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Abstract 

 The study aimed to examine the policy implementation of drug suppression 
procedure, research a new trend of public administration, and seek a guideline of the 
policy implementation in the area. The number of 206 samples from five agencies 
consisted of five top executives, 28 middle executives, and 173 operational officers. 
The instrument was a five-rating scale questionnaire with a statistical treatment 
analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings were 
found that the level of policy implementation on drug suppression procedure in the 
area of Chiang Dao district was at a high level by overall and each aspect.  The 
suggestions revealed that the agencies involved in drug suppression procedure in the 
area would take up an operation suitable for circumstances, and procure some hand-
on devices or modern technologies for dealing new comprehensive changing 
problems. Moreover, the agencies would definitely follow up, watch over some risk 
groups and new involved groups, as well as investigate a likeliness of decreasing 
numbers of the involved groups in the area. 
 
Keywords: Implementation of Policy, Drug Suppression Procedure, Chiang Dao District 
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บทที1่ 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 

ในการบริหารงานราชการของรัฐบาลไม�ว�าประเทศใดในโลกนี้ล�วนแล�วแต�จะต�องกําหนดแผน
หรือนโยบายในการบริหารประเทศ ซ่ึงแผนหรือนโยบายนั้นข้ึนอยู�กับสถานการณ.หรือบริบทของ
ประเทศนั้น ๆ  ล�วนแตกต�างกันไป อาทิเช�น บุคลิกภาพของผู�นําประเทศ สภาพภูมิประเทศ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประชากร  ฯลฯ   ซ่ึงในอดีตท่ีผ�านมา นักวิชาการได�ศึกษาว�า นโยบาย
สาธารณะนั้นเกิดข้ึนมาหลายตัวแบบ เช�น ตัวแบบสถาบัน คือถูกกําหนดข้ึนมาจากสถาบันหลักของรัฐ 
อย�างในสหรัฐอเมริกามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี สถาบันท่ีสําคัญมี
สามฝายคือ ฝ9ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ, ตัวแบบผู�นํา คือ  นโยบายสาธารณะสะท�อนให�เห็นถึง
ความต�องการหรือรสนิยมของผู�นํา (ไม�ใช�ความต�องการของประชาชน) ผู�นํา (Elite) เปCนคนกลุ�มเล็ก ๆ 
ในสังคมท่ีมีอํานาจทางการเมือง แต�ประชาชนส�วนใหญ�ไม�มีอํานาจทางการเมือง, ตัวแบบมีตุผล คือ 
นโยบายเปCนสิ่งสะท�อนให�เห็นถึงประโยชน.สูงสุดต�อสังคมส�วนรวม ไม�ว�าจะเปCนด�านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และเกิดประโยชน.ต�อทุกฝ9ายทุกกลุ�มในสังคม และตัวแบบท่ีนักวิชาการ
ให�ความเห็นและนํามาเปCนทฤษฎีมากท่ีสุดนั่นก็คือ ตัวแบบกระบวนการ (Process Model) ซ่ึง 
Thomas R. dye (1970) ได�กล�าวไว�ว�า ตัวแบบกระบวนการนั้นประกอบไปด�วย การระบุปWญหา การ
ระบุปWญหานโยบาย, การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเปCน
นโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย ตัวแบบกระบวนการนี้หลาย ๆ ประเทศ
ได�นํามาเปCนตัวแบบในการกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ และก็รวมถึงประเทศไทยด�วย 

ปWญหาเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น สัมพันธ.กับปWจจัยต�างๆ อย�างแยกไม�ได� 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งมันส�งผลต�อความสําเร็จหรือความล�มเหลวของนโยบาย การจะบอกว�านโยบาย
หนึ่งๆ มีปWญหาตอนนําไปปฏิบัติหรือไม� ถ�ามีนั้น มีอย�างไร ไม�สามารถอธิบายได�ในลักษณะเดียว แต�
ต�องพิจารณาเปCนรายกรณีประกอบกับความเข�าใจในแนวคิดและกระบวนนโยบายตลอดจนโครงสร�าง
การบริหารงานรัฐไทยเปCนอย�างดี ตลอดจนบริบทท่ีเปลี่ยนไปอันรายล�อมการบริหารงานภาครัฐท่ีไม�ได�
มีเพียงรัฐอีกต�อไปท่ีมีบทบาทในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปCนท่ีแน�นอนว�ารัฐบาลไทยต�องปรับตัวให�
ทันกับปWญหาดังกล�าวเพ่ือรับมือและจัดทําบริการสาธารณะท่ีดียิ่งข้ึน มิฉะนั้น การนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติของประเทศไทยก็ยังคงย่ําวนอยู�กับท่ีปWญหาอันไม�สามารถนํามาใช�ได�จริง 
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ปWจจุบันนี้รัฐบาลได�นําเอาแนวคิดหรือทฤษฎีต�าง ๆ มาปรับใช�กับบริบทของประเทศไทย
เพ่ือให�บริหารราชการและการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะประสบผลสําเร็จ และมีทฤษฎีหนึ่งท่ี
หลาย ๆ ประเทศได�นํามาใช�แล�วประสบผลสําเร็จ และประเทศไทยก็ได�นํามาใช�เช�นกันนั่นก็คือ ทฤษฎี
การจัดการภาครัฐแนวใหม� (New Public Management)การเพ่ิมผลผลิตในการบริหารงานภาครัฐ 
โดยให�ความสําคัญต�อผลสําเร็จของงานเปCนหัวใจหลักสําคัญ เปCนแนวคิดและท่ีมาของการปฏิรูประบบ
ราชการและการประกาศใช�ระบบการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของรัฐบาลไทย 

สภาพบริบทของไทยในปWจจุบันนั้นเกิดปWญหาต�าง ๆ มากมาย ฉะนั้นฝ9ายบริหารประเทศ
จะต�องมีการกําหนดนโยบายท่ีสอดคล�องกับปWญหามากท่ีสุด และการท่ีจะกําหนดนโยบายสาธารณะ
ข้ึนมานั้นก็ต�องเกิดจากความต�องการของประชาชนเปCนหลัก เพราะปWจจุบันประเทศไทยปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย ทําให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการท่ีจะกําหนดนโยบายมากข้ึน เม่ือได�กําหนด
นโยบายสาธารณะท่ีเหมาะสมกับปWญหาแล�วจะต�องนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ องค.กรท่ีมีหน�าท่ี
รับผิดชอบจะต�องดําเนินการตามนโยบายท่ีรัฐบาลมอบหมาย ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะช�วยให�การนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติได�อย�างมีประสิทธิผลนั้น องค.กรจะต�องมีผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน.และค�านิยม มีการ
วางแผนอย�างเปCนระบบ ต�องรู�ถึง จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรคขององค.กรเปCนอย�างดี ให�
ความสําคัญกับประชาชน วิเคราะห.สถานการณ. การกระจายอํานาจให�กับบุคลากรเพ่ือให�เกิด
ประโยชน.สูงสุด เกิดความรวดเร็วต�อการแก�ไขปWญหา และมีการจัดการกระบวนการอย�างเปCนระบบ 

