


๑๐๔ 

 

1. ด้านการจัดบริการสาธารณะท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างถนน ทาง
ระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ และการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริการสาธารณะ
สุขมูลฐาน การจัดการศึกษาท้องถิ่น และการบริการสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในท้องถิ่น  

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ เช่น การป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดบริการห้องน้ าสาธารณะในท้องถิ่น  

4. ด้านสุดท้ายคือ ด้านการลงทุน ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม เช่น การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและอาชีพ การพัฒนาป่าชุมชน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถิ่น  เป็นต้น 

สภาพบริบทการบริหารงานในหมู่บ้าน หมู่บ้านแช่แห้งเรียกกลุ่มตัวเองว่า “คุ้มแช่แห้ง” 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบ้านฝายแก้วมีการคัดเลือกหัวหน้าคุ้มข้ึนมาปกครองกันเอง มีการเปล่ียนหัวหน้า
คุ้มบ่อย มีกรรมการเพียงไม่กี่คนมีผู้น าตามธรรมชาติ เช่น ผู้น าทางด้านศาสนา/พิธีกรรม มีผู้น าด้านอื่น 
ๆ เช่น แม่บ้าน/อสม. มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเองระดับหนึ่ง  บริบทของสภาพชุมชนโดย
ภายในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ การเกษตร และรับจ้างท่ัวไป สภาพของการปลูกสร้าง
บ้านภายในชุมชนนิยมปลูกบ้านช้ันเดียวรั้วบ้านท าจากไม้ไผ่ หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตของพื้นท่ีใน
บ้านของตนเอง มีร้านค้าภายในชุมชน 1 แห่ง ถนนเข้าหมู่บ้านท าจากคอนกรีตเสริมเหล็ก หากมอง
โดยภาพรวมของสภาพชุมชนสามารถบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนถือว่าค่อนข้างมีรายได้ต่ า 

ในสภาพปัจจุบันของชุมชนบ้านแช่แห้งท่ีอยู่ภายใต้การบริการสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 

 “นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังไม่มีความ
เหมาะสมกับชุมชนบ้านแช่แห้ง จากการสังเกตและเป็นผู้เก็บข้อมูลจ าเป็นพื้นฐานของ
ชุมชนท าให้ทราบว่า ประชาชนในบ้านแช่แห้งยังมีความสัมพันธ์ท่ีห่างไกลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน นั่นคือ ท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถท่ี
จะได้รับข้อมูลจากชุมชนในการน าไปประกอบการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อท่ีจะได้
น าสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาชุมชนแช่แห้งได้อย่างตรงจุด   ซึ่งในประเด็นนี้ อาจจะมี
หลายๆ องค์ประกอบท่ีเป็นสาเหตุของการเข้าถึงข้อมูลท่ียาก หรือโอกาสในการเข้าถึง 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของชุมชนแช่แห้งมีน้อยมากท้ังๆ ท่ีชุมชนไม่ได้ห่างจากความ
เจริญของสังคมเมือง”59 

 

                                                             
59 สัมภาษณ์ วีรดา  มีชัย, อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 



๑๐๕ 

 

“นโยบายปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นยังขาดปัจจัยหลักและไม่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น นโยบายถนนเข้าหมู่บ้าน ยังเป็นถนนท่ีไม่
สอดคล้องกับโครงการท่ีหมู่บ้านท าประชาคมไปแล้ว โดยหมู่บ้านได้ท าประชาคมขอถนนด า 
หรือแหล่งน้ าก็ท าโครงการไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้าง แม้แต่ชาวบ้านแช่แห้ง
เองจะเขียนโครงการเข้าสู่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ก็ยังถูกดองไว้และยังไม่มีการ
อนุมัติ ท้ังนี้ด้วยสมาชิกภายในชุมชนไม่ได้เข้าไปมีบทบาทภายในสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพราะหมู่บ้านแช่แห้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของหมู่บ้านฝายแก้วอีกทีหนึ่ง”60 
 

“นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งในท่ีนี้ คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว มีความเหมาะสมกับชุมชนของข้าพเจ้าเป็นบ่างอย่างบาง
นโยบาย ซึ่งไม่ครอบคลุมท้ังหมด กล่าวคือ บ้านแช่แห้ง  เป็นส่วนหนึ่งของบ้านฝายแก้ว 
นโยบายสาธารณะทุกอย่างท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วมีมาถึงก็ตกอยู่ท่ีบ้านฝาย
แก้วทั้งหมด ไม่มาถึงชุมชนบ้านแช่แห้งโดยตรง ชุมชนแช่แห้งจะได้ก็ต่อเมื่อบ้านฝายแก้ว
จัดสรรให้ (ซึ่งไม่เคยมีเลย) หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วจะจัดสรรให้ ก็ไม่เคยเห็น
มีมาก่อน นอกจากทางชาวบ้านชุมชนแช่แห้งจะร้องขอเข้าไปทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
เท่านั้นถึงจะได้มา เช่น ปัญหาเรื่องน้ าประปาไม่ถึง ถ้าชาวบ้านไม่เข้าไปขอทางองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก็ไม่เคยเหลียวแล สรุป คือนโยบายของทาง องค์การบริหารส่วนต าบลฝาย
แก้วยงัไม่ค่อยมีความเหมาะสมกับชุมชนบ้านแช่แห้งเลยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”61  

 

 ในส่วนของภาคประชาชนผู้รับการให้บริหารหรือเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากตัวนโยบาย 
 

“ตัวนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นไม่ถึงบ้านแช่แห้ง เพราะ
ด้วยบ้านแช่แห้งขึ้นอยู่กับบ้านฝายแก้ว นโยบายต่างๆท่ีก าหนดขึ้นมาก็มาไม่ถึง ชุมชน
อย่างแท้จริงหากจะได้ก็เพียงส่วนท่ีหลุดเหลือจากบ้านฝายแก้วแล้วเท่านั้น จึงเป็นเหตุท่ีท า
ให้มองว่าไม่มีเหมาะสมกับบ้านแช่แห้ง ชุมชนถูกมองข้าม ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องขยะหาก
ไม่วิ่งเต้นก็ไม่ได้ ขอไฟรายทางก็ใช้ระยะเวลานานกว่าท่ีจะได้มาก ซึ่งไฟรายทางภายใน
ชุมชนมีไม่ถึง 20 ด้วง โดยชาวบ้านต้องวิ่งหาองค์การบริหารส่วนต าบลเอง “62 

 

                                                             
60 สัมภาษณ์ ถนอม  ธิมา,นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 
61 สัมภาษณ์อนันต์  อินต๊ะใจ, รองหัวหน้าคุ้มชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที ่31 มกราคม 2561. 
62 สัมภาษณ์ พ่อศักด์ ทาปัน, ผู้ทรงคุณวุฒิบ้านแช่แห้ง,วันที่ 25 มกราคม 2561. 



๑๐๖ 

 

  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “ตัวนโยบายสาธารณะนั้นยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากชุมชน
บ้านแช่แห้งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านฝายแก้ว การพิจารณาโครงการต่างๆ ท่ีเป็นรูปแบบมติประชาคม 
ชุมชนบ้านแช่แห้งจะเสียเปรียบ เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ”63 
 

 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
นั้น ในภาพรวมยังต้องพัฒนาให้มีความเหมาะสมด้วยเพราะมีปัจจัยหลายอย่างท่ีท าให้ไม่สามารถจะ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะลงสู่ชุมชน ให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลได้อย่างแท้จริงได้นั้น ตัวอย่างเช่น 
ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ในส่วนของการปกครองขึ้นอยู่กับบ้านฝายแก้ว ซึ่งบ้านฝายแก้วเองก็มีปัญหา
เฉพาะของหมู่บ้านตนเองแล้ว อย่างท่ี วีระดา  มีชัยได้พูดไว้ว่า นโยบายสาธารณะขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังไม่มีความเหมาะสมกับชุมชนบ้านแช่แห้ง จากการสังเกตและเป็นผู้เก็บข้อมูล
จ าเป็นพื้นฐานของชุมชนท าให้ทราบว่า ประชาชนในบ้านแช่แห้งยังมีความสัมพันธ์ท่ีห่างไกลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน นั่นคือ ท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถท่ีจะได้รับ
ข้อมูลจากชุมชนในการน าไปประกอบการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อท่ีจะได้น าสู่การปฏิบัติและ
แก้ปัญหาชุมชนแช่แห้งได้อย่างตรงจุด 
  

5.2.2 การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ชุมชน  
    การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงสู่ภาคปฏิบัติต่อชุมชนนั้นจะ

ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นต้องดูตัวเป้าหมายของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติคือ ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของนโยบายนั้น ด้วยตัวช้ีวัดระหว่างความส าเร็จกับความ
ล้มเหลวจึงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งในการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถมองออกได้เป็น 3 แนวทาง คือ  

ในแนวทางแรก ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติวัดได้จากระดับความร่วมมือจาก
ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติท่ีมีต่อผู้ออกค าส่ังหรือผู้ก าหนดนโยบาย ถ้าระดับความร่วมมือมีสูงระดับของ 
ความส าเร็จก็จะสูงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันถ้าระดับความร่วมมือมีต่ า ก็ย่อมหมายความว่าระดับ
ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติก็จะมีอยู่สูง 

ในแนวทางท่ีสอง ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาได้จากเงื่อนไขท่ีได้มี
การบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนี้ตามภาระหน้าท่ีขององค์การท่ีรับผิดชอบด้วยความราบรื่นและ
ปราศจากปัญหา ถ้าการปฏิบัติใดเต็มไปด้วยความขัดแย้ง หรือมีอุปสรรคขัดข้องเกิดขึ้นมากเท่าใด 
ระดับของความล้มเหลวก็น่าจะมีสูงขึ้นเท่านั้น 

ในแนวทางท่ีสาม ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถพิจารณาได้จากการท่ี
นโยบายนั้นได้ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติระยะส้ัน (Short – run  performance) และได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (Impact) ตามท่ีพึงปรารถนาหรือไม่ 

                                                             
63 สัมภาษณ์ วิฑูรย์  จิณะเสน,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561. 



๑๐๗ 

 

หากวิเคราะห์เปรียบเทียบการวัดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 3 แนวทาง
ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ในแนวทางแรกนั้นเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมของระบบราชการ ซึ่งอยู่ในความ
สนใจของนักทฤษฎีองค์กรเป็นส่วนใหญ่ แต่นักรัฐศาสตร์ และนักรัฐประศาสนศาสตร์ อาจให้ความ
สนใจน้อย เพราะหากผู้ปฏิบัติให้ความร่วมมือแค่ไหนก็ตาม ย่อมจะไม่มีความหมายเลยหากนโยบายนั้น
ไม่มีผลการปฏิบัติท่ีแน่ชัด แนวทางท่ีสองในสภาพความเป็นจริง นโยบายท่ีถูกน าไปปฏิบัติส่วนใหญ่ 
ย่อมเผชิญปัญหาและความขัดแย้งแทบท้ังส้ิน ดังนั้น การบอกว่าการน านโยบายใดไปปฏิบัติจะประสบ
ความล้มเหลวมากน้อยต่างกันเพราะการมีปัญหาหรือขัดแย้งนั้น อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนัก แนวทาง
ท่ีสาม มีขอบข่ายกว้าง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติในระยะส้ันว่า มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของนโยบายเพียงใด และก็ต้องดูถึงผลกระทบของนโยบายในระยะยาวว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีต้ังไว้เพียงใด ส่วนความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติก็คือ การไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลไว้อย่างหลากหลายด้วยกัน 
พอท่ีจะสรุปได้ดังนี้  
 

“การน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติต่อชุมชนนั้นตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน ท้ังนี้ไ ด้รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชน โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย เป็นฐานหลักของการ
พิจารณานโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของตัวนโยบายอย่างจริงจัง”64 

 

“ในส่วนของการน านโยบายสาธารณะส่วนตัว คิดว่าเป็นเรื่องท่ีดีเพราะการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะมาใช้กับชุมชน สามารถเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีสามารถท าให้
เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ แต่บางครั้งในส่วนของท้องถิ่นเองอาจจะมีรูปแบบนโยบายท่ีไม่
ค่อยชัดเจนมากนักเพราะบางครั้งชุมชนเองก็ยังไม่รู้ในเรื่องของค าว่านโยบาย แต่บางคน
อาจพูดได้ คิดได้ หรือรู้ว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรในท้องถิ่นหรือชุมชน เขาก็จะแก้ปัญหาแบบ
นี้แต่แท้จริงแล้วส่วนท่ีเขาคิด เขาท ามา เขาแก้ปัญหา นั่นคือ เกิดจากค าว่านโยบาย
นั่นเอง”65 

 

“นโยบายในแต่ละปีท่ีผ่านมาได้ด าเนินการตามนโยบายครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่า
เรื่องของเสียงตามสาย ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน   ถนนเช่ือมระหว่างต าบลท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ไม่ว่าเรื่อง

                                                             

 64 สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ  กลาสี,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562. 
 

