
 
 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (2) เพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม (4) เพื่อศึกษาสมการพยากรณ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (5) ศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม และ (6) ศึกษา
แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน 
เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณคือ 
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม จ านวน 304 คน และกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 200 คน เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจ านวน 
3 กลุ่ม ประกอบด้วย ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 คน 
(2) กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 คน และ (3) กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 4 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนของพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า  

1.1.1 พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติ (ข้าราชการ) ร้อยละ 61.8 โดยมีอายุตัวระหว่าง 
31-40 ปี ร้อยละ 59.9 มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 64.0 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.2 
และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 51.4  

1.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐม พบว่า 
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    1) ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ปัจจัยภายนอกมีปัจจัยกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ วัตถุประสงค์
และมาตรฐานนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ผู้ก าหนดนโยบาย 
และการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส าหรับปัจจัยภายในมีปัจจัยภาวะ
ผู้น ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัตินโยบาย วิธีการ
บริหารงาน การสื่อสารในองค์การ และโครงสร้างขององค์การมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาราย
ตัวแปรมีรายละเอียดดังนี้ 
     1.1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีเร่ือง อบต.มีการก าหนดตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบาย เช่น การจัด
สวัสดิการชุมชน (เบี้ยผู้สูงอายุ) ผู้รับสวัสดิการต้องมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และไม่มีรายได้อ่ืน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
     1.2) การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีเร่ืองท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ มีทีมงานที่คอยให้ค าปรึกษาที่แก้ปัญหาได้จริงเมื่อ 
อบต.ต้องด าเนิน การตามนโยบายที่ขัดแย้งกับข้อกฎหมาย เช่น นโยบาย การจ้างพนักงานระดับ
ปริญญาตรีในอัตรา 15,000 บาท/เดือน ซึ่งจะท าให้งบประมาณค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากรเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
     1.3) สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานของ 
อบต. เช่น อุทกภัยได้ท าให้ อบต. ต้องใช้วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณล่วงหน้าแบบพิเศษเพื่อแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
     1.4) ผู้ก าหนดนโยบาย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเร่ือง
ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ มีการก าหนดประเด็นตัวชี้วัดเพื่อติดตามการด าเนินงานของ อบต.ให้
เป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
     1.5) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเร่ือง 
อบต.มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมในพื้นที่ เช่น การปิดถนนเพื่อ
ซ่อมสะพาน การดับไฟฟ้าเพื่อซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
     1.6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเร่ือง 
อบต.มีการเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ให้เกิดขึ้น เช่น เชิญร่วมงานวันสงกรานต์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด     
     1.7) ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี
เร่ือง อบต.มีการซ่อมบ ารุงทรัพยากรในการท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้งงบประมาณซ่อมบ ารุงรถ
ขนขยะให้พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
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     1.8) การสื่อสารในองค์การ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเร่ือง 
อบต.มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้อีเมล์ เฟสบุ๊ค ประชุมกลุ่ม
ย่อยระดมสมอง การสัมมนา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
     1.9) โครงสร้างขององค์การ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเร่ือง 
อบต.มีการก าหนดล าดับชั้นในการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เช่น ฝ่ายการคลัง   มีหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
     1.10) ผู้ปฏิบัตินโยบาย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเร่ือง
พนักงาน อบต.ส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ดังเห็นได้จากการมีความมุ่งมั่นที่จะ
ท างานให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ การแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
     1.11) วิธีการบริหารงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเร่ือง 
อบต.มีมาตรการจูงใจเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย เช่น พนักงานที่มีศักยภาพสูง และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนผลส าเร็จตามนโยบาย  ในหลายเร่ือง จะได้รับการพิจารณาขั้นเงินเดือนและโบนัส
เป็นพิเศษ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
     1.12) ภาวะผู้น า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเร่ืองนายก อบต.มี
ทักษะด้านการบริหารที่ช่วยให้นโยบายประสบผลส าเร็จ เช่น การเลือกใช้คนได้เหมาะสมกับภารกิจ 
วิธีการพูดที่กระตุ้นจูงใจคนให้เห็นด้วยและอยากร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

1.1.3 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่
ในระดับมาก รองลงมาตามล าดับคือ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านการบริการจัดการที่ดี และด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

1.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และโดยพบว่า ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระดับผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจมากที่สุด 

1.1.5 การวิเคราะห์สมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจกับปัจจัย
การน านโยบายไปปฏิบัติพบว่า ภาวะผู้น า วิธีการบริหารงาน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และการสื่อสาร
ในองค์การ เป็นปัจจัยที่สามารถน ามาสร้างเป็นสมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได ้
  1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ พบว่า  

1.2.1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 34.0 มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 73.0 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 
61.0  
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1.2.2 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่
ในระดับมาก รองลงมาตามล าดับคือ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการ
บริการจัดการที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

2. ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปได้ดังนี้ 
2.1 วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย หมายถึง การก าหนดเป้าหมายในการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงวิธีการ และแนวทางการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ และบรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของ
วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย ในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ผู้สั่งการ
ไม่รู้จักบริบทของพื้นที่ และไม่เข้าใจถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (2)  ระบบรายงาน
ผลการด าเนินงานมีความยุ่งยากในการท าความเข้าใจ และมีตัวชี้วัดจ านวนมากที่ต้องท าให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่ผู้สั่งการก าหนด  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย เพื่อช่วยให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) ไม่ควรมีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด แต่ควรมีแนวทางที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ (2) ควรใช้ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชนเป็นตัวตั้ง แล้วจึงก าหนดภารกิจให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย (3) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิง
ลบต่อท้องถิ่น/ชุมชน และไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2.2 การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือของ
กรมฯ หรือจังหวัดในฐานะผู้สั่งการเกี่ยวกับนโยบายที่มอบหมายให้ด าเนินการในพื้นที่ โดยรูปแบบ
การให้ความช่วยเหลืออาจมีหลากหลายลักษณะตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เช่น งบประมาณ ระเบียบและข้อกฎหมาย การอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เป็นต้น เพื่อช่วยให้การ
น านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายที่ก าหนดไว้ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง
ในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
ข้อจ ากัด ท าให้การด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือนโยบายอยู่ในลักษณะท าได้บ้างไม่ได้บ้างแม้จะมี
การสนับสนุนความช่วยเหลือจากผู้สั่งการ (2) การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามนโยบายของกรมฯ หรือจังหวัดที่เป็นผู้สั่งการไม่ตรงกับความต้องการของ
พนักงาน และมักสร้างความยุ่งยากในทางปฏิบัติแก่พนักงาน เช่น  การปรับเปลี่ยนระเบียบและ
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อ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การอธิบายชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
เข้าใจได้ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง เพื่อช่วยให้
การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) ควรมีการสอบถามความต้องการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย เพื่อจัดท ากิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมและช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ตน (2) ควรมีการจัดท าระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าปรึกษา และค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและข้อ
กฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินงานตามนโยบายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

2 .3  สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ หมายถึง  การเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมฯ หรือจังหวัด 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผน หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับปัญหาและอุปสรรค
ของสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย           
(1) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และ (2) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ท าให้การด าเนินงานตามข้อสั่ง
การหรือนโยบายรวมถึงการด าเนินงานตามภารกิจปกติต้องหยุดชงักลง และไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได ้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ เพื่อช่วยให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) การสร้างความพร้อมและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ในการด าเนินงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล (2) การปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสถานการณ์ และ (3) การเจรจาต่อรองกับผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร 
และหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อจัดท าข้อตกลง และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายแบบบูรณาการ  

