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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ ของนโยบายการสร้างงานในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาโดย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากงานเอกสาร (Documentary Research) 
ค้นคว้าผ่านเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นการทบทวนวรรณกรรมจากต่างประเทศและจากกรณีศึกษา 
(Case Studies) ในเรื่องนโยบายสาธารณะ แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยจากผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาที่ส าคัญที่สุดของการน านโยบายไปปฏิบัติก็คือ ปัจจัยจากการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก
จนเกินไป ท าให้เกิดความแตกต่างของวัตถุประสงค์หลักในแต่ละหน่วยงาน ปัจจัยต่อมาคือ หน่วยงานที่รับ
มอบนโยบายไม่ใช่มืออาชีพในงานเฉพาะด้าน โดยนโยบายที่ได้มอบลงไปยังหน่วยงานที่ไม่ได้มีความเป็น
มืออาชีพในส่วนงานนั้นๆ จึงไม่สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบายได้ และข้อสุดท้ายคือ
ปัจจัยด้านผลกระทบที่มีต่องาน อ านาจ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของผู้น าเอานโยบายไปปฏิบัติ เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติเนื่องจากจะเกิดอุปสรรคต่อการ
ด าเนินกิจกรรมที่ถูกก าหนดขึ้นภายใต้นโยบาย จึงท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดความล้มเหลว 
ค าส าคัญ: ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ, การสร้างงาน 
 
Abstract 
 This research aims to study the factors affecting failure of public policy 
implementation. Policy of Job Creation in Auckland California United States Qualitative 
research is based on documentary research, researched through relevant research 
papers, such as literature review from abroad and case studies on public policy. The 
analysis was conducted to obtain the results of the study. The most important issue of 
policy implementation is the factors of the agency are too involved. Differentiation of 
main objectives in each unit. The next factor is Non-professional policy-making agencies. 
The policy has been handed down to agencies that are not professional in that segment. 
It cannot meet the real purpose of the policy. And finally, the impact on the work of 
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power, dignity and the interests of the leaders put the policy into practice. This is a 
major factor contributing to the failure of policy implementation, as there are obstacles 
to the implementation of the policy. The policy implementation failed. 
Keywords: The Failure of Public Policy Implementation. Job Creation 
 
บทน า 

ในช่วงหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงไปทั่วโลก และ
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่อยู่ในขั้นเฟ่ืองฟู แต่ในขณะเดียวกันนั้นปัญหา
ความยากจนและการว่างงานกลับกลายเป็นปรากฏการณ์ปกติของชนกลุ่มน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวผิวด า
ที่อาศัยอยู่ในใจกลางนครโอ๊คแลนด์ อัตราการว่างงานของโอ๊คแลนด์ในขณะนั้นเป็นร้อยละ 8.4 และเมื่อ
เจาะลึกลงไปอีกจะพบว่าอัตราการว่างงานของชาวผิวด าและชาวเม็กซิกันอเมริกันมีสูงเป็นสองเท่าของชาว
ผิวขาว วรเดช (2551) 

นโยบายการสร้างงานจึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 1966 มีเป้าหมายโดยการให้ชนกลุ่มน้อยมีงานท าโดย
การวางเป้าหมายของนโยบายคือการสามารถสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อยได้งาน 3,000 งาน วิธีการด าเนิน
นโยบาย โดยการ  
  1) ให้ทุนแก่หน่วยงานคือท่าเรือโอ๊คแลนด์ เพ่ือให้หน่วยงานน าไปว่าจ้างชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีงานท า 
ซึ่งในการว่าจ้างบางรูปแบบนั้นท างานชนกลุ่มน้อยนั้นต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการ
ท างานเหล่านั้นได้ก่อน เช่น การก่อสร้างท่าเทียบเรือ สร้างโรงเก็บเครื่องบิน โรงซ่อมเครื่องบิน หอควบคุม
การบิน ซึ่งเป็นงานที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะขั้นสูง 
  2) จัดสรรงบประมาณเงินกู้จ านวน 1.6 ล้านเหรียญ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจในนครโอ๊คแลนด์ เพ่ือมี
วัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ โดยที่มีข้อตกลงในการรับงบประมาณเงินกู้ดังกล่าว คือต้องว่าจ้างเฉพาะ
ชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีงานท าในกรณีที่องค์กรต้องการจ้างงานเพ่ิม 
 