65
 สัมภาษณ์ วรวุฒิ  มูลจันทร์,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 



๑๐๘ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดแล้ว เช่นเรื่องของการก าจัดขยะมูลฝอยทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฝายแก้วได้น าลง สู่ภาคปฏิบั ติอย่างเต็มท่ี  ท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในเรื่องของการให้บริการสาธารณะนี้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเอง”66 

 

“การน านโยบายสาธารณะมาใช้กับชุมชนบ้านแช่แห้งนั้นเกิดขึ้นโดยการน า
กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ติดตามประเมินผลมาจากปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีบ้านแช่แห้ง จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการ
ตรงตามท่ีชุมชนต้องการและสามารถตอบโจทย์ของชุมชนได้67  ซึ่งสอดคล้องกับ วิฑูรย์  
จิณะเสน ท่ีมองการน านโยบายมาใช้กับชุมชนว่า เป็นไปด้วยดีเนื่องจากนโยบายของ
ผู้บริหารนั้น เป็นนโยบายท่ีเปิดกว้าง ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือว่าจัดสรรงบประมาณ  ณ  
จุดใดจุดหนึ่งหรือเอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของการน า
ลงสู่ภาคปฏิบัติต่อชุมชน”68  

  
จะเห็นได้ว่าการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นล่งสู่ชุมชนบ้านแช่

แห้งนั้นเกิดผลดีต่อชุมชน ด้วยการยอมรับของคนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางราชการในการน า
นโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ เป็นไปด้วยดีเนื่องจากนโยบายของผู้บริหารนั้น เป็นนโยบายท่ีเปิดกว้าง ไม่มี
การเลือกปฏิบัติหรือว่าจัดสรรงบประมาณ  ณ  จุดใดจุดหนึ่งหรือเอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ท้ังนี้ ท่ีได้กล่าวมาเป็นความคิดเห็นของผู้น านโยบายมาสู่ชุมชนหรือกล่าวได้ว่าเป็น
หน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ปฏิบัตินโยบายสาธารณะอีกท้ังบุคคลในชุมชนส่วนหนึ่งท่ีเห็นว่ามีความ
สอดคล้อง และก่อเกิดประโยชน์ภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมท่ีจับต้องได้ ซึ่งการน านโยบาย
สาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้นยังมีสมาชิกภายในชุมชนและบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความเห็นท่ีแตกต่างหลากหลายโดยสามารถประมวลได้ ดังนี้ 

 วีรดา  มีชัย ได้กล่าวว่า การน านโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว 
ในปัจจุบันนี้ท่ีน ามาใช้กับชุมชนบ้านแช่แห้งยังไม่ประสบความส าเร็จ ด้วยมีปัจจัยหลายๆด้าน ท่ีท าให้
การน านโยบายมาใช้ไม่ส าเร็จ ซึ่งขอแยกจุดด้อยของ 2 ส่วนให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นดังนี้ 

“ส่วนท่ีหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองควรจะมีการเก็บข้อมูลจากการ
ลงพื้นท่ีจริงจังเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบายหรือ

                                                             
66 สัมภาษณ์ บุญเลย  นุราช,รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
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 สัมภาษณ์ พวงแก้ว  พรมมิ, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
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 สัมภาษณ์ วิฑูรย์  จิณะเสน,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561. 



๑๐๙ 

 

แผนงานท่ีชัดเจน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆ และท่ัวถึง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเองก็ควรมีการถ่ายทอดความเข้าใจ และกลไกการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้ 

 ส่วนท่ีสอง ชุมชนบ้านแช่แห้ง ควรเปิดใจ เปิดตัวเอง เพื่อยอมรับการพัฒนา
และยอมรับการเปล่ียนแปลงจากองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว และจากสังคม
ภายนอกท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และร่วมอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงาม
ของชุมชนเอาไว้อย่างควบคู่กัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแช่แห้งเอง”69 

 

“นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ท่ีน ามาใช้กับ
ชุมชนบ้านแช่แห้ง ไม่เป็นผลดีต่อชุมชนเท่าท่ีควรจะเป็น เพราะว่าชุมชนบ้านแช่แห้งไม่ได้
รับโดยตรงอย่างแท้จริงซึ่งต้องผ่านบ้านฝายแก้วก่อน ดังนั้นการน านโยบายสาธารณะไม่
สามารถน ามาใช้โดยตรงได้เลย  ต้องผ่านการลงประชามติกับบ้านฝายแก้วก่อน เพราะทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองเห็นว่าชุมชนบ้านแช่แห้งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านฝาย
แก้ว จะท าอะไรต้องผ่านทางบ้านฝายแก้วก่อน องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วไม่เคย
จัดสรรผลประโยชน์มาถึงชุมชนบ้านแช่แห้งโดยตรงเลย ซึ่งท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ
ชุมชนบ้านแช่แห้ง สรุปคือ องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วไม่เคยน านโยบายสาธารณะ
มาใช้กับชุมชนบ้านแช่แห้งโดยตรง  ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”70  

 

สอดคล้องกับ “การปฏิบัติดังกล่าวยังเป็นการน านโยบายท่ีล้าหลังอยู่ไม่ทันต่อยุคสมัยท่ีมี
ความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การส่งเสริมอาชีพประชาชนเพื่อปากท้อง และความ
เป็นอยู่ยังไม่ดีขึ้น คนว่างงานมาก และมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น กลุ่มวัยรุ่นสูง มั่วสุม ด่ืมสุรา 
และยาเสพติด เครื่องสาธารณูปโภคยังมาไม่ถึงเท่าท่ีควรเครื่องอุปโภคขาดแคลนและมี
ราคาแพง”71  

“การน านโยบายมาใช้ในท้องถิ่นท่ีลงสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น มองว่าบ้านแช่แห้งไม่
เหมาะสม แต่เหมาะสมกับบ้านอื่นมากกว่า เพราะบ้านแช่แห้งความเจริญไม่ถึง อะไรมาก็
มาไม่ถึง เช่น การท าประชาคมต่างๆ ลงแต่บ้านฝายแก้ว ไม่มาท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งท าให้
ชุมชนไม่ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ด้วยมองว่าเมื่อลงประชามติแล้วตัวโครงการต่างๆ 
ไม่ได้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแช่แห้งอย่างจริงจัง”72 
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 สัมภาษณ์ วีรดา  มีชัย, อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 
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 สัมภาษณ์ อนันต์  อินต๊ะใจ, รองหัวหน้าคุ้มชุมชนบ้านแช่แห้งวันที่ 31 มกราคม 2561. 
71 สัมภาษณ์ ถนอม  ธิมา,นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 
72 สัมภาษณ์ พ่อศักด์ ทาปัน, ผู้ทรงคุณวุฒิบ้านแช่แห้ง,วันที่ 25 มกราคม 2561. 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ยังน านโยบายลงสู่ภาคการปฏิบัติยังไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร จึงท าให้
ภาพที่เป็นตัวรูปธรรมนั้นไม่ชัดเจนท าให้สมาชิกภายในชุมชนมองว่า ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ท่ีท าให้เกิด
ความ มั่นคง ยั่งยืน ภายในชุมชน ท้ังนี้ภายในชุมชนเองก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงการเปิดใจยอมรับต่อส่ิง
ใหม่ๆ ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้มองท้ังสองส่วนว่า ส่วนท่ีหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองควร
จะมีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ีจริงจังเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดเป็น
นโยบายหรือแผนงานท่ีชัดเจน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆ และท่ัวถึง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเองก็ควรมีการถ่ายทอดความเข้าใจ และกลไกการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลฝายแก้ว ให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้ ส่วนท่ีสอง ชุมชนบ้านแช่แห้ง ควรเปิดใจ เปิดตัวเอง เพื่อ
ยอมรับการพัฒนาและยอมรับการเปล่ียนแปลงจากองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว และจากสังคม
ภายนอกท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และร่วมอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามของชุมชน
เอาไว้อย่างควบคู่กัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแช่แห้ง 

 

5.2.3 แนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่
ชุมชนบ้านแช่แห้ง 

แนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติลงสู่พื้นท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ต้องท าความเข้าใจถึง
การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ อันเป็นส่ิงซึ่งจะต้องให้ความสนใจส าหรับนโยบายสาธารณะ ใน
ปัจจุบันเพื่อปรับปรุงนโยบายและแผนงานให้ดีขึ้นและเพียงพอท่ีจะช่วยให้สามารถแสวงหาข้อสรุป 
หรือยึดแนวทางการศึกษาใด ท่ีจะสร้างความเข้าใจในการน านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดมรรคผลท่ี
แท้จริง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  สามารถจ าแนกแนวทางในการส่งการน านโยบาย
ไปปฏิบัติออกเป็น 5 แนวทางได้แก่ 

 1. แนวทางที่ยึดหลักเหตุผลเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 
     แนวทางนี้มีแนวคิดพื้นฐานว่า การใช้หลักเกณฑ์ด้านเหตุผลเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะช้ีวัด

ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานนั้นต้องมี
ค่านิยมแบบยึดหลักเหตุและผลให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางท่ีสุด นโยบาย แผนงาน และโครงการ จะต้อง
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน การก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน มีระบบการวัดและประเมินผล ตลอดจนมาตรการให้คุณให้โทษแก่บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
โดยหลักการที่เหตุผลท่ีชัดแจ้งหรือกล่าวได้ว่า จะมีองค์ประกอบในการด าเนินงาน 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1 นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งหน่วยงานสามารถแปรวัตถุประสงค์ถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



๑๑๑ 

 

2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้บรรลุผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

 กระบวนการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภายในชุมชน ถือเป็นส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นของการก าหนดตัวนโยบายรวมถึงนโยบายใดท่ีออกมาแล้วจะน ามาสู่ชุมชน 
จึงเป็นขั้นตอนเริ่มแรกท่ีจะได้รับรู้ถึงความต้องการการบริหารสาธารณะท่ีแท้จริงก่อน เพื่อน าส่ิงท่ี
ชุมชนเสนอมานั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความเหมาะสมของตัวงบประมาณและ
ศักยภาพของการบริหารจัดการภายในตัวชุมชนเองว่ามีศักยภาพเพียงใดท่ีจะรักษาส่ิงท่ี องค์ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขับเคล่ือนหรือด าเนินการให้ไว้ ชุมชนจะรักษา
และบ ารุง สานต่อส่ิงท่ีรับไปแล้วได้อย่างไร มีกลไกใดสนับสนุนนั้นให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน 
เปรียบเสมือนดังหนึ่งปรัชญาท่ีมีกล่าวว่า “ถ้ามีคนมาขอปลาเราไปรับประทาน พึงอย่าให้ปลาเขาโดย
ทันทีจงสอนให้เขาจับปลาได้เอง” เพราะวันหนึ่งนั้นเขาจ าต้องยืนด้วยตนเอง จึงจะถือได้ว่าเกิดความ
มั่นคง ท้ังชีวิต ทรัพย์สินของชุมชน 
 

“ต้องให้ประชาชนในชุมชนบ้านแช่แห้งได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความต้องการของชุมชน โดยต้องเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอสภาพ
ปัญหาความต้องการในเวทีประชาคม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของท้องถิ่นและน าสู่ข้อมูล
บัญญัติของท้องถิ่นต่อไป”73 

 

 “การจัดให้มีเวทีสาธารณะเพื่อท าประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เป็น
การเสริมสร้างกระบวนการในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบในการ
ก าหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะได้เลือกน ามาพัฒนา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน”74 
 

  จากประเด็นท่ีกล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน สามารถเป็น
แนวทางท่ีท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาอย่างแท้จริง และสามารถเข้าใจ 
เข้าถึง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ด้วยการสร้าง
กระบวนการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภายในชุมชน  เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง

                                                             

 73 สัมภาษณ์ พวงแก้ว  พรมมิ, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
 74 สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ  กลาสี,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562. 
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ต่อการเริ่มต้นของการก าหนดตัวนโยบายรวมถึงนโยบายใดท่ีออกมาแล้วจะน ามาสู่ชุมชน จึงเป็น
ขั้นตอนเริ่มแรกที่จะได้รับรู้ถึงความต้องการการบริหารสาธารณะท่ีแท้จริงก่อน เพื่อน าส่ิงท่ีชุมชนเสนอ
มานั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความเหมาะสมของตัวงบประมาณและศักยภาพของการ
บริหารจัดการภายในตัวชุมชนเองว่ามีศักยภาพเพียงใดท่ีจะรักษาส่ิงท่ี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขับเคล่ือนหรือด าเนินการให้ไว้ ชุมชนจะรักษาและบ ารุง  สานต่อส่ิงท่ี
รับไปแล้วได้อย่างไร มีกลไกใดสนับสนุนนั้นให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป 

  2. แนวทางด้านการจัดการ   

      แนวทางนี้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะขององค์การ โดยถือว่าความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ว่ามีขีดความสามารถ
ท่ีจะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงานเพียงใด 

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถท้ังด้านการบริหารและทางเทคนิคอย่างเพียงพอ รวมถึงต้องมีการวางแผน 
เตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้และ
งบประมาณ แนวทางนี้มักจะพยายามศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติตามแผน และ
นโยบายในอดีตเช่น เช่น การแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลกรท่ีมีความรู้
ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการจัดต้ังระบบงานการแก้ปัญหาการ
ประสานงาน เป็นต้น 

  3. แนวทางการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชน 

  การขับเคล่ือนการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นองค์การ หรือหน่วยงานใดๆก็ตาม รวมไปถึงการ
พัฒนาตัวของชุมชนเอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาคอยให้ค าช้ีแนะช้ีน าแนวทางใน
การพัฒนา เพราะท่ีปรึกษามักจะเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ หรือท่ีเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งท่ีต้องการ
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชนนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีท่ีปรึกษา ท้ังในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนการพัฒนา
ในชุมชน นอกจากท่ีทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะเปิดเวที
สาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ จ าเป็นต้องเป็นท้ังพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาร่วมถึงร่วมกันวางแผนกับชุมชนใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน ท้ังในโครงการและกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งหากมองตามศักยภาพ
ของชุมชนแล้วสมาชิกภายในชุมชนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท าปศุสัตว์ การเกษตรเป็น



๑๑๓ 

 

หลัก ในส่วนของระเบียบ แบบแผน กระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอกสารแล้วมักจะไม่ค่อยมี
ความรู้ความเข้าใจมากนัก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าต่อการพัฒนาชุมชนดังท่ี  

 

“การให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต้องท าร่วมกันเพราะ
เราจะได้ค าตอบท่ีสามารถเข้าถึงปัญหาได้อย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองได้ใช้กระบวนการในการจะกระจายอ านาจให้กับทุกคนทุกระดับช้ันเพื่อร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมวางแผน เกิดเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นการท ากิจกรรมร่วมกัน
จึงสามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ท้ังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน”75  

 
 ท้ังนี้การเข้ามาให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
จ าต้องมีฐานความเช่ือมั่นภายในองค์การเองและเป็นท่ียอมรับจากชุมชน มีผลงานท่ีปรากฏชัดเจนเป็น
รูปธรรมท่ีชุมชน หรือประชาชนสามารถจับต้องได้อย่างแท้จริง ดังท่ี วีรดา  มีชัย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้
ว่า การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาและร่วมว่างแผนกับชุมชนท้ังองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนเองควรมีส่วนให้การสนับสนุนสอดรับกันดังนี้76   

1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองควรสร้างความศรัทธาภายในองค์กรแล้วจะได้ใจของ
ประชาชน 

2. ชุมชนบ้านแช่แห้งและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างผู้น าทางธรรมชาติ มอบ
บทบาทให้ผู้น าทางธรรมชาติ ได้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองการขับเคล่ือนการพัฒนาภายในชุมชน อีกท้ังยัง
เป็นเครือข่ายท่ีดีและผู้ประสานกับสมาชิกในชุมชนท่ีดีอีกด้วย ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาได้อย่างแท้จริง 

3. สร้างโจทย์ “สร้างชุมชนและรัฐสัมพันธ์” ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ท้ังภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนขับเคล่ือนไปแบบเป็นพลวัตร 

4. สร้างองค์กรเล็กๆ ในบ้านแช่แห้งให้เกิด เมื่อเกิดแล้วต้องเห็นค่าจะเป็นองค์กรหรือกลุ่ม
ก็ได้ เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

5. ส่ิงท่ีท าไม่ควรน าการเมืองมาเกี่ยวข้องโดยตรง ควรเน้นธรรมชาติ ของชุมชนเน้นความ
เป็นตัวตนของชุมชน และวิถีท่ีต่อยอดได้ไม่ยาก 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้พอจะสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนในการ
น านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาคอยให้ค า
ช้ีแนะช้ีน าแนวทางในการพัฒนา เพราะท่ีปรึกษามักจะเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้าน
                                                             

75 สัมภาษณ์ วรวุฒิ  มูลจันทร์,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
76 สัมภาษณ์ วีรดา  มีชัย, อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 



๑๑๔ 

 

นั้นๆ หรือท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการท่ีชุมชนบ้าน
แช่แห้งท่ีต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชนนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีท่ีปรึกษา ท้ังในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การสร้างเครือข่ายการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาในชุมชน นอกจากท่ีทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ จ าเป็นต้องเป็นท้ังพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาร่วมถึงร่วมกันวางแผน
กับชุมชนในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน ท้ังในโครงการและกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งหากมอง
ตามศักยภาพของชุมชนแล้วสมาชิกภายในชุมชนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท าปศุสัตว์ 
การเกษตรเป็นหลัก ในส่วนของระเบียบ แบบแผน กระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอกสารแล้ว
มักจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจมากนัก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าต่อการพัฒนา
ชุมชน อีกท้ังยังเป็นกลไกหลักท่ีจะท าให้นโยบายสาธารณะเกิดมรรคผลอย่างแท้จริง 

 

 4. แนวทางด้านกระบวนการของระบบราชการ   
     การวิเคราะห์นี้เป็นแนวความคิดทางสังคมวิทยาท่ีอธิบายถึงองค์การขนาดใหญ่ว่าเป็น

สภาพความเป็นจริงของสังคม องค์การขนาดใหญ่มีกฎระเบียบขั้นตอนค่อนข้างมาก มีแบบแผน
ความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการ และมีการก าหนดระบบคุณธรรม (Merit  System) เอาไว้อย่างแน่นอน
ตายตัว อย่างไรก็ตาม ภายในองค์การขนาดใหญ่ก็มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ 
(Infomal relationships) ปรากฏอยู่ค่อนข้างสูง อ านาจขององค์การจริงๆ แล้วไม่ได้อยู่ท่ีต าแหน่งท่ี
เป็นทางการ (รูปนัย) หรือแบบแผนความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการเท่านั้นแต่เป็นข้าราชการร ะดับล่าง
ท้ังส้ิน ดังท่ีไมเคิล ลิปสกี้ (Michael  Lipsky) เรียกว่า sue  level  bureaucrats ข้าราชการระดับ
ล่างเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อกับประชาชนเดินถนนอย่างใกล้ชิด บุคลากรเหล่านี้ใช้วิจารณญาณของตนใน
การตัดสินใจให้บริการประชาชนท้ังส้ิน ผู้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสจะติดตามไปควบคุมบัญชาการอยู่
ตลอดเวลาได้ดังนั้นส่ิงท่ีก าหนดความส าเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย จึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติโดยตรงว่ายินดี พร้อม และทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการ หรือมีอุปสรรคข้อจ ากัด
มากน้อยประการใด ความพร้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ 

1. รับความเข้าใจของผู้ก าหนดนโยบายต่อสภาพความเป็นจริงของหน่วยงานและองค์การ
สภาพปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆ เช่น ปริมาณงานเกินก าลัง (Work overload) การขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความช านาญเฉพาะเรื่อง ขาดแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจท่ีเหมาะสมเพียงพอเป็นต้น 

2. ระดับการยอมรับ เห็นพ้องในนโยบายและการปรับนโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ปกติหรือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าท่ีราชการของบุคลากรแต่ละคน 



๑๑๕ 

 

จากแนวทางท่ีกล่าวมานี้พอสรุปได้ว่า ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จใน
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นคือ ตัวบุคลากรผู้รับนโยบายแล้วน าลงสู่ชุมชน ว่ามีความพร้อม
ด้านศักยภาพต่างๆ ท้ังความเข้าใจ แรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
เป็นปัจจัยท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับผู้น านโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ เพราะ
บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใกล้ชิดและคลุกคลีกับประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง และจะให้ประสบการณ์ของ
ตนเองการตัดสินใจต่อการน านโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ ว่าตัวนโยบายใดมีความ
เหมาะสมต่อสภาพชุมชนนั้นๆ  

 

 5. แนวทางการมีส่วนรวมกับชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ 
  นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบล จะ

ประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ตัวโครงการหรือกิจกรรมท่ีน าลงสู่ชุมชนนั้นได้เกิดจากการสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นหัวใจหลักส าคัญ โดยหลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีดังนี้   

1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือความ
ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 

2. หลักการขจัดความขัดแย้ง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและลมเหลว 

3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การ
ซื่อสัตย์ และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องท่ีจะจูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุนนโยบายและ
เป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง ช่วย
ให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ จะ
ช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่การเข้าร่วมใน
การพัฒนา 

5. หลักการท างานเป็นทีมสามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ 
6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างานและท า

ให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
อนึ่ง การขับเคล่ือนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีจะขาดเสียไม่ได้เลยนั่นคือ

ตัวยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ประการ คือ 
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์

ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์



๑๑๖ 

 

หรือจัดทัศนะศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ ลงมือปฏิบัติจริง และถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนท่ีจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีเหมาะสม 

2. การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพื่อให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและความสามารถท่ีมี จะ
ช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าไค้หลายวิธี 
ได้แก่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้น าท้ังภายในและภายนอกชุมชนสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่ องแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
 สอดคล้องกับการให้ข้อมูลดังนี้  
 

“ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองต้องท าประชาคมกับชาวบ้านแช่แห้งทุก
โครงการ เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับงบประมาณท่ีควรได้รับ ให้ชาวบ้านแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี เต็มความสามารถและศักยภาพของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการท่ีตรงจุดประสงค์ชุมชน ท้ังนี้การท าประชาคมกับสมาชิกในชุมชนเอง ผู้ปฏิบัติตัว
นโยบายท่ีน าสู่ชุมชน จะได้รับรู้ถึงความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี”77  

 
“ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับนโยบายทุกนโยบายเป็นอย่างดีท่ีผ่านมา มีโครงการท่ีหลุด

รอดจากบ้านฝายแก้วมาถึงชุมชนบ้านแช่แห้ง ชุมชนจะเข้าร่วมกันด าเนินการและปฏิบัติ
หรือท าโครงการนั้นอย่างเต็มท่ี ด้วยการตระหนักถึงผลประโยชน์ของชุมชนท่ีจะได้รับ หาก
ใครที่ท าการเกษตร หรืองานในอาชีพก็จะให้ความร่วมมือ ในการหยุดงานของตนเองเพื่อ
เข้าร่วมงานท่ีเป็นเรื่องของสาธารณะ ต่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญขึ้น ดังเช่น การสร้าง
ประปา ชุมชนต่างให้ความร่วมมือในการขุดดินฝังท่อน้ า”78 

 

  ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมนี้จะท าให้ตัวนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังท่ี  
 

“การน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ ถือได้ว่าเป็นการน าการตัดสินใจ
ทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติจริงซึ่งทางชุมชนเองก็ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาของชุมชนเอง” 79  

