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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1.กระบวนการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไป
ปฏิบัติ 2.ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ และ 3.อุปสรรคและปัญหาของการน านโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติไปปฏิบัติ โดยที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัย
สนาม การวิจัยสนามเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.กระบวนการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ คือ 
การแปลงนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในพื้นที่
อ าเภอบ้านหมอ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินโครงการ คือ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ และการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติใหม่ หมู่บ้านละ
อย่างน้อย 20 คน 2.ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ 
ได้แก่ 1) ความพร้อมของบุคลากร 2) การประสานงาน 3) ความชัดเจนของนโยบาย 4) ระบบการรับ
สมัครสมาชิก และ 5) ประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 3.อุปสรรคและปัญหา
ของการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ คือ 1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การน าส่ง
เงินสะสม และ 2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
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บทน า 

ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึงร้อยละ 
20 และสัดส่วนดังกล่าวจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงโดยวัย
เด็ก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 16 ขณะที่วัยแรงงานคิดเป็นร้อยละ 64 และในปี 2579 จะมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 30 ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงเหลือ ร้อยละ 14 และร้อยละ 
56 ตามล าดับ ซึ่งการลดลงของวัยแรงงานอาจส่งผลต่อรายได้ภาครัฐที่จะน ามาใช้จ่ายในการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึน (ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป., หน้า 6) ท าให้ภาครัฐต้องมีการเตรียมความพร้อม 
ทางด้านนโยบายเพื่อดูแลประชากรกลุ่มนี้ น ามาซึ่งความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบบ านาญส าหรับ
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และสอดคล้องกับนโยบายทางการคลัง และ
งบประมาณของรัฐที่มี รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งระบบบ านาญ 
ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขาดความครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกกลุ่มในสังคม อีกทั้งยังมี   
ความเหลื่อมล้ าและแยกกันอยู่ กล่าวคือ ภาครัฐ มีกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ประกันสังคม ภาคเอกชน มีกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ภาคประชาชน ต่างคนต่างออม ใครไม่มีหนี้ก็ออมเอง  
แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นของการออมเพ่ือการเกษียณของตนเองซึ่งระบบ
บ านาญทั้ง 3 มิตินั้น ก็แยกการควบคุมจัดการไปแต่ละส่วน ขาดการบริหารและมองภาพรวม 

จากข้อมูลบัญชีกระแสการโอนประชาชาติประเทศไทย ปี 2556 (National Transfer Account 
: NTA) พบว่า ประชากรวัยแรงงานเท่านั้นที่เกินดุลรายได้เฉลี่ยประมาณ 27,860 บาท/คน ขณะที่วัยเด็ก 
วัยเรียน และวัยสูงอายุ มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เกินดุลของวัยแรงงานยังไม่
สามารถชดเชยหรือปิดส่วนขาดดุลรายได้ของตนเองตลอดช่วงชีวิต นอกจากนี้ ข้อมูลการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า การออมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ลดลงจาก 5,758 บาท ในปี 2558 เป็น 5,076 บาท ในปี 2560 และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจาก 
156,770 บาท เป็น 177,128 บาท ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 24 ไม่มีเงิน
ออม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป., หน้า 6) 