วัตถุประสงค ์

ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ของนโยบายการ
สร้างงานในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
แนวคิด ทฤษฎี  

แนวคิดเรื่องการน าโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) ให้ความเห็นว่า การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้น มีการ

พิจารณาเรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติ มีความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกัน ในประเด็นที่
ส าคัญ 2 ประเด็นคือ  1) การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือ มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้น
มีตอนในการด าเนินกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเลือนหายไป ไม่ใช่กิจกรรมที่ขยัก
ขย่อน แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา 2) การน านโยบาย
ไปปฏิบัติ เป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย กล่าวคือ ก่อนน านโยบายไปปฏิบัติ
นั้น ต้องมีตัวนโยบายก่อน และต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ด้วย 
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มยุรี อนุมานราชธน (2549) ได้ให้ความหมายอขงการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า การน านโยบาย
ไปปฏิบัติ เป็นการแปลงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งอาจเป็นกฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การจัดหา
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การวางแผนโครงการเพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด การออกแบบองค์การ และการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน
โครงการที่วางไว้  

วรเดช จันทรศร (2551) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาว่าองค์การที่รับผิดชอบ
สามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกที่ส าคัญทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
นโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แค่ไหน เพียงใดหรืออีกนัยหนึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติจะให้ความสนใจเกี่ยวกับ
เรื่องของความสามารถที่จะผลักดันให้การท างานของกลไกทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ตามเป้าหมาย
เอาไว้ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประณยา ชัยรังสี (2556) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ปัญหาการน านโยบายการ
พัฒนาสังคมไปปฏิบัติมี 4 ประการได้แก่ ผู้บริหารขาดภาวะผู้น า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอ 
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาสังคม 

ชญานี ประกอบชาติ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน านโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไป
ปฏิบัติของโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนธ์ จากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางในการน านโยบาย
ด้านการประกันสุขภาพไปปฏิบัติที่เหมาะสมได้แก่  
  1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประกันสุขภาพควรมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอย่าง
ดีควรได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน 
  2. สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
  3. ควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนให้นโยบายสามารถ
ด าเนินไปได้จนบรรลุเป้าหมายของการประกันสุขภาพ 
 อมรรัตน์  ผิวทอง (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน านโยบายโครงการคาราวานแก้จนไปปฏิบัติ 
: กรณีศึกษาอ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาความยากจน คือ นโยบายโครงการคาราวานแก้จนไม่มีความชัดเจน การ
สนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ มีจ านวนน้อย อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอกับ
การด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน และที่ส าคัญ คือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ขาดจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ความล้มเหลวในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของนโยบายการสร้างงานใน
เมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการศึกษาโดยใช้ รูปแบบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากงานเอกสาร (Documentary Research) ค้นคว้าผ่าน
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นการทบทวนวรรณกรรมจากต่างประเทศและจากกรณีศึกษา (Case 
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Studies) ในเรื่องนโยบายสาธารณะ แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย โดยเลือกใช้ ทฤษฎีว่า
ด้วยความล้มเหลวของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมารองรับ  
 