                                                             
77 สัมภาษณ์ ถนอม  ธิมา,นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน,วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561. 
78 สัมภาษณ์ ณัฐพงศ์  อุตธิยา, สมาชิกชุมชนบ้านแช่แห้ง,วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561. 
79 สัมภาษณ์ วรวุฒิ  มูลจันทร์,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 
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ดังนั้น กระบวนการทุกขั้นตอนท่ี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนได้กระท ามา
จนถึงการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น คือการแปลงนโยบายท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นแผนงานท่ีเป็นรูปธรรม
จึงสามารถน าไปปฏิบัติและตรวจสอบ สามารถวัดถึงความส าเร็จและวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง  
สามารถดึงกลไกล ภาคประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่ง ของงาน โครงการ กิจกรรม ได้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังยังได้
คัดสรรตัวแทนจากชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการน านโยบายสาธารณะไปสู่ภาคปฏิบัติโดยน าแผนงานความต้องการมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและน าสู่การจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ
ตามความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและเกิดประโยชน์โดยรวม ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนจนน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะของ
ผู้บริหารและได้ผลลัพธ์มา ท่ีมีความจ าเป็นต่อแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด ร่วมท า หรือการตรวจสอบเป็นต้น 
 จากท่ีกล่าวมานี้จึงพอสรุปได้ว่า การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการน า
นโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัตินั้น ต้องเกิดจากการระเบิดจากภายในชุมชน รวมท้ังหน่วยงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นท่ีปรึกษาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนากับชุมชน 
ถือได้ว่าเป็นการน าการตัดสินใจทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติจริงซึ่งทางชุมชนเองก็ได้ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง ดังนั้น กระบวนการทุกขั้นตอนท่ี องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชนได้กระท ามาจนถึงการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น คือการแปลงนโยบายท่ีเป็น
นามธรรมให้เป็นแผนงานท่ีเป็นรูปธรรมจึงสามารถน าไปปฏิบัติและตรวจสอบ สามารถวัดถึง
ความส าเร็จและวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง  อีกท้ังยังสามารถดึงกลไกล ภาคประชาชนมาเป็นส่วน
หนึ่งของงาน โครงการ กิจกรรม ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังได้คัดสรรตัวแทนจากชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการน านโยบายสาธารณะ
ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยน าแผนงานความต้องการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและน าสู่การจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามความต้องการของประชาชน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
  

 5.3.1. ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน าผลการวิจัยนี้ได้เผยแพร่ ในรูปของการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จัดพิมพ์ลงตามส่ือ
ต่างๆ เช่น เว็บไซด์ หนังสือ วารสาร นิตยสาร ในรูปของบทความวิชาการ 
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 2.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าไปเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา การด าเนินการ
ในการน านโยบายสาธารณะลงสู่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 3. ควรให้ผู้น าชุมชน มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน 
และการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในชุมชนท่ีจะสร้างความเจริญให้กับชุมชน โดยการน าเสนอใน
รูปแบบของนโยบายของชุมชนเอง 
 4. สามารถใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางของบุคลากรผู้น านโยบายขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาปฏิบัติสู่ชุมชน ให้สามารถเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้อย่างเป็นมรรคเป็นผล ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีน ามาปฏิบัตินั้น 
 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ผลการวิจัยนี้ สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความมั่งคง ยั่งยืนต่อไป 
 2. สามารถน าผลการวิจัยมาต่อยอดทางการศึกษา แนวทางการน านโยบายสาธารณะของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน ตลอดจนน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 
เพื่อเกิดกระบวนการและองค์ความรู้ใหม่ๆ 
 
 



๑๑๙ 

 

บรรณานุกรม 

 

1. หนังสือและเอกสาร 

กรมอนามัย. โครงการศึกษารูแปบการพัฒนาระบบการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในงานภารกิจ

กรมอนามัย. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข, 2550. 

กุลธน ธนาพงศธร.แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ , ในเอกสารการสอนชุดวิชานโยบาย

สาธารณะและการวางแผน . นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,2535.   

โกวิทย์ พวงงาม. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. ม.ป.ท. , 2545.  

_________ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. ม.ป.ท., 2545.  

จุมพล หนิมพานิช.การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง .               

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช,2547. 

จิตจ านงค์  กิติกีรติ.การพัฒนาชุมน, กรุงเทพมหานคร : คุณพิณอักษรกิจ,2536. 

ชิต นิลพานิช และกุลธน  ธนาพงศธร. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท. ในเอกสาร

การสอนชุด วิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน. พิมพ์คร้ังที่ 3.

หน่วยที ่8. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532. 

ชินรัตน์ สมสืบ.การบริหารการพัฒนาชนบท,เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท

,พิมพ์คร้ังที่ 14 ,นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2538. 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ: บทส ารวจพรมแดนแห่งความรู้แนว

วิพากษ.์กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2532. 

ดิเรก ฤกษ์หร่าย.การพัฒนาชุมชน.กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ์.๒๕๔๗.  

ทะนงศักด์ิ  คุ้มไข่น้ า .หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท .คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2540. 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร 

: 598 Print, 2546. 

_________การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง, กรุงเทพมหานคร : 598 

Print, 2546. 

  



๑๒๐ 

 

นิรันดร์  จงวุฒเวศย์ .  การมีส่วน ร่วมของประชาชนในการพัฒนา .  กรุ ง เทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527. 

ประเวศ วะสี.ประชาคมต าบล.พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มติชน,2541.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาจริยธรรม. พิมพ์คร้ังที่4. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธรรม

, 2538. 

_________ พระพุทธศาสนายุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539. 

_________ สิทธิมนุษยชนสร้างสันติสุขหรือสลายสังคม . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, 

2541. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ .

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก. 2555. 

พุทธทาสภิกขุ. สันติภาพของโลก. สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, 2531. 

พัชรินทร์ สิรสุนทร.แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม.กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ์.

๒๕๔๗. 

ไพฑูรย์ เครือแก้ว.ลักษณะสังคมไทย.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พิธการพิมพ์,2538. 

ไพบูลย์ วัฒนสิริธรรม.ส านึกไทยที่พึ่งงานที่ปรารถนา.กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา,2544. 

มยุรี อนุมานราชธน.นโยบายสาธารณะ.กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ์,2549. 

ยุพาพร รูปงาม.การมีส่วนร่วมของข้าราชการ. กรุงเทพมหานคร : ส านักงบประมาณในการปฏิรูป

ระบบราชการ,2557. 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทย 

 อนุเคราะห์ไทย,2536. 

วรเดช จันทรศร . การน านโยบายไปปฏิบัติ .กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกการพิมพ์,2542.  

_________ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ.กรุงเทพมหานคร: สหายบล็อกและการพิมพ์

,2548. 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ , 

2531. 

 



๑๒๑ 

 

วิทยากร เชียงกูล .การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ฉับ

แกระ,๒๕๒๗. 

วุฒิชัย อ่องนาวา. ปรัชญาศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ปิติพานิช, ๒๕๕๑. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ . นโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินไทย.กรุงเทพมหานคร: บริษัทจุดทองจ ากัด

,2555. 

สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์.  แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง . รัฐประศาสนศาสตร์:มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพ

พรรณ,ี2545. 

สมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ . นโยบายสาธารณะ.กรุงเทพมหานคร : เอ็ม.ที.เพรส,2555. 

สานิตย์ บุญชุ. การพัฒนาชุมชน: การส่วนร่วมของประชาชน . กรุงเทพมหานาคร : ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีการพัฒนาสังคม.กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมีเทรดด้ิง

,2522. 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ . ความขัดแย้ง การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์  .  พิมพ์คร้ังที่  2 . 

กรุงเทพมหานคร : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2534. 

เสถียร โกเศศ.  ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2502. 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. ความขัดแย้ง การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์ .กรุงเทพมหานคร: กรุงสยาม

การพิมพ์.๒๕๔๗. 

หัจยี ประยูรวทานยกุล และ สุพจน์ ด่านตระกูล. สู่สันติภาพถาวร “ผ่านพุทธ คริสต์ และอิสลาม ถึง 

มาร์ซิสม์ และเลนินิสม์”. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท ตถตา พับลิเคช่ัน, 2548. 

อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ . การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์ : บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม 

กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.),2548. 

อุทัย เลหวิเชียร.การบริหารการพัฒนา .กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถานบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2528. 

อภิชัย พันธเสน.แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา.กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นต้ิง 

 แอนด์พับลิช,2539. 

 

 



๑๒๒ 

 

2. งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

ฉันทนา บรรพศิริโชติ. “ความขัดแย้งในสังคมไทย : ช่องว่างของการรับรู้และความเข้าใจ”.   โครงการ

ปริญญาโทส าหรับนักบริหาร.สาขาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

, 2541. 

ธวัชชัยชัยจิรฉายากุล.การศึกษาคุณสมบัติของค่านิยมพื้นฐานทางจริยธรรมของคนไทย . บัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,2540. 

นันทนา อังสุวรังสี. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านิยมและการปฏิบัติเก่ียวกับเบญจศีลของชาวพุทธ

ในสังคมเมืองและชนบทที่อยู่นอกโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง :ศึกษาเฉพาะกรณี

บ้านในอ าเภอโคกพระจังหวัดนครสวรรค์ . บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล

,2533. 

ณภัทร นาคสุทธิ์. “การจัดรูปแบบชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อการวางผังชุมชนท่ียั่งยืน 

กรณีศึกษา: ชุมชนตลาดลาว”. รายงานการวิจัย. สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

, 2555. 

บุญน้อย มุ่งงาม. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ค่านิยมแบบพุทธและการด าเนินชีวิตของชาวพุทธใน

ปัจจุบัน . บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2543 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. “กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา”. รายงานวิจัย.  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),๒๕๔๓. 

พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติชโย (ไชยสมศรี). ศึกษาวิเคราะห์  หลักศีล 5 ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ

ควบคุมทางสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2543. 

พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่. การศึกษาทัศนะเร่ืองศีล 5 ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน :ศึกษา

เฉพาะกรณีการฆ่าสัตว . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,2542. 

พระมหาส ารวย  ญาณส วโร (พินดอน). การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีลข้อที่5ที่มีต่อ

สังคมไทย . บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2545. 

พระสุวัฒน์ มหังสา.“ทัศนคติและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศีล 5 ของชาวพุทธ”.รายงานการวิจัย  

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2542. 

ยุพาพร รูปงาม. การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ .คณะ

พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. 



๑๒๓ 

 

สมหวัง สาวิสิทธิ์ . พุทธจริยธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถ่ินเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด.  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2549. 
อดิศักด์ิ น้อยสุวรรณ. การด าเนินนโยบายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองไทย . คณะศิลปะศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2540. 
 

3. บทความ 
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. “การพัฒนาความสามารถของผู้น าหมู่บ้านเพื่อการส่งเสริมป่าชุมชน” . วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 .พ.ค.-ต.ค. 2534. 

พินิจ รัตนกุล. “ข้าพเจ้าขอเอาสัจจะเป็นท่ีพึ่ง”. บทความทางศาสนา. รวบรวมจัดพิมพ์,ม.ป.ป. 

อมร รักษาสัตย์. “สถาบันและการกระบวนการเพื่อการพัฒนานโยบายในประเทศไทย”. วารสารพัฒ    

   นบริหารศาสตร์,2518.  

สมศรี ศิริขวัญชัย. “กระบวนการสร้างตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วม”. วารสารสาธารณสุข

และการ พัฒนา, 2548. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 : 61. 

ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. คู่มือการด าเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นท่ี 65/2,กรมการ

พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย,2555 

สิทธิชัย ตันศรีสกุล. “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดมหาสารคาม ”. วารสารช่อพะยอม. ปีท่ี 21, 2553. 

เอกสารอัดส าเนา 

พัชรี สิโรรส, “การเมืองของกระบวนการนโยบาย”, เอกสารประกอบค าบรรยายวิชา การวิเคราะห์

และกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 . สาขาการ

จัดการสาธารณะส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2553),อัด

ส าเนา 

 

4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พระมหาทวีมหาปญฺโญ. 2554.ศีล 5: ปัจจัยพื้นฐานในการก าหนดคุณลักษณะของสังคม. ค้นเมื่อ 

11 เมษายน 250, จาก www.learners.inth/blog 

 



๑๒๔ 

 

พระมหาสมบูรณ์วุฑฺฒิกโร. 2554. พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2560, จาก 

www.learners.in.th./file/phannasom/ 

พ ร ะ พ ร ห ม คุ ณ า ภ ร ณ์  ( ป . อ . ป ยุ ตฺ โ ต ) .หั ว ใ จ พุ ท ธ ศ า ส น า .[อ อ น ไ ล น์ ] . แ ห ล่ ง ท่ี ม า 

:http://www.dharmagateway.com/,[10 มิถุนายน 2560]. 

