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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำานโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ และศึกษาปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางเพิ่มระดับความสำาเร็จของการนำานโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้แบบสอบถาม จำานวน 187 คน โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโรยา มาเน่ และอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์ จำานวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยการกำาหนดโควตาจากบุคลากรของเทศบาลตำาบล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบ
สัมภาษณ์ สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ไปหาตำ่า ดังนี้ ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยด้านการควบคุม ประเมิน
ผลและการกระตุ้นส่งเสริม ตามลำาดับ ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปรากฏว่า จำาแนก
ตาม อายุและตำาแหน่งส่งผลให้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำาแนกตามเพศและการจำาแนก
ระดับการศึกษาส่งผลให้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
 This study was a mixed method of quan-
titative and qualitative research. The objectives 
of this research were 1) to study factors affecting 
the implementation of community’s economic 
development policy, 2) to compare the factors 
affecting the implementation of community’s 
economic development policy, and (3) to exam-
ine the problem of using community’s economic 
development policy and to figure out the way to 
elevate the success of the application of commu-
nity’s economic development policy of Tambon 
municipality in Buriram province. The samples 
were divided into 2 groups. The first group was 
collected the data by using a questionnaire which 
consisted of 187 persons. In this group, the sample 
was determined by using Taro Yamane’s method. 
The second group was interviewed in order to 
collect the data which included 20 persons se-
lected from the officers of Tambon municipality 
in Buriram province by using a purposive sampling 
method. Research instruments were checklist, rat-
ing scale and structured interview. The data were 
analyzed by using percentage, mean and standard 
deviation. The finding of this research conveyed 
that overall factors affecting community’s eco-
nomic development policy was at a high level. 
When considered each factor, it was found that 
all factor were also at a high level. These factors 
can be sorted according to their level, from the 
highest to the least, as follows: resources alloca-
tion factor, promotion and participation factor, 
leader factor, organization structure factor, com-
munity’s economic development policy factor, 
controlling factor and evaluation and activation 
factor, respectively. When compared the factors 
that affected the implementation of community’s 
economic development policy, it was found that 

age and work positions were not different at the 
statistical significance level of 0.5. However, sex 
and educational levels showed differences at the 
statistical significance level of 0.5.
 
Keyword: Policy Implementation, Community’s 
Economic Development Policy, Municipality

บทนำา
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (community’s 
economic development) เปน็กระบวนการพฒันาท่ีตอ้ง
มีการทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นแนวทางที่ครอบคลุม
หลายแง่มุม ที่ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และไม่ได้มุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่จะให้ผล
ตอบแทนทางเศรษฐกจิสูงสุด กล่าวคือ การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีวิธีการทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
เช่น โครงสร้างของชุมชนที่มีอิทธิพลต่อทางเลือก การเพิ่ม
ความม่ังคั่งให้กับชุมชนทั้งทางการเงินและไม่เกี่ยวกับการ
เงิน การพัฒนาและการเจริญเติบโต และการไหลเวียนของ
ทรัพยากรระหว่างชุมชน สร้างแรงกดดันให้ชุมชนจำาเป็น
ตอ้งเลือกการสรา้งโอกาสสำาหรบัชุมชน ใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ี
ขึ้น สวัสดิการและคุณภาพชีวิต ดังนั้น ความสำาคัญของการ
พฒันาเศรษฐกจิชุมชน จงึเปน็การพจิารณาจากปฏสิมัพนัธ์
ขององค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม และสถาบันของ
ชุมชน ที่สามารถสร้างประโยชน์ทั้งการส่งเสริมการเจริญ
เติบโตและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือความสัมพันธ์
ของชุมชน ขึ้นอยู่กับการให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจ การ
พัฒนาหรือชุมชน 
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 
1950 จากแนวคิดการพัฒนาชนบทภายใต้กรอบความคิด
เรื่องการพัฒนาประเทศ เป็นการพัฒนาแบบดั้งเดิม เช่น 
ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลำาดับขั้น ทฤษฎี
การสะสมทุน ทฤษฎีความทันสมัยและทฤษฎีทวิภาค ซึ่ง
เนน้การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ และนำาไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศโลกที่สาม แต่ผลปรากฏว่าเกิดช่องว่างระหว่าง
ชนบทและเมืองมากขึ้น อีกทั้งประเทศด้อยพัฒนาต้องตก
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อยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งพิงประเทศท่ีพัฒนาแล้วทางตะวันตก 
และถูกครอบงำาโดยระบบทุนนิยมโลก ทำาให้นักวิชาการ
ได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดของทฤษฎีและสนใจการพัฒนา
ชนบทมากขึ้น จึงเกิดทฤษฎีการพัฒนาแบบปฏิรูปขึ้น เช่น 
ทฤษฎี-ด้อยพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง และ
ทฤษฎีการกระจายรายไดแ้ละการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
(ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์, 2554 : 56)
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิด
นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และทุนทางสังคม 
หลายประการ ซึ่งเป็น “จุดแข็ง”ของประเทศที่สามารถนำา
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา กล่าวคือ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 
พ.ศ. 2550 ได้วางพื้นฐานให้เกิดการปฏิรูปที่สำาคัญทั้งทาง
สังคม การเมืองการบริหารภาครัฐและการกระจายอำานาจ
ขณะที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพลังท้อง
ถิ่น หรือชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น สื่อต่าง ๆ มีเสรีภาพ
มากขึ้น เอื้อต่อการเติบโตของประชาธิปไตย การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสงัคมไทย ทัง้จดุแขง็ของวฒันธรรมไทยทีย่ดืหยุน่และเปดิ
กว้าง มีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสั่งสมมานานอย่างเป็นปึกแผ่น 
และมีสถาบันหลักเป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจ เม่ือประกอบ
กบัความได้เปรียบทางทำาเลทีต่ัง้ของประเทศทีส่ามารถเช่ือม
โยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคจะเป็นปัจจัยเกื้อ
หนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ภายใต้ข้อจำากัด
ของทรัพยากรภาครัฐการพัฒนาระยะต่อไปจำาเป็นต้อง
อาศัยจุดแข็งของทุนทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ ทั้งในด้านโครง
ข่าย ของโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายค่อนข้างทั่วถึง ตลอด
จนศักยภาพของพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจท่ีได้ลงทุน พัฒนาขึ้น
แล้ว โดยมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก
เปน็ทัง้ “โอกาสและภยัคกุคาม” ตอ่การพฒันาประเทศ โดย
เฉพาะระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนมาก
ขึน้ ท้ังกระแส การคา้ การเคลือ่นยา้ยเงนิทนุและการลงทนุ
ต่างประเทศที่เสรี และกระแสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ในระดับภูมิภาค รวมท้ังแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุค
ใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนา 
ตลอดจนกระแสประชาธิปไตยในประชาคมโลกล้วนเป็น
เงื่อนไขที่ประเทศไทย จะต้องเร่งเตรียมพร้อม ทั้งการสร้าง

ระบบ กลไก และพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวอย่างรู้เท่า
ทันได้รวดเร็ว เพื่อคงสถานการณ์แข่งขันของประเทศและ
ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเท่าทันโลกได้ ต่อไป 
นอกจาก นี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคม
ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคม เมืองมากขึ้น จะเป็นทั้ง
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพคนและสร้างความเช่ือมโยง
ในการพัฒนาชนบท
 สำาหรับโครงการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือว่า
เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลด้านการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกจิของประเทศ โดยศึกษาปจัจยัท่ีเกีย่วขอ้งในการนำา
นโยบายไปปฏิบัติ ความสำาเร็จของการนำานโยบายการ
พฒันาเศรษฐกิจชมุชนไปปฏบิตั ิดงันัน้ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
จากการวจิยัในครัง้นี ้จะนำาไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรูใ้หมใ่น
สาขานโยบายสาธารณะ ในดา้นปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความสำาเรจ็
ของการนำานโยบายไปปฏิบัติ และนำาผลการวิจัยไปต่อยอด
ทฤษฎีการนำานโยบายไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวม
ถงึหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนำาผลการวจิยัไปพฒันาการ
นำานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสำาเร็จยิ่งขึ้น
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พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 การนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไป
ปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ได้แก่วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ สำาหรับ
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร
ที่ศึกษาคือบุคลากรในเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถ
จำาแนกได้เป็น 5 กลุ่มคือกลุ่ม (1) นายกเทศมนตรี (2) รอง
นายกเทศมนตรี (3) ปลัดเทศบาล(4) นักพัฒนาชุมชน (5) 
ตัวแทนกลุ่มชุมชน มีจำานวน 187 คน และสำาหรับวิจัยเชิง
คณุภาพ ผูว้จิยัศกึษากลุม่ตวัอยา่งคอื บคุลากรของเทศบาล
จำานวน 20 คน ประกอบด้วย1) นายกเทศมนตรี (2) รอง
นายกเทศมนตรี (3) ปลัดเทศบาล(4) นักพัฒนาชุมชน (5) 
ตวัแทนกลุม่ชมุชน ไดจ้ากเทคนคิการสมัภาษณ ์ใชก้ารเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำาหนดโควตา 
(Quota) จากบุคลากรของเทศบาล 
 2.	เครื่องมือในการวิจัย
 ผู้วิจัยได้กำาหนดเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
 2.1 การวจิยัเชงิปรมิาณผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม
เพื่อสอบถามการนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไป
ปฏบิตัขิองเทศบาลตำาบลในจงัหวดับรุรีมัย ์และเกบ็รวบรวม
มาดำาเนินการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหเ์อกสารแนวคดิทฤษฎงีานวจิยั
ทีเ่ก่ียวขอ้งและไดน้ำามาเปน็กรอบในการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร
ซึง่ผูวิ้จยัไดก้ำาหนดผูใ้หข้อ้มลูเพือ่การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ 
(In-depth Interview) ผู้วิจัยดำาเนินการศึกษาโดยกำาหนด
แนวทางการสัมภาษณ์ปัญหาอุปสรรคในการนำานโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติของเทศบาลตำาบล
ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเลือกวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างซึ่งผู้วิจัยได้กำาหนดข้อคำาถามไว้ล่วงหน้าแบบ
สัมภาษณ์นี้เป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในกรอบที่กำาหนดไว้คือ 
แบบสมัภาษณท์ีม่กีารสมัภาษณถ์งึปญัหาอปุสรรคในการนำา
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนไปปฏิบตัเิทศบาลตำาบล
ในจังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนำานโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลใน

จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
 1.	สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 1.1 ผูต้อบแบบสอบถามเมือ่จำาแนกตามเพศ พบ
ว่า เป็นหญิง จำานวน 107 คน (ร้อยละ 57.20) และเป็นเพศ
ชาย จำานวน 80 คน (ร้อยละ 42.80)
 1.2 ผูต้อบแบบสอบถามเมือ่จำาแนกตามชว่งอาย ุ
พบว่า ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จำานวน 90 คน (ร้อยละ 48.10) 
รองลงมาชว่งอาย ุ41 - 50 ป ีจำานวน 67 คน (รอ้ยละ 35.80) 
ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จำานวน 17 คน (ร้อยละ 9.10) และช่วง
อายุ 21 - 30 ปี จำานวน 13 คน (ร้อยละ 7.00)
 1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามระดับการ
ศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี จำานวน 80 คน (ร้อยละ 
42.80) รองลงมาระดับอนุปริญญา จำานวน 52 คน (ร้อย
ละ 27.80) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 34 คน 
(ร้อยละ 18.20) และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จำานวน 
21 คน (ร้อยละ 11.20)
 1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามสถานภาพ
ทางตำาแหน่ง พบว่า เป็นรองนายกเทศมนตรีและปลัด
เทศบาลตำาบลและรองปลัดเทศบาลตำาบล จำานวน 53 คน 
(ร้อยละ 28.30) รองลงมาเป็นนายกเทศมนตรี นักพัฒนา
ชมุชนเทศบาลและตวัแทนประธานชมุชน จำานวน 27 (รอ้ย
ละ 14.40)
 2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
การนำานโยบายการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนไปปฏบิตัเิทศบาล
ตำาบลในจังหวดับรุรีมัย ์พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรยีงลำาดบั ดงันี ้ปจัจยัดา้นการจัดสรรทรพัยากร ปจัจัยด้าน
การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา ปจัจยัดา้น
โครงสรา้งองคก์ร ปจัจัยด้านลกัษณะโครงสรา้งของนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยด้านการควบคุมประเมิน
ผลและการกระตุ้นส่งเสริม
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการนำา
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนไปปฏิบัตเิทศบาลตำาบล
ในจังหวดับรุรัีมย ์จำาแนกตามขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา และตำาแหนง่ พบวา่ อายแุละ ตำาแหนง่
สง่ผลให ้ไมแ่ตกตา่งกันอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
การจำาแนกตามเพศและการจำาแนกระดับการศึกษา ส่งผล
ให้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 4. ปญัหาอปุสรรคของการนำานโยบายการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้แก่ ปัญหาด้านผู้นำา ผู้นำาขาดทักษะในการบริหาร ปัญหา
โครงสร้างองค์การ โครงสร้างการบริหารยังไม่ค่อยเอื้อ
อำานวยตอ่การดำาเนนิงานตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ
ชมุชน ปญัหาดา้นการมสีว่นรว่ม ชมุชนบางชมุชนยงัไมค่อ่ย
เห็นความสำาคัญในการมีส่วนร่วมกับนโยบาย ขาดเจตคติ
ชุมชนเจตคติที่ดี ที่จะเล็งเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือใน
การนำานโยบายการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตั ิปญัหา
ด้านความชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงาน ใน
การกำาหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมของนโยบาย แผนงาน
และโครงการยังไม่ชัดเจน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบยังขาด
ประสบการณ์ในการแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวปฏิบัติ
แผนงานด้าน การควบคุมประเมินผลและกระตุ้นส่งเสริม 
กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบผล
การดำาเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานตำ่ากว่าที่กำาหนด ขาด
มาตรการควบคุม ดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านปัจจัยด้านทรัพยากร ความ
พอเพียงของทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม ความคุ้มค่าการนำาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

อภิปรายผล
 จากการศึกษาการนำานโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของนโยบาย 
ปจัจยัดา้นโครงสร้างองค์กร ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา ปจัจยัดา้น
การจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ปัจจัยด้านความชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงาน 
ปัจจัยด้านการควบคุม ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริม 
คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
 1. จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทั้ง 7 ปัจจัย ปัจจัยด้าน
ลกัษณะโครงสร้างของนโยบาย ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์ร 
ปจัจยัดา้นภาวะผู้นำา ปจัจยัดา้นการจดัสรรทรพัยากร ปจัจยั
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยด้านความชัดเจนของ
ภารกิจและการมอบหมายงาน ปัจจัยด้านการควบคุม 

ประเมินผลและกระตุ้นส่งเสริมต่อความสำาเร็จของการนำา
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติการมีนโย
บายทีม่คีวามชดัเจน ผูป้ฏบิตัมิคีวามรูค้วามเขา้ใจในการนำา
นโยบายไปปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
นโยบายกรอบแผนงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น นโยบายได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และส่ือมวลชน 
การนำานโยบายไปปฏิบัติได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่เพียง
พอ การดำาเนนิมาตรการสง่เสริมใหค้นในชมุชนเขา้มามสีว่น
รว่มเปน็ไปไดด้ว้ยด ียอ่มส่งผลกระทบไปยงักลุ่มที ่ชมุชน ซ่ึง
มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประภาพร ศรีเหรา (2557 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ซึง่พบวา่ การนำา
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก เชน่เดยีวกนั นอกจากน้ันยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ขวัญกมล ดอนขวา (2554 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 
การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบ
ว่า ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนืออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
 ปจัจยัดา้นลกัษณะโครงสรา้งของนโยบาย ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไว้อย่างชัดเจน นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนมีความสอดคล้องกับค่านิยมและความ
ตอ้งการของชมุชน สอดคลอ้งกับ แนวคดิของ (สมบตัิ ธำารง
ธัญวงศ์, 2548 ; Van Meter & Van Horn, 1975) และ
ควรมีเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาความสับสนของเป้าหมาย 
(Sabatier & Mazmanian,1989) อีกทั้งความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับการระบุสภาพปัญหาของนโยบาย
อยา่งครบถว้น การกำาหนดผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหา 
กลุม่เปา้หมายทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแกป้ญัหา และการ
ประเมนิทรพัยากรทีต่อ้งใชอ้ยา่งเหมาะสม วตัถปุระสงคข์อง
นโยบายจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดและมีการกำาหนด
ขัน้ตอนการปฏิบตัอิยา่งสมบรูณ ์โดยผู้นำานโยบายไปปฏิบตัิ
สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง
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 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ในส่วนของ
โครงสร้างองค์กร มีความชัดเจนดี มีกระบวนการสื่อสาร
ถ่ายทอดนโยบายอย่างเป็นระบบและชัดเจนและมีการ
กำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เร่ิมจากการแถลง
นโยบายของรัฐบาลมาสู่ส่วนราชการต่าง ๆ  โดยเฉพาะกรม
การพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง มีการส่งมอบภารกิจให้กับ
สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำาเภอ เพื่อนำานโยบาย
ไปปฏิบัติลงสู่พื้นที่ตำาบลต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เมธ ีทรพัยป์ระสพโชค (2554) ไดศ้กึษาเรือ่ง “การนำาโยบาย
จดัการศกึษาให้แกเ่ดก็และเยาวชนในศนูยฝ์กึและอบรมเดก็
และเยาวชนไปปฏบิตั ิพบวา่ ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์รสง่
ผลตอ่ผลสมัฤทธิข์องการนำานโยบายจดัการศกึษาใหแ้กเ่ดก็
และเยาวชนในศนูยฝ์กึและอบรมเดก็และเยาวชนไปปฏบิตั ิ
และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการนำานโยบายไปปฏิบัติของ 
วรเดช จันทรศร (2554 : 131) ตัวแบบทางด้านการจัดการ 
ความสำาเรจ็ของการนำานโยบายไปปฏบิตัขิึน้อยูกั่บองคก์ารที่
รบัผดิชอบในการนำานโยบายไปปฏบิตัวิา่มีขีดความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใดใน
ลักษณะนี้นโยบายที่จะประสบความสำาเร็จได้จึงต้องอาศัย
โครงสร้างขององคก์ารทีเ่หมาะสม บคุลากรทีอ่ยูใ่นองคก์าร
จะต้องมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านการบริหารและ
ด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ องค์การยังต้องมีการ
วางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณตัวแบบนี้จึง
เป็นความพยายามที่จะศึกษาหาแนวทางแก้ไขอุปสรรค
ของการนำานโยบายไปปฏิบัติโดยการแก้ท่ีตัวองค์การ เช่น 
การขาดเงินทุน การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการจัดตั้ง
ระบบงานต่าง ๆ
 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน วิธีการที่
ภาครัฐใช้ในการสานสัมพันธ์กับภาคประชาชน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อให้การพัฒนานโยบายเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขและสนองความต้องการของประชาชน
มากขึ้นโดยเน้นที่กระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ เพื่อ
แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุด และมี
ผลกระทบเชิงลบน้อยท่ีสุด ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการได้

รับข้อมูลข่าวสาร เสนอความคิดเห็นปรึกษาหารือ วางแผน 
ดำาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฏีของ ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์ (2554 : 66) ได้
นิยาม การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ
ที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้
รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่าน
กระบวนการสื่อสารแบบสองทาง มีเป้าหมายเพื่อให้ตัดสิน
ใจดขีึน้และไดร้บัการสนบัสนนุจากประชาชน ปจัจัยทีท่ำาให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพ
 ปจัจยัดา้นความชัดเจนของภารกิจและการมอบ
หมายงานซึ่งประกอบด้วย การกำาหนดจุดมุ่งหมายเชิงกล
ยุทธ์ การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และการกำาหนดความ
สามารถหลักของหน่วยปฏิบัติกำาหนดแบบแผนการปฏิบัติ
งาน เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การระบุอำานาจหน้าที่ของบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบตังิานบรรลุเปา้หมายหรอืวตัถปุระสงค์ของนโยบาย ส่ง
เสริมทำาให้เกิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และยังความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลมัยพร 
แหลง่หลา้ (2551)) ไดศ้กึษาเรือ่ง “การวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่
เสรมิและปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การนำานโยบายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติในสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความ
ชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงานเป็นปัจจัยสำาคัญ
ที่ส่งเสริมการนำานโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2554 : 131) 
ตัวแบบที่ยึดถือฐานคติ (Assumptions) ที่ว่า “นโยบายที่
ประสบความสำาเร็จจะต้องมีการกำาหนดวัตถุประสงค์และ
ภารกจิทีช่ดัเจน มกีารมอบหมายงาน และกำาหนดมาตรฐาน
การทำางานให้แก่หน่วยย่อยต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถกำาหนดภารกจิ มอบหมายงานหรอืกำาหนดความรบั
ผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ซ่ึงจะช่วยให้การประสานการปฏิบัติงานเป็น
ไปโดยราบรื่น
 ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร การจัดสรร
ทรัพยากรเป็นปัจจัยสำาคัญโดยเฉพาะการจัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในภาพรวมถือว่าได้รับการสนับสนุนดีมาก นอกจากนี้ยัง
มีงบประมาณตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและ
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กระทรวงต่าง ๆ ที่ลงในพื้นที่ เป็นลักษณะการได้รับงบ
ประมาณเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและการบริหารจัดการ
ให้กับผู้ประกอบการสอดคล้องกับแนวคิดสำาหรับ วรเดช 
จันทรศร (2554 : 391-393) ปัจจัยด้านทรัพยากร ได้แก่
ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงิน ความพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้มีอิทธิพลต่อการนำา
นโยบายไปปฏิบัติและสถานท่ี ความเหมาะสมของการ
จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน และการกระจายทรัพยากร
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
 ปจัจยัดา้นการควบคมุประเมนิผลและกระตุน้สง่
เสรมิสง่ผลตอ่การนำานโยบายการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนไป
ปฏิบัติ สาเหตุเพราะว่ามาตรการด้านการควบคุมประเมิน
ผลและการกระตุ้นส่งเสริมทำาให้ชุมชนเกิดการปรับปรุง
กระบวนการทีเ่ปน็ปญัหาตอ่การพฒันาชุมชน เกดิการเรียน
รู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน การประเมินผลเป็น
ตวักระตุน้ในการดำาเนนิงานเปน็จดุเริม่ตน้ในการพฒันางาน
ควบคู่กับการนำาผลการประเมินทั้งภายในและภายนอก
มาจัดเป็นระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนำาไปใช้ในการ
พัฒนาต่อไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภัทร จำาปาทอง
(2553) ไดศึ้กษาเรือ่ง “การนำานโยบายเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่
พฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไปปฏิบตั”ิพบวา่ปจัจยัดา้น
การวางแผนควบคุมและประเมินผลเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระ
ทบตอ่ความสำาเรจ็ของนโยบายเงนิทนุหมนุเวียนเพือ่พฒันา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปปฏิบัติ 
 ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ผู้นำาในองค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน มีวิสัยทัศน์ สามารถนำาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ที่เปรียบเสมือนกลไกท่ีขับเคล่ือนนโยบายซ่ึงจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ผู้นำาที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชนมานานก็จะมี
ความรู้ความเข้าใจในการทำางานดี มีการเรียนรู้ มีการจัด
อบรม ประชมุสรา้งความเขา้ใจในภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
รวมถงึการศกึษาดว้ยตนเอง ในการพฒันาบคุลากรมทีัง้การ
พฒันาบคุลากรทีน่ำานโยบายไปปฏบิตั ิหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และคนในชุมชน โดยในส่วนของการพัฒนาบุคลากรที่นำา
นโยบายไปปฏบิตั ิกรมการพฒันาชมุชนจะมกีารจดัประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของนโยบายและกรอบแผนงาน ภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการปฏิบัติงาน และมีการแบ่งงานกัน

อย่างชัดเจนก่อนที่จะลงพื้นที่ อีกทั้งภารกิจด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เป็น
ภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว วัชรินทร์ 
สุทธิศัย และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำาเรจ็ในการนำานโยบายมหาวทิยาลยัราชภฏัไปปฏบิตั ิ
: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ" พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จของสายวิชาการ
และสายผู้สอนคือ ปัจจัยภาวะผู้นำาและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยในต่างประเทศของ Pressman and Wildavsky 
(1979) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำานโยบายสร้างงานให้ชนก
ลุ่มน้อยไปปฏิบัติที่นครโอ๊คแลนด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา พบว่า ความต่อเนื่องของภาวะผู้นำาเป็นสิ่ง
สำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ของการนำานโยบายไปปฏบิตั ิหากเมือ่
ใดที่ผู้ปฏิบัติงานสำาคัญหายไป จะทำาให้เกิดความวุ่นวายใน
โครงการและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถสิทธิ์ ตันติ
วิรัชกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “สัมฤทธิผลของนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ จากการ
ศึกษาพบว่า สัมฤทธิผลของการปฏิรูปการศึกษาเกิดจาก
อธกิารบดจีะตอ้งเปน็ผูบ้รหิารมืออาชพีมเีจตนารมณแ์นว่แน่
ในการบงัคับใช้กฎหมายเพือ่สนับสนนุการปฏิบตังิานเชงิรกุ 
(Encourage) และไม่แทรกแซงการปฏิบัติงาน
 
บทสรุป	
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำานโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตัเิทศบาลตำาบลในจงัหวดับรุรีมัย ์ม ี
7 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้าน
การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา ปจัจยัดา้น
โครงสรา้งองคก์ร ปจัจยัด้านลกัษณะโครงสรา้งของนโยบาย 
ปัจจัยด้านการควบคุมประเมินผลและการกระตุ้นส่งเสริม 
การเปรยีบเทยีบระดบัการนำานโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ
ชมุชนไปปฏบัิตเิทศบาลตำาบลในจงัหวดับรุรีมัย ์จำาแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ตำาแหน่ง พบว่า อายุและ ตำาแหน่งส่งผลให้ ไม่แตกต่างกัน 
การจำาแนกตามเพศและการจำาแนกระดับการศึกษา ส่ง
ผลให้แตกต่างกัน ปัญหาอุปสรรคของการนำานโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัด
บรีุรมัย ์ได้แก่ ปญัหาดา้นผู้นำา ผูน้ำาขาดทกัษะในการบรหิาร 
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ปัญหาโครงสร้างองค์การ โครงสร้างการบริหารไม่เอื้อ
อำานวยตอ่การดำาเนนิงานตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชน ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อย
ในเครือข่ายของกลุ่มชุมชน ยังขาดเจตคติชุมชนเจตคติที่ดี 
ที่จะเล็งเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือในการนำานโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ ปัญหาด้านความ
ชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงาน ในการกำาหนด
วัตถุประสงค์ กิจกรรมของนโยบาย แผนงานและโครงการ
ยงัไมช่ดัเจน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบยงัขาดประสบการณใ์น
การแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวปฏิบัติแผนงานด้านการ

ควบคุม ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริม กลไกการตรวจ
สอบการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับ
เกณฑม์าตรฐานตำา่กว่าทีก่ำาหนด ขาดมาตรการควบคมุ ดแูล 
และประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ปญัหาดา้น
ปัจจัยด้านทรัพยากร ความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม การนำาวัสดุอุปกรณ์
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งคุม้ค่า วสัดอุปุกรณใ์ชส้อดคลอ้ง
กับความต้องการและความจำาเป็นองค์กร มีวัสดุอุปกรณ์
ที่อำานวยความสะดวก
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