ในปWจจุบันสถานการณ.ยาเสพติดเปCนภัยร�ายท่ีสร�างความเสียหายต�อสังคมและประเทศชาติมา
ทุกยุคทุกสมัย ด�วยสภาพปWญหายาเสพติดท่ีส�งผลให�มีผู�ได�รับความเดือดร�อนท้ังทางตรง และทางอ�อม
เปCนจํานวนมากทําให�นานาประเทศพยายามร�วมมือกัน เพ่ือหาทางหยุดยั้งปWญหายาเสพติด จนกระท่ัง
ท่ีประชุมระหว�างประเทศว�าด�วยการใช�ยาในทางท่ีผิด และการลักลอบใช�ยาเสพติด (International 
Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได�มีมติให�เสนอสมัชชาใหญ�แห�ง
สหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให�กําหนดวันท่ี 26 มิถุนายนของทุกปk
เปCน "วันต�อต�านยาเสพติดโลก" นั่นเอง เพ่ือให�ประชาชนท่ัวโลกได�ตระหนักถึงความร�ายแรงของปWญหา
ยาเสพติด แต�ช�วงระยะเวลาท่ีผ�านมาไม�ก่ีปkสถานการณ.ยาเสพติดทวีความรุนแรงมากข้ึนสังเกตได�จาก
จํานวนคดี จํานวนของกลาง กลุ�มเครือข�ายการแพร�ระบาด ซ่ึงมีแนวโน�มรุนแรงข้ึนทุกด�าน ท่ีสําคัญมี
เด็กและเยาวชนเปCนจํานวนมากท่ีเข�าไปเก่ียวข�องกับยาเสพติด 

ปWจจัยท่ีเปCนสาเหตุการติดสารเสพติดมีหลายประการ ซ่ึงสาเหตุต�างๆ มีความเก่ียวข�องกัน 
ดังเช�นความอ�อนไหวทางจิตใจและอารมณ. ติดเพราะถูกชักชวน ถูกหลอกลวง ถูกบีบบังคับจากหมู�
คณะสิ่งแวดล�อมนับว�าเปCนอิทธิพลสําคัญอย�างยิ่งในการชักจูงให�บุคคลใช�ยาเสพติด เช�น อยู�ในละแวก
ท่ีมีการค�ายาเสพติด ครอบครัวขาดความอบอุ�น การแสดงค�านิยมท่ีต�องการจะต�อต�านต�อคําสั่งสอน 
หรือห�ามปรามจากผู�ใหญ� อาจเปCนเพียงความอยากรู�อยากเห็น อยากลอง อยากมีประสบการณ. วัยรุ�น
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ท่ีด�อยโอกาสต�องการหนีจากสภาพของตนชั่วคราว การใช�ยานับเปCนการท่ีทําให�ตนลืมเหตุการณ.นั้นได�
ชั่วคราว การใช�ยาเปCนกิจกรรมเพ่ือผ�อนคลายทางจิตใจ 
 ต�นเหตุแห�งปWญหายาเสพติดส�วนใหญ�เปCนแหล�งตามแนวชายแดน ไม�ว�าจะเปCนด�าน ไทย-พม�า,  
ไทย-ลาว,  ไทย-กัมพูชา หรือแม�แต� ไทย-มาเลเซีย ซ่ึงเปCนปWญหาท่ีแก�ไขได�ยาก ดังนั้นจะต�องอาศัย
ความร�วมมือ บูรณาการระหว�างประเทศ ฉะนั้นรัฐบาลจะต�องให�ความสําคัญและมีการกําหนด
นโยบายในการปoองกันและปราบปรามยาเสพติดอย�างชัดเจน  กกล. บูรพา สัมมนาผู!นําหมู"บ!าน
คู"ขนานสีขาวต!านยาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา , (5 มิถุนายน2552)“ในการ
ดําเนินงานปoองกันและแก�ไขยาเสพติดให�ได�ผลอย�างยั่งยืนให�สอดคล�องกับกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศในเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว"   
โดยมีแนวความคิดในการดําเนินการคือแก�ปWญหาท่ีคงเหลือ สถาปนาความม่ันคงและสร�างความยั่งยืน 
โดยมุ�งเน�นการแก�ไขปWญหายาเสพติดอย�างตรงเปoาหมายและมีคุณภาพ 

แผนการจัดการปWญหายาเสพติดให�ความสําคัญต�อการดําเนินงานเชิงรุกท้ังในด�านความ
ร�วมมือภายนอกประเทศ การปoองกันในกลุ�มผู�มีโอกาสเข�าไปเก่ียวข�องกับยาเสพติดรายใหม� การแก�ไข
ปWญหาผู�เสพผู�ติดให�ครบวงจร สร�างมาตรฐานการบําบัดรักษาสกัดก้ันยาเสพติดแบบบูรณาการ ทําลาย
โครงสร�างเครือข�ายการค�า ยาเสพติดด�วยการตัดวงจรทางการเงินปราบปรามเครือข�ายนักค�ายาเสพติด 
และการแพร�ระบาด ในเรือนจํา เพ่ือให�สามารถแก�ไขปWญหายาเสพติดได�อย�างแท�จริง และประกอบไป
ด�วย 6 ยุทธศาสตร.หลัก ได�แก�1.) ยุทธศาสตร.ความร�วมมือระหว�างประเทศ2.) ยุทธศาสตร.การควบคุม
ตัวยาและผู�ค�ายาเสพติด3.) ยุทธศาสตร.การแก�ไขปWญหาผู�เสพผู�ติดยาเสพติด4.) ยุทธศาสตร.การ
ปoองกันกลุ�มผู�มีโอกาสเข�าไปเก่ียวข�องกับยาเสพติด5.) ยุทธศาสตร.การมีส�วนร�วมของภาคประชาชน6.) 
ยุทธศาสตร.การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เปCนอําเภอหนึ่งท่ีมีปWญหายาเสพติดอันดับต�น ๆ ของ
ประเทศเนื่องด�วยสาเหตุต�าง ๆ มากมาย อาทิเช�น ประชาชนส�วนใหญ�มีฐานะท่ียากจน พ้ืนท่ีภูมิ
ประเทศเปCนแนวชายแดนติดกับประเทศพม�าท่ีง�ายต�อการนํายาเสพติดเข�าประเทศ การมีการศึกษา
น�อยประชาชนในพ้ืนท่ี ปWญหาทางด�านการสื่อสาร เพราะประชาชนส�วนใหญ�เปCนชาวเขา สาเหตุจาก
การได�รับบริการจากภาครัฐไม�ท่ัวถึงเท�าท่ีควร ขาดการติดต�อ พ้ืนท่ีเปCนหุบเขาถนนหนทางไม�ดี       
ทุรกันดาร ไม�มีไฟฟoา หรือเครื่องอํานวยสะดวก ต�าง ๆ  

ดังนั้นผู�วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องของการนํานโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ
ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เพ่ือจะให�หน�วยงานในพ้ืนท่ีได�ดําเนินการตามนโยบาย
ได�อย�างมีประสิทธิภาพโดยระบบของการจัดการภาครัฐแนวใหม�ท่ีมุ�งเน�นในด�านความสําเร็จของงาน 
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1.2วัตถุประสงค1ของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงประกอบด�วยการระบุ

ปWญหานโยบาย, การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเปCน
นโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย 

2.เพ่ือศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม� ซ่ึงประกอบด�วย การนําองค.กร, การการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร., การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย, การวัด การวิเคราะห. และ 
การจัดการความรู�, การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล, การจัดการกระบวนการ 