มูลนิธิพัฒนาคนพิการ. 2554.กรณีศึกษาผู้พิการจากอุบัติเหตุ.ค้นเมื่อ 11 มีนาคม2560, จาก 

www.tddf.or.th/tddf/research/article.  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2554. ประมวลค าสอนจากคติธรรมค าสอนขององค์ท่านพระ

อาจารย์ ม่ันภูริทัตโต .ค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2560, จาก www.onab.go.th/index. 

php?option. 

 

5. ภาษาอังกฤษ 

Anderson, J.E.,Publics  and  Economic  Policy-making.Reading MA : Addison – 

Wesley,1970. 

Caldwell, L.K.,Environment : A Challenge in Modern Society.New  york : Double – 

Day,1970. 

Dye  T.R. , Understanding  Public  Policy.Englewood  Cliffs : Prentice – Hall,1981. 

Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn, The policy implementation Process: A 

conceptual  Framework, Administration and Society 6, 4 (February 1975) 

Easton D ,The Political  System : An inquiry into the  State of Political  

Science.New  York : Alfred A. Knoft,1953. 

Janis Brahms Spring. How Can I Forgive You. New York : Harper Collins Pulishers, 

 2005. 

Johan Galtung. “Violence Peace and Peace Research”. in Journal of Peace 

Research. Vol.6 VI, 1968. 

 

http://www.onab.go.th/index


๑๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก  
บทความวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 
แนวทางการส่งเสรมิการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

สู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
Promotion  Method to use Public Policy of  Local  government  Model  to  

Chaehang  Community , Phupeang District , Nan  Province 
 

นายสิทธิชัย  อุ่นสวน 
พระครูปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ,ดร. 

ดร.วรปรัชญ์  ค าพงษ์ 
 

บทคดัย่อ 
  
 งานวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ คือ คือ 1. เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 3. เพื่อวิเคราะห์และ
เสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภู
เพียง  จังหวัดน่าน วิธีการวิจัย เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาจาก
เอกสารรายงาน การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและมีการสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร 
จ านวน 20 รูป/คน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 คน สมาชิกในชุมชนบ้านแช่แห้งท้ังผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น า
ตามธรรมชาติ จ านวน 10 รูป/คน 

 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน
บ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ท่ีจะสร้างความเข้าใจในการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรค
ผลท่ีแท้จริง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  สามารถจ าแนกแนวทางในการส่งการน านโยบาย
ไปปฏิบัติออกเป็น 5 แนวทางได้แก่   1.แนวทางท่ียึดหลักเหตุผลเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน               
2. แนวทางด้านการจัดการ  3. แนวทางการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชน 4. แนวทางด้าน
กระบวนการของระบบราชการ  5.แนวทางการมีส่วนรวมกับชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะ ลงสู่
ภาคปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 
The research entitled “Promotion  Method to use Public Policy of  Local 

government  Model  to Chaehang  Community , Phupeang District , Nan  Province” aims 
1) to study public policies of a local government of Nan province, 2) to study guidelines 
for pushing the public policy promotion of the local government into the Chaehaeng 
community in Phuphiang district, Nan province, and 3) to analyze and offer the ways to 
use the local government policy in the Chaehaeng community of Phuphiang district, Nan 
province.The research methodology is designed as a Qualitative Research through 
studying from documents, reviewed literatures and interviews. The research sample 
group is amount 20 people which are 5 from the local government, 5 from the higher 
education organizations, and 10 from the Chaehaeng community. The last one is the 
community leaders, the savants and the Natural leaders. 

The research found that there are 5 ways to suitably use the public policies of 
the local government, which are easy comprehension and conform to the people’s 
needs, in the Chaehaeng community of Phuphiang distric, Nan province. They are 1) the 
reasonable principles and mind-opening to hear the people’s opinions, 2) the 
management, 3) the participation in consultation process and community planning, 4) 
the official system process, and 5) the participation in the real practices which are useful 
and sustainable for the local government and the community. 

 
Keyword: Public Policy, Local government, Community, Management 
 
๑ ความส าคัญและที่มาของปญัหา 
 การพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมท้ังได้
เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม คือทุน
มนุษย์ ทุนสังคม และทุนทางวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่ง
สร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเส่ียง และปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่ งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด



๑๒๙ 
 

ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีการเช่ือมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 เน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มา
อย่างต่อเนื่อง แผนชุมชนจึงได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังด าเนินการในลักษณะต่างคนต่างท า 
ถ้ามีการร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิดประชาคมในระดับต าบล น าเทคนิค กระบวนการ วิธีการต่างๆ มาใช้
บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล แบบท่ีใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  ย่อมจะได้แผนพัฒนาท่ี
สมบูรณ์กว่า ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณ รวมท้ังเกิดความร่วมมือในการน ากิจกรรมโครงการ
ตามแผนบูรณาการ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ไปสู่การ
ปฏิบัติ การท่ีคนส่วนใหญ่ของชุมชนมีส่วนส าคัญในขบวนการใด ๆ ท่ีมีผลต่อชุมชนนั้น ๆ โดยการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้น การท่ีจะบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงนั้น ควรจะมีส่วนร่วมอย่างน้อย ใน 
5 ขั้นตอน คือ (1) ร่วมในการค้นหาและวิเคราะห์ปัญหา (2) ร่วมในการวางแผน (3) ร่วมในการลงทุน
และการปฏิบัติงาน (4) ร่วมในการติดตามประเมินผล และ (5) ร่วมในผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นหากมองย้อนไปใน
อดีต จะเห็นว่ารัฐเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท่ีจะน าพาชีวิตของประชาชนไปยังจุดหมายปลายทางของ
รัฐต้องการ  ซึ่งอาจไม่ใช่ความต้องการของประชาชนผลจากการพัฒนาส่วนใหญ่มักจะตกกับกลุ่ม ผู้น า
ส่วนใหญ่หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และท าให้ประชาชนรู้สึกว่ากิจกรรมหรือส่ิงต่างๆ ท่ีท าไปเป็นจ านวนมาก
เป็น เรื่องของรัฐหรือเป็นเรื่องของผู้น า “ไม่ใช่เรื่องของประชาชน” ประชาชนจึงไม่ให้ความสนใจหรือเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนามากนัก นอกจากนี้ผลพวงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวดเร็ว
และเข้าถึงประชาชน อย่างกว้างขวางเท่าเทียมในทุกระดับประกอบ พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ ท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมากขึ้น  ส่งผลให้การท างานพัฒนาต้องปรับ
ยืดหยุ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน  โดยค านึงความแตกต่างหลากหลายท่ีต้อง
ใช้รูปแบบ  วิธีการท่ีสอดคล้องเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน  มีการบูรณาการงาน มีการ
ติดต่อส่ือสารในลักษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเสมอภาค  เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมกัน  และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม  ร่วมกันก ากับดูแลกิจกรรมเหล่านั้น ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีร่วมกันก าหนดไว้ ก ากับดูแลงบประมาณของรั ฐท่ีมาจากภาษีของ
ประชาชน มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างพลังการท างานร่วมกันอย่างมีวิสัยทัศน์ กระบวนการแผน
ชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะต้องน ามาใช้ในการพัฒนาสังคมของชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกันตลอดเวลา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์และงบประมาณ
ของประชาชนเพื่อให้เป็นชุมชนท่ีสมานฉันท์ได้อย่างแท้จริง 
 ชุมชนบ้านแช่แห้ง เป็นชุมชนด้ังเดิมอยู่ด้านทิศเหนือของพระธาตุแช่แห้งและบางส่วนเป็นกลุ่ม
ท่ีอพยพมาจากเมืองวรนคร เนื่อง จากพญากานเมืองสร้างพระธาตุแช่แห้ง ณ ดอยภูเพียงแช่แห้ง สืบเช้ือ
สายมาจากพญากานเมือง มีการขุดดินเพื่อสร้างอิฐ ท าทางเดินขึ้นพระธาตุและก่อสร้างวัดพระธาตุแช่แห้ง 
บริเวณท่ีขุดดินท าให้เกิดเป็นบริเวณแอ่ง จึงมีสัตว์น้ ามาอาศัยอยู่จ านวนมากโดยเฉพาะเต่า ด้วยความอุดม
สมบูรณ์ จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า“ชุมชนบ้านหนองเต่า” และชุมชนแช่แห้งซึ่งต้ังรกรากหลักฐานอยู่ทาง
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ทิศเหนือของพระธาตุแช่แห้งท าหน้าท่ีรับใช้ปรนนิบัติพระธาตุแช่แห้งซึ่งต้ังชุมชนอาศัยอยู่ตามบริเวณคู
แนวกั้นพระธาตุแช่แห้งนอกโบราณสถาน   
 ดังนั้น คณะผู้วิจัย สนใจท่ีจะท าการศึกษาแนวทางการน านโยบายสาธารณะสู่ชุมชนบ้านแช่
แห้ง เช่น แนวทางการน านโยบายของรัฐไปสู่นโยบายและความร่วมมือของคน กลุ่ม  องค์กรในชุมชน  
ดังนั้นการท างานพัฒนาภายใต้กระแสท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอด  คงจะท าในแบบเดิมๆ ท่ีเคยท ากันมา
นานไม่ได้แล้ว  การเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวถึงนี้ไม่ใช่เฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีมองเห็นได้ด้วยตา เพียงอย่ าง
เดียวแต่รวมถึงการเปล่ียนแปลงของมนุษย์ในเรื่องความคิดเห็น การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งเป็น
การเปล่ียนแปลงในทางสร้างสรรค์  การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนชนบทท่ีบูรณาการวิถีการด ารงชีพและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและสมดุลนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้และ
การปรับตัวของคนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ ซึ่งมักจะต้องอาศัยเวลายาวนานพอสมควรจึงจะเห็นผล 
กระบวนการลักษณะนี้ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัฒนธรรมการส่งเสริมการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ท่ี
มักจะไม่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานพอในแต่ละชุมชนและพื้นท่ี จึ งเห็นควรส่งเสริมให้
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การพัฒนาเอกชนเป็นภาคีร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
และจริงจัง โดยให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของคนในชุมชน และ
เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่

ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
3. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 วิธีดังนี้ 
1. การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Document  study) เป็นการศึกษาทบทวนต ารา เอกสาร 

และบทความวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ต าราทางวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายงานการ
วิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจากภาครัฐ  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth  Interview) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดท่ีได้มีการก าหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ 
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ล่วงหน้า โดยผู้วิจัยต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถยืดหยุ่นหรือ
ปรับปรุงค าถามได้ตลอดตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอาชีพ 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
เพื่อให้แนวทางในการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ผู้วิจัยได้ก าหนด

ขั้นตอนในการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ 
ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ศึกษาเอกสารวิชาการ  หนังสือ  ต ารา ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริม

การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารวิชาการ หนังสือ  ต ารา ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ย วข้องกับแนวทางการ
ส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน น ามาก าหนดกรอบแนวคิด ในการด าเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 งานวิจัยนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท กล่าวคือ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

data) และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ดังนี้ 
1. การเก็บข้อมูลแบบข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  
เป็นรูปแบบการวิจัยจากเอกสาร (Documentary research)จากหนังสือ วารสารทางวิชาการ 

บทความ รายงานการวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ ส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อเป็นการค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

2. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ประกอบด้วย 
   การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้เพื่อสนทนาผู้น าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/นิสิตท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแช่แห้ง จ านวน 20 – 30 คน โดยใช้การ
สัมภาษณ์  เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการชุมชนของคนในหมู่บ้านแช่แห้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์โดยใช้การแปรความการวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive  
analysis) เพื่ออธิบายแนวทางการน านโยบายสาธารณะมาสู่ชุมชนท่ียั่งยืน 
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4. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่า นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การบริการหรือ

กิจกรรมท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของส่วนรวม โดยเป็นกิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
ประชาชนและสร้างการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติใน
ภาพรวม โดยมีหลักการท่ีเป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะต้อง
ด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความเสมอ
ภาค ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นในท่ีนี้ หมายถึง 
ทิศทาง แนวทาง แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกท่ีจะท าเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นหรือตอบสนองต่อปัญหาของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นแต่ละท้องถิ่นจะมีนโยบายสาธารณะท่ีแตกต่างกัน
ตามสภาพปัญหาและศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นนั้นๆ 