2.4 ผู้ก าหนดนโยบาย หมายถึง กรมฯ หรือจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับนโยบาย และ  ข้อสั่ง
การของฝ่ายการเมืองมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ รวมถึงมีหน้าที่ตรวจสอบ 
ติดตามและควบคุมให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ดังนั้น 
การให้ความส าคัญโดยการสอบถาม พูดคุย และสนับสนุนการปฏิบัติงาน จึงเป็นแรงผลักดันให้
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนนโยบายจนประสบ
ผลส าเร็จ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของผู้ก าหนดนโยบายในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และ (2) ข้อจ ากัดและศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่ท าให้การด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือนโยบายด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ก าหนดนโยบาย เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) มีรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่ช่วยให้พนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเห็นถึงความส าคัญของนโยบายหรือข้อสั่งการที่มอบหมาย เพื่อลดการต่อต้านและร่วมมือร่วม
ใจในการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การต้องเข้าใจถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลส าเร็จ และ (3) วิธีการ
กระตุ้นและจูงใจเพื่อช่วยให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดแรงกระตุ้นและมีความ
กระตือรือร้นในการขับเคลื่อนนโยบายจนประสบผลส าเร็จ 

2.5 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ หมายถึง ประชาชนที่ได้รับบริการ หรือกลุ่มองค์กร ภาคี
เครือข่าย ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งจะน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดี และความ
ร่วมมือต่อนโยบายในอนาคต ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ความไม่เข้าใจของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามนโยบาย
หรือข้อสั่งการ และ (2) การต่อต้าน ขัดขวางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้
ข้อมูลเชิงลบและท าให้เข้าใจว่า การด าเนินงานดังกล่าวขาดความยุติธรรม และเลือกปฏิบัติ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) จัดกิจกรรมการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของนโยบายเพื่อท าให้
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ชุมชน/ท้องถิ่นจะได้รับจากการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (2) จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และการปกป้องผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และ (3) จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเกิดการเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้เกิดจิตสาธารณะ และความรู้สึกเป็น เจ้าของในการพัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น รวมถึงเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล  

2.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหลากหลายและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงภาคประชาชนที่เข้าร่วมด าเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการสนับสนุนทั้งใน
ด้านงบประมาณ บุคลากร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการด าเนินกิจกรรม และมีการประสานงาน 
และการปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ซึ่งจะน าไปสู่การบูรณาการแผนและกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดและเป้าหมายของทุกหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) กิจกรรม ที่แต่ละ
หน่วยงานจะด าเนินการร่วมกันได้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ
อย่างต่อเนื่องทุกปี จึงท าให้ขาดการต่อยอดและขยายผลให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ (2) บางส่วน
ราชการด าเนินกิจกรรมในพื้นที่โดยไม่มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าของพื้นที่ 
จึงท าให้เกิดความขัดแย้ง และเหมือนไม่ให้เกียรติเจ้าของพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมมีความซ้ าซ้อนกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ (3) บางหน่วยงานเน้นสั่งการมากกว่าการขอความร่วมมือโดยไม่มีการ
สอบถามความพร้อมและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง (2) 
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อ
ก าหนดขอบเขต ภารกิจหน้าที่ของความร่วมมือในแต่ละด้านอย่างชัดเจน (3) จัดกิจกรรมเพื่อ
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัด 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม และการสนับสนุนให้ชัดเจน 

2.7 ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และบรรลุผลส าเร็จตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ความส าคัญของทรัพยากรในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อมไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบแวดล้อมหลากหลายอย่าง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องวางแผน และ
แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของทรัพยากรในการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (2) ข้อจ ากัดในด้านความรู้ความสามารถของพนักงาน และ (3) กฎ ระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นอุปสรรคด้านความคล่องตัวในทางปฏิบัติ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) ผู้สั่งการระดับนโยบายควรมอบหมายภารกิจพร้อมให้การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงาน/องค์การ และเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงเพื่อขอรับ
การสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (2) การจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล และ (3) 
ด าเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้มีความ
ยืดหยุ่นเพื่อสร้างความคล่องตัวให้แก่พนักงาน 



 263 

2.8 การสื่อสารในองค์การ หมายถึง แนวทางและวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ช่วยให้
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจตามนโยบาย
มีความรู้ความเข้าใจได้ตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา และข้อจ ากัดของนโยบาย รวมถึง
เกิดทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย และช่วยให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี และลดความขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์ของนโยบายได้อีกด้วย ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคของการสื่อสารองค์การในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายมักเป็นภาษาที่เข้าใจได้ยาก (2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมี
ช่วงเวลาและช่องทางที่จ ากัด (3) พนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายเพราะต้องเรียนรู้ใหม่ และมี
ความรับผิดชอบเพิ่ม และ (4) เกิดความขัดแย้งระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเนื่องจากต่างฝ่ายต่างหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อนโยบาย  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบาย โดยใช้ภาษาง่ายๆ 
และเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายให้แก่
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (2) จัดท าเอกสารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ข้อสั่ง
การ และนโยบายตามช่องทางต่างๆ และสามารถสืบค้นได้อย่างต่อเนื่อง และ (3) จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือและสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่มี
ต่อนโยบาย และข้อสั่งการ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับข้อสั่งการ และ
นโยบายให้แก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

2.9 โครงสร้างขององค์การ หมายถึง รูปแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นอาจมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
บริบทพื้นที่ และการให้ความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแบ่งฝ่ายงาน หน้าที่ และระเบียบในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงมีการก าหนดระเบียบเพื่อการเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโดยมี สายการ
บังคับบัญชาที่ไม่ยืดยาวและยุ่งยาก ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ ประกอบด้วย (1) การให้ความส าคัญกับการขอปรับปรุง
ต าแหน่งให้สูงขึ้นมากกว่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง (2) การ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และกฎระเบียบในปฏิบัติงานขาดความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และ
ชุมชน และ (3) พนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์ และปล่อยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามกลไก
ของระบบราชการ  
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ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) 
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  (2) การส่งเสริม 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่/ชุมชน 
(3) การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลได้แลกเปลี่ยนและ
ร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ (4) ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ 
และกฎระเบียบในปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่/ชุมชน และความต้องการของ
ประชาชน 

2.10 ผู้ปฏิบัตินโยบาย หมายถึง พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจของนโยบาย
และข้อสั่งการให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานจึงมีความส าคัญต่อผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างมาก ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องวางแผน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดกิจกรรมหรือก าหนดแนวทางที่
ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย เพราะจะช่วยให้เกิดการรับรู้และ
มีความเข้าใจต่อนโยบายที่ถูกต้อง รวมถึงพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับผู้ปฏิบัตินโยบายที่พบคือ (1) การยอมรับและทัศนคติ
เชิงบวกของพนักงานที่มีต่อนโยบายหรือข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายมีไม่มาก และ (2) การขาด
ศักยภาพที่เพียงพอในการด าเนินงานของพนักงานต่อภารกิจ 

ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) 
จัดกิจกรรมเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน (2) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย เพื่อสร้างการยอมรับ และเต็มใจในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และ (3) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.11 วิธีการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยให้เกิดการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
วิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งย่อมต้องแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับ
ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงศักยภาพของพนักงานและความพร้อมของ
ทรัพยากรก็แตกต่างกัน ซึ่งวิธีการบริหารงานที่เหมาะสมจะช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานที่พบคือ (1) การ
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ (2) การขาดศักยภาพในการเรียนรู้
วิธีการด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารจัดการสมัยใหม่  
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ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) 
จัดกิจกรรมแนะน า และเผยแพร่วิธีการบริหารงานสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องตามช่องทางต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีก่อนน ามาใช้จริง 
(2) จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานด้วยเคร่ืองมือการบริหารงาน
สมัยใหม่ พร้อมทั้งมีระบบพี่เลี้ยงเข้ามาให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน และ (3) จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจโดยการน าวิธีการบริหารงานสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.12 ภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษะ รูปแบบ วิธีการของผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการใช้ศักยภาพของตนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
โดยผู้บริหารอาจใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิคทางการบริหารเพื่อจูงใจให้พนักงาน เช่น การให้รางวัล 
การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมพนักงานได้รับการพัฒนาตนเอง การให้โอกาสเข้ามีส่วน
ร่วม เป็นต้น เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบาย
อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามที่เป้าหมายของนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ภาวะผู้น าส าหรับขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพนั้นไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว แต่
ผู้บริหารจะต้องพิจารณาสถานการณ์และบริบทแวดล้อมของพื้นที่เป็นหลัก ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคที่พบในการท างานคือ (1) วิธีคิดและวิธีการมองภารกิจที่ได้รับมอบหมายระหว่างผู้บริหาร
กับพนักงานมีแตกต่างกัน จึงท าให้การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อนโยบายจึงแตกต่างกันไป และ        
(2) ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้สูงกว่าศักยภาพของพนักงาน จึงท าให้พนักงาน
มองว่าผู้บริหารไม่เข้าใจในตัวพนักงาน และไม่เข้าใจถึงระเบียบขั้นตอนการท างานในระบบ
ราชการ ซึ่งบางคร้ังท าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรตามมา 

ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย     
(1) ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือข้อสั่งการ รวมถึง
เข้าใจถึงศักยภาพของพนักงานในการด าเนินการตามนโยบาย (2) ผู้บริหารต้องมีทักษะการจูงใจ
พนักงาน และส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามนโยบาย             
(3) ผู้บริหารต้องกล้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และ (4) ผู้บริหารต้องจัดให้
มีกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจใน
ระยะยาว 

2.13 ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง ผลการ
ด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
แนวทาง นโยบายและข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ จังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนโยบายที่จะต้องน าไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน รวมถึงสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและมีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
ให้เหมาะสมตลอดเวลา ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท างานคือ (1) จ านวนพนักงานไม่
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สอดคล้องกับภารกิจ และขาดศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจใหม่ๆ (2) แนวทางวิธีการวัดผลไม่
เหมาะกับองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง และ (3) นโยบายบางเร่ืองไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย    
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
(2) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของนโยบายควรน าความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง (3) จัดท าระบบพี่เลี้ยงในการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย และ (4) วิธีการวัดผลส าเร็จของ
นโยบายต้องให้ความส าคัญกับผลลัพธ์สุดท้ายและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะท าการอภิปรายผลการวิจัยเฉพาะปัจจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติทั้ง 5 ตัวแปร และระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐมโดยท าการอภิปรายผลการวิจัยตามล าดับดังนี ้

1. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย ผลวิจัยพบว่า
การที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีการก าหนดตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบาย   
ย่อมช่วยให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับสามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์นโยบายได้โดยง่าย ผลวิจัยสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
ความชัดเจนของการก าหนดมาตรฐานนโยบายและความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายย่อม
ช่วยใหก้ารวัดผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสามารถท าได้อย่างชัดเจน ทั้งยังช่วยให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติสามารถบรรลุผลส าเร็จได้โดยง่าย  ซึ่งวรเดช จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ได้ให้
ความเห็นเพิม่เติมว่า ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายจะช่วยให้การก าหนด
ตัวชี้วัดและมาตรฐานของการบรรลุผลส าเร็จตามนโยบายสามารถท าได้อย่างชัดเจน และด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่มีเป้าหมายของนโยบายที่สั่งการมีความ
ชัดเจน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจได้ตรงกัน และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้บรรลุผล
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับที่ Brian W. Hogwood & Lewis A. 
Gunn (1984, p. 199-206) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์นโยบายที่ไม่ชัดเจน จะท าให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ และขั้นตอนของนโยบาย และน าไปสู่การใช้ดุลพินิจส่วนตัวของผู้ปฏิบัติ 
นอกจากวัตถุประสงค์ของนโยบายจะมีความชัดเจนแล้ว การก าหนดมาตรฐานของนโยบายในการ
ด าเนินการควรต้องมีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของพนักงานอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ (2540, หน้า 101) ที่
ได้กล่าวไว้ว่า (1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ
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ตามได้มากขึ้น (2) ความสอดคล้องกันของวัตถุประสงค์จะท าให้นโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน และ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย และ (3) หากผู้ที่เกี่ยวข้องกับสามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ดี 
ก็ย่อมจะท าให้นโยบายได้รับการสนับสนุนมากขึ้น นอกจากนี้ ผลวิจัยยังพบว่า วัตถุประสงค์และ
มาตรฐานของนโยบายที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถประเมินศักยภาพของตน 
และเตรียมความพร้อมในการด าเนินภารกิจตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541) ได้กล่าวว่า นโยบายที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้การ
ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถท าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Jana W. Holwick (2009, p.79-83) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลของความส าเร็จตามเป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยพบว่า การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญที่
ช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยการวางแผนยุทธศาสตร์อาจมีรูปแบบที่
หลากหลาย และการปฏิบัติงานจะถูกผูกพันกับการจัดสรรทรัพยากร และจุดมุ่งหมายทางพันธกิจ 
รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมิตตรา  เจิมพันธ์ (2552, หน้า 
69-107) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความส าเร็จของการน านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติในภาคราชการ 
โดยให้ความเห็นว่า หน่วยงานควรมีเร่งการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมาย
ของนโยบายประหยัดพลังงาน และส่งเสริมให้การใช้พลังงานทดแทนต่างๆ อย่างจริงจัง รวมถึงมี
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมายของของนโยบายอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ความส าเร็จในภาพรวมของการน านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติ 

2. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง ผลวิจัย
พบว่า เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับสั่งการเชิงนโยบายจากส่วนกลางนั้น ท้องถิ่นจังหวัด/
ท้องถิ่นอ าเภอ จะสนับสนุนทีมงานเพื่อให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้อง
ด าเนินการตามนโยบายที่ไม่แน่ใจว่าขัดแย้งกับข้อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับที่ G. D. Brever 
& P. Deleon (1983, p. 265-274) ได้กล่าวว่า การสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติในด้านข้อกฎหมาย 
จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้เป็นผลส าเร็จในระดับสูง ทั้งนี้ การสนับสนุน
นโยบายอาจเกี่ยวข้องในหลายประเด็น เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอ านาจ การจัดสรรงบประมาณ 
และทรัพยากร เป็นต้น ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 463-466) และสมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ 
(2541) ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การสนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย ถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ ส าหรับ Paul A. Sabatier & 
Daniel A. Mazmanian (1980, p. 542) ได้กล่าวว่า ในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นหากองค์การได้รับ
การสนับสนุนในด้านงบประมาณ การควบคุมการด าเนินงาน และการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทที่เกิดจากการน านโยบายไปปฏิบัติแล้ว ย่อมช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จได้โดยง่าย นอกจากนี้ บางนโยบายมีการสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
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การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อสั่งการ โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการน านโยบายไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ สมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 353) ได้ให้ความเห็นว่า 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้ได้ผลดีนั้น ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีการสนับสนุนความช่วยเหลือ 
โดยมีการสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้เกิดการรับรู้และเข้าใจอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการให้ค าปรึกษาและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นก่อน
การปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ด้วยดี นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฉกาจ ลอยทอง (2552, หน้า 228-274) ที่ได้ท าการวิจัยเร่ืองเครือข่ายกับ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในประเทศไทย  โดยพบว่า เครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ เป็นเครือข่ายที่ ช่วย
สนับสนุนให้เทศบาลเกิดความสะดวกในการดึงงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

3. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ผลวิจัยพบว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินภารกิจตามปกติขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงท า
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องแสวงหาเครือข่าย และวิธีการพิเศษเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ปัจจุบันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ 
เสถียรภาพทางการเมืองที่ท าให้หน่วยงานราชการไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายได้ตามปกติ 
และยังมีภัยพิบัติ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งส่งผลท าให้ภารกิจตามปกติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งหลายต้องหยุดชงักลงเช่นกัน ผลวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Donald S. Van Meter 
& Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) ที่กล่าวว่า เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเป็น
องค์ประกอบที่มีผลกระทบอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ
โดยเฉพาะต่อหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2554, หน้า ฎ-ฐ) เห็นว่า เงื่อนไขของสังคม การเมืองเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ และหลีกเลี่ยงได้ยาก รวมถึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับที่ Paul A. Sabatier & Daniel A. 
Mazmanian (1980, p. 542) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีจะแปรผันไปตาม
เวลาและสถานที่ จึงท าให้เกิดความไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติ และต่อเป้าหมาย
ในมิติอ่ืนๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ผลวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า การด าเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผน และปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดของทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2550, หน้า 122-123) ที่ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมไว้ว่า 
เป็นปัจจัยที่อยู่ล้อมรอบองค์การและสามารถส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไป
ปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมิตตรา  เจิมพันธ์ 
(2552, หน้า 69-107) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความส าเร็จของการน านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติใน
ภาคราชการ โดยพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการน านโยบายประหยัดพลังงาน
ไปปฏิบัติในภาคราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีภูมิอากาศที่ดีและ
เอ้ืออ านวยต่อการประหยัดพลังงาน จะเป็นหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จทั้งระดับบุคคล 
ความส าเร็จระดับกลุ่มงาน ความส าเร็จในภาพรวม ความส าเร็จด้านความคุ้มค่า และความส าเร็จด้าน
ความต่อเน่ืองในการน านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติภาคราชการ 

4. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านผู้ก าหนดนโยบาย ผลวิจัยพบว่า ผู้ก าหนดนโยบาย
ในฐานะผู้สั่งการและมอบหมายนโยบายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล มักให้ความส าคัญกับมี
การก าหนดประเด็นตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมบูรณ์  สุขส าราญ (2550, หน้า 19-29) ได้กล่าวถึงฝ่าย
การเมืองในฐานะผู้ก าหนดนโยบายไว้ว่า มีบทบาทที่ส าคัญมากในกระบวนการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ เนื่องจากนโยบายที่ฝ่ายการเมืองให้ความสนใจก็ย่อมท าให้นโยบายนั้นจะได้รับความเอาใจใส่
และมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจาก หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนโยบายนั้น 
นอกจากนี้ผู้ก าหนดนโยบายในระดับกรมฯ และจังหวัดยังให้ความส าคัญกับการติดตามสอบถาม
และพูดคุย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็น
แรงผลักดันให้การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามที่ Paul A. 
Sabatier & Daniel A. Mazmanian (1980, p. 542) ได้กล่าวถึงผู้ก าหนดนโยบายว่า มีบทบาทในการ
จัดสรรงบประมาณ ควบคุมการด าเนินงาน และแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดจากการน านโยบายไปปฏิบัติ  
เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเห็นถึงความส าคัญของนโยบาย และเกิดความกระตือรือร้นในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2551, หน้า 43-47) ที่ได้กล่าวถึงผู้ก าหนด
นโยบายว่า เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมาย หรือการก าหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี การ
ออกกฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติ 
รวมถึงมีบทบาทในการควบคุม ปรับปรุง และยุตินโยบาย ทั้งนี้ หากนโยบายใดที่ผู้ก าหนดนโยบาย
ให้ความส าคัญมาก หน่วยงานผู้รับผิดชอบมักจะให้ความสนใจในการน าไปปฏิบัติมากเป็นพิเศษ 
ซึ่งจะท าให้นโยบายนั้นบรรลุผลส าเร็จมากขึ้น ผลการวิจัยยังคงพบว่า ผู้ก าหนดนโยบายต้องเข้าใจถึง
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย เพื่อน าจุดเด่นมาใช้
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ขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านผู้ก าหนด
นโยบาย ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 331-338) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการ
บริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม โดยพบว่า
ระดับนโยบายจะต้องมีการสนับสนุนในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร การสนับสนุนในทางปฏิบัติ  ซึ่งรวมถึง
การให้ค าปรึกษาและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นก่อนการปฏิบัติจริง และการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติ  มีการออกกฎระเบียบรองรับในการบังคับใช้ และสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ ย่อมจะส่ งผล
ให้ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเข้าใจและยอมรับในหลักการดังกล่าวรวมถึงให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี 

5. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมี 2 ลักษณะคือ (1) กลุ่มที่ต่อต้านนโยบาย
เนื่องจากได้รับผลกระทบเชิงลบ และเสียประโยชน์จากการด าเนินงานตามนโยบาย และ (2) กลุ่มที่ให้
การสนับสนุนนโยบาย เนื่องจากเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามนโยบายที่มีต่อ
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของท้องถิ่น/ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมบูรณ์  สุขส าราญ (2550, 
หน้า 19-29) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้ที่
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์จากนโยบาย โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายมักให้การ
สนับสนุนต่อนโยบาย แต่ส าหรับผู้เสียประโยชน์มักจะท าการคัดค้าน และก่อให้เกิดขบวนการ
ต่อรองโดยการรวมกลุ่ม เพื่อกดดันต่อรอง คัดค้านในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่
ตนเรียกร้อง ทั้งนี้ เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ (2551, หน้า 42) ยังได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ผู้
ได้รับผลกระทบหรือกลุ่มเป้าหมายนโยบายจะมีผลต่อระดับความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งพิชาย รัตนดลก ณ ภูเก็ต (2552, 
หน้า 87) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า หากองค์การผู้ขับเคลื่อนนโยบายละเลยความต้องการ หรือไม่เข้า
ใจความต้องการของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ก็ย่อมท าให้เกิดการต่อต้าน และองค์การต้องประสบกับ
ความยากล าบากในการด าเนินงาน และอาจน าไปสู่ความล้มเหลวของนโยบายได้ ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อนโยบายแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่าง
ทั่วถึง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและน าไปสู่ความร่วมมือต่อการด าเนินงานตามนโยบายในอนาคต  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ที่ให้ความเห็นว่า ประเด็นที่ส าคัญ
ในการพิจารณากลุ่มผู้ได้รับผลจากนโยบายคือ ทัศนคติที่มีต่อนโยบาย ความเข้าใจในผลประโยชน์
ที่ได้รับและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย และประเด็นการสนับสนุนจากประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน าไปสู่การสร้างแนวทางวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการสร้างทัศนคติที่ดีและน าไปสู่ความ
ร่วมมือต่อการด าเนินงานตามนโยบายในอนาคต นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านกลุ่ม
ผู้ได้รับผลกระทบ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 331-338) ที่ได้ศึกษาวิจัย
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เร่ืองการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม โดย
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้
ความเข้าใจสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเนื้อหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลสื่อสารไปนั้นจะส่งผลต่อการ
รวมตัวของกลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายในพื้นที่ ดังนั้น กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วย
เปดิช่องทางในการประสานงานและการร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล กับกลุ่ม/องค์กร 
และเครือข่ายให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของฉกาจ ลอยทอง 
(2552, หน้า 228-274) ที่ได้ท าการวิจัยเร่ืองเครือข่ายกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาลในประเทศไทย โดยพบว่า เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับแกนน าชุมชน 
จะช่วยให้แกนน าชุมชนเข้าร่วมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน ตลอดจนมี
ส่วนกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยแบ่งเบา
ภาระความรับผิดชอบของเทศบาลและท าให้เทศบาลสามารถด าเนินกิจการสาธารณะอ่ืนๆได้มากขึ้น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์  อินทน์จันทน ์(2552, หน้า 173-176) ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มี
ผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกร ณี
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม โดยเสนอแนะว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการจัดท าโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจทั้งในฝ่ายของ
ผู้รับโอน ผู้ให้โอน และผู้รับผลกระทบให้เข้าใจได้ตรงกัน เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันท างาน 

6. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลวิจัยพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลากหลายฐานะทั้งในส่วนที่ให้การสนับสนุน 
ส่วนที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้   
วรเดช  จันทรศร (2551, หน้า 43-47) ได้ให้ความเห็นว่า การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกันจ าเป็นต้องประสานงานกันให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ดังนั้น การประสานงานและความร่วมมือ ควรพิจารณาจากความสามารถในการประสานงานของ
องค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ และรูปแบบการสื่อสารระหว่างองค์การ ซึ่งผลวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งการประสานงาน และปรึกษาหารือกันในการด าเนินกิจกรรมทั้งแบบเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อน าไปสู่การบูรณาการแผนงาน และกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกัน 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) ที่กล่าวว่า
การสื่อสารระหว่างองค์การเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน     
ที่รับผิดชอบร่วมกันมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างสอดคล้อง และตรงกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Paul A. Sabatier & Daniel A. Mazmanian (1980, p. 542) ที่ได้กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
น านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีการบูรณาการกัน ทั้งนี้ ผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า การด าเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องของผลงานทั้งในเร่ืองของตัวชี้วัด และ
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ผลส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับที่ Brian W. 
Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 199-206) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติต้องอาศัย
หลักการประสานงานและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ จึงท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติมี
ความซับซ้อนและจ าเป็นต้องการตกลงกันให้ได้ระหว่างหน่วยงานที่ต้องด าเนินการร่วมกัน เพื่อช่วย
ยกระดับผลผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น และในประเด็นตัวชี้วัด และผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายนั้น    
พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หน้า 87) ได้ให้ความเห็นว่า ระดับของปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกันนั้น ผู้น านโยบายไปปฏิบัติจ าเป็นต้องพิจารณาถึงระเบียบข้อกฎหมายที่มีผลกระทบ
โดยตรงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมส าหรับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน 
รวมถึงได้แนวทางในการสร้างความร่วมมือกันในลักษณะของการบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยน และ
ยกระดับความช่วยเหลือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการเกี่ยวกับเป้าหมายของ
นโยบายที่มีร่วมกัน นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของฉกาจ ลอยทอง (2552, หน้า 228-274) ที่ได้ท า
การวิจัยเร่ืองเครือข่ายกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในประเทศไทย  
โดยพบว่า เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการ เป็นเครือข่ายที่ท าให้เทศบาล
สามารถด าเนินงานที่ต้องใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของส่วนราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพความสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของเทศบาลได้เป็น
อย่างดี และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เป็น
เครือข่ายที่ท าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณะร่วมกัน รวมทั้งเป็นการประหยัด
งบประมาณ และสร้างความคุ้มค่าในการด าเนินการ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการของเทศบาลได้เป็นอย่างดี ท าให้เทศบาลก้าวข้ามข้อจ ากัดในด้านขนาด 
จ านวนบุคลากร ศักยภาพบุคลากร อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมไปถึงในด้านงบประมาณ 

7. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ผลวิจัยพบว่า การมี
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่อมช่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488), George 
C. Edwards (1980, p. 147-171) และ G. Shabbir Cheema & Dennis A Rondinelli (1983, p. 27-31) 
ที่ได้ให้ความเห็นว่า ทรัพยากรนโยบายคือ เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการน านโยบายไป
ปฏิบัติตลอดจนเคร่ืองมือสนับสนุนอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการบริหารนโยบาย เพื่อ
ช่วยให้เกิดความสะดวก และประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการวางแผนและแสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพออย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทรัพยากรในการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจย่อมมีความส าคัญไม่เท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับที่
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540, หน้า 101), Michael Lipsky (1980, p. xi-xvi), Paul A. Sabatier & 
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Daniel A. Mazmanian (1980, p. 542), สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541) และ G. D. Brever & P. Deleon 
(1983, p. 265-274)  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรนโยบายไว้สอดคล้องกันว่า ความเพียงพอ
ของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในการท างาน การสนับสนุนทางการเงิน ก าลัง และคุณภาพของบุคลากร
ที่น านโยบายไปปฏิบัติคือ ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติสามารถด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายได้โดยไม่สะดุดหยุดชะงัก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดความเหมาะสมและเพียงพอ โดยต้องมีการค านึงถึง
การจัดล าดับความส าคัญของแผนงานและโครงการ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และส าหรับบางภารกิจที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้ศักยภาพของภาคีเครือข่ายเข้า
มาร่วมด าเนินการตามแต่ข้อตกลงที่ท าร่วมกัน  นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัสนันท์  ชัยกิจยิ่งเจริญ (2553, หน้า 327-
328) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการท าสัญญาจ้าง: กรณีศึกษาเทศบาล
นครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น โดยพบว่า ความพอเพียงของทรัพยากร ซึ่งหมายถึง
จ านวนบุคลากร ทักษะความสามารถของบุคลากร ระบบสารสนเทศ และงบประมาณที่เพียงพอจะ
ช่วยให้มีคุณภาพการให้บริการที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์  อินทน์จันทน์ (2552, 
หน้า 173-176) ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม โดย
พบว่า ทรัพยากรทางการบริหารคือ ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

8. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการสื่อสารในองค์การ ผลวิจัยพบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม และข้อจ ากัดในการด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) ที่ได้กล่าวว่า การสื่อสาร
ระหว่างองค์การเพื่อช่วยให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจได้อย่าง
สอดคล้อง และเข้าใจได้ตรงกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารภายในองค์การและระหว่างองค์การนั้น
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติมิให้เกิดขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ George C. Edwards (1980, p. 147-171) ที่ได้กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนด
นโยบายกับฝ่ายต่างๆ ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ย่อมช่วยให้การสื่อข้อความมีความถูกต้องชัดเจนและ
ตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขององค์การย่อมช่วยให้
พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย รวมถึงช่วยให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งวรเดช 
จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ
องค์การย่อมช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงหลักวิธีการปฏิบัติงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน บทลงโทษ
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และการให้รางวัล และอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมน ามา
สู่การมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายนั่นเอง นอกจากนี้ รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารย่อม
ช่วยให้เกิดการประสานงานกับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ต้องด าเนินภารกิจร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับที่มยุรี  อนุมานราชธร (2547, หน้า 211-217) ได้กล่าวว่า การติดต่อ
ประสานงานอย่างเต็มที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมช่วยท าให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่ปฏิบัตินโยบายร่วมกัน ส าหรับพิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หน้า 5) ได้ให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า องค์การต้องมีการสื่อสารเพื่อประสานงานและเชื่อมโยงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจได้
อย่างถูกต้องตรงกัน และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ
ด้านการสื่อสารในองค์การ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 331-338) ได้
ศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐมโดยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการสนับสนุนในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร  และ
งานวิจัยของสุมิตตรา  เจิมพันธ์ (2552, หน้า 69-107) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความส าเร็จของการน านโยบาย
ประหยัดพลังงานไปปฏิบัติในภาคราชการ โดยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานต้องเร่งการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามเป้าหมายของนโยบายประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนต่างๆ อย่างจริงจัง รวมถึงมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมายของของนโยบาย 
เพื่อเพิ่มความส าเร็จในภาพรวมของการน านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติ 

9. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านโครงสร้างขององค์การ ผลวิจัยพบว่า โครงสร้าง
องค์การที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ควรมีรูปแบบ  
ที่หลากหลาย และแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคม และการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) และ George C. Edwards 
(1980, p. 147-171) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในประเด็นนี้ว่า ลักษณะหน่วยงานย่อมส่งผลต่อ
สมรรถนะของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากระดับของการควบคุมบังคับบัญชา 
หรือล าดับชั้นในการตัดสินใจด าเนินการ ซึ่งพิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หน้า 140) ได้ให้
ความเห็นว่า โครงสร้างองค์การเป็นผลมาจากการเลือกในการจัดกลุ่มองค์การของผู้บริหาร เพื่อ
ควบคุมพนักงาน และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ดังนั้น โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับภารกิจ
จึงเป็นเสมือนหลักประกันในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควรมีบทบาทภารกิจที่ชัดเจน เพื่อให้การก าหนดระเบียบปฏิบัติมีความคล่องตัว และช่วยให้
พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช  จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ที่ได้ให้ความเห็นว่า 
ลักษณะโครงสร้างองค์การนั้นต้องมีความเหมาะสมกับหน้าที่และภารกิจหลักของหน่วยงาน มีการ
ก าหนดกฎระเบียบในการด าเนินงานที่ชัดเจน และเอ้ือต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยมีความยืดหยุ่น
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ในการปฏิบัติงาน และการประสานงาน ซึ่งสอดคล้องกับที่เสน่ห์  จุ้ยโต (2551, หน้า 245) ได้กล่าวว่า 
การจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับลักษณะของภารกิจ เพื่อ
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  นอกจากนี้ ปัจจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติด้านโครงสร้างขององค์การ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอลงกรณ์  อรรคแสง 
(2547, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเร่ืองพัฒนาการจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
เปรียบเทียบกับต่างประทศ โดยพบว่า การจัดรูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทยควรมีความหลากหลาย โดยให้แต่ละท้องถิ่นได้มีโอกาสได้เลือกใช้รูปแบบที่
เหมาะสมกับตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 331-338) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐมโดยพบว่า โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่รับผิดชอบ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
ตามความส าคัญของภารกิจที่เกิดขึ้น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีแหล่งท่องเที่ ยวควรมีฝ่ายที่
ท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีโรงงานจ านวนมากในพื้นที่
ควรมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

10. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านผู้ปฏิบัตินโยบาย ผลวิจัยพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญกับพนักงานในฐานะเป็นทรัพยากรส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
นโยบายให้ประสบผลส าเร็จ และให้ความเห็นว่าศักยภาพของพนักงานมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2551, หน้า 
43-47) และสมบูรณ์  สุขส าราญ (2550, หน้า 19-29) ที่ได้เห็นพ้องกันว่า พนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติ
ตามนโยบายมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น 
องค์การจึงต้องให้ความส าคัญกับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย ทักษะ
การด าเนินงานและความรู้ความสามารถ ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งยุทธพร อิสรชัย 
และบุญธรรม  ถาวรทัศนกิจ (2552, หน้า 22) ได้กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า การด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องอาศัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องควบคุม 
และก ากับให้พนักงานได้ด าเนินภารกิจด้วยความมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยผลักดันให้ภารกิจบรรลุผล
ส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย นอกจากนี้ การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้สอดคล้อง
กับภารกิจของนโยบายคือสิ่งส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องวางแผน และด าเนินการให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเสน่ห์  จุ้ยโต (2551, หน้า 221-245) ได้ให้ความเห็นว่า องค์การ
จ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น องค์การจึงจ าเป็นต้องลงทุนในเร่ืองการพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่สมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 355) ได้เสนอว่า พนักงาน
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ต้องมีทักษะ/สมรรถนะในการปฏิบัติงานระดับสูง รวมถึงองค์การควรต้องมีระบบบริหารจัดการ    
ที่ยืดหยุ่น เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการด าเนินตามนโยบาย ทั้งนี้ ผลวิจัยยังพบว่า
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อนโยบายคือ การสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อนโยบาย ซึ่งจะส่งผล
ให้พนักงานเกิดการยอมรับในนโยบาย และพร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินนโยบายอย่างเต็มใจ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) ที่เห็นว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพนั้น ทัศนคติของผู้ปฏิบัติถือเป็นสิ่งส าคัญ การรับรู้และ
ความเข้าใจต่อนโยบาย การตอบสนองต่อนโยบาย และระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู้ปฏิบัติ 
องค์การจ าเป็นต้องท าให้ผู้ปฏิบัตินโยบายมีทัศนคติในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับที่ George C. 
Edwards (1980, p. 147-171) ได้กล่าวว่า ทัศนคติของผู้ปฏิบัติจะก่อให้เกิดการยอมรับต่อนโยบาย
ของผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านผู้ปฏิบัตินโยบาย ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Sanderson (2001, p. 297-313) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจัดการผลการปฏิบัติงาน (การ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์) การประเมินผล และการปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ โดยพบว่า การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่จะเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินงาน โดยเป็นผลจากความ
ร่วมมือและร่วมรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากร ทั้งจากผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติ (บนลงล่าง) และการ
ให้ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติ และงานวิจัยของฉมานันท์ แก้วอินต๊ะ (2554, หน้า 160-164) ที่ได้ศึกษา
เร่ืองการน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2552 ไป
ปฏิบัติ : กรณีศึกษา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยพบว่า เงื่อนไขด้านผู้ปฏิบัติที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน าแผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) ความรู้ ความเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่ (2) จ านวนเจ้าหน้าที่ และ (3) สมรรถนะการท างานของเจ้าหน้าที่ 

11. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านวิธีการบริหารงาน ผลวิจัยพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่ละแห่งมีศักยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป รวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่ละแห่งมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่แตกต่างกันไป  จึงท าให้การสร้างและการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการด าเนินงานมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่ Robert 
T. Nakamura & Frank Smallwood (1980, p. 7-10) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า วิธีการที่ก าหนดเพื่อปฏิบัติ
ตามนโยบายถือเป็นปัจจัยส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้ วิธีการบริหารงานถือเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน กฎเกณฑ์หรือหลักการในการปฏิบัติงาน ซึ่งสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2545, หน้า 54) ได้กล่าวว่า วิธีการบริหารงานเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างผลผลิต 
โดยมีกระบวนการท างานที่เป็นขั้นตอน และเรียงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้องค์การสามารถ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น วิธีการบริหารงานจึงเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง
ต่อเนื่องกันทั้งหมดที่ด าเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อการด าเนินภารกิจตามนโยบายที่ได้รับ
การมอบหมายขององค์การอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลส าเร็จ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความแตกต่างกันของเงื่อนไขข้อจ ากัดที่มีภายในองค์การ เพื่อน ามาก าหนด
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วิธีการบริหารงานที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Timothy J. Clark (1999, p. 14) ที่กล่าวไว้ว่า 
วิธีการบริหารงานเป็นล าดับขั้นของการปฏิบัติงานที่องค์การจะต้องเลือกที่จะกระท าเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ เสน่ห์  จุ้ยโต (2551, หน้า 25-26) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้อง
กันว่า กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการแปลงทรัพยากรการจัดการไปสู่วัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีลักษณะของการบูรณาการทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ผลวิจัยยังพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน าแนวคิดทางการบริหาร
จัดการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดที่มีจึงท าให้ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการมีข้อจ ากัด และไม่เป็นไปตามหลักการของแนวคิดทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ทั้งหมด 

 นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านวิธีการบริหารงาน ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 331-338) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมโดยพบว่า วิธีการบริหารงานที่เหมาะสม
กับองค์การบริหารส่วนต าบลประการหนึ่งคือ การท างานอยู่บนฐานความรู้ โดยผู้บริหารและ
พนักงานต้องมีทักษะ/สมรรถนะในระดับสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ยืดหยุ่ น พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการด าเนินตาม
นโยบาย โดยเฉพาะเร่ืองการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  และวิธีการวัดผลการท างานต้องพัฒนามาจากวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ
ในการท างานโดยอ้างอิงจากคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัสนันท์  
ชัยกิจยิ่งเจริญ (2553, หน้า 327-328) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการท า
สัญญาจ้าง: กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น โดยพบว่า การจัดการการ
บริการสาธารณะด้วยวิธีการท าสัญญาจ้าง มีความเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
ซึ่งผลการศึกษาด้านประสิทธิผลของวิธีการท าสัญญาจ้างพบว่า มีคุณภาพการให้บริการสูงกว่า โดย
ด้านการเท่าเทียมกันของการได้รับบริการพบว่า จะได้รับบริการที่ดีกว่า และด้านตรงตามที่ได้ตกลงกัน
ไว้ในสัญญาพบว่า จะได้รับบริการตรงตามที่ได้ตกลงได้มากกว่าในการด าเนินการของเทศบาลนคร 

12. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านภาวะผู้น า ผลวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าที่ดีจะช่วยให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
จนกระทั่งนโยบายประสบผลส าเร็จ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2551, หน้า 463-466) 
ที่กล่าวว่า ผู้ก าหนดนโยบายถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
ในระดับสูง โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้นจะต้องมีความสามารถที่หลากหลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารอาจใช้วิธีการที่หลากหลาย รวมถึง
เทคนิควิธีการบริหารงานสมัยใหม่เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้
มอบหมายให้อย่างเต็มที่ ซึ่งรังสรรค์  อินทน์จันทน์ (2552, หน้า 180) ได้ให้ความเห็นว่า ในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้บริหารมีความส าคัญอย่างสูงต่อการด าเนินงานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้าใจคน เข้าใจบริบท และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ เพื่อ
แสวงหาวิธีการจูงใจในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่งเจริญ (2553 , หน้า 94-95) ได้ให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องไว้ว่า สนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูงคือ ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ขับเคลื่อนกิจกรรมในการน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ โดยผู้บริหารต้องสามารถใช้ภาวะผู้น าได้อย่างเหมาะสม และใช้วิธีจูงใจในเชิงบวกแก่
พนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี และมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้สรุปได้ว่า
รูปแบบภาวะผู้น าไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมในขณะนั้น ผู้บริหารจึงควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับพนักงานที่ต้องการมอบหมายภารกิจให้ นอกจากนี้ ผลวิจัยยังพบว่า
คุณลักษณะประการส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นคือ ต้องเป็นนักประสานงานเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพ   
ที่ดีทั้งภายในภายนอกองค์การ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันด าเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 354) ที่ได้ให้ความเห็นว่า คุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นจูงใจให้แก่พนักงานในการขับเคลื่อนภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ควรประกอบด้วย (1) ความมีวิสัยทัศน์ 
(2) การเป็นนักแสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม (3) การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองที่ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ (4) การท าตนเป็น
ผู้ที่ เสียสละในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลัก  
นอกจากนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านภาวะผู้น า ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Derrick 
Purdue (2001, p. 2211-2224) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองการสร้างความร่วมมือของท้องถิ่นข้างเคียงกัน 
ภาวะผู้น า ความไว้วางใจ และทุนทางสังคม โดยพบว่าการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความส าเร็จ
ของผลงานในระดับท้องถิ่นของพื้นที่ใกล้เคียงกัน จ าเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจในตัวผู้น าของ
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ ซึ่งต้องมีความช านาญในการบริหารชุมชนและมีวิสัยทัศน์ในสร้างความสัมพันธ์
กับท้องถิ่นข้างเคียง และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย  ก๊กผล และคณะ (2552,หน้า 21-26) ที่ได้
ศึกษาแนวทางการบริหารงานและการจัด บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปีงบประมาณ 2551 โดยพบว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานของ
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เคล็ดลับและวิธีการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ เพราะจะเป็นการส่งสัญญาณให้พนักงานรู้ว่าควรจะท าอย่างไรกับ
เร่ืองนั้น กล่าวคือ ถ้านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังใจจริงกับเร่ืองใดก็ย่อมท าให้พนักงานเกิด
ความร่วมมือร่วมใจ และช่วยให้เกิดการท างานเป็นทีมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ  

13. ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยในเชิงปริมาณพบว่า ด้านการให้บริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญกับการให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 
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มากกว่าด้านอ่ืนๆ และสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานตามนโยบาย และข้อสั่งการของกรมฯ และจังหวัด  โดยเฉพาะเร่ืองการ
ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการในแต่ละด้านเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลวิจัยมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของหควณ ชูเพ็ญ (2551, หน้า 23-27) ที่ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้น
เพื่อท าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่ง
อรทัย  ก๊กผล และคณะ (2552, หน้า 3-6) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ผลการวิจัย
ยังพบว่า ผู้สั่งการควรเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสม และเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งในประเด็นนี้อรทัย  ก๊กผล และคณะ (2552, หน้า 3-6) ได้ให้ความเห็นว่า องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งต้องประสบกับปัญหาในด้านการบริหารจัดการ และให้บริการแก่
ประชาชน เน่ืองจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีศักยภาพในการให้บริการประชาชนไม่
มากนัก ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงรูปแบบในการให้บริการแก่ประชาชนในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ อุดม  ทุมโฆสิต (2548, หน้า 90-93) ได้ให้
ความเห็นที่สอดคล้องในประเด็นนี้ว่า ภารกิจส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ การเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของปัญหา และสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการน าแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้โดยการก าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานมาเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  
ที่ดีขึ้น ซึ่งมนัสนันท์  ชัยกิจยิ่งเจริญ (2553, หน้า 4-5) ได้ให้ความเห็นว่า แนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรต้องมีการพัฒนาระบบการด าเนินงานและการบริหารงาน
ภายใน รวมถึงมีการเปิดพื้นที่ให้แก่ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้เข้ามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวีระศักดิ์ 
เครือเทพ (2548, หน้า 10-26, 115-116) ที่ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกการใช้อ านาจรัฐ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่นจ าเป็นต้องการปรับตัว
โดยคิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการด าเนินงาน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จและเป็นที่ยอมรับจากสังคม
โดยทั่วไป เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง โดยอาจมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ริเร่ิมและผลักดัน
นโยบายสาธารณะ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือกฎหมู่บ้าน/กฎชุมชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
องค์กรชุมชนเข้าท าหน้าที่กิจการสาธารณะของชุมชนกันเอง หรือแม้แต่การก าหนดให้ตัวแทนของ
ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย  ก๊กผล และคณะ (2552,หน้า 21-26) ที่
ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานและการจัด บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปีงบประมาณ 2551 โดยพบว่า การให้บริการสาธารณะจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลงานที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นจะต้องผ่านการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การประเมินติดตามการจัดบริการสาธารณะจึงเป็นเร่ือง
ส าคัญ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาสู่การปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน และก่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
ดังนั้น การปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ขาด
ไม่ได้ของการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยท าให้ได้ทราบถึงปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติที่มีผลต่อระดับผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  เพื ่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางที่
เหมาะสมกับการน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง
ข้อเสนอแนะตามล าดับมีดังนี ้

1. ข้อค้นพบจากการวิจัย 
1.1 โอกาสขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย  

1.1.1 กรมฯ หรือจังหวัดในฐานะผู้สั่งการได้มีการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 

1.1.2 กรมฯ หรือจังหวัดในฐานะผู้สั่งการได้การให้ความส าคัญโดยการตรวจสอบ 
ติดตามและควบคุม  

1.1.3 กรมฯ หรือจังหวัดในฐานะผู้สั่งการมีการจัดท ากิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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1.1.4 มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งบางกิจกรรมมี
ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 อุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 
1.2.1 อุปสรรคจากผู้สั่งการ/ส่วนกลาง 

    1) ส่วนกลางไม่รู้จักบริบทพื้นที่ และไม่เข้าใจศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  
    2) ส่วนกลางมีการก าหนดระบบรายงานผลการด าเนินงานที่เข้าใจยาก และมีความ
ยุ่งยากในทางปฏิบัติ  
    3) ส่วนกลางมีการก าหนดตัวชี้วัดของนโยบายจ านวนมาก รวมถึงการก าหนด
แนวทางวิธีการวัดผลจากส่วนกลางไม่เหมาะกับองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง 
    4) ส่วนกลางให้การสนับสนุนการฝึกอบรมที่ไม่ตรงกับความต้องการของ
พนักงาน  
    5) ส่วนกลางมักให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายโดยใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ยาก และอธิบายความไม่ชัดเจน  
    6) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางมีช่วงเวลาและช่องทางที่จ ากัด  
    7) นโยบายจากส่วนกลางบางเร่ืองไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
    8) การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางขาดความต่อเนื่อง 

1.2.2 อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
    1) สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันท าให้ขาดความมีเสถียรภาพทาง
การเมือง ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินนโยบายของท้องถิ่น 
    2) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถ  
คาดเดาได ้

1.2.3 อุปสรรคจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
    1) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
การด าเนินภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
    2) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนมีพฤติกรรมต่อต้าน ขัดขวางการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    3) กลุ ่มผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนการให้ข้อมูลเชิงลบและท าให้เข้าใจว่า     
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขาดความยุติธรรม และเลือกปฏิบัติ 
    4) หน่วยงานอ่ืนๆ มีความขัดแย้งกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจากเข้าไป
ด าเนินกิจกรรมในพื้นที่โดยไม่มีการประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าของพื้นที่ 

 1.3 จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 
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1.3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการก าหนดตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์นโยบาย โดยให้ความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น 

1.3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
รวมถึงวิธีการให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผน หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.4 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการวางแผน และแสวงหาทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

1.3.5 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่
ได้รับผลกระทบ พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนโยบายได้ตรงกัน  

1.3.6 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

1.3.7 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบูรณาการแผนและกิจกรรมการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของทุกหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน  

1.3.8 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแบ่งฝ่ายงาน 
หน้าที่  และระเบียบในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3.9 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานโดยการวางแผน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

1.3.10 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง
กลไกการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3.11 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้ศักยภาพเพื่อจูงใจให้พนักงานเกิดความ
กระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างเต็มที่ 

 

1.4 จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 
1.4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
1.4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลมีกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
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1.4.3 พนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายเพราะต้องเรียนรู้ใหม่ และมีความ
รับผิดชอบเพิ่ม ซึ่งมักท าให้เกิดความขัดแย้งในการด าเนินงานตามนโยบายระหว่างส่วนงานต่างๆ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.4.4 องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญกับการขอปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้น
มากกว่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง  

1.4.5 การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และกฎระเบียบในปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขาดความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และชุมชน เนื่องจากยึดแนวทางจากส่วนกลาง  

1.4.6 พนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์ และปล่อยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม
กลไกของระบบราชการ 

1.4.7 พนักงานขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการขาด
ศักยภาพในการเรียนรู้วิธีการด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารจัดการสมัยใหม่  

1.4.8 จ านวนพนักงานไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
2.1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผูก้ าหนดนโยบาย  

    1. การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดนั้น ผู้ก าหนด
นโยบายควรมีการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มศักยภาพและข้อจ ากัดขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อน 
แล้วจึงก าหนดกิจกรรม/โครงการ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินภารกิจ ซึ่งจะ
ช่วยให้กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานมีหลากหลายรูปแบบ และสอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงผู้ก าหนดนโยบายสามารถสนับสนุนทรัพยากร และความ
ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็นมากที่สุด 
    2. นโยบายที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบหมายจากส่วนกลางมักเป็น
เร่ืองใหม่ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลยังศักยภาพ และความช านาญในการด าเนินภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ก าหนดนโยบายควรจัดท าระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าปรึกษาแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
ผู้ด าเนินการ 
    3. ส่วนกลางควรมอบหมายแนวทางการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
นโยบายแบบกว้างๆ โดยให้ส าคัญกับผลลัพธ์สุดท้ายและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนใน
พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถก าหนดเป็นตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน 
    4. ส่วนกลางควรให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่
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เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ส่วนกลางควรมีการส ารวจความต้องการและจัดท าเป็น
หลักสูตรทางเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้สมัครใจ และมีโอกาสได้อบรมหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของตน 
    5) นโยบายที่ส่วนกลางมอบหมายหรือสั่งการน้ัน ไม่ควรใช้ภาษาที่เข้าใจได้ยาก 
และไม่สามารถอธิบายความไม่ชัดเจน แต่ควรต้องมีการสื่อสารให้องค์การบริหารส่วนต าบลใน
ฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบายได้รับทราบอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้ก าหนดนโยบายควรมี
รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นถึง
ความส าคัญของนโยบาย รวมถึงเกิดความยินยอมพร้อมใจที่จะร่วมขับเคลื่อนนโยบายจนประสบ
ผลส าเร็จ  

2.1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
    1) องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยควรมีการจัดท าแผนให้ครอบคลุมครบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และพัฒนาองค์การ รวมถึงควรมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ภัย
ร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
    2) องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการเจรจาต่อรองกับส่วนกลาง และ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อจัดท าข้อตกลง และความร่วมมือในการด าเนินงานในลักษณะของการจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อลดข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการด าเนินงาน รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
โดยการไปร่วมเรียนรู้วิธีการท างานกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากส่วนกลางและส่วนราชการอ่ืนๆ 
    3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการจัดประชุมพนักงาน และขอรับความ
คิดเห็นจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้มาด าเนินการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จากน าจึง
น าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่น และขอความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วน ามา
ปรับปรุง เพื่อให้ได้กฎ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
    4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวกของ
นโยบายต่อพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งองค์การ เพื่อช่วยให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
นโยบาย และเห็นว่าเป็นภารกิจส าคัญที่มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมถึง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับการขยายต าแหน่งใน
อนาคต  
    5) องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการก าหนดวิธีการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ การปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้น โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ในการ
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แก้ไขปัญหาของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ และส่วนหนึ่ง
ให้พิจารณาจากความเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
    6) องค์การบริหารส่วนต าบลควรใช้ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชนเป็นตัวต้ัง 
แล้วจึงก าหนดภารกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวมถึงแนวทางการด าเนินงานต้อง
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อท้องถิ่น/ชุมชน และไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
    7) องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการก าหนดแนวทางที่เหมาะสมส าหรับ
กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลได้แลกเปลี่ยนและ
ร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น    
    8) องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ และส่วนราชการอ่ืนๆ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย และร่วมปกป้อง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  
    9) องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการจัดกิจกรรมอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องตามช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งมีการจัดท าระบบพี่เลี้ยงเข้ามาให้
ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้การน าวิธีการบริหารงานสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 
    10) องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย เช่น ทักษะการจูงใจพนักงาน 
ทักษาการประสานงาน และเจรจาต่อรองเพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามนโยบาย ทักษะด้านการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ทักษะการ
สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน เป็นต้น 

 2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
2.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย  

    1) มีการศึกษาและส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกลุ่มขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จากนั้นจึงก าหนดกิจกรรม/โครงการ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของกลุ่มที่จัด 
    2) ควรมีการจัดท าระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าปรึกษาแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  
    3) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของนโยบายควรเน้นให้ส าคัญกับผลลัพธ์
สุดท้าย และให้องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและ               
เชิงคุณภาพเอง 
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    4) ควรจัดท าเป็นหลักสูตรทางเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนา
ศักยภาพโดยสมัครใจ 
    5) ควรสื่อสารนโยบายหรือข้อสั่งการด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย หรือจัดท าคู่มือ
อธิบายความให้ชัดเจน 

2.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
    1) ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง  
    2) จัดท าแผนให้ครอบคลุมครบทุกมิติ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
องค์การ แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
    3) การจัดท าข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือในการด าเนินงาน (MOU) กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ  
    4) การจัดประชุมพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
    5) มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวกของนโยบายต่อพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
ทั้งองค์การ  
    6) การก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์การ 
และการปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้น เช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาของพนักงาน 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ และความเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
    7) น าความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชนเป็นตัวตั้งในการก าหนดภารกิจให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
    8) พิจารณาถึงผลกระทบเชิงลบต่อท้องถิ่น/ชุมชน และความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
ก่อนก าหนดกิจกรรมในพื้นที่ 
    9) กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการขับเคลื่อนภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม 
    10) การเปิดโอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบ และส่วนราชการอ่ืนๆ ได้เข้ามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล  
    11) มีการจัดอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ให้แก่พนักงาน
อย่างต่อเน่ือง  
    12) มีการจัดท าระบบพี่เลี้ยงเข้ามาให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน 
    13) มีการสนับสนุนให้มีการน าวิธีการบริหารงานสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
    14) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานตามนโยบาย เช่น ทักษะการจูงใจพนักงาน ทักษาการประสานงาน และเจรจา
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ต่อรองเพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามนโยบาย ทักษะด้านการ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 3.1 ควรศึกษาเร่ืองเดียวกันนี้ในมิติอ่ืนๆในเชิงลึก เช่น การศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา

รูปแบบการให้บริการสาธารณะด้วยเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
ทางการบริหารงานองค์การสมัยใหม่ การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานที่สอดคล้องกับภารกิจใน
อนาคต เป็นต้น  

 3.2 ควรมีการศึกษาเร่ืองในท านองเดียวกันนี้ในองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ ที่มี
บริบทใกล้เคียง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดราชบุรี เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ
และเสนอแนวคิดในการศึกษาเชิงลึกต่อไป 