3.เพ่ือเสนอแนะแนวทางนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ในอนาคตต�อไป 

 
1.3 คําถามการวิจัย 

1.นโยบายสู�การปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� ในด�าน การระบุปWญหานโยบาย, การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนด
นโยบาย, การประกาศเปCนนโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย อยู�ในระดับใด 

2.การจัดการภาครัฐแนวใหม� ของหน�วยงานภาครัฐในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� ในด�าน การนําองค.กร, การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร., การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการ
และผู�มีส�วนได�เสีย, การวัด การวิเคราะห. และการจัดการความรู�, การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล, การ
จัดการกระบวนการมีคุณภาพระดับใด 

3.นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� ควรมีลักษณะอย�างไร 
 
1.4สมมติฐานของการวิจัย 
 การศึกษาในเรื่องนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม� ในครั้งนี้ ผู�วิจัยทบทวน วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและกําหนด
สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
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สมมติฐานท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1  สมมติฐานท่ี 1 
 

สมมติฐานท่ี 1 การนําองค.กรมีระดับเดียวกันกับ การระบุปWญหานโยบาย, การกําหนดเปCน
วาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเปCนนโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, 
การประเมินผลนโยบาย  อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 

 

การจัดการองค.กรแนวใหม� 

(New Public management) 
 

IV1-การนําองค.กร 
(Leadership) 

 

นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) 

DV1-การระบุปWญหานโยบาย 
(Problem Identification) 

DV2-การกําหนดเปCนวาระสําหรับการ
ตัดสินใจ(Agenda Setting) 

DV3-การกําหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) 

DV4-การประกาศเปCนนโยบาย 
(Policy Legitimation) 

DV5-การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) 

DV6-การประเมินผลนโยบาย 
(Policy Evaluation ) 
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สมมติฐานท่ี 2 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2  สมมติฐานท่ี 2 
 

สมมติฐานท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร.มีระดับเดียวกันกับ การระบุปWญหานโยบาย,  
การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเปCนนโยบาย, การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย  อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 

 
 

การจัดการองค.กรแนวใหม� 

(New Public management) 
 

นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) 

DV1-การระบุปWญหานโยบาย 
(Problem Identification) 

DV2-การกําหนดเปCนวาระสําหรับการ
ตัดสินใจ(Agenda Setting) 

DV3-การกําหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) 

DV4-การประกาศเปCนนโยบาย 
(Policy Legitimation) 

DV5-การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) 

IV2-การวางแผนเชิงยุทธศาสตร. 
(Strategic planning) 

DV6-การประเมินผลนโยบาย 
(Policy Evaluation ) 
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สมมติฐานท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3  สมมติฐานท่ี 3 
 

สมมติฐานท่ี 3 การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสียมีระดับเดียวกันกับ 
การระบุปWญหานโยบาย, การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศ
เปCนนโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบายอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 

 

การจัดการองค.กรแนวใหม� 

(New Public management) 
 

นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) 

IV3-การให�ความสําคัญกับ
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย 

(Customer & Market Focus) 

DV5-การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) 

DV4-การประกาศเปCนนโยบาย 
(Policy Legitimation) 

DV2-การกําหนดเปCนวาระสําหรับการ
ตัดสินใจ(Agenda Setting) 

DV3-การกําหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) 

DV1-การระบุปWญหานโยบาย 
(Problem Identification) 

DV6-การประเมินผลนโยบาย 
(Policy Evaluation ) 
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สมมติฐานท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.4  สมมติฐานท่ี 4 
 

สมมติฐานท่ี 4 การวัด การวิเคราะห. และการจัดการความรู�มีระดับเดียวกันกับ การระบุ
ปWญหานโยบาย, การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเปCน
นโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย  อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 

 

การจัดการองค.กรแนวใหม� 

(New Public management) 

IV4-การวัด การวิเคราะห. และ
การจัดการความรู� 

(Information, Analysis, and 
Knowledge Management) 

นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) 

DV5-การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) 

DV6-การประเมินผลนโยบาย 
(Policy Evaluation ) 

DV4-การประกาศเปCนนโยบาย 
(Policy Legitimation) 

DV3-การกําหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) 

DV2-การกําหนดเปCนวาระสําหรับการ
ตัดสินใจ(Agenda Setting) 

DV1-การระบุปWญหานโยบาย 
(Problem Identification) 
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สมมติฐานท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.5  สมมติฐานท่ี 5 
 

สมมติฐานท่ี 5 การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคลมีระดับเดียวกันกับ การระบุปWญหานโยบาย,  
การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเปCนนโยบาย, การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย  อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 

การจัดการองค.กรแนวใหม� 

(New Public management) 
 

IV5-การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Focus) 

นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) 

DV5-การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) 

DV3-การกําหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) 

DV2-การกําหนดเปCนวาระสําหรับ
การตัดสินใจ(Agenda Setting) 

DV1-การระบุปWญหานโยบาย 
(Problem Identification) 

DV6-การประเมินผลนโยบาย 
(Policy Evaluation ) 

DV4-การประกาศเปCนนโยบาย 
(Policy Legitimation) 
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สมมติฐานท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1.6  สมมติฐานท่ี 6 
 
สมมติฐานท่ี 6 การจัดการกระบวนการมีระดับเดียวกันกับการระบุปWญหานโยบาย,  

การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเปCนนโยบาย,  
การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย  อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 

การจัดการองค.กรแนวใหม� 

(New Public management) 

IV6-การจัดการกระบวนการ 
(Process Management) 

นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) 

DV1-การระบุปWญหานโยบาย 
(Problem Identification) 

DV5-การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) 

DV4-การประกาศเปCนนโยบาย 
(Policy Legitimation) 

 

DV3-การกําหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) 

 

DV2-การกําหนดเปCนวาระสําหรับ
การตัดสินใจ(Agenda Setting) 

DV6-การประเมินผลนโยบาย 
(Policy Evaluation ) 



11 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�มีขอบเขตและข�อจํากัดดังนี้ 
 1.ขอบเขตด!านเนื้อหา 
 การศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� ในครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาด�านเนื้อหาในประเด็นต�างๆ ประกอบด�วย  
 1.1การศึกษาในสาระของตัวแปรตาม ท่ีเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ในด�านต�างๆ ได�แก� การระบุปWญหา, การกําหนด
เปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ,การกําหนดนโยบาย, การประกาศเปCนนโยบาย, การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย   
 1.2การศึกษาในสาระของตัวแปรต�น ท่ีเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม� การนําองค.กร, 
การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร., การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย, การวัด การ
วิเคราะห. และการจัดการความรู�, การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล, การจัดการกระบวนการ   

2.ขอบเขตด!านระยะเวลา 
การศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม� ในครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาด�านระยะเวลา ประกอบด�วย   
 2.1ระยะเวลาของข�อมูล เปCนข�อมูลในช�วงปk พ.ศ. 2558  
 2.2ช�วงเวลาเก็บรวบรวมข�อมูลในเดือนสิงหาคม  - ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 3. ขอบเขตด!านพ้ืนท่ี 

การศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม� ในครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาด�านเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีปราบปราม
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
 4. ขอบเขตด!านประชากร 
การศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� ในครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาด�านประชากรท่ีศึกษาคือ 
 4.1ผู�บริหาร(ผู�บังคับบัญชาระดับสูง) หมายถึง นายอําเภอเชียงดาว, ผู�กํากับการสถานี
ตํารวจภูธรเชียงดาว,ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, ผู�บังคับกองร�อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี
335, ผบ.ฉก. ม4(กองกําลังผาเมือง) 
 4.2 ผู�บริหารระดับกลาง ปลัดอําเภอเชียงดาว, รองผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, 
รองผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, สารวัตรปoองกันและปรามสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, 
สารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, สารวัตร
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ปoองกันและปรามสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, สารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, พนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธร, รองผู�บังคับกองร�อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี335, ผู�บังคับหมวดตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี3351-3354, รอง ผบ.ฉก. ม4, ผู�บังคับหมวด ประจํา ฉก. ม4 
 4.3 ผู�ปฏิบัติงาน หมายถึง เจ�าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, เจ�าพนักงานตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรนาหวาย, เจ�าพนักงานตํารวจกองร�อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี335, ฉก. ม4 (กอง
กําลังผาเมือง), อาสาสมัครรักษาดินแดนประจําอําเภอเชียงดาว, กํานันผู�ใหญ�บ�านในพ้ืนท่ีอําเภอ 
เชียงดาว 
 
ตารางท่ี 1.1  ขอบเขตด�านประชากร 
  

ระดับ(ตําแหน"ง) จํานวน(คน) 
ฝ9ายบริหาร(ผู�บังคับบัญชาระดับสูง) 5 
ผู�บริหารระดับกลาง 28 
ระดับปฏิบัติการ 390 
รวมบุคลากรท้ังสิ้น 423 
 
 
1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ชื่อเรื่องวิจัย  นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม� 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�นําทฤษฎี/แนวคิด/เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ
นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดมาเปCนแนวปฏิบัติ และทฤษฎี/แนวคิด ในการ
จัดการองค.กรแนวใหม� ท่ีประเทศไทยนํามาประยุกต.ใช�กับหน�วยงานของรัฐ 
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ท่ีมา : The Malcolm Baldrige National Qualit,ท่ีมา :  Thomas R. Dye (1970) 
Award (MBNQA)  USA.  (2009-2010)  (Process Model)  Florida StateUniversity 
 

ภาพท่ี 1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพท1เฉพาะ 
1.นโยบายสาธารณะ (อังกฤษ: public policy) หมายถึง นโยบายสาธารณะ ซ่ึงประกอบ 

ด�วยการระบุปWญหานโยบาย, การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การ
ประกาศเปCนนโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย 
 2.การระบุป�ญหานโยบายหมายถึงการรู�ถึงปWญหาความเดือดร�อนและความต�องการของ
ประชาชนท่ีเรียกร�องให�รัฐบาลต�องปฏิบัติซ่ึงส�วนใหญ�นโยบายมักเกิดจากความเห็นของประชาชนท่ีมี
อิทธิพลต�อนโยบายของรัฐ แต�บางนโยบายก็เกิดจากความคิดของผู�นําท่ีให�การสนับสนุนให�เกิด
นโยบายนั้นโดยผ�านการพิจารณาของรัฐบาล 

การจัดการองค.กรแนวใหม� 
(New Public management) 

IV1-การนําองค.กร 
(Leadership) 
IV2-การวางแผนเชิงยุทธศาสตร. 
(Strategic planning) 
IV3-การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย 
(Customer & Market Focus) 
IV4-การวัด การวิเคราะห. และการจัดการความรู� 
(Information, Analysis, and Knowledge 
Management) 
IV5-การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Focus) 
IV6-การจัดการกระบวนการ 

นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) 

DV1-การระบุปWญหานโยบาย 
(Problem Identification) 
DV2-การกําหนดเปCนวาระสําหรับการ
ตัดสินใจ 
(Agenda Setting) 
DV3-การกําหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) 
DV4-การประกาศเปCนนโยบาย 
(Policy Legitimation) 
DV5-การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) 
DV6-การประเมินผลนโยบาย 

ตัวแปรต!น  
(Independent Variable : IV) 

ตัวแปรตาม                                                
(Dependent Variable: DV) 
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 3. การกําหนดเป�นวาระสําหรับการตัดสินใจ หมายถึงการกําหนดเปCนวาระหรือการเน�นให�
ความสนใจไปยังกลุ�มสื่อมวลชนและข�าราชการในปWญหาสาธารณะท่ีตกลงกันเพ่ือนําไปสู�การตัดสินใจ
การกําหนดวาระนี้เปCนการระบุถึงปWญหาของสังคมและกําหนดทางเลือกในการแก�ปWญหาซ่ึงเปCน
ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนดนโยบายซ่ึงบีบบังคับให�รัฐบาลต�องตัดสินใจกระทําหรือรัฐบาลอาจ
ไม�ตัดสินใจกระทําตามก็ได� ในข้ันตอนนี้จะมีการระดมความคิดเห็นจากสื่อมวลชนด�วยโดยใช�โทรทัศน.
หรือหนังสือพิมพ.เพ่ือสื่อสารให�คนส�วนใหญ�ทราบถึงนโยบาย และการจัดลําดับความสําคัญ ความ
จําเปCนเร�งด�วน เพ่ือแก�ปWญหาของประชาชน โดยการกําหนดของรัฐบาล  

4.การกําหนดนโยบาย หมายถึงการพัฒนานโยบายเดิมให�เ กิดความเหมาะสมกับ
สภาวะการณ.หรือการพิจารณานโยบายท่ีรัฐบาลเห็นว�าน�าจะเกิดประโยชน.สูงสุดต�อประชาชน และ
กล�าวอีกนัยหนึ่งว�าการท่ีเลือกของนโยบายท่ีเก่ียวกับปWญหาได�พัฒนาไปเปCนวาระของรัฐบาล การก�อ
รูปของนโยบายมักจะมาจากการริ เริ่มและมีการพัฒนานโยบายท่ีเกิดจาก ระบบราชการ 
คณะกรรมการตามกฎหมาย การประชุมของคณะกรรมการชุดต�างๆ องค.การท่ีทําหน�าท่ีวางแผนด�าน
นโยบาย กลุ�มผลประโยชน.ต�างๆ ประธานาธิบดีและรัฐสภา โดยรายละเอียดของนโยบายท่ีก�อตัวข้ึน
ปกติจะมาจากระดับเจ�าหน�าท่ี (Staff members) มากกว�าจะมาจากระดับผู�นํา(bosses) แต�ระดับ
เจ�าหน�าท่ีก็มักจะถูกชื้อนําซ่ึงเขารู�ว�าผู�นําต�องการ 
 5. การประกาศเป�นนโยบาย หมายถึงนโยบายท่ีเกิดข้ึนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย เปCนการ
กระทําทางการเมืองโดยผ�านพรรคการเมือง กลุ�มผลประโยชน.ต�างๆ โดยทางเลือกและข�อเสนอท่ีให�
ประโยชน.สูงสุดแก�ประชาชนได�อนุมัติออกมาเปCนนโยบายโดยรัฐบาล 
 6. การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติเปCนความต�อเนื่องทางการเมือง 
การกําหนดนโยบายไม�ได�จบลงท่ีการออกเปCนกฎหมายโดยรัฐสภา แต�จะต�องนํานโยบายไปสู�หน�วยงาน
ของระบบราชการ เพ่ือให�ข�าราชการปฏิบัติตามนโยบายนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความ
เก่ียวเนื่องกับทุกกิจกรรม เช�น การจักองค.กรแนวใหม� การมีหน�วยงานหรือตัวแทนรับผิดชอบ เพ่ือให�
สามารถดําเนินการตามนโยบายท่ีได�กําหนดไว� นอกจากนี้การนํานโยบายไปปฏิบัติยังต�องมีรูปแบบ
และกฎระเบียบเพ่ือให�ข�าราชการถือปฏิบัติด�วย  