 จากการวิจัยพบว่า การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นล่งสู่ชุมชนบ้าน
แช่แห้งนั้นเกิดผลดีต่อชุมชน ด้วยการยอมรับของคนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางราชการในการน า
นโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ เป็นไปด้วยดีเนื่องจากนโยบายของผู้บริหารนั้น เป็นนโยบายท่ีเปิดกว้าง ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติหรือว่าจัดสรรงบประมาณ  ณ  จุดใดจุดหนึ่งหรือเอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ยังน า
นโยบายลงสู่ภาคการปฏิบัติยังไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร จึงท าให้ภาพท่ีเป็นตัวรูปธรรมนั้นไม่ชัดเจนท าให้
สมาชิกภายในชุมชนมองว่า ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ท่ีท าให้เกิดความ มั่นคง ยั่งยืน ภายในชุมชน ท้ังนี้
ภายในชุมชนเองก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงการเปิดใจยอมรับต่อส่ิงใหม่ๆ ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้มองท้ังสองส่วน
ว่า ส่วนท่ีหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองควรจะมีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ีจริงจังเพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบายหรือแผนงานท่ีชัดเจน และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆ และท่ัวถึง องค์การบริหารส่วนต าบลเองก็ควรมีการถ่ายทอดความเข้าใจ และ
กลไกการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้ ส่วนท่ีสอง ชุมชน
บ้านแช่แห้ง ควรเปิดใจ เปิดตัวเอง เพื่อยอมรับการพัฒนาและยอมรับการเปล่ียนแปลงจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฝายแก้ว และจากสังคมภายนอกท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และร่วม
อนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามของชุมชนเอาไว้อย่างควบคู่กัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแช่แห้ง 

  จากการวิจัยพบว่า ในการวิจัยแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติลงสู่พื้นท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น
สามารถจ าแนกแนวทางในการส่งการน านโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 4 แนวทางได้แก่ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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 1. แนวทางท่ียึดหลักเหตุผลเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เห็นได้ว่าการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชน สามารถเป็นแนวทางท่ีท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาอย่าง
แท้จริง และสามารถเข้าใจ เข้าถึง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง ด้วยการสร้างกระบวนการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภายในชุมชน  เป็น
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นของการก าหนดตัวนโยบายรวมถึงนโยบายใดท่ีออกมาแล้วจะน ามาสู่
ชุมชน จึงเป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่จะได้รับรู้ถึงความต้องการการบริหารสาธารณะท่ีแท้จริงก่อน เพื่อน าส่ิงท่ี
ชุมชนเสนอมานั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความเหมาะสมของตัวงบประมาณและศักยภาพ
ของการบริหารจัดการภายในตัวชุมชนเองว่ามีศักยภาพเพียงใดท่ีจะรักษาส่ิงท่ี องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขับเคล่ือนหรือด าเนินการให้ไว้ ชุมชนจะรักษาและบ ารุง   สานต่อ
ส่ิงท่ีรับไปแล้วได้อย่างไร มีกลไกใดสนับสนุนนั้นให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป 

2. แนวทางด้านการจัดการแนวทางนี้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะขององค์การ โดยถือว่า
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ว่า
มีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงานเพียงใด 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถท้ังด้านการบริหารและทางเทคนิคอย่างเพียงพอ รวมถึงต้องมีการวางแผน 
เตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณ 
แนวทางนี้มักจะพยายามศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติตามแผน และนโยบายในอดีต
เช่น เช่น การแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลกรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความล่าช้า
ในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการจัดต้ังระบบงานการแก้ปัญหาการประสานงาน เป็นต้น 

3. แนวทางการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนในการน านโยบายสาธารณะลงสู่
ภาคปฏิบัติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาคอยให้ค าช้ีแนะช้ีน าแนวทางในการ
พัฒนา เพราะท่ีปรึกษามักจะเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ หรือท่ีเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งท่ีต้องการจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชนนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีท่ี
ปรึกษา ท้ังในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนการพัฒนาในชุมชน 
นอกจากท่ีทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ต่างๆ จ าเป็นต้องเป็นท้ังพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาร่วมถึงร่วมกันวางแผนกับชุมชนในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ชุมชน ท้ังในโครงการและกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งหากมองตามศักยภาพของชุมชนแล้วสมาชิกภายใน



๑๓๔ 
 

ชุมชนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท าปศุสัตว์ การเกษตรเป็นหลัก ในส่วนของระเบียบ แบบ
แผน กระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอกสารแล้วมักจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจมากนัก จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าต่อการพัฒนาชุมชน อีกท้ังยังเป็นกลไกหลักท่ีจะท าให้นโยบาย
สาธารณะเกิดมรรคผลอย่างแท้จริง 

4.  แนวทางด้านกระบวนการของระบบราชการเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นคือ ตัวบุคลากรผู้รับนโยบายแล้วน าลงสู่ชุมชน ว่ามี
ความพร้อมด้านศักยภาพต่างๆ ท้ังความเข้าใจ แรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีมากน้อย
เพียงใด ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับผู้น านโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ 
เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใกล้ชิดและคลุกคลีกับประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง และจะให้ประสบการณ์
ของตนเองการตัดสินใจต่อการน านโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ ว่าตัวนโยบายใดมีความ
เหมาะสมต่อสภาพชุมชนนั้นๆ  

5. แนวทางการมีส่วนรวมกับชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ  การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัตินั้น ต้องเกิดจากการระเบิด
จากภายในชุมชน รวมท้ังหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นท่ีปรึกษา
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนากับชุมชน ถือได้ว่าเป็นการน าการตัดสินใจทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติจริงซึ่ง
ทางชุมชนเองก็ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง ดังนั้น กระบวนการ ทุก
ขั้นตอนท่ี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนได้กระท ามาจนถึงการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น คือ
การแปลงนโยบายท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นแผนงานท่ีเป็นรูปธรรมจึงสามารถน าไปปฏิบัติและตรวจสอบ 
สามารถวัดถึงความส าเร็จและวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง  อีกท้ังยังสามารถดึงกลไกล ภาคประชาชนมา
เป็นส่วนหนึ่งของงาน โครงการ กิจกรรม ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังได้คัดสรรตัวแทนจากชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการน านโยบาย
สาธารณะไปสู่ภาคปฏิบัติโดยน าแผนงานความต้องการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและน าสู่การจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามความต้องการของประชาชน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้สรุปวิเคราะห์เป็นการอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

 นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นในท่ีนี้หมายถึงทิศทาง แนวทาง แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกท่ีจะท าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือตอบสนองต่อปัญหาของท้องถิ่น



๑๓๕ 
 

นั้นๆ ดังนั้นแต่ละท้องถิ่นจะมีนโยบายสาธารณะท่ีแตกต่างกันตามสภาพปัญหาและศักยภาพการพัฒนา
ของท้องถิ่นนั้นๆ โดยภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากรัฐแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน
หลัก คือ 1) ด้านการจัดบริการสาธารณะท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3)ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ 4) ด้านสุดท้ายคือ ด้านการลงทุน ทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม   

 การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงสู่ภาคปฏิบัติต่อชุมชนนั้นจะ
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นต้องดูตัวเป้าหมายของการน านโยบายไป
ปฏิบัติคือ ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของนโยบายนั้น ด้วยตัวช้ีวัดระหว่างความส าเร็จกับความล้มเหลว
จึงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งในการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถมองออกได้เป็น 3 แนวทาง คือ ในแนวทางแรก 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติวัดได้จากระดับความร่วมมือจากผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ ใน
แนวทางท่ีสอง ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาได้จากเงื่อนไขท่ีได้มีการบรรลุผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ในแนวทางท่ีสาม ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถพิจารณาได้จาก
การท่ีนโยบายนั้นได้ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติระยะส้ัน 

 แนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติลงสู่พื้นท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ต้องเข้าใจถึงการศึกษาการ
น านโยบายไปปฏิบัติ อันเป็นส่ิงซึ่งจะต้องให้ความสนใจส าหรับนโยบายสาธารณะ ในปัจจุบันเพื่อปรับปรุง
นโยบายและแผนงานให้ดีขึ้นและเพียงพอท่ีจะช่วยให้สามารถแสวงหาข้อสรุป หรือยึดแนวทางการศึกษา
ใด   ท่ีจะสร้างความเข้าใจในการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลท่ีแท้จริง สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน  สามารถจ าแนกแนวทางในการส่งการน านโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 5 แนวทาง
ได้แก่ 1)แนวทางท่ียึดหลักเหตุผลเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 2) แนวทางด้านการจัดการ 3) แนว
ทางการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชน 4)  แนวทางด้านกระบวนการของระบบราชการ 5) แนว
ทางการมีส่วนรวมกับชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ 
 
6. ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
 



๑๓๖ 
 

 ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน าผลการวิจัยนี้ได้เผยแพร่ ในรูปของการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จัดพิมพ์ลงตามส่ือต่างๆ 
เช่น เวปไซด์ หนังสือ วารสาร นิตยสาร ในรูปของบทความวิชาการ 
 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าไปเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา การด าเนินการ
ในการน านโยบายสาธารณะลงสู่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 3. ควรให้ผู้น าชุมชน มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน และ
การสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในชุมชนท่ีจะสร้างความเจริญให้กับชุมชน โดยการน าเสนอในรูปแบบของ
นโยบายของชุมชนเอง 
 4. สามารถใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางของบุคลากรผู้น านโยบายขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาปฏิบัติสู่ชุมชน ให้สามารถเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาได้อย่างเป็นมรรคเป็นผล ตรงตามวัตถุประสงค์
ของนโยบายท่ีน ามาปฏิบัตินั้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ผลการวิจัยนี้ สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความมั่งคง ยั่งยืนต่อไป 
 2. สามารถน าผลการวิจัยมาต่อยอดทางการศึกษา แนวทางการน านโยบายสาธารณะของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน ตลอดจนน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 
เพื่อเกิดกระบวนการและองค์ความรู้ใหม่ๆ 
 

7. ข้อจ ากัดทางการศึกษาและข้อแนะน าในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเมื่อมีการศึกษาในครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษาท่ี

มีลักษณะ และขอบเขตในการศึกษาท่ีกว้างขึ้นจะเป็นประการส าคัญในการศึกษาในครั้งต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาแนวนโยบายและปัจจัยการเมืองท้องถิ่น เพื่อก าหนดข้อมูลของการศึกษาไว้

เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
  
8. เอกสารอ้างอิง 

 

กุลธน  ธนาพงศธร.แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ, ในเอกสารการสอนชุดวิชานโยบาย
สาธารณะและการวางแผน . นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,2535.   

โกวิทย์  พวงงาม. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. ม.ป.ท. , 2545.  
จุมพล  หนิมพานิช .การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง .               

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช,2547. 



๑๓๗ 
 

จิตจ านงค์  กิติกีรติ.การพัฒนาชุมน, กรุงเทพมหานคร : คุณพิณอักษรกิจ,2536. 
ชินรัตน์  สมสืบ.การบริหารการพัฒนาชนบท,เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท

,พิมพ์คร้ังที่ 14 ,นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2538. 
ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร.การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ: บทส ารวจพรมแดนแห่งความรู้แนววิพากษ์.

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2532. 
ทะนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ า.หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท.คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์: 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2540. 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร : 

598 Print, 2546. 
นิรันดร์  จงวุฒเวศย์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2527. 
ประเวศ  วะสี.ประชาคมต าบล.พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มติชน,2541.  
พัชรินทร์  สิรสุนทร.แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม,กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ์.

๒๕๔๗. 
มยุรี  อนุมานราชธน.นโยบายสาธารณะ.กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ์,2549. 
ยุพาพร  รูปงาม.การมีส่วนร่วมของข้าราชการ. กรุงเทพมหานคร : ส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบ

ราชการ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข.                                                                                     
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  



๑๓๙ 
 

กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  

 - สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ท้ังใน
ระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

 - สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการบริหารการจัดการการ
นโยบายสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการน านโยบายสาธารณะสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. กิจกรรมด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ชุมชน  

  - สามารถพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชุมชน สามารถมุ่งเน้นให้เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังภายในและภายนอก 
โดยเช่ือมโยงกับการเนื้อหาท่ีได้จากการการศึกษาความสัมพันธ์ของ ชุมชนและองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ในชุมชน 

  -  สามารถพัฒนาการกระบวนการจัดการการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นลงสู่ชุมชน ในจังหวัดน่านในอนาคต เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติและได้ผลอย่างยั่งยืน  

3. กิจกรรมด้านวิชาการ 

- สามารถจัดสัมมนาวิชาการโดยการน าเสนอเนื้อหาท่ีได้จากการศึกษาท่ีได้ เก็บรวบรวม        
เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เนื้อหาเหล่านั้นซึ่งสะท้อนการสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ความเช่ือความ
ศรัทธา วิถีชีวิต ตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท่ี เป็นปัจจัยท าให้นโยบายขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

- มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับทีมงานวิจัยและนิสิตในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้ในมิติท่ีหลากหลาย  

  

 
 
 



๑๔๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค.  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
  



๑๔๑ 
 

ตารางเปรยีบเทียบวัตถปุระสงค์ กิจกรรมทีว่างแผนไว้  
และกิจกรรมทีไ่ดด้ าเนนิการมาและผลทีไ่ดร้ับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ท าให ้

คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
เ อ ก ส า ร เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย
สาธารณะขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านและ 
แนวทางการส่งเสริมนโยบาย
สาธารณะขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง 

ทราบถึงนโยบานสาธารณะ
ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดน่าน แนว
ทางการ ส่ง เสริ มการน า
น โ ยบายสาธ ารณะของ
อ ง ค์ ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง 
อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน
และวิเคราะห์แนวทางการ
ส่ง เสริมการน านโยบาย
สาธ ารณะของอ ง ค์ก าร
ปก คร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น สู่
ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภู
เพียง  จังหวัดน่าน 

ข้อท่ี 1 
 และข้อท่ี 2 

ท าให้สามารถวาง
แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานส ารวจ
และเก็บรวบรวม
ความสัมพันธ์ของ
นโยบายสาธารณะ
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในจังหวัด
น่าน ท่ีมีต่อชุมชน 

คณะผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interviews) 
ส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

คณะผู้วิจยัทราบถึงขอบเขต
ของการศึกษาโดยมีประเด็น
ท่ีส าคัญนโยบายสาธารณะ
ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดน่าน การ
ส่ง เสริมการน านโยบาย
สาธ ารณะของอ ง ค์ก าร
ปก คร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น สู่
ชุมชน และวิเคราะห์แนว
ท า ง ก า ร น า น โ ย บ า ย
ส า ธ า ร ณ ะ สู่ ชุ ม ช น 
ด าเนินการจดบันทึก (Field 
Note) และบันทึกเสียงโดย
ใช้แทบบันทึกเสียง 

ข้อท่ี 1  
และข้อท่ี 3 

ท าให้สามารถวาง
แผนการจัดก ลุ่ม
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูลได้ 



๑๔๒ 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ท าให ้

ด าเนินการสัมภาษณ์และสนทนา
กลุ่มตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างท่ี
ก าหนด ในจังหวัดน่ าน เพื่ อ
ศึกษานโยบายสาธารณะของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดน่าน รวมถึงศึกษาแนว
ทางการการ ส่ง เสริ มการน า
นโยบายสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ชุมชน 
และน ามาประกอบการน าเสนอ 
นโยบายและแนวทางการน า
นโยบายสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน 

ทราบถึงเนื้อหาท่ีจากการ
สัมภาษณ์โดยรวม และ
จั ด ก า ร ใ ช้ ร หั ส ใ น ก า ร
เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อท่ี 1-2 ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ
วิ เค ราะห์ข้ อมู ล
เนื้อหาท่ีได้ศึกษา 

คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม การสอบถาม จาก
องค์ประกอบท้ังหมดท่ีก าหนด
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการ
น า น โ ย บาย ส า ธ าร ณะ ข อ ง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
ชุมชน บ้านแช่แห้ง จังหวัดน่าน 
ด าเนินการวิเคราะห์แลจากการ
สัมภาษณ์  

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสอบถาม จาก
อ ง ค์ป ระก อบ ท้ั ง หมด ท่ี
ก า ห น ด เ กี่ ย ว กั บ แ น ว
ทางการ ส่ง เสริ มการน า
น โ ยบายสาธ ารณะของ
อ ง ค์ ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นสู่ชุมชน บ้านแช่แห้ง 
จังหวัดน่าน    

ข้อท่ี 1 , 2  
และข้อท่ี 3 

ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยได้ 

คณะผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่มและการสอบถาม นโยบาย
สาธารณะขององค์การปกครอง
ส่ วน ท้อ ง ถิ่ น ใน จั งหวั ดน่ าน 
ร ว ม ถึ ง ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร
ส่งเสริมการน านโยบายสาธารระ

การ จัดท า ร าย ง านและ
น าเสนอผลการวิจัยท่ีสามาร
ตอ บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการวิจัยได้  
 

ข้อท่ี 1-3 ได้รายงานวิจัยท่ี
เป็นประโยชน์ต่อ
แวดวงการวิชาการ 
ตลอดจนยั ง เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ชุมชนและองค์การ
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นด้วย 



๑๔๓ 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ท าให ้

ขอ ง อ ง ค์ก า ร ป ก คร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น สู่ชุมชนและวิเคราะห์
แนวทางการส่ง เสริมการน า
นโยบายสาธารระขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง                                                                                      
เครื่องมือวิจัยแบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์/หนังสือเชิญต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

                                                                     
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์  
แบบสมัภาษณ ์

เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่ 
สู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภเูพยีง จังหวดัน่าน” 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์
ช่ือ – นามสกุล (ผู้ให้สัมภาษณ์) ..................................................................................................................   
เพศ............................อายุ..................ปี ต าแหน่ง........................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์................................................................................. 
หน่วยงาน/ท่ีอยู ่
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
วัน  เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์................../............./..............สถานท่ีสัมภาษณ์.................................................. 
เวลาท่ีสัมภาษณ์ ต้ังแต่เวลา..............................................น. ถึงเวลา........................................................น. 

ตอนที่ 2  บทสัมภาษณ์ แนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององคก์ารปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่ชมุชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

1) ท่านเห็นว่านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ มีความเหมาะสม
กับชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  อย่างไรบ้าง 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 



๑๔๖ 
 

2) ท่านเห็นว่าการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มาใช้กับ
ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นอย่างไร 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  

3) ท่านเห็นว่า “แนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน
บ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน” ควรเป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1) การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

2) การให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชน 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
 3) การมีส่วนร่วมกับชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีไว้ ณ โอกาสน้ีเป็นอย่างยิ่ง                                         

  นายสิทธิชัย  อุ่นสวนและคณะวิจัย                                                                                  
ทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                         

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 



๑๔๗ 
 

 
ที่ ศธ ๖๑52/ว 10                                          วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน                              

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                                         
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐    

                 3  กุมภาพันธ์  ๒๕๖1 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เจริญพร  ...................................................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน  1  ชุด 

ด้วย นายสิทธิชัย  อุ่นสวน อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อท าการศึกษา
วิจัยเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ชุมชนบ้าน

แช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน” มีความประสงค์จะขอลงพื้นที่ศึกษาและขอสัมภาษณ์เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากท่าน 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์เพื่อให้นักวิจัยลงพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากท่านด้วยดี  และขอขอบคุณ
ในความเอื้อเฟื้อทางวิชาการมา  ณ  โอกาสนี้  

  จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  

ขอเจริญพร 
 
 
 

(พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน 



๑๔๘ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ                                                                                     
รูปภาพกิจกรรมด าเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



๑๕๐ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 



๑๕๒ 

ภาคผนวก ฉ 
ประวัตินักวิจัย/แบบสรุปโครงการวิจัย 



๑๕๓ 

1. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
1.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายสิทธิชัย อุ่นสวน 

 (ภาษาอังกฤษ)  Mr . Sittichai  Ounsaun 
1.2 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
1.3 ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
1.4 สังกัด   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 
1.5 สถานที่ติดต่อ   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  

ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ 
๐๕๔-๖๐๑๐๖๓ 

1.6 มือถือ   085-622-6309
E-mail: s.n.sitticha_i@hotmail.com

1.7 ประวัติการศึกษา 
- นักธรรมช้ันเอก ส านักเรียนคณะจังหวัดน่าน
- ปริญญาตรี (ศน.บ.)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท(ร.ม.)สาขาวิชารัฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามค าแหง

2. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 1
1.1 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พระครูปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ,ดร.    

 (ภาษาอังกฤษ)PhrakhrupaladWatcharphongVacirapanno 
1.2 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
1.3 ต าแหนงปัจจุบัน  

- อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
- หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

1.4 สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ
ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

1.5 โทร  ๐๕๔-๖๐๑๐๖๓ มือถือ 088-117-7551
1.5 ประวัติการศึกษา  

- นักธรรมช้ันเอก, ป.ธ.3
- ระดับปริญญาตรี (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ระดับปริญญาโท (ร.ม.) รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง
- ปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



๑๕๔ 

3. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 2

1.1 ชื่อ – นามสกุล  (ภาษาไทย) วรปรัชญ์  ค าพงษ์ 
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Worapat  Khumpong 

1.2 เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
 1.3 ต าแหน่ งปัจจุบัน  

- อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

1.4 สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ
ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
๐๕๔-๖๐๑๐๖๓

1.5 โทร.   054-601063  มือถือ 098-563-7233
E-mail  Thian2520@hotmail.com

1.8 ประวัติการศึกษา 
- นักธรรมช้ันเอก  ส านักเรียนคณะจังหวัดน่าน
- ปริญญาตรี(พธ.บ.)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
- ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง(ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
- ปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



๑๕๕ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สัญญาเลขที่ ว.๐12/๒๕60 
แนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 
หัวหน้าโครงการ นายสิทธิชัย  อุ่นสวน และคณะ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
โทรศัพท์ 08-5622-6309 /054-601063 e-mail: S.N.Sitticha_i@hotmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

             การพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมท้ังได้
เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม คือทุน
มนุษย์ ทุนสังคม และทุนทางวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่ง
สร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเส่ียง และปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่ งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีการเช่ือมโยงกั บประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 เน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มา
อย่างต่อเนื่อง แผนชุมชนจึงได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังด าเนินการในลักษณะต่างคนต่างท า 
ถ้ามีการร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิดประชาคมในระดับต าบล น าเทคนิค กระบวนการ วิธีการต่างๆ มาใช้
บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล แบบท่ีใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน   ย่อมจะได้แผนพัฒนาท่ี
สมบูรณ์กว่า ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณ รวมท้ังเกิดความร่วมมือในการน ากิจกรรมโครงการ
ตามแผนบูรณาการ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ไปสู่การ
ปฏิบัติ การท่ีคนส่วนใหญ่ของชุมชนมีส่วนส าคัญในขบวนการใด ๆ ท่ีมีผลต่อชุมชนนั้น ๆ โดยการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้น การท่ีจะบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงนั้น ควรจะมีส่วนร่วมอย่างน้อย ใน 



๑๕๖ 
 

5 ขั้นตอน คือ (1) ร่วมในการค้นหาและวิเคราะห์ปัญหา (2) ร่วมในการวางแผน (3) ร่วมในการลงทุน
และการปฏิบัติงาน (4) ร่วมในการติดตามประเมินผล และ (5) ร่วมในผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นหากมองย้อนไปใน
อดีต จะเห็นว่ารัฐเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท่ีจะน าพาชีวิตของประชาชนไปยังจุดหมายปลายทางของ
รัฐต้องการ  ซึ่งอาจไม่ใช่ความต้องการของประชาชนผลจากการพัฒนาส่วนใหญ่มักจะตกกับกลุ่ม ผู้น า
ส่วนใหญ่หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และท าให้ประชาชนรู้สึกว่ากิจกรรมหรือส่ิงต่างๆ ท่ีท าไปเป็นจ านวนมาก
เป็น เรื่องของรัฐหรือเป็นเรื่องของผู้น า “ไม่ใช่เรื่องของประชาชน” ประชาชนจึงไม่ให้ความสนใจหรือเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนามากนัก นอกจากนี้ผลพวงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวดเร็ว
และเข้าถึงประชาชน อย่างกว้างขวางเท่าเทียมในทุกระดับประกอบ พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ ท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมากขึ้น  ส่งผลให้การท างานพัฒนาต้องปรับ
ยืดหยุ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน  โดยค านึงความแตกต่างหลากหลายท่ีต้อง
ใช้รูปแบบ  วิธีการท่ีสอดคล้องเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน  มีการบูรณาการงาน มีการ
ติดต่อส่ือสารในลักษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเสมอภาค  เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมกัน  และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม  ร่วมกันก ากับดูแลกิจกรรมเหล่านั้น ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีร่วมกันก าหนดไว้ ก ากับดูแลงบประมาณของรัฐท่ีมาจากภาษีของ
ประชาชน มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างพลังการท างานร่วมกันอย่างมีวิสัยทัศน์ กระบวนการแผน
ชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะต้องน ามาใช้ในการพัฒนาสังคมของชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกันตลอดเวลา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์และงบประมาณ
ของประชาชนเพื่อให้เป็นชุมชนท่ีสมานฉันท์ได้อย่างแท้จริง 

ชุมชนบ้านแช่แห้ง เป็นชุมชนด้ังเดิมอยู่ด้านทิศเหนือของพระธาตุแช่แห้งและบางส่วนเป็นกลุ่มท่ี
อพยพมาจากเมืองวรนคร เนื่อง จากพญากานเมืองสร้างพระธาตุแช่แห้ง ณ ดอยภูเพียงแช่แห้ง สืบเช้ือ
สายมาจากพญากานเมือง มีการขุดดินเพื่อสร้างอิฐ ท าทางเดินขึ้นพระธาตุและก่อสร้างวัดพระธาตุแช่แห้ง 
บริเวณท่ีขุดดินท าให้เกิดเป็นบริเวณแอ่ง จึงมีสัตว์น้ ามาอาศัยอยู่จ านวนมากโดยเฉพาะเต่า ด้วยความอุดม
สมบูรณ์ จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า“ชุมชนบ้านหนองเต่า” และชุมชนแช่แห้งซึ่งต้ังรกรากหลักฐานอยู่ทาง
ทิศเหนือของพระธาตุแช่แห้งท าหน้าท่ีรับใช้ปรนนิบัติพระธาตุแช่แห้งซึ่งต้ังชุมชนอาศัยอยู่ตามบริเวณคู
แนวกั้นพระธาตุแช่แห้งนอกโบราณสถาน   
ดังนั้น คณะผู้วิจัย สนใจท่ีจะท าการศึกษาแนวทางการน านโยบายสาธารณะสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง เช่น แนว
ทางการน านโยบายของรัฐไปสู่นโยบายและความร่วมมือของคน กลุ่ม  องค์กรในชุมชน  ดังนั้นการท างาน
พัฒนาภายใต้กระแสท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอด  คงจะท าในแบบเดิมๆ ท่ีเคยท ากันมานานไม่ได้แล้ว  การ
เปล่ียนแปลงท่ีกล่าวถึงนี้ไม่ใช่เฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีมองเห็นได้ด้วยตา เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษย์ในเรื่องความคิดเห็น การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลง



๑๕๗ 
 

ในทางสร้างสรรค์  การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนชนบทท่ีบูรณาการวิถีการด ารงชีพและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและสมดุลนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้และการปรับตัว
ของคนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ ซึ่งมักจะต้องอาศัยเวลายาวนานพอสมควรจึงจะเห็นผล กระบวนการลักษณะ
นี้ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัฒนธรรมการส่งเสริมการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมักจะไม่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานพอในแต่ละชุมชนและพื้นท่ี จึงเห็นควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องค์การพัฒนาเอกชนเป็นภาคีร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง โดยให้
ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของคนในชุมชน และเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สู่

ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
3. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่

ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  
ผลการวิจัย 

     จากการวิจัยพบว่า นโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การบริการหรือ
กิจกรรมท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของส่วนรวม โดยเป็นกิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
ประชาชนและสร้างการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติใน
ภาพรวม โดยมีหลักการท่ีเป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะต้อง
ด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความเสมอ
ภาค ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นในท่ีนี้ หมายถึง 
ทิศทาง แนวทาง แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกท่ีจะท าเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นหรือตอบสนองต่อปัญหาของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นแต่ละท้องถิ่นจะมีนโยบายสาธารณะท่ีแตกต่างกัน
ตามสภาพปัญหาและศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นนั้นๆ 

จากการวิจัยพบว่า การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นล่งสู่ชุมชนบ้านแช่
แห้งนั้นเกิดผลดีต่อชุมชน ด้วยการยอมรับของคนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางราชการในการน า
นโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ เป็นไปด้วยดีเนื่องจากนโยบายของผู้บริหารนั้น เป็นนโยบายท่ีเปิดกว้าง ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติหรือว่าจัดสรรงบประมาณ  ณ  จุดใดจุดหนึ่งหรือเอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความเสมอภาค

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1


๑๕๘ 
 

และเท่าเทียมกัน การน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น ยังน า
นโยบายลงสู่ภาคการปฏิบัติยังไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร จึงท าให้ภาพท่ีเป็นตัวรูปธรรมนั้นไม่ชัดเจนท าให้
สมาชิกภายในชุมชนมองว่า ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ท่ีท าให้เกิดความ มั่นคง ยั่งยืน ภายในชุมชน ท้ังนี้
ภายในชุมชนเองก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงการเปิดใจยอมรับต่อส่ิงใหม่ๆ ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้มองท้ังสองส่วน
ว่า ส่วนท่ีหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วเองควรจะมีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ีจริงจังเพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบายหรือแผนงานท่ีชัดเจน และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆ และท่ัวถึง องค์การบริหารส่วนต าบลเองก็ควรมีการถ่ายทอดความเข้าใจ และ
กลไกการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้ ส่วนท่ีสอง ชุมชน
บ้านแช่แห้ง ควรเปิดใจ เปิดตัวเอง เพื่อยอมรับการพัฒนาและยอมรับการเปล่ียนแปลงจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฝายแก้ว และจากสังคมภายนอกท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และร่วม
อนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามของชุมชนเอาไว้อย่างควบคู่กัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแช่แห้ง 

 จากการวิจัยพบว่า ในการวิจัยแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติลงสู่พื้นท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งนั้น
สามารถจ าแนกแนวทางในการส่งการน านโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 4 แนวทางได้แก่ 

 1. แนวทางท่ียึดหลักเหตุผลเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เห็นได้ว่าการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชน สามารถเป็นแนวทางท่ีท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาอย่าง
แท้จริง และสามารถเข้าใจ เข้าถึง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง ด้วยการสร้างกระบวนการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภายในชุมชน  เป็น
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นของการก าหนดตัวนโยบายรวมถึงนโยบายใดท่ีออกมาแล้วจะน ามาสู่
ชุมชน จึงเป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่จะได้รับรู้ถึงความต้องการการบริหารสาธารณะท่ีแท้จริงก่อน เพื่อน าส่ิงท่ี
ชุมชนเสนอมานั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความเหมาะสมของตัวงบประมาณและศักยภาพ
ของการบริหารจัดการภายในตัวชุมชนเองว่ามีศักยภาพเพียงใดท่ีจะรักษาส่ิงท่ี องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขับเคล่ือนหรือด าเนินการให้ไว้ ชุมชนจะรักษาและบ ารุง   สานต่อ
ส่ิงท่ีรับไปแล้วได้อย่างไร มีกลไกใดสนับสนุนนั้นให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป 

2. แนวทางด้านการจัดการแนวทางนี้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะขององค์การ โดยถือว่า
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ว่า
มีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงานเพียงใด 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท้ังด้านการบริหารและทางเทคนิคอย่างเพียงพอ รวมถึงต้องมีการวางแผน เตรียมการหรือมี
ความพร้อมเป็นอย่างดีท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณ แนวทางนี้มักจะ
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พยายามศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติตามแผน และนโยบายในอดีตเช่น เช่น การ
แก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลกรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหา
บุคลากร ความล่าช้าในการจัดต้ังระบบงานการแก้ปัญหาการประสานงาน เป็นต้น 

3. แนวทางการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนกับชุมชนในการน านโยบายสาธารณะลงสู่
ภาคปฏิบัติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาคอยให้ค าช้ีแนะช้ีน าแนวทา งในการ
พัฒนา เพราะท่ีปรึกษามักจะเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ หรือท่ีเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการท่ีชุมชนบ้านแช่แห้งท่ีต้องการจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชนนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีท่ี
ปรึกษา ท้ังในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนการพัฒนาในชุมชน 
นอกจากท่ีทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ต่างๆ จ าเป็นต้องเป็นท้ังพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาร่วมถึงร่วมกันวางแผนกับชุมชนในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ชุมชน ท้ังในโครงการและกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งหากมองตามศักยภาพของชุมชนแล้วสมาชิกภายใน
ชุมชนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท าปศุสัตว์ การเกษตรเป็นหลัก ในส่วนของระเบียบ แบบ
แผน กระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอกสารแล้วมักจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจมากนัก จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าต่อการพัฒนาชุมชน อีกท้ังยังเป็นกลไกหลักท่ีจะท าให้นโยบาย
สาธารณะเกิดมรรคผลอย่างแท้จริง 

4.  แนวทางด้านกระบวนการของระบบราชการเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นคือ ตัวบุคลากรผู้รับนโยบายแล้วน าลงสู่ชุมชน ว่ามี
ความพร้อมด้านศักยภาพต่างๆ ท้ังความเข้าใจ แรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีมากน้อย
เพียงใด ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับผู้น านโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ 
เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใกล้ชิดและคลุกคลีกับประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง และจะให้ประสบการณ์
ของตนเองการตัดสินใจต่อการน านโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ ว่าตัวนโยบายใดมีความ
เหมาะสมต่อสภาพชุมชนนั้นๆ  

5. แนวทางการมีส่วนรวมกับชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัติ  การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการน านโยบายสาธารณะลงสู่ภาคปฏิบัตินั้น ต้องเกิดจากการระเบิด
จากภายในชุมชน รวมท้ังหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นท่ีปรึกษา
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนากับชุมชน ถือได้ว่าเป็นการน าการตัดสินใจทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติจริงซึ่ง
ทางชุมชนเองก็ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง ดังนั้น กระบวนการทุก
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ขั้นตอนท่ี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนได้กระท ามาจนถึงการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น คือ
การแปลงนโยบายท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นแผนงานท่ีเป็นรูปธรรมจึงสามารถน าไปปฏิบัติและตรวจสอบ 
สามารถวัดถึงความส าเร็จและวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง  อีกท้ังยังสามารถดึงกลไกล ภาคประชาชนมา
เป็นส่วนหนึ่งของงาน โครงการ กิจกรรม ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังได้คัดสรรตัวแทนจากชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการน านโยบาย
สาธารณะไปสู่ภาคปฏิบัติโดยน าแผนงานความต้องการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและน าสู่การจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามความต้องการของประชาชน  
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  

- สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ท้ังใน
ระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

- สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการบริหารการจัดการการ
นโยบายสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการน านโยบายสาธารณะสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. กิจกรรมด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ชุมชน  

 - สามารถพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
ชุมชน สามารถมุ่งเน้นให้เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังภายในและภายนอก โดย
เช่ือมโยงกับการเนื้อหาท่ีได้จากการการศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ในชุมชน 

 -  สามารถพัฒนาการกระบวนการจัดการการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นลงสู่ชุมชน ในจังหวัดน่านในอนาคต เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติและได้ผลอย่างยั่งยืน  

3. กิจกรรมด้านวิชาการ 

- สามารถจัดสัมมนาวิชาการโดยการน าเสนอเนื้อหาท่ีได้จากการศึกษาท่ีได้ เก็บรวบรวม        
เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เนื้อหาเหล่านั้นซึ่งสะท้อนการสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ความเช่ือความ
ศรัทธา วิถีชีวิต ตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท่ีเป็นปัจจัยท าให้นโยบายขององค์การปกคร องส่วน
ท้องถิ่นประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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- มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับทีมงานวิจัยและนิสิตในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้ในมิติท่ีหลากหลาย  

การประชาสัมพันธ์  
1) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในเอกสารและวารสารวิชาการ 
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