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ มีการด าเนินการในการส่งเสริมและขยายความ
คุ้มครองเพ่ือสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับประชากรไทยในวัยสูงอายุ ทั้งแบบบังคับและสมัครใจ
ในกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบและนอกระบบ อาทิ การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือเป็น
หลักประกันความมั่นคงทางรายได้ส าหรับผู้ที่มีอายุ 15-60 ปี ที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนอ่ืนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ อย่างไรก็ตาม มีแรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ จ านวน 529,633 คน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 2.5 จากแรงงานนอกระบบ 
ที่มีจ านวนทั้งสิ้น 21.4 ล้านคน อีกท้ัง สัดส่วนแรงงานไทยที่มีหลักประกันรายได้ทั้งภาคบังคับและ
สมัครใจมีเพียงประมาณร้อยละ 44 ของแรงงานทั้งหมด และแรงงานส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่เพียงพอ
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ส าหรับการด ารงชีวิตในยามสูงวัย โดยปัจจุบัน อัตราทดแทนรายได้ของระบบบ านาญ (Replacement 
Rate) ของแรงงานในระบบประกันสังคมอยู่ที่เพียงร้อยละ 9 เท่านั้น (ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป., หน้า 7) 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม พบว่า การจะน าพาสังคมไทยไปสู่สังคมคุณภาพทั้ง
ในมิติเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก การเสริมสร้าง 
พลังทางสังคม และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ให้บรรลุตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี จ าเป็นต้องปฏิรูป เพ่ือการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในหลายด้าน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม พบประเด็นหลักท่ีต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปใน 5 เรื่องส าคัญ ได้แก่ 2) การออม 
สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม ๒) การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบใน
สังคม 3) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม 4) การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
และ 5) การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ซึ่งประเด็น
การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม เป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งในการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ และการยกระดับรายได้ของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน
ทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสถาบันทางสังคมสามารถ             
แบ่งเบาภาระการลงทุนทางสังคมของรัฐบาล ซึ่งจะน าไปสู่ สังคมคุณภาพ (Social Quality) 

ประเด็นการปฏิรูปการออม สวัสดิการ ได้ให้ความส าคัญกับ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือเป็นหลักประกันทางสังคมแก่ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการอ่ืนรองรับการสร้าง 
ระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน การพัฒนาการออมภาคบังคับ และการปรับปรุง 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการสนับสนุน     
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งกระทรวง มหาดไทย ได้ขับเคลื่อน 
การบริหารงานตามแผนการปฏิรูปดังกล่าว  โดยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม
ความร่วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ในเรื่องการส่งเสริม 
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน
ของ กอช. จากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพ้ืนที่ มีหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการส่งเสริมวินัยการออม 
กับ กอช. ในจังหวัด โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย  

เพ่ือให้การด าเนินการเพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในภูมิภาคเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย จังหวัดสระบุรีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการ หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ และรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของการเป็น
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สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ตลอดจนให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพ่ือชี้แจง ให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยและกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพ้ืนที่ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้จังหวัดมีเป้าหมายการขับเคลื่อนในการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออม 
แห่งชาติที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนของจังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
กันยายน 2562 โดยคิดจ านวนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัดโดยมีเป้าหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจ านวน
สมาชิกใหม่อย่างน้อยหมู่บ้านละ 20 คน ต่อหมู่บ้าน ส าหรับอ าเภอบ้านหมอ มีจ านวน 79 หมู่บ้าน  
จึงมีเป้าหมายจ านวนสมาชิกใหม่รวม 1,580 คน ซึ่งได้มอบหมายให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนในระดับอ าเภอ และก ากับติดตามให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ด าเนินการขับเคลื่อนในระดับ
ต าบล หมู่บ้าน โดยมีที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านหมอเป็นหน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว 

จากความเป็นมาข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการการน านโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ อุปสรรคและปัญหาในการน านโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ   
2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ   
3.เพ่ือศึกษาอุปสรรคและปัญหาของการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ   

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
น านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ   

2.การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview or Formal interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรที่เก่ียวข้องในการน านโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติไปปฏิบัติ 
 2.กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
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ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
จ านวน 10 คน ดังนี้ 
   1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จ านวน 6 คน 
     2) ก านัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จ านวน  4  คน 

  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบเป็นทางการ (Structured interview of Formal interview) ลักษณะ 
ของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้
ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) ซึ่งจะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ในการ
สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป              
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึก ไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
       1.1หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
        1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
        1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
        1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1.ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามค าถามแต่ละข้อ จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น 
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ได้แก่ กระบวนการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
อุปสรรคและปัญหาของการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ ของที่ท าการปกครอง
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 2.น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันของข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การแปลงนโยบายโดยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง เพื่อ 
ให้หน่วยงานระดับล่าง ได้แก่ บริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ 
เมื่อหน่วยงานระดับล่างรับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาแล้วจะต้องแปลงนโยบาย หรือโครงการ
นั้นให้เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน มีการก าหนดและจัดสรร 
ทรัพยากรทั้งด้านทรัพยากรบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนงบประมาณในการด าเนินการ 
อย่างเพียงพอ เพื่อให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการน านโยบายไป
ปฏิบัตินั้นมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของนโยบาย วัตถุประสงค์ของนโยบาย หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การติดต่อประสานงาน ล้วนแต่มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติทั้งสิ้น 
 การน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัตินั้น ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี ได้ยึดหลักการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ กล่าวคือ เมื่อกระทรวงมหาดไทย และ
กรมการปกครอง ได้จัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมวินัยการออมในพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบบ าเหน็จ
บ านาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบ ได้ออมเงินเพ่ือใช้ในยามเกษียณ สร้างหลัก 
ประกันให้กับชีวิตในยามเกษียณ โดยก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออม
แห่งชาติ และการให้ที่ท าการปกครองอ าเภอเป็นหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านหมอ ได้ตอบรับการน านโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดย
การแปลงเป็นโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านหมอ โดยมีการก าหนดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ซึ่งที่ท าการปกครอง
อ าเภอบ้านหมอ ขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมในพ้ืนที่เป็นไปตามบริบทของหมู่บ้าน และมีการ
ติดต่อสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบาย 
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ไปปฏิบัติทุกระดับ ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ อันเป็นผลท าให้การส่งเสริมการออมกับกองทุนการ
ออมแห่งชาติในพ้ืนที่อ าเภอบ้านหมอประสบผลส าเร็จ 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 
 1.กระบวนการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ  มีดังนี้ 

  1) การน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ ของที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านหมอ 
คือ การแปลงนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ เป็น โครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในพื้นที่
อ าเภอบ้านหมอ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินโครงการ คือ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ และการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติใหม่ หมู่บ้านละ 20 คน ซึ่ง
นายอ าเภอบ้านหมอ ได้มอบหมายหน้าที่ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ให้แก่ บุคคลากรต่าง ๆ ดังนี้ 

1.ปลัดอ าเภองานส านักงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ ด้านงานสารบรรณของนโยบาย 
ประสานงานด้านการปฏิบัติกับจังหวัด รายงานผลการด าเนินการ ประชาสัมพันธ์โครงการในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ฯลฯ ประจ าเดือน 

2.เสมียนตราอ าเภอ รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บ การส่งเงินสะสม การท าทะเบียนคุมยอดการ
สมัครสมาชิก 

3.ปลัดอ าเภอประจ าต าบลทุกคน ลงพ้ืนที่ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ขับเคลื่อนการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ระดับต าบล หมู่บ้าน  

4.ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ให้ประชาสัมพันธ์
โครงการ รับสมัครสมาชิกใหม่  

5.เจ้าหน้าที่ปกครอง ลูกจ้าง รับผิดชอบการกรอกใบสมัคร กอช. เข้าสู่ระบบ และสนับสนุน
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ มีดังนี้ 
1.น าเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจ าเดือน การประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจ าเดือน เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
สิทธิประโยชน์ การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานของพ้ืนที่
เป็นประจ าทุกเดือน 

2.ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอ าเภอประจ าต าบล ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนการออม
แห่งชาติ ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน การแจกแผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์ การชี้แจงในที่ประชุมราษฎรหมู่บ้าน การประชุมประชาคมต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น 

3.การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติใหม่  โดยประชนที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร 
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และน าส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และเงินสะสมแรกเข้า ขั้นต่ า 50 บาท 
ได้ที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน เมื่อได้รับใบสมัครแล้วจึงจะ
รวบรวมน าเอกสารพร้อมเงินสะสม ส่งให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อตรวจสอบ
แล้วครบถ้วนถูกต้อง จะกรอกข้อมูลการสมัครเข้าสู่ระบบของกองทุนการออมแห่งชาติผ่านทางเว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชั่น กอช. แล้วจึงน าส่งเงินสะสมผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย การสมัคร
สมาชิกจึงจะสมบูรณ์ 

2.ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายกองทุนแห่งชาติไปปฏิบัติ  มีดังนี้ 
  1) ความพร้อมของก าลังคน บุคลากรที่เกี่ยวข้องการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รองลงมาคือเจ้าหน้าที่สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอ ได้แก่ ปลัดอ าเภอ เสมียน
ตราอ าเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และลูกจ้าง สย. ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ทางด้านเทคนิค 

  2) การประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการทั้งส่วนกลางผู้ก าหนดนโยบาย และ
หน่วยปฏิบัติ และระหว่างหน่วยงานภาคีต่าง ๆ และความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติทุกคน  

  3) นโยบายมีความชัดเจน กล่าวคือ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนิน
นโยบายอย่างชัดเจน คือ วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบบ าเหน็จบ านาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่าย
สมทบ ได้ออมเงินเพ่ือใช้ในยามเกษียณ และการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกใหม่ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติใหม่ หมู่บ้านละ อย่างน้อย 20 คน ประกอบกับ           
มีการมีการติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

  4) ระบบการสมัครที่มีหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น กอช. บนมือถือ 
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การจัดท าระบบรายงานผลการสมัครแบบทันที (Real time)  
   5) ประชาชนในพื้นท่ี ที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวคือ ประชาชน
พิจารณาแล้วเห็นว่าการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติให้ผลตอบแทนที่ดีต่อตนเอง จึงสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จะเห็นว่าการด าเนินการจะไม่ประสบความส าเร็จหากประชาชนใน
พ้ืนที่ไม่ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิก เป้าหมายที่จะส่งเสริมการออมในพ้ืนที่ก็ไม่บรรลุผลส าเร็จ 
  3. อุปสรรคและปัญหา ของการน าโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ มีดังนี้ 
   1) การน าส่งเงินสะสม กล่าวคือ การสมัครสมาชิกจะต้องกรอกใบสมัครในระบบทาง
เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น กอช. จากนั้นจึงพิมพ์ใบน าส่งเงินเพื่อน าส่งเงินผ่านช่องทางการช าระเงินที่
ก าหนดไว้ ภายในเวลา 22.30 น. ในวันเดียวกับท่ีกรอกใบสมัครในระบบ โดยที่ท าการปกครองอ าเภอ
บ้านหมอ เลือกใช้ช่องทางการน าส่งเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ก่อนเวลาปิดท าการธนาคาร 
กล่าวคือ จะต้องน าส่งเงินก่อนเวลา 15.00 น. ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดการคีย์ข้อมูล เพ่ือน าส่งเงินให้
ทันเวลาดังกล่าวเนื่องจากเป็นธนาคารที่มีสาขาในพ้ืนที่อ าเภอและไม่เสียค่าธรรมเนียม และสามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินได้สะดวกกว่าการจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ หากใช้ช่องทางการ
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น าส่งเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ ก็พบปัญหาไม่มีใบเสร็จรับเงิน ซึ่งต้องใช้วิธีการพิมพ์สลิป 
การช าระเงินแทน โดยสลิป ดังกล่าวต้องมีการระบุชื่อ สกุล ในช่องบันทึก จึงจะทราบว่าเงินสะสมที่ได้
น าส่งนั้นเป็นของผู้สมัครคนใด ซึ่งการก าหนดเวลาในการน าส่งเงินนั้น ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การคีย์ใบสมัครต้องแบ่งเวลาจากหน้าที่ประจ ามาคีย์ใบสมัครในช่วงเช้า  
   2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ กองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนการออมเพ่ือการชราภาพ
ส าหรับแรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีรายได้น้อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อรายจ่าย อีกท้ังสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนไม่
สามารถแบ่งเงินรายได้เพ่ือการออมได้ จึงไม่สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ถึงแม้ว่าการออม
จะมีสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนที่ดี  

 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  
 1.กระบวนการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ โดยที่ท าการปกครองอ าเภอ
บ้านหมอ เกิดขึ้นจากกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงได้มอบหมายให้ที่ท าการปกครองอ าเภอเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกใหม่ รวมถึงการประชา- 
สัมพันธ์ข้อมูลด้านการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ โดยที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านหมอเมื่อได้รับ 
มอบนโยบายดังกล่าวแล้ว ได้แปลงนโยบายเป็นวิธีการปฏิบัติงาน โดยการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติ มี
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลาการต่าง ๆ ได้แก่ ปลัดอ าเภอ เสมียนตราอ าเภอ 
เจ้าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ทั้งด้านสื่อประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ 
รวมถึงงบประมาณในการด าเนินนโยบาย  ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย ตลอดจนการหาแนวทางให้การปฏิบัติงานสามารถเข้ากับหน้าที่ประจ าของเจ้าหน้าที่ได้ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ 
Milbrey Mclaughlin (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 68) การน านโยบายไปปฏิบัติ  
เป็นกระบวนการขององค์การที่ต่อเนื่องเป็นพลวัตซึ่งได้รับการปรุงแต่งและหล่อหลอมโดยปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์ของนโยบายกับสภาพขององค์การที่รับผิดชอบในการด าเนินการให้
ส าเร็จลุล่วง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย โดยพยายามปรับเปลี่ยนประนีประนอมระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้กับข้อจ ากัด 
เงื่อนไขและสภาพแท้จริงของหน่วยปฏิบัติ และสอดคล้องกับแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับ
จุลภาค ของวรเดช  จันทศร (อ้างถึงใน รุ่งทิพย์ ละมุล 2558, หน้า 17) การน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับจุลภาค เริ่มจากการที่หน่วยงานระดับล่างรับนโยบายแผนงานหรือโครงการมาจากเบื้องบน แล้ว
น านโยบายแผนงานหรือโครงการนั้นมาปรับเปลี่ยนให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การน านโยบายไป
ปฏิบัติในระดับจุลภาค แบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนแรก  ได้แก่ ขั้นการระดม
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พลัง เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องด าเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบาย 
และการแสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากท้องถิ่น ขั้นตอนที่สอง  เป็นขั้นการปฏิบัติซึ่งครอบคลุม 
ถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง 
ขั้นตอนที่สาม ได้แก่ ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการแสวงหา
วิธีการที่จะท าให้นโยบายนั้นถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเข้าเป็นหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติ  
 2.ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายกองทุนแห่งชาติไปปฏิบัติ  มีประเด็นที่
น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1) ความพร้อมด้านก าลังคน และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ ซึ่งบุคคลที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพ้ืนที่ รองลงมาคือเจ้าหน้าที่สังกัดที่
ท าการปกครองอ าเภอ ได้แก่ ปลัดอ าเภอ เสมียนตราอ าเภอ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สย. อันเป็นผลมา
จากการมอบหมายนโยบายให้กรมการปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการน านโยบาย
ของรัฐไปปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านบุคลากร ซึ่งมีจ านวนและความสามารถเหมาะสมในการส่งเสริมวินัย
การออมในระดับพ้ืนที่ จะเห็นได้จากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ต่าง ๆ ของรัฐ อันเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีจ านวนครอบคลุมในทุกหมู่บ้าน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ของศุภชัย  ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช  อุณหะจิรังรักษ์, 2562, หน้า 36-38) กล่าวคือ ปัจจัยด้าน
ความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร 
ทั้งด้านก าลังคนและคุณภาพของคน (ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มที่ และปัจจัยด้านลักษณะของ
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  โดยการมอบหมายให้แก่หน่วยงานที่มีอยู่แล้วและสนับสนุนนโยบาย
นั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าการมอบหมายนโยบายให้แก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่  
เนื่องจากมีความพร้อมด้านทรัพยากรและบุคลากรมากกว่า   

2) การประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการทั้งส่วนกลางผู้ก าหนดนโยบาย และ
หน่วยปฏิบัติ และระหว่างหน่วยงานภาคีต่าง ๆ และความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติทุกคน มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของแวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์น (อ้างถึง บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2562ก, 
หน้า 10-11) ซึ่งเสนอว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง
องค์การและกิจกรรม  การน านโยบายไปปฏิบัติ การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์การหรือภายในหน่วยงานเดียวกันนั้น              
มีความส าคัญมาก ผู้รับผิดชอบในหน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันในเรื่อง
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีการปิดบัง
ข่าวสารระหว่างกัน และปัจจัยด้านความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัตินั้น  หากได้รับความร่วมมือร่วมใจ
จากผู้ปฏิบัติความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติก็ย่อมจะมีสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ George C. Edward ที่ว่าการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนด
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นโยบายกับฝ่ายต่าง ๆ การสื่อข้อความมีความถูกต้องชัดเจน และตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
เป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 3) ระบบการสมัครสมาชิกใหม่ที่มีหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น กอช.               
บนมือถือ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การจัดท าระบบรายงานผลการสมัครแบบทันที 
(Real time) ส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติสะดวกข้ึน เพราะมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยสมัคร
สมาชิกท้ังทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ อันมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน เพ่ือให้การสมัครสมาชิก ตรวจสอบสิทธิ ตลอดจนการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ กอช. ท าได้
ง่ายและสะดวกข้ึน อีกท้ังยังมีการออกแบบระบบประมวลผลการสมัครสมาชิกที่สามารถแยกเป็นราย
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ได้แบบทันที (Real time) ท าให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง    
ความต้องการของผู้ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ ของศุภชัย  ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562, หน้า 37) 
กล่าวว่า มีปัจจัยหลายประการที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับ
การสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านก าลังคนและคุณภาพของคน (ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ปจัจัยทางด้านการบริหารอื่น ๆ (ทรัพยากรทางด้านการบริหาร) จะต้องได้รับการสนับสนุน
และมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย และปัจจัยความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือ
ทฤษฎี โดยกล่าวว่า เทคโนโลยีที่จะน าไปใช้ปฏิบัติตามนโยบายต้องเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือภาวะแวดล้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย มีชาติ 
(2532) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับราคาข้าวเปลือกของรัฐบาล : ศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติของจังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ผลส าเร็จของการน านโยบายยกระดับราคาข้าวเปลือก 
ไปปฏิบัติของจังหวัดนครสวรรค์ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ คือ นโยบายของรัฐบาล, สภาพเศรษฐกิจ 
และการค้าข้าวของโลก, ทรัพยากรที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ, องค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ, 
ลักษณะการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร, และสภาพทางการเมือง 

4) นโยบายมีความชัดเจน กล่าวคือ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนิน
นโยบายอย่างชัดเจน คือ วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบบ าเหน็จบ านาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบ 
ได้ออมเงินเพ่ือใช้ในยามเกษียณ และการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกใหม่ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติใหม่ หมู่บ้านละ อย่างน้อย 20 คน ประกอบกับมีการมีการ
ติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบในการวิเคราะห์การน านโยบาย 
ไปปฏิบัติของแวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์น (อ้างถึงใน บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2562ก, หน้า 10-11) 
กล่าวคือ วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบาย เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องแยกให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว้ในนโยบายนั้นมีอะไรบ้าง  ซึ่งวัตถุประสงค์จะเป็นส่วนขยายเป้าหมายรวมของนโยบายให้
ชัดเจนขึ้นและง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งนี้วัตถุประสงค์เปรียบเสมือนเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความส าเร็จหรือ
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ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย  ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน 
เดช  อุณหะจิรังรักษ์, 2562, หน้า 35-38) อธิบายว่า การรับรู้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น 
จากนโยบาย และความสอดคล้องระหว่างนโยบายนั้นกับค่านิยม  ประสบการณ์  และความต้องการ
ของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้น  มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย ด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธา ยุทธนาโยธิน (2550) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบาย
การก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการก าจัดขยะ   มูลฝอยไปปฏิบัติ คือ ด้านความ
ชัดเจนของนโยบาย ลักษณะของหน่วยงาน และคุณสมบัติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของภานุเดช ปัญญา (2560) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบาย
ประชารัฐไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ ในต าบลธัญญา และต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า 
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติตามได้ สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน ผลของการมีนโยบายที่ชัดเจน 
ท าให้คณะผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ทราบถึง
ความต้องการหลักของนโยบาย ที่ส่งผลให้สามารถตัดสินใจในสนับสนุนหรือยอมรับนโยบายและน าไป
ด าเนินการต่อยอดและคนในหมู่บ้านก็สามารถตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ 
วัตถุประสงค์ของนโยบายยังสอดคล้องกับกรอบแนวคิดรูปแบบการออมและระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือ 
รองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณของธนาคารโลก (อ้างถึงใน อนพัทย์ หนองค ูและ พรวรรณ นันทแพศย์, 
2559, หน้า 147-148) กล่าวคือ Pillar 3 Voluntary เป็นระบบการออมสมัครใจ ที่ก าหนดจ านวนเงิน 
สะสมเพ่ือรองรับการเกษียณ  (defined contribution system) โดยเงินที่จะได้จากกองทุนเมื่อเกษียณ 
ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการน าเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน 
และจ านวนปีที่เป็นสมาชิก (defined contribution) เป็นการออมส่วนบุคคลที่อาจมีได้หลายรูปแบบ 
โดยส าหรับประเทศไทย ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และประกันชีวิต
แบบบ านาญ  และกองทุนการออมแห่งชาติ   

5) ประชาชนผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวคือ ประชาชนพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติให้ผลตอบแทนที่ดีต่อตนเอง จึงสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ จะเห็นว่าการด าเนินการจะไม่ประสบความส าเร็จหากประชาชนในพ้ืนที่ไม่ให้ความ
สนใจสมัครเป็นสมาชิก เป้าหมายที่จะส่งเสริมการออมในพ้ืนที่ก็ไม่บรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Van Meter and Van Horn (อ้างถึง บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2562ก, หน้า 10-11) กล่าวคือ 
การวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
โดยควรพิจารณาถึงสิ่งที่จะมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย คือ ประชาชน ในเขต
พ้ืนที่ด าเนินการมีความเห็นอย่างไรบ้างต่อการน านโยบายไปปฏิบัติและความเห็นดังกล่าวจริงจังแค่ไหน 



13 
 

จะเห็นได้ว่าประชาชนยอมรับนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ เพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่มีประโยชน์
แก่ตนเอง จึงสมัครเป็นสมาชิกซ่ึงเป็นผลที่ชี้ให้เห็นได้ชัดเจนถึงการยอมรับนโยบายดังกล่าว 
 3.อุปสรรคและปัญหาของการน านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ  มีประเด็นที่
น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การน าส่งเงินสะสม กล่าวคือ การสมัครสมาชิกจะต้อง
กรอกใบสมัครในระบบทางเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น กอช. จากนั้นจึงพิมพ์ใบน าส่งเงินเพ่ือน าส่งเงิน
ผ่านช่องทางการช าระเงินที่ก าหนดไว้ ภายในเวลา 22.30 น. ในวันเดียวกับท่ีกรอกใบสมัครในระบบ 
โดยที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านหมอ เลือกใช้ช่องทางการน าส่งเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
ก่อนเวลาปิดท าการธนาคาร กล่าวคือ จะต้องน าส่งเงินก่อนเวลา 15.00 น. ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัด
การคีย์ข้อมูล เพ่ือน าส่งเงินให้ทันเวลาดังกล่าวเนื่องจากเป็นธนาคารที่มีสาขาในพ้ืนที่อ าเภอและไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้สะดวกกว่าการจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารบน
มือถือ หากใช้ช่องทางการน าส่งเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ ก็พบปัญหาไม่มีใบเสร็จรับเงิน 
ซึ่งต้องใช้วิธีการพิมพ์สลิปการช าระเงินแทน โดยสลิปดังกล่าวต้องมีการระบุชื่อ สกุล ในช่องบันทึก   
จึงจะทราบว่าเงินสะสมที่ได้น าส่งนั้นเป็นของผู้สมัครคนใด ซึ่งการก าหนดเวลาในการน าส่งเงินนั้น            
ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการคีย์ใบสมัครต้องแบ่งเวลาจากหน้าที่ประจ ามาคีย์ใบสมัครในช่วงเช้า 
ปัญหาด้านการปฏิบัติงานดังกล่าวมีผลต่อการกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ของศุภชัย              
ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช  อุณหะจิรังรักษ์, 2562, หน้า 35-38) กล่าวคือ ความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคหรือทฤษฎี นโยบายที่มีลักษณะไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการไม่มากนัก  
จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายที่มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช  จันทศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ  การะเวกพันธ์, 2562ข, หน้า 28-32) 
ปัญหาทางด้านสมรรถนะ เป็นปัญหาหลักด้านหนึ่งของการน าโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาในลักษณะ
ดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อยต่าง ๆ หลากหลายปัจจัย นับตั้งแต่ ปัจจัยทางด้าน
เงินทุน ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องในนโยบายนั้น 

2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ กองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนการออมเพ่ือการชราภาพ
ส าหรับแรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีรายได้น้อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบันประชาชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อรายจ่าย อีกท้ังสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ไม่
สามารถแบ่งเงินรายได้เพ่ือการออมได้ จึงไม่สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ถึงแม้ว่าการออม 
จะมีสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนที่ดี สอดคล้องกับแนวคิด ของแวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์น (อ้าง
ถึงใน บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2562ก, หน้า 10-11) กล่าวว่า ตัวแบบในการวิเคราะห์การน า
นโยบายไปปฏิบัติมี 6 ปัจจัยหลัก โดยปัจจัยที่ 5.สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ควรพิจารณาถึง
สิ่งที่จะมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย คือ 1) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ใน
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พ้ืนที่ที่น านโยบายไปปฏิบัตินั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะช่วยผลักดันให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุผล 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปิติพันธุ์ อ่อนจันทร์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
ในกองทุนการออมแห่งชาติ กรณีศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระในอ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่             
ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลของผู้ที่ไม่ออมในกองทุนการออมแห่งชาติ เหตุผลที่ส าคัญท่ีสุดคือ การมี
รายได้น้อย รองลงมาคือมีรายจ่ายมาก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการบริโภคของเคนส์ เนื่องจากการบริโภค
ขึ้นกับรายได้ หากรายได้น้อยก็จะส่งผลต่อความจ ากัดต่อการบริโภค และหากการบริโภคหรือรายจ่าย
มากก็จะส่งผลกระทบต่อการออม ดังนั้นผู้ที่มีรายได้น้อยและมีรายจ่ายมากจึงมีแนวโน้มที่จะไม่
ตัดสินใจออมในกองทุนฯ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1.ควรปรับปรุงระบบการรับสมัครสมาชิก ในขั้นตอนการน าส่งเงินสะสม กล่าวคือ ควรมีการ

ขยายระยะเวลาในการน าส่งเงินสะสมงวดแรก ภายหลังจากมีการกรอกข้อมูลใบสมัครในระบบแล้ว 
จากเดิมต้องน าส่งเงินตามช่องทางท่ีก าหนดภายในเวลา 22.30 น. ของวันที่ส่งใบสมัคร เป็นการเพ่ิม
ระยะเวลาตามสมควร เช่น ภายใน 7 วันหลังสมัคร หรือภายใน 30 วันหลังสมัคร เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

2.กองทุนการออมแห่งชาติควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ได้ง่ายและเป็นการสื่อสารในวงกว้าง เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์  เป็นต้น 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกองทุนการออมแห่งชาติ สิทธิประโยชน์ ผลตอบแทน ให้ครอบคลุม 
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งอยู่นอกพ้ืนที่ ไม่ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ หรือประชาชนที่สนใจแต่ไม่ได้รับทราบข่าวสาร               
การประชาสัมพันธ์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อันจะช่วยขยายฐานจ านวนสมาชิกใหม่กองทุน              
การออมแห่งชาติได้มากยิ่งขึ้น และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกองทุนการออมแห่งชาติมากยิ่งขึ้น 

3.กองทุนการออมแห่งชาติ ควรแก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ดังนี้  
   3.1 อายุของผู้สมัคร จากเดิมก าหนดไว้ที่อายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

บริบูรณ์  เปลี่ยนเป็นไม่มีการก าหนดอายุในการปิดรับสมัคร  
   3.2 เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญภาครัฐหรือเอกชน หรืออยู่ในกองทุนตาม

กฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง เช่น กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุน
ประกันสังคม (ซึ่งส่งเงินเพ่ือได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ด้วย 

เพราะหากมีการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือ บุคคลที่อยู่ในระบบบ าเหน็จ
บ านาญภาครัฐหรือเอกชน หรืออยู่ในกองทุนตามกฎหมายอ่ืนที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง
สามารถออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ จะส่งผลให้เกิดการออมส่วนบุคคลเพ่ิมมากข้ึนและ
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ส่งเสริมให้บุคคลมีการออมในหลายรูปแบบที่มีผลตอบแทนหลังเกษียณอายุ อันจะช่วยลดภาระด้าน
งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย อย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นั่นเอง 
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