ผลการวิจัย  

ในช่วงเวลาที่น านโยบายได้ถูกน าออกมาประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปที่มี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า การพยายามที่จะก าหนดนโยบายออกมาใช้ก็คือ การน านโยบายที่ถูก
ก าหนดแล้ว ออกมาสู่การปฏิบัติ และเป็นขั้นตอนที่หลายต่อหลายครั้ง มักจะถูกละเลยไม่เห็นถึง
ความส าคัญ ทั้ง ๆ ที่ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในการชี้ว่านโยบายนี้จะประสบความส าเร็จ หรือ
การที่นโยบายจะล้มเหลว ศุภชัย (2550)  และในปี 1969 หลังจากที่นโยบายดังกล่าวถูกน าไปสู่การปฏิบัติ
เป็นระยะเวลา 3 ปี กลับปรากฏว่า นโยบายนั้น ถูกน าไปปฏิบัติในรูปแบบของแผนงานและโครงการต่างได้
เพียง 50 งาน ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 2,950 งาน เนื่องจากเกิดปัญหา คือ 
  1) โครงการบางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้เวลานานในการด าเนินโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และโครงการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบิน ต้องใช้เวลาถึง 4 ปี จึงจะเริ่มท าการ
ก่อสร้างได้ 
  2) เงินงบประมาณถูกน าไปใช้ในการให้เงินกู้แก่นักธุรกิจ อันมีผลท าให้เกิดการสร้างงานได้เพียง 
43 งาน 
  3) งบประมาณบางส่วนถูกเข้าไปใช้นอกเหนือจากแผนงานที่วางไว้ในตอนแรก คือ การจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับสถาปนิก ผู้ออกแบบในโครงการย่อย เช่น โครงการสร้างถนน ซึ่งโครงการนี้ก้อไม่ได้จ้าง
งานกับชนกลุ่มน้อยแต่อย่างใด 
  ปัจจัยแห่งความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติในการก าหนดนโยบายการสร้างงานให้ชน
กลุ่มน้อยในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย วรเดช (2551) เกิดจากการที่มีหน่วยงานทีเกี่ยวข้องมาก
เกินไป เป็นสาเหตุของการท าให้นโยบายขัดแย้งกันอย่างมากในด้านวิธีการ (Means)  ท าให้เกิดความ
แตกต่างกับในเรื่องของวัตถุประสงค์หลัก ความรู้สึกในความเร่งด่วน (Urgency) ของโครงการ และมุมมอง
ของความส าเร็จของนโยบาย ซึ่งสร้างความล่าช้าทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมให้กับโครงการหลาย ๆ กรณี 
Pressman (1984) 

ตัวอย่างที่ 1 เรื่องความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาและกรมสวัสดิการ 
กับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development Administration – EDA) ซึ่งเป็นเจ้าของ
นโยบายในเรื่องการจัดตั้งศูนย์อบรมช่างซ่อมบ ารุงเครื่องบิน โดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจต้องการจ้าง
บริษัท World Airways (ในฐานะผู้เช่าโรงซ่อมและโรงเก็บเครื่องบิน) องค์กรภาครัฐในกลุ่มแรกไม่เห็นด้วย 
เพราะไม่เป็นการประหยัด สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ทาง บริษัท World Airways จึงถอนโครงการในเวลาสาม
ปีต่อมา 
 ตัวอย่างที่ 2 ความเห็นที่ต่างกัน ในหมู่เจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจเอง เห็นว่าควรจะ
เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาชนบทและเมืองเล็กๆ มากกว่าจะมาแก้ไขปัญหาการว่างงานของชนกลุ่ม
น้อยในถ่ินแออัด เช่นในนครโอ๊คแลนด์ 

ตัวอย่างที่ 3 ความพยายามแย่งชิงบทบาทในด้านวิธีการขออนุมัติ และการควบคุมเงินทุนของ
โครงการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ สาขาซีแอตเติล กับส านักงานสาขาที่โอ๊คแลนด์และ
ส านักงานที่วอชิงตัน โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่เห็นด้วยที่มีการติดต่อโดยตรงระหว่าง 
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ส านักงานสาขาที่โอ๊คแลนด์ กับส านักงานที่วอชิงตัน จริงอยู่ที่ส านักงานที่ซีแอตเติล จะไม่มีอ านาจในการ
อนุมัติ แต่การข้ามผ่านสายการบังคับบัญชาท าให้หน่วยงานที่ถูกละเลยพยายามหาทางที่จะต่อสู้ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งบทบาทมากขึ้นในโครงการ แทนที่ผู้บริหารส่วนกลางจะเห็นความส าคัญของหน่วยงานเขตโดย
พยายามก าหนดให้มีบทบาทอย่างหนึ่งอย่างใดให้ชัดเจนเพ่ือที่จะช่วยกันด าเนินงานตามโครงการให้
บรรลุผลเร็วขึ้นเสียแต่แรก ผู้บริหารกลับต้องมาเสียเวลาแก้ปัญหาในการบริหารระหว่างหน่วยงานใน
องค์การของตนเองโดยไม่จ าเป็น 

ตัวอย่างที่ 4 ความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือโอ๊คแลนด์ กับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจ ได้มีการประท้วงเกี่ยวกับการถมอ่าวท าเขื่อน ท าให้มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและ
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ มองว่าคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการถมอ่าว มีคุณภพต่ า อาจจะท าให้โครงสร้าง
ของเขื่อน ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ 

ตัวอย่างที่ 5 ความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือโอ๊คแลนด์กับกองทัพเรือ ซึ่งสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
อยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกับการก่อสร้างท่าเรือ ปัญหาเกิดจากการที่กองทัพเรือเห็นว่า การก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการน าร่องเรือ ของศูนย์ควบคุมอุปกรณ์วิศวกรรมของกองทัพเรือ 
ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือกองทัพเรือเห็นว่าการขยายท่าเรือ และติดตั้งปั้นจั่นขนาดใหญ่ ในบริเวณ
ดังกล่าว จะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินและปัญหาเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานการบินของ
กองทัพเรือ จนในท้ายที่สุดคณะกรรมการการบินแห่งชาติมีมติให้การท่าเรือโอ๊คแลนด์ท าการย้ายปั้นจั่น
ออกไปจากพ้ืนที่ดังกล่าว 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ หรือการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติถือเป็นขั้นตอนส าคัญ อีก
หนึ่งขั้นตอน ที่จะพยากรณ์ได้ว่านโยบายที่ถูกก าหนดมานั้น จะสามารถก่อให้เกิดผลส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลว และเป็นขั้นตอนส าคัญในการผลักดันให้นโยบายได้รับการรับรู้ การเข้าใจ การยอมรับและสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อผู้ปฏิบัติตามนโยบาย อันจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้นโยบายได้รับความส าเร็จในที่สุด ซึ่งใน
กรณีศึกษาเรื่อง นโยบายการสร้างงานในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกานั้น จะพบว่า 
ปัญหาที่ส าคัญที่สุดของการน านโยบายไปปฏิบัติก็คือ การที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากจนเกินไป ท าให้เกิด
ความแตกต่างกันของวัตถุประสงค์หลักในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งน ามาสู่วิธีการการท างานทีแตกต่างกัน ก็จะ
ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปด้วย หน่วยงานที่รับมอบนโยบายไม่ใช่มืออาชีพ นโยบายที่มอบลงไป ไป
ยังหน่วยงานที่ไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพในเรื่องดังกล่าว Sabatier and Mazmanian (1981) และ 
Weatherly and Lipsky (1977) (อ้างถึงใน ศุภชัย, 2550) กล่าวว่านโยบายที่ประสบความส าเร็จนั้น 
มักจะเป็นนโยบายที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในงานประเภทนั้นๆ อยู่ก่อนแล้ว และ
เป็นหน่วยงานที่มีก าลังคนและทรัพยากรอ่ืนๆพร้อมอยู่แล้ว หรือไม่ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่โดย
กลุ่มการเมืองที่มีอ านาจขณะนั้น และหากต้องการให้คนที่ท างานด้วย ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับงาน และ
ต้องการให้งานนอกเหนือจากงานที่เป็นงานประจ าอยู่แล้ว หน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติควรเป็น
หน่วยงานที่มีก าลังคนและทรัพยากรพร้อมอยู่แล้ว ผลกระทบที่มีต่องาน อ านาจ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์
ของผู้น าเอานโยบายไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาความล้มเหลวของการน านโยบายการ
สร้างงาน ไปปฏิบัติ ดังที่ วูลด์ริจช์ (1982) (อ้างถึงใน ศุภชัย, 2550) กล่าวว่า ผลกระทบที่นโยบายจะมีต่อ
งาน อ านาจศักดิ์ศรี หรือผลประโยชน์ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีความส าคัญมากต่อความส าเร็จของ
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นโยบายนั้นๆ การมอบหมายนโยบายให้กับผู้ที่มีความเห็นหรือผลประโยชน์ไม่สอดคล้องกับนโยบายนั้นๆ 
ก็เท่ากับเป็นการเรียกร้องหาความยุ่งยากนั่นเอง ผู้น านโยบายไปปฏิบัติมักจะพยายามที่จะหลี กเลี่ยง
หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ขัดกับผลประโยชน์ของเขาเสมอ 

จากปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนแล้วแต่มีส่วน ในการท าให้นโยบายการสร้างงาน ในเมือง
โอ๊คแลนด์เกิดปัญหา และอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ และจากกรณีศึกษาดังกล่าวสามารถเครื่อง
ยืนยันได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องที่ส าคัญ และอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนการที่จะมุ่งให้นโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ สามารถน าไปปฏิบัติให้
เกิดผลส าเร็จและเป็นประโยชน์แก่สาธารณะต่อไป   
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