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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
ในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางใน 
การพัฒนาการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้วธิีการวิจัย             
เชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 12 คน 
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในการน านโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ทีห่น่วยงานราชการก าหนด ให้ใช้กลไก
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการด าเนินงานนโยบายในระดับพ้ืนที่ให้ประสบผลส าเร็จ
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานนโยบาย พบว่า ข้อมูลนโยบายส่วนใหญ่เป็นภาษาราชการ
ท าให้เข้าใจยากและบางนโยบายมีลักษณะซ้ าซ้อนกัน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารปลอม (Face news) 
ในสื่อโซเชียลมีเดีย และคณะกรรมการหมู่บ้านบางคนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี และสวมหมวกหลายใบ
ในเครือข่ายอาสาสมัครในพ้ืนที่ท าให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ส่วนแนวทางในการพัฒนา 
พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านต้องท างานเชิงรุก ทันยุคดิจิทัล เข้าใจเข้าถึงประชาชน และหนว่ยงาน
ราชการต้องพร้อมสนับสนุน โดยการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งทุกภาคส่วนต้องประสานพลังความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง 
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ประผลส าเร็จ และเกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่ 
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บทน า 
“หมู่บ้าน” เป็นโครงสร้างการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดของไทย มีผู้ใหญ่บ้าน

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ท าหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน รักษาความสงบเรียบร้อย 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎร
ภายในหมู่บ้าน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลทั้งจากระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น การปกครองในระดับหมู่บ้านจึงเป็นกลไกที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาประเทศ 
นอกจากโครงสร้างการปกครองในระดับหมู่บ้านที่ก าหนดให้มีผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้ว 
กฎหมายยังก าหนดให้แต่ละหมู่บ้านมี “คณะกรรมการหมู่บ้าน” (กม.) ซึ่งเป็นองค์กรระดับหมู่บ้านที่
อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
2457 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (2486) และ ฉบับที่ 11 (2551) มาตรา 28 ตรี โดยก าหนด ให้หมู่บ้าน
หนึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน
เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของราชการหรือที่นายอ าเภอมอบหมายหรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และเป็นองค์กรหลัก
รับผิดชอบในการจัดแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือบริหารจัดการหมู่บ้านให้เกิดเอกภาพและความเข้มแข็ง 
นอกจากนี้คณะกรรมการหมู่บ้านยังมีอ านาจหน้าที่ในการประนีประนอมข้อพิพาทในระดับหมู่บ้าน 
และยังมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ (กรมการปกครอง, ส านักบริหารการปกครองท้องที่, 2555, หน้า 25) โดย
ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน ดังนั้น คณะกรรมการหมู่บ้าน         
จึงเปรียบเสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ที่บริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน
ร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วนครอบคลุมการท างานในทุกมิติของหมู่บ้าน 

ปัจจุบันสังคมโลกประสบปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาทางสังคมและปัญหาอาชญากรรม               
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหายาเสพติด ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดของโลกจากรายงาน World 
Drug Report 2020 ของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2020) ทั่วโลกมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ 269 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
ของประชากรโลก (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ม.ป.ป., หน้า 2) ซึ่งมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า              
มีการลักลอบปลูกพืชเสพติด การลักลอบน าเข้ายาเสพติด การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ซึ่งมีความรุนแรงและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และกระจายไปเป็นวงกว้าง
ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศทั้งในด้านความถี่และปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบน าเข้า ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า จับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด 324,522 คดี ผู้ต้องหา 338,560 คน 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2563, หน้า 16) นอกจากสภาพปัญหา            
ยาเสพติดข้างต้นแล้ว สังคมโลกยังประสบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ซึ่งเกิดการระบาดครั้งแรกเม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 และการแพร่ระบาดดังกล่าวได้กระจายไปในหลาย
พ้ืนที่ทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ท าให้หลายประเทศทั่วโลก
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เกิดการตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของโรค COVID-19 ส าหรับข้อมูลสถิติการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ในประเทศไทยของกรมควบคุมโรค (2564) พบว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม
ทั้งสิ้น 159,792 ราย รักษาหายแล้ว 108,345 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 1,031 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 พ.ค. 2564) จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งปัญหายาเสพติดและปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้ก าหนด
นโยบาย มาตรการ และแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณะที่เกิดข้ึน 
โดยได้สั่งการและมอบหมายให้กระทรวง กรม และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องน านโยบายของ
รัฐบาลไปปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งจากระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ         
ส่วนท้องถิ่น ส าหรับการบริหารงานระดับส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งของรัฐบาล กระทรวง กรม มาปฏิบัติในพ้ืนที่ ระดับอ าเภอ ซึ่งมีนายอ าเภอ
เป็นผู้รับนโยบายจากรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดมาปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งสั่งการและมอบหมาย
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ปกครองประชาชนน านโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ระดับต าบล และระดับหมู่บ้านให้ประสบผลส าเร็จ 

ดังนั้น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จึงมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการน านโยบายของ
รัฐบาลไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ดังจะเห็นได้จากการขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการของกระทรวง กรม 
และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการให้เกิด
ผลส าเร็จ เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้าน โครงการ SML โครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ
สองแสนบาท) นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน รวมถึงนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้น นโยบายดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กลไกคณะกรรมการ 
หมู่บ้านในการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในเรื่องของรายละเอียดนโยบายที่
เป็นประโยชน์หรือส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเป็นกลไกท่ีส าคัญใน
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นพลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษานโยบายของ
รัฐบาล 2 นโยบาย คือ นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด “ต าบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด” 
และนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากนโยบาย
ดังกล่าวได้ก าหนดให้ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการด าเนินงานนโยบายในพ้ืนที่ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจัย ดังนี้  
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ บทความ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ คู่มือการปฏิบัติงาน          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าทีข่อง
คณะกรรมการหมู่บ้านในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ 
  2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วย          
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
  1. ประชากร (Population) ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน และ                     
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลหันตะเภา อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 75 คน 
  2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีบทบาทส าคัญใน
การน านโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติในต าบลหันตะเภา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือได้ว่า
เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จ านวน 12 คน ได้แก่ (1) นายอ าเภอวังน้อย (2) ปลัดอ าเภอประจ าต าบล
หันตะเภา และ (3) คณะกรรมการหมู่บ้านในพ้ืนทีต่ าบลหันตะเภา จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 5 คน และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบ          
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ซ่ึงลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมี
ค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 
2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีได้ก าหนด
คุณลักษณะไว้ และค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยแบบสัมภาษณ์การวิจัยได้
ผ่านการทดสอบด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ จ านวน 3 ท่าน
เรียบร้อยแล้ว 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ      
ให้ประสบผลส าเร็จ  
  คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
ฉบับที่ 11 (2551) กล่าวคือ มีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับ
กิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หรือที่นายอ าเภอมอบหมาย เช่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัด และอ าเภอ เป็นต้น หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ เช่น การ
ร้องขอให้ประสานกับประชาชนในหมู่บ้าน การเรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น และ
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
บริหารจัดการกิจกรรมที่ด าเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน รวมถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย (2551)        ยังก าหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
งานในคณะท างานต่าง ๆ อย่างน้อย 6 คณะท างาน เพ่ือขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านและนโยบายของ
รัฐบาล และให้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชานในชุมชนหรือหมู่บ้าน หรือ
เป็นเรื่องที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการหมู่บ้านยังมีบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่
ก าหนดให้ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการ หรือขอความร่วมมือให้
คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการนั้น ๆ โดยสั่งการผ่าน
จังหวัดและอ าเภอ (กรมการปกครอง, ส านักบริหารการปกครองท้องที่, 2555, หน้า 25) ซึ่งระยะเวลาที่
ผ่านมาคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ เช่น นโยบาย
กองทุนหมู่บ้าน โครงการ SML โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้าน
บาท) นโยบายไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้านละ 2 แสนบาท) นโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
โครงการป้องกันยาเสพติด “ต าบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด” โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 
โครงการฝึกอาชีพกลุ่มเกษตรกร นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นโยบายกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เป็นต้น 
   ส่วนนโยบายของรัฐบาลที่ส าคัญที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา 2 นโยบาย คือ นโยบายป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด “ต าบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด” และนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านได้กล่าวถึงบทบาทและ
หน้าที่ที่เป็นจริงของตนเองในการน านโยบายของรัฐบาลทั้ง 2 นโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามที่หน่วยงานราชการเจ้าของโครงการได้ก าหนดขอบเขตและ
หน้าที่ไว้ในหนังสือสั่งการหรือคู่มือการด าเนินนโยบาย ดังนี้ (1) ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ร่วมกันวางแนวทางการปฏิบัติงาน (2) เรียกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือชี้แจงรายละเอียดนโยบาย
ให้กับประชาชนได้รับทราบ (3) ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล ชี้แจงท าความเข้าใจและสร้างการรู้ให้กับประชาชน
ให้เกิดความร่วมมือตามแนวทางของนโยบาย (4) ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในระดับ
ต าบลและอ าเภอ เพื่อด าเนินงานนโยบาย (5) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนโยบายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน กลุ่มไลน์หมู่บ้าน เป็นต้น (6) ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
(7) ตั้งด่านตรวจ/ด่านคัดกรองชั่วคราวบริเวณเส้นทางสัญจรในหมู่บ้าน 
  นอกจากนี้คณะกรรมการหมู่บ้านยังมีบทบาทและหน้าที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินนโยบาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ส่วนกลาง 
การสอดส่อง เฝ้าระวังและตักเตือนผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการ/แนวทางของนโยบาย การออกลาดตระเวนใน
พ้ืนที่ในช่วงยามวิกาล การลงพ้ืนที่แจกสิ่งของให้กับประชาชน และการสร้างความเชื่อมั่นในนโยบาย
และการด าเนินงานของรัฐบาล เป็นต้น 
      ส าหรับความส าเร็จของคณะกรรมการหมู่บ้านในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ พบว่า 
คณะกรรมการหมู่บ้านน านโยบายของรัฐบาลทั้ง 2 นโยบาย คือ นโยบายป้องกันและปราบปราม            
ยาเสพติด “ต าบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด” และนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยการด าเนินงาน 4 ด้าน ที่มลีักษณะ
คล้ายคลึงกัน อธิบายได้ดังนี้ 
  1) ด้านการติดต่อสื่อสาร: มีการสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การสื่อสารภายนอก
องค์กร โดยที่ท าการปกครองอ าเภอ หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ จะประสานข้อมูลรายละเอียด
นโยบายของรัฐบาลกับผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกรรมการหมู่บ้าน ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ (Line Group) 
หรือการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนโยบาย ซึ่งการติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างสะดวกและ
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รวดเร็ว ข้อมูลมีการอัพเดทตลอดเวลาและทันต่อสถานการณ์ ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกันเป็น
อย่างดี รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูล 2 ทาง คือ ทางก านันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูลทุกกรณ ี(2) การสื่อสารภายในองค์กร/
หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์ (Line Group) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน           
กลุ่มไลน์ (Line Group) ของหมู่บ้าน/ต าบล และทางโทรศัพท์เพ่ือความสะดวกและรวมเร็ว รวมถึงมี
การสื่อสารผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วย 
  2) ด้านการจัดการทรัพยากร: ส าหรับทรัพยากรในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใน
ระดับพ้ืนที ่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นโดยภาพรวม ว่าทรัพยากรคน (Man) มีจ านวนเพียงพอต่อ        
การปฏิบัติงานและบูรณาการความร่วมมือกันเป็นอย่างดี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ก าลังเจ้าหน้าที่
ของฝ่ายปกครอง ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) และ (2) ก าลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุน เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น ส าหรับ
ทรัพยากรงบประมาณ (Money) ในภาพรวมถือว่ามีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนนโยบาย เนื่องจากได้รับ
การสนับสนุนจากท่ีท าการปกครองอ าเภอ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการบริหารจัดการเงินกองกลางของต าบลส าหรับไว้ใช้จัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินนโยบาย/โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานราชการ ในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือ 

(Material) เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ น้ ายา
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ส าหรับการตั้งด่านตรวจ/จุดคัดกรองภายในหมู่บ้าน (ไฟไซเรน กระบองไฟ 
แผงเหล็ก) รวมถึงอาวุธปืนประจ ากายของ ชรบ. เป็นต้น ถือว่ามีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนนโยบาย 
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการประจ าอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า และผู้ประกอบการในพ้ืนที ่และในการบริหารจัดการ 
(Management) มีการบูรณการความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยที่ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานคณะกรรมการ
หมู่บ้านจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพ้ืนที่ 

3) ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ: ทัศนคติของคณะกรรมการหมู่บ้านในการน า
นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที่ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยอมรับและเต็มใจในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลในพ้ืนที่ เนื่องจากตนเองมีต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายปกครอง จึงต้องมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานของทุกกระทรวง กรม หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในหมู่บ้าน เพราะประชาชนเปรียบเสมือนเครือญาติอยู่แบบพี่น้องกัน
ดังนั้น จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและพร้อมที่จะช่วยเหลืองาน
ผู้ใหญ่บ้านให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า ตนเองถือเป็น
ตัวกลางส าคัญระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในการท าความเข้าใจ และสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล  

4) ด้านโครงสร้างองค์การ: การน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที่มีการสั่งการ/ 
มอบหมายงานเป็นไปตามขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ ที่ท าการปกครองอ าเภอ ลงมาสู่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
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คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งนายอ าเภอมอบหมายให้ปลัดอ าเภอประจ าต าบลคอยช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือการปฏิบัติงาน ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า ส่วนโครงสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติงาน            
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  
เนื่องจากตนเองต้องมีผู้บังคับบัญชาเพ่ือสร้างความมั่นใจในปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายจึงมีความจ าเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องคอยให้ค าแนะน า 
เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และยังเป็นประโยชน์ต่อการน าโยบายบาลของรัฐบาลไปปฏิบัติ 
อีกท้ังสิ่งส าคัญในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที่ คือ การบูรณการความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครของหน่วยงานต่าง ๆ  
   นอกจากนี้ยังปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที ่คือ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบาย และลักษณะโครงสร้างทางสังคมแบบพึ่งพา
อาศัยกัน ประชาชนมีสามัคคี มีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่าง
สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

  ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน  
  จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติผ่าน
กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน มีดังนี้ 

     1. หน่วยงานราชการมีนโยบายที่มีลักษณะซ้ าซ้อนกัน และข้อมูลนโยบายของรัฐบาล          
ส่วนใหญ่เป็นภาษาราชการท าให้เข้าใจยาก ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและไม่เข้าใจในรายละเอียด
ของนโยบาย รวมถึงหน่วยงานราชการเจ้าของนโยบายชอบเร่งรัดการด าเนินงาน 
       2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
(Face news) ท าให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ไม่เชื่อฟังผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้นโยบายของ
รัฐบาลขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ 
       3. คณะกรรมการหมู่บ้านบางคนยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีส าหรับการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล 
       4. คณะกรรมการหมู่บ้านบางคนสวมหมวกหลายใบ (หลายบทบาทหน้าที่) ควบบทบาท
หน้าที่ในเครือข่ายอาสาสมัครในพ้ืนที่ กล่าวคือ กรรมการหมู่บ้านบางคนมีบทบาทเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครในพ้ืนที่ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) กรรมการกองทุนบทบาทสตรี เป็นต้น ท าให้ไม่มีเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
      5. บางนโยบายของรัฐบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์ท่ีไม่เพียงพอ ล่าช้า
และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
       6. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทน ท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บางคน
ต้องเสียสละรายได้ประจ าวันเพ่ือมาปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 

     7. คณะกรรมการหมู่บ้านมีเพียงบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ไม่มีอ านาจทาง
กฎหมาย ท าให้เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในบางกรณี 
       8. ปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เสียงตามสายไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง           
ทุกครัวเรือน ท าให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับประชาชน 
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   แนวทางการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการน านโยบายของรัฐบาล     
ไปปฏิบัติให้ประสบผลความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   จากการศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการน า
นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้ประสบผลความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีดังนี ้
      1. คณะกรรมการหมู่บ้านต้องท างานเชิงรุก ทันยุคดิจิทัล ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน 
และสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุก ๆ ช่องทางเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
เช่น การแจ้งข่าวผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน สื่อโซเชียลมีเดีย การลงพ้ืนที่ตามบ้านเรือน เป็นต้น 
      2. หน่วยงานราชการควรจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล และ
จัดฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน เชน่ ความรู้ทางกฎหมาย การเขียนเอกสาร
ราชการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  
       3. ต้องบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
      4. คณะกรรมการหมู่บ้านต้องมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ   
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านให้ได้มากท่ีสุด 

    5. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล หรือข้าราชการที่รับมอบหมายให้ดูแลงานในระดับต าบล ควร
ให้ความส าคัญกับบุคลากรในระดับพ้ืนที่ทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วัด และโรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นตัวกลางในการประสานงานการน านโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ให้ประสบผลส าเร็จ 
      6. ควรให้เยาวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดงานในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
       1. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในพ้ืนที่ต าบลหันตะเภา มีบทบาทและหน้าที่ในการน า
นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ก าหนดให้ใช้กลไก
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการด าเนินงานนโยบายในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลและประโยชน์ของนโยบาย/โครงการของหน่วยงานราชการ โดยสั่งการจากจังหวัด และอ าเภอ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที ่ฉบับที่ 11 (2551) ที่อธิบายว่า คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน า และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตาม
กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือที่นายอ าเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ 
และสอดคล้องกับแนวคิดการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (2551)  
ที่อธิบายว่า กรณีเรื่องใดที่ที่ประชุมเห็นว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของราษฎรใน
หมู่บ้าน หรือเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านอาจมีมติให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวก็ได้ ส่วนนโยบายของรัฐบาลที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา 2 นโยบาย พบว่า หน่วยงาน
ราชการเจ้าของนโยบายได้ก าหนดให้ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน
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นโยบายในระดับพื้นที่ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน
ในการน านโยบายของรัฐบาลทั้ง 2 นโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนทีต่ามท่ีหน่วยงานเจ้าของนโยบายได้
ก าหนดขอบเขตและหน้าที่ไว้ ท าให้การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นไปอย่างชัดเจน 
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฉลิมพล ศรีหงษ์ 
(2563, หน้า 3-13) ที่ได้อธิบายว่า นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางเลือกส าหรับการบริหารราชการใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการอย่างกว้าง ๆ ซึ่งรัฐบาลและ/หรือหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้ตัดสินใจเลือกจากบรรดาแนวทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 279) ทีไ่ด้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่อง
ของการศึกษาเกี่ยวกับองค์การที่รับผิดชอบซึ่งสามารถน าและกระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางการ
บริหาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคัญทั้งมวลมาสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่
ระบุไว้ และการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และคณะ (2561) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลไกขับเคลื่อนประชารัฐ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นกรอบก าหนดโครงสร้าง
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบันมีความเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และมีการก าหนดขอบเขตของบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ค่อนข้าง
เหมาะสม รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรมการปกครอง, กองวิชาการและแผนงาน (2563ก) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
พบว่า บทบาทหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติให้มีหรือกระท าได้และบทบาทตามสถานการณ์ 
(ได้รับการแต่งตั้ง/มอบหมายให้เป็นกรรมการหมู่บ้าน) ซึ่งเมื่อด ารงต าแหน่งแล้วกรรมการหมู่บ้าน     
ก็ต่างต้องท าหน้าที่ของตนเองเพ่ือท าให้หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบสุข  

    2. การด าเนินงานนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลส าเร็จนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านได้
ด าเนินงานประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ดังนี้ (1) มีการติดต่อสื่อสารที่ดี เป็นไปอย่างสะดวก และทันต่อ
สถานการณ ์(2) มีทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินงานนโยบายของรัฐบาล (3) คณะกรรมการหมู่บ้าน
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ยอมรับ เต็มใจและมีความพร้อมในการด าเนินงานนโยบายของ
รัฐบาลในพ้ืนที ่และ (4) มกีารบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและมีเครือข่าย
ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน          
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 13) ทีไ่ด้อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ 1) การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนด
นโยบายกับฝ่ายต่าง ๆ การสื่อข้อความมีความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและตรงกับความเข้าใจของ        
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) ทรัพยากร ทั้งจ านวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต้องมีเพียงพอต่อการด าเนินนโยบาย 3) ทัศนคติของนักปฏิบัติ 4) โครงสร้าง
ขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2560, หน้า 
432-436) ทีไ่ด้ให้ความส าคัญกับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย            
1) แหล่งที่มาของนโยบาย 2) ความชัดเจนของนโยบาย 3) การสนับสนุนนโยบาย 4) ความซับซ้อนใน
การบริหารงาน 5) สิ่งจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติ 6) การจัดทรัพยากร รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกัน
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ปัญหายาเสพติดของชุมชนในเขตภาคกลาง พบว่า สภาวะเงื่อนไขส าคัญท่ีสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ
ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย เงื่อนไขภายในชุมชน ได้แก่ (1) ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความเสียสละ รับฟังผู้อื่น และยึดถือผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก           
(2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (3) การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการด าเนินงาน 
และเงื่อนไขภายนอกชุมชน คือ การสนับสนุนขององค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน และความร่วมมือ
กับเครือข่ายชุมชนเพื่อเพ่ิมพลังในการจัดการปัญหายาเสพติดของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ        
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รณยุทธ โพธิชัย และเชิงชาญ จงสมชัย (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบล
นาบอน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย 1) การมีทักษะติดต่อสื่อสารที่ดีในการขอความร่วมมือแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) มีเครือข่ายการปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง 3) มีความ
เข้าใจในขั้นตอนการท าประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น  

    3. ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติผ่านกลไกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน มีดังนี้ 1) ด้านปัจเจกบุคคลของคณะกรรมการหมู่บ้านในการด าเนินงานนโยบาย ได้แก่            
(1) ขาดความเข้าใจในรายละเอียดนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากข้อมูลหรือมาตรการต่าง ๆ ส่วนใหญ่
เป็นภาษาทางราชการท าให้เข้าใจยาก (2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง (Face news) ท าให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ไม่เชื่อฟังผู้ปฏิบัติงาน (3) ขาดทักษะ
การใช้เทคโนโลยีส าหรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล (4) บางคนสวมหมวกหลายใบ ส่งผลให้
นโยบายของรัฐบาลขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรมการปกครอง, กองวิชาการ
และแผนงาน (2563ข) ที่ไดศ้ึกษาเรื่อง การประเมินผลการบริหารงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมการปกครอง พบว่า ปัญหา อุปสรรค          
ใน การบริหารงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
เช่น ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทและรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในส่วนของผู้ปกครองท้องที่ ปัญหาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ส่งผลต่อการสื่อสารข้อมูลบางประการ เป็นต้น 2) ด้านหน่วยงาน
ราชการเจ้าของนโยบายที่ก าหนดให้ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการด าเนินนโยบาย 
ได้แก่ (1) หน่วยงานราชการมีนโยบายที่มีลักษณะซ้ าซ้อนกัน และข้อมูลนโยบายของรัฐบาลส่วนใหญ่
เป็นภาษาราชการท าให้เข้าใจยาก ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและไม่เข้าใจในรายละเอียดของนโยบาย 
รวมถึงหน่วยงานราชการเจ้าของนโยบายชอบเร่งรัดการด าเนินงาน (2) บางนโยบายของรัฐบาลได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์ท่ีไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์ (5) คณะกรรมการหมู่บ้าน         
มีเพียงบทบาทและหน้าที่ตามแนวทางของนโยบายที่ก าหนด แต่ไม่มีอ านาจทางกฎหมาย ท าให้เป็น
อุปสรรคในขับเคลื่อนนโยบายในบางกรณี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถสิทธิ์ พานแก้ว และคณะ 
(2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน กลไกขับเคลื่อนประชารัฐ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ส่งมอบอ านาจหน้าที่มาให้คณะกรรมการหมู่บ้าน แต่กลับจัดตั้งหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการของตนเองขึ้นมาใหม่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในพื้นท่ีมีความซ้ าซ้อนไม่เป็นเอกภาพ 
และยังเป็นการสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากร 
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    4. การพัฒนาการด าเนินงานนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในอนาคต
ให้ประสบผลความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก ่(1) คณะกรรมการหมู่บ้านต้องท างาน
เชิงรุก ทันยุคดิจิทัล สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในทุก ๆ ช่องทาง             
(2) หน่วยงานราชการควรจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล และจัดฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน (3) ต้องบูรณาการความร่วมมือกันในการด าเนินงานนโยบายของรัฐบาล
ในพ้ืนที ่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รณยุทธ โพธิชัย และเชิงชาญ จงสมชัย (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 
ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า แนวโน้มการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในอนาคต จะต้องท างานเชิงรุก ทันยุคทันสมัย ประสานงานฉับไว ร่วมใจทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการประสานการปฏิบัติงานกับภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามา
สนับสนุน นอกจากนี้ หน่วยงานราชการควรจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ 
หมู่บ้านที่เก่ียวกับรายละเอียดของนโยบาย บทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ๆ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าเดินทางส าหรับไป
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ เครื่องแบบ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมภพ เผือกผ่อง และคณะ (2562) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลส าเร็จ 
ในพ้ืนที่กรณีศึกษา: คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต าบลคอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลให้เกิดผลส าเร็จในพื้นที่ ได้แก่ รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง หรือ
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ
เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ และรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีการอบรม
เพ่ิมเติมความรู้ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่าง ๆ ในพ้ืนที ่
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล ผึ้งทอง (2563) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทหน้าที่ของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับจาก           
การอบรมไปถ่ายทอดและอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธี รวมถึง
หลักสูตรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน  

ข้อเสนอแนะ   
  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
      1. รัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น การเพ่ิมสิทธิ
สวัสดิการ การเพ่ิมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน การให้ค่าเดินทางส าหรับไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที ่
เครื่องแบบหรือชุดปฏิบัติงาน ให้ทัดเทียมกับเครือข่ายอาสาสมัครในระดับหมู่บ้านของหน่วยงานอื่น ๆ  
       2. หน่วยงานราชการควรปรึกษาหารือกัน เพ่ือรวบนโยบาย/โครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน
เข้าด้วยกัน และควรวางแผนงานในระยะยาวเพ่ือไม่ให้เร่งรัดระยะเวลาการด าเนินงาน รวมถึงควร
สนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ เพ่ือความสะดวกในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ 
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      3. รัฐบาลและหน่วยงานราชการควรเผยแพร่บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้สังคมได้รับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
      1. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยใช้
กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน  
      2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อส ารวจความเห็นของ
คณะกรรมการหมู่บ้านว่าพบปัญหาและอุปสรรคอย่างไร รวมถึงแนวทางในการพัฒนาบทบาทของ 
คณะกรรมการหมู่บ้านในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที่ต่อไป 
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