7. การประเมินผลนโยบาย หมายถึงการพิสูจน.เพ่ือให�ทราบว�าการดําเนินนโยบายดังกล�าว
บรรลุวัตถุประสงค.มากน�อยเพียงใด เพ่ือการตัดสินใจต�อไปว�านโยบายนั้นๆควรได�รับการดําเนินการ
อย�างต�อเนื่องต�อไปหรือควรปรับปรุงแก�ไขอย�างไร และเพ่ือค�นหาว�านโยบายประสบความสําเร็จตาม
เปoาหมายเพียงใด ต�นทุนท่ีใช�และผลท่ีได�รับเปCนอย�างไร การประเมินผลจะกระทําโดยตัวแทนของ
รัฐบาลเอง ท่ีปรึกษาภายนอก สื่อสิ่งพิมพ. และสาธารณชน 
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8. การจัดการภาครัฐแนวใหม" (NPM) หมายถึง การจัดการภาครัฐแนวใหม�ซ่ึงประกอบด�วย 
การนําองค.กร, การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร., การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย, 
การวัด การวิเคราะห. และการจัดการความรู�, การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล, การจัดการกระบวนการ  
 9.การนําองค1กร หมายถึง วิธีการบริหารจัดการท่ีผู�บริหารขององค.กรนํามาใช�ในการชี้นํา 
และสร�างให�เกิดความยั่งยืนกับองค.กร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน. ค�านิยม และการคาดหวังในผลการ
ดําเนินงานขององค.กร โดยจะให�ความสําคัญกับวิธีการท่ีผู�นําระดับสูงนํามาใช�ในการ 

• สื่อสารกับบุคลากร 
• เสริมสร�างทักษะความเปCนผู�นําของตนเอง 
• มีส�วนร�วมในการเรียนรู�ระดับองค.กร 
• พัฒนาผู�นําในอนาคต 
• วัดผลการดําเนินการในระดับองค.กร 
• สร�างบรรยากาศท่ีส�งเสริมให�เกิดการประพฤติปฏิบัติอย�างมีจริยธรรมและผลการดําเนินการ

ท่ีดีรวมถึงระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและวิธีการท่ีองค.กรจะใช�เพ่ือให�บรรลุผลทางด�านกฎหมาย 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต�อสังคมในภาพใหญ� รวมท้ังการสนับสนุนต�อชุมชนท่ีสําคัญ 
 10. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร1 และกลยุทธ1 (StrategicPlanning)หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตขององค.กร โดยกําหนดสภาพการณ.ในอนาคตท่ีต�องบรรลุและ
กําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ.ท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานข�อมูลท่ีรอบด�านอย�างเปCนระบบ 
 11. การให!ความสําคัญกับผู!บริการและผู!มีส"วนได!เสีย หมายถึงประกอบด�วย 2 
กระบวนการหลัก คือ 

-การสร�างความรู�เก่ียวกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย รวมท้ังการกําหนดความต�องการ 
ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ 

-การสร�างความสัมพันธ.กับผู�รับบริการและผู� มีส�วนได�ส�วนเสีย รวมท้ังการวัดผลการ
ดําเนินการในการตอบสนองความต�องการและผลการสร�างความสัมพันธ.ท่ีดีกับผู�รับบริการและผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียในภาพของความพึงพอใจ 

ความรู!เก่ียวกับผู!รับบริการและผู!มีส"วนได!ส"วนเสีย หมายถึง ความรู�ในความต�องการ ความ
คาดหวัง ความนิยมชมชอบ โดยจะต�องมีกิจกรรมในการกําหนดหรือจําแนกกลุ�มผู�รับบริการและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย ผู�รับบริการท่ีพึงมีในอนาคต และกิจกรรมในการรับฟWงและเรียนรู�ความต�องการ ความ
คาดหวัง ความนิยมชมชอบ รวมถึงการนําข�อมูลมาใช�ในการวางแผนปฏิบัติงาน การปรับปรุง
กระบวนการและการพัฒนาบริการใหม�ๆ ให�ทันสมัยอยู�เสมอ 
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          ผู!รับบริการ หมายถึง ผู�ท่ีมารับบริการจากหน�วยงานหรือองค.กรของรัฐโดยตรง หรือผ�านช�อง
ทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ซ่ึงจะต�องเปCนผู�รับบริการหลัก รวมถึงบุคคลประชาชน หรือองค.กรเอกชน 
องค.กรรัฐและองค.กรในลักษณะอ่ืน ๆ 
          ผู!มีส"วนได!ส"วนเสีย หมายถึง ผู�ท่ีได�รับผลกระทบ จากงานหรือกิจกรรมท่ีหน�วยงานหรือ
องค.กรของรัฐได�มีการดําเนินการ ท้ังทางบวกและทางลบ โดยผลกระทบอาจหมายรวมถึงผลกระทบ
ทางตรง และผลกระทบทางอ�อม โดยผู�ได�รับผลกระทบ อาจเปCนประชาชน ชุมชน องค.กรอ่ืนของรัฐ 
องค.กรเอกชน หรือองค.กรในลักษณะอ่ืน ๆ และรวมถึงบุคลากรของหน�วยงานหรือองค.กรของรัฐท่ีเปCน
ผู�ให�บริการ ซ่ึงหมายรวมถึงข�าราชการ ผู�ปฏิบัติงาน ผู�ดําเนินการแทน ผู�บริหารโดยไม�รวมผู�รับบริการ 
ถึงแม�ว�าความเปCนจริงผู�รับบริการเปCนส�วนหนึ่งของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ความสัมพันธ1และความพึงพอใจของผู!รับบริการและผู!มีส"วนได!ส"วนเสีย เปCนพ้ืนฐานสําคัญ
ในการส�งเสริมให�เกิดภาพลักษณ.ท่ีดีต�อการให�บริการของหน�วยงานหรือองค.กรของรัฐ และนําไปสู�การ
พัฒนาให�เกิดความไว�วางใจและความพึงพอใจในบริการ ประกอบด�วย 
การสร�างความสัมพันธ.กับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
การวัดความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 12. การวัด การวิเคราะห1 และการจัดการความรู! หมายถึง การวัด การวิเคราะห. และการ
จัดการความรู� เปCนการตรวจประเมินเก่ียวกับ 

1.การวัดและวิเคราะห.ผลการดําเนินการขององค.กร  
2. การจัดการสารสนเทศและความรู� โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
การวัดและวิเคราะห1ผลการดําเนินการขององค1กร 
เปCนการปรับปรุงวิธีการท่ีองค.กรใช�ในการเลือก รวบรวม และใช�ข�อมูลและสารสนเทศ 

สําหรับการวัดผลการดําเนินการและการวิเคราะห. เพ่ือสนับสนุนการวางแผน การปรับปรุงการ
ดําเนินการขององค.กร และการสร�างนวัตกรรมใหม� โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมและ
สอดคล�องกับวิสัยทัศน.และเปoาประสงค.เชิงยุทธศาสตร.ขององค.กร ท้ังในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจําวัน และผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค.กร โดยกําหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย�อยท่ี
สัมพันธ.กัน ท้ังในรูปของตัวชี้วัดนําและตัวชี้วัดตาม (Leading และ Lagging Indicators) เพ่ือชี้นําการ
จัดการกระบวนการขององค.กร ให�บรรลุผลลัพธ.และเปoาประสงค.เชิงยุทธศาสตร.ดังกล�าว รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลการดําเนินการให�ทันต�อทิศทางขององค.กรท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
และตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงของปWจจัยท้ังภายในและภายนอกขององค.กรท่ีไม�ได�คาดการณ.ได�
อย�างรวดเร็ว เพ่ือท่ีผู�บริหารขององค.กรจะได�ใช�ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเชิงยุทธศาสตร.
ต�อไป 
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การจัดการสารสนเทศและความรู! 
  เปCนการปรับปรุงวิธีการท่ีองค.กรสร�างระบบท่ีม่ันใจว�าข�อมูลและสารสนเทศมีความพร�อมใช�
งานสําหรับผู�ใช�ท่ีสําคัญท้ังหมด ได�แก� ผู�บริหาร บุคลากร องค.กรหรือองค.กรอ่ืนท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข�อง
กันผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และออกแบบระบบข�อมูลและสารสนเทศให�ตรงกับความ
ต�องการและเข�าถึงได�ในรูปแบบท่ีผู�ใช�ต�องการ รวมถึงการบริหารข�อมูลและสารสนเทศให�ถูกต�อง 
ครบถ�วนทันเวลา ปลอดภัย มีระบบรักษาความลับ และความเชื่อถือได�ของข�อมูล 
 13. การมุ"งเน!นทรัพยากรบุคคล หมายถึง การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคลเปCนการตรวจประเมิน
เก่ียวกับ 5.1) ระบบงาน 5.2) การเรียนรู�ของบุคลากรและการสร�างแรงจูงใจ และ 5.3) การสร�าง
ความผาสุกและความพึงพอใจแก�บุคลากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระบบงาน (Work Systems) 
 การปรับปรุงองค.กรในหัวข�อนี้ องค.กรควรให�ความสําคัญในเรื่องระบบงาน การบริหาร
ค�าตอบแทนความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงาน การจัดการผลการดําเนินการของบุคลากร การยกย�อง
ชมเชยการสื่อสาร การสรรหา และการว�าจ�าง เพ่ือกระตุ�นให�บุคลากรท้ังหมดปฏิบัติงานให�องค.กรได�
อย�างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ ระบบเหล�านี้สนับสนุนผลการดําเนินการท่ีดี ส�งผลให�มีการ
เรียนรู�ของบุคลากรและองค.กรระบบงานเปCนการออกแบบระบบการทํางานของบุคลากรในองค.กร ท้ัง
ท่ีเปCนทางการและไม�เปCนทางการ เพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจ เปoาประสงค.เชิงยุทธศาสตร. 
และใช�ศักยภาพของบุคลากรได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังนี้ ในการจัดระบบการทํางานของ
บุคลากร อาจดําเนินการได�โดยจัดระบบการทํางานตามโครงสร�างขององค.กร การทํางานเปCนทีม การ
จัดหน�วยงานเฉพาะกิจ (Ad hoc)และการทํางานข�ามสายงาน (Cross Functional Team) เปCนต�น 
 นอกจากนี้ องค.กรควรมีระบบการสรรหาบุคลากรท่ีคํานึงถึงคุณลักษณะและทักษะท่ี 
จําเปCนขององค.กร มีการรักษาบุคลากร รวมถึงการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหน�งผู�บริหารหรือ
ตําแหน�งท่ีมีความสําคัญต�อภารกิจหลักขององค.กร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ท่ีนําไปสู�การให�รางวัล สิ่งจูงใจ การยกย�องชมเชย การสร�างความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงาน รวมท้ัง
การให�ข�อมูลปoอนกลับให�แก�บุคลากรรายบุคคลเพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางาน 

การเรียนรู!ของบุคลากรและการสร!างแรงจูงใจ (Learning and Motivation) 
การปรับปรุงองค.กรในหัวข�อนี้ องค.กรควรให�ความสําคัญในเรื่อง วิธีการให�การศึกษาการฝ�กอบรม 
และการส�งเสริมการใช�ความรู�และทักษะในขณะปฏิบัติงาน ระบบท่ีใช�ในการสร�างแรงจูงใจและการ
พัฒนาความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานของบุคลากรให�ตรงกับความต�องการของบุคลากรอย�างต�อเนื่อง 
และทําให�เปCนองค.กรท่ีมีผลการดําเนินการท่ีดีการเรียนรู� ประกอบด�วย 2 ส�วน คือ การเรียนรู�ของ
องค.กร และการเรียนรู�ของบุคลากร ซ่ึงการเรียนรู�ขององค.กร ได�มาจากการวิจัยและพัฒนาวงจรการ
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ประเมินและการปรับปรุง ความคิดและปWจจัยนําเข�าจากบุคลากรและผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วน
เสีย การแลกเปลี่ยน วิธีปฏิบัติท่ีเปCนเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง สําหรับการเรียนรู�ของบุคลากร
ได�มาจากการศึกษา การฝ�กอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพ่ือความเจริญก�าวหน�าของแต�ละบุคคล 
เพ่ือความมีประสิทธิผล การเรียนรู�ควรปลูกฝWงอยู�ในวิธีการปฏิบัติงานขององค.กร การเรียนรู�ส�งผลถึง
การได�เปรียบเชิงแข�งขันขององค.กรและบุคลากรการสร�างแรงจูงใจเพ่ือให�บุคลากรพัฒนาตนเองให�เกิด
ความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงาน โดยผู�บริหารต�องมีบทบาทสําคัญในการกระตุ�นให�บุคลากรเกิดการ
พัฒนาตนเองให�มีทักษะ ความรู�เพ่ิมเติมและทันสมัยอยู�เสมอ 

การสร!างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร (Well-Being and Satisfaction) 
 การปรับปรุงองค.กรในหัวข�อนี้ องค.กรควรให�ความสําคัญในเรื่อง สภาพแวดล�อมในการ
ทํางานบรรยากาศท่ีสนับสนุนการทํางานของบุคลากร และวิธีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
เพ่ือสนับสนุนความผาสุก ความพึงพอใจ และการจูงใจบุคลากรทุกคน โดยคํานึงถึงความต�องการท่ี
หลากหลายของบุคลากร รวมถึงความสามารถขององค.กรในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
เพ่ือปกปoองบุคลากรและสถานท่ีทํางานให�ปลอดภัย 
 14. การจัดการกระบวนการ หมายถึงการระดมทรัพยากรในการดําเนินงานอันได�แก� 
บุคลากร วัสดุ แรงงาน และเครื่องจักร เพ่ือการทํางานให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของวัตถุประสงค.หลักขององค.กร 
 
1.8 ประโยชน1ท่ีคาดว"าจะได!รับจากการวิจัย 

การวิจัยนี้เปCนการศึกษา เรื่องนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ซ่ึงผลของการวิจัยคาดว�าจะนําไปใช�ประโยชน.ได� 

1.เพ่ือเปCนแนวทางนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงประกอบด�วยการ
ระบุปWญหานโยบาย, การกําหนดเปCนวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเปCน
นโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบายเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

2.เพ่ือเปCนข�อมูลท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีโดยใช�หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม�ซ่ึง
ประกอบด�วยการนําองค.กร, การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร., การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�
มีส�วนได�เสีย, การวัด การวิเคราะห. และการจัดการความรู�, การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล, การจัดการ
กระบวนการ มาใช�เพ่ือความเหมาะสมในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

3.ทําให�ทราบถึงนโยบายสู�การการปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� โดยระบุได�ท้ัง 2 ตัวแปรได�อย�างมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะทําให�มีข�อมูลในเชิง
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ประจักษ.สามารถนํามาใช�กับพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�ซ่ึงจะเกิดผลดีต�อการนํานโยบาย
ของรัฐบาลไปปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอย�างยั่งยืน 
 
 
 
 



1 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการศึกษา ค�นคว�าข�อมูล เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และข�อ
ค�นพบทางการวิจัยท่ีเก่ียวข�องในเรื่อง นโยบายสู*การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม* โดยมีจุดมุ*งหมายเพ่ือให�ศึกษาวิเคราะห2ข�อมูลต*างๆ ได�อย*างลึกซ้ึง
และ สามารถเสนอนโยบายสู*การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดโดยใช�หลักการจัดการภาครัฐ
แนวใหม*ท่ีเป7นองค2รวมได� ซ่ึงผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าข�อมูลเพ่ือให�ปรากฏเป7นข�อเท็จจริงและสนับสนุน
แนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ให�มีความถูกต�อง ชัดเจน โดยได�มีการกําหนดประเด็นการนําเสนอดังนี้ 
 

2.1แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
  2.1.1แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการระบุป;ญหานโยบาย 

2.1.2แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดเป7นวาระสําหรับการตัดสินใจ 
2.1.3แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย 
2.1.4แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประกาศเป7นนโยบาย 
2.1.5แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประเมินผลนโยบาย 

2.2แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม( 
2.2.1แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนําองค2กร 
2.2.2แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ2 
2.2.3แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส*วนได�เสีย 
2.2.4แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวัด การวิเคราะห2 และการจัดการความรู� 
2.2.5แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมุ*งเน�นทรัพยากรบุคคล 
2.2.6แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการกระบวนการ 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
  2.3.1งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการระบุป;ญหานโยบาย 
  2.3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการการกําหนดเป7นวาระสําหรับการตัดสินใจ 

2.3.3งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย 
2.3.4งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการประกาศเป7นนโยบาย 
2.3.5งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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2.3.6งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินผลนโยบาย 
2.4งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม( 

2.4.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการนําองค2กร 
2.4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ2 
2.4.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส*วนได�เสีย 
2.4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวัด การวิเคราะห2 และการจัดการความรู� 
2.4.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการมุ*งเน�นทรัพยากรบุคคล 
2.4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการกระบวนการ 

 2.5 ข�อมูลเก่ียวกับยาเสพติด 
2.5.1 ความเป7นมาของการแพร*ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย 
2.5.2 ความหมายและประเภทของยาเสพติด 
2.5.3 ยาเสพติดกับป;ญหาอาชญากรรม 
2.5.4 สาเหตุท่ีทําให�มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
2.5.5กลุ*มการค�ายาเสพติด 

2.6 ข�อมูลท่ัวไปอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม( 
 
2.1แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 

ความหมายนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะ (อังกฤษ: public policy) หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทํา หรือ

การเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลได�ทําการตัดสินใจและกําหนดไว�ล*วงหน�า เพ่ือชี้นําให�มี
กิจกรรมหรือการกระทําต*าง ๆ เกิดข้ึน เพ่ือให�บรรลุเปNาหมายท่ีได�กําหนดไว� โดยมีการวางแผน การ
จัดทําโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการดําเนินงาน ให�บรรลุวัตถุประสงค2ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ด�วยวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง เหมาะสม สอดคล�องกับสภาพความเป7นจริง และความต�องการของ
ประชาชน ผู�ใช�บริการในแต*ละเรื่อง 
           ความหมายของนโยบายสาธารณะนั้น  มีนักวิชาการหลายท*านได�ให�ความหมายไว�หลาย
ความหมายด�วยกัน  ดังต*อไปนี้ 

Thomas R. Dye (1984, p. 1-3)  ได�ให�ความหมายของคําว*า นโยบายสาธารณะไว�ว*า เป7น
กิจกรรมท่ีรัฐบาลสามารถเลือกท่ีจะกระทําหรือไม*กระทําก็ได� สําหรับส*วนท่ีรัฐเลือก ท่ีจะกระทํานั้นจะ
ครอบคลุมกิจกรรมต*าง ๆ ท้ังหมดของรัฐบาลท้ังกิจกรรมท่ีเป7นกิจวัตร และท่ีเกิดข้ึนในบางโอกาส ซ่ึงมี
วัตถุประสงค2ให�กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําบรรลุเปNาหมายด�วยดี ในการให�การบริการแก*
สมาชิกในสังคมในส*วนท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม*กระทําก็ถือว*าเป7นสาระสําคัญของนโยบาย และยังได�
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กล*าวถึงคุณสมบัติ เปNาหมายของ นโยบายสาธารณะเพ่ิมเติมอีก ดังนี้สามารถทําการประเมินผล
กระทบต�านสิ่งแวดล�อมท่ีมีต*อนโยบายได�สามารถวิเคราะห2ถึงปรากฏการณ2ต*างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
นโยบายโดยขบวนการทางการเมืองสามารถตรวจสอบผลลัพธ2ต*างๆ ท่ีเกิดจากนโยบายท่ีเป7นผลมา
จากระบบการเมืองสามารถทําการประเมินผลกระทบจากนโยบายท่ีมีต*อสังคมท้ังในเชิงท่ีคาดคิด 
ประมาณการไว�แล�วและผลท่ีจะเกิดโดยไม*ได�คาดคิด 

Eyestone (1971, p. 18) ได�ให�ความหมายว*า นโยบายสาธารณะ คือ ความสัมพันธ2 ระหว*าง
องค2การของรัฐกับสิ่งแวดล�อมขององค2การ ซ่ึงเป7นความหมายท่ีค*อนข�างกว�างและยากท่ีจะเข�าใจ
ความหมายท่ีแท�จริง เพราะสิ่งแวดล�อมขององค2การอาจหมายถึง สิ่งแวดล�อมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง ส*วนองค2การของรัฐ อาจมีความหมายครอบคลุมองค2การ ท้ังหมดของรัฐ ส*วนลักษณะ
ของความสัมพันธ2ระหว*างองค2การของรัฐกับสิ่งแวดล�อมของ องค2การก็อาจมีหลายลักษณะ 

Lasswell and Kaplan (1970, p. 71) ให�ความหมายไว�ว*านโยบายสาธารณะหมายถึง การ
กําหนดเปNาประสงค2 (goals) ค*านิยม (values) และการปฏิบัติ (practices) ของโครงการของรัฐ เป7น
การระบุอย*างชัดเจนว*า กิจกรรมท่ีเป7นแผนงานหรือโครงการของรัฐท่ีเรียกว*า นโยบายสาธารณะนั้น 
จะต�องสอดคล�องกับค*านิยมของสังคม รวมถึงแนวทางปฏิบัติท่ีจะทําให�บรรลุเปNาหมาย แนวความคิด
ของ Lasswell and Kaplan จึงให�ความชัดเจนเก่ียวกับ สาระสําคัญของนโยบายสาธารณะพอสมควร 

Lynton Caldwell (1970p.1)ให�ความหมายไว�ว*านโยบายสาธารณะหมายถึง บรรดาการ
ตัดสินใจอย*างสัมฤทธิผลท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมต*างๆ ท่ีสังคมจะเข�าดําเนินการยินยอมอนุญาตหรือท่ี
จะห�ามมิให�กระทํา ซ่ึงการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายต*างๆนั้น อาจแสดงออกได�หลายรูปแบบด�วยกัน
เช*น ในรูปของคําแถลงการณ2 ตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ หรือคําพิพากษา เป7นต�น 

Ira Scharkansky(1970p.1) นโยบายสาธารณะหมายถึง กิจกรรมต*างๆ ท่ีรัฐบาล หรือ
องค2กรของรัฐจัดทําข้ึน อาทิ การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมาย และการบังคับใช�กฎหมาย
ต*างๆ และการจัดพิธีกรรมอันถือเป7นสัญลักษณ2ของสังคมเป7นต�นกิจกรรมดังกล*าวครอบคลุม 3 
ประเด็น ดังนี้ 

-  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับบริการสาธารณะด�านต*าง ๆ  
-  กิจกรรมนั้นต�องมีกฎข�อบังคับสําหรับบุคคลและหน*วยงานในการปฏิบัติกิจกรรมต*าง ๆ  
-  กิจกรรมนั้นเก่ียวข�องกับการควบคุมกระบวนการกําหนดนโยบายหรือ การกระทําทาง

การเมืองอ่ืน ๆ 
William Greenwood (1965 p.2) ให�ความหมายไว�ว*านโยบายสาธารณะหมายถึง การ

ตัดสินใจข้ันต�นเพ่ือท่ีจะกําหนดแนวทางกว�างๆ เป7นการท่ัวไป เพ่ือนําเอาไปเป7นแนวทางให�การ
ปฏิบัติงานต*างๆ เป7นไปอย*างถูกต�องและบรรลุวัตถุประสงค2ท่ีได�กําหนดไว� 
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      Friedrich (1963, p.70) ได�ให�ความเห็นว*า นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข�อเสนอท่ีเก่ียวกับ
การกระทําของบุคคล กลุ*มบุคคล หรือรัฐบาลภายใต�สิ่งแวดล�อมท่ีประกอบไปด�วย ป;ญหาอุปสรรค
และโอกาส ซ่ึงนโยบายจะถูกนําเสนอเพ่ือนําไปใช�ประโยชน2ในการแก�ไขป;ญหาของประชาชน การ
กําหนดนโยบายนั้นมิได�เป7นการกระทําท่ีเกิดข้ึนอย*างฉับพลันทันด*วน แต*นโยบายส*วนใหญ*จะต�องผ*าน
การพิจารณาเป7นข้ันตอน ซ่ึงจะมีฝpายบริหารเข�ามามีบทบาทอย*างสําคัญกับฝpายการเมืองในการ
กําหนดนโยบาย 

Easton (1953, p.129) ให�ความหมายไว�ว*านโยบายสาธารณะหมายถึง อํานาจในการจัดสรร 
คํานิยมของสังคมท้ังหมดและผู�ท่ีมีอํานาจในการจัดสรร ก็คือ รัฐบาลและสิ่งท่ีรัฐบาล ตัดสินใจท่ีจะ
กระทําหรือไม*กระทําเป7นผลมาจากการจัดสรรค*านิยมของสังคม 
 สมบัติ ธํารงธัญวงศ2(ม.ป.ป., หน�า 2) กล*าวว*า นโยบายสาธารณะจะต�องเป7นกิจกรรม ท่ี
กระทําโดยรัฐบาล การตัดสินใจเลือกท่ีจะกระทําของรัฐบาลตองคํานึงถึงคุณค*าของสังคมเป7นเกณฑ2
โดยม*งท่ีจะตอบสนองความด�องการของประชาชนเป7นหลัก  
 กุลธน ธนาพงศธร (ม.ป.ป., หน�า 59) ได�แสดงทัศนะของนโยบายสาธารณะว*า ไม*ว*าจะเป7น
การ พิจารณาให�ความหมายในแง*มุมใดก็ตาม นโยบายของรัฐก็คือ แนวทางกว�าง ๆ ท่ีรัฐบาล ของ
ประเทศหนึ่ง ๆ ได�กําหนดข้ึนเป7นโครงการ แผนการ หรือหมายกําหนดการเอาไว� ล*วงหน�า เพ่ือเป7น
หนทางชี้นําให�การปฏิบัติต*าง ๆ ตามมา ท้ังนี้เพ่ือให�บรรลุถึงเปNาหมาย และวัตถุประสงค2ท่ีได�วางไว�
ตลอดจนเพ่ือธํารงรักษาหรือเพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน2 ของชาตินั้น ๆ    
      มยุรี อนุมานราชธน (2549) ได�แสดงทัศนะของนโยบายสาธารณะว*า หมายถึง กิจกรรม หรือ 
การกระทําของรัฐบาลและมติการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลได�ทําการตัดสินใจและกําหนดไว�
ล*วงหน�า เพ่ือชี้นําให�มีกิจกรรมหรือหรือการกระทําต*างๆ เกิดข้ึน เพ่ือให�บรรลุเปNาหมายหรือ
วัตถุประสงค2ท่ีกําหนดไว� โดยมีการวางแผน การจัดทําโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการ
ดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค2ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด�วยวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง เหมาะสมสอดคล�อง
กับสภาพความเป7นจริง และความต�องการของประชาชนหรือผู�ใช�บริการในแต*ละเรื่อง 
 สร�อยตระกูล (ติวยานนท2) อรรถมานะ (2543, หน�า 144) ได�กล*าวว*า นโยบายสาธารณะของ
ภาครัฐบาลและนโยบายสาธารณะของหน*วยงานเอกชนท่ีมิได�แสวงหากําไร และมิได�สังกัดใน
ภาครัฐบาล โดยนํามาผสมผสานกันอันมีรัฐบาลเป7นแกนนําในการกําหนดนโยบายสาธารณะอัง
ครอบคลุม ซ่ึงมีการบ*งถึงแนวทางในการปฏิบัติงานหรือโครงการ โดยมีการกําหนดเปNาหมาย (และ/
หรือป;ญหาในสังคม) แลวิธีการเพ่ือให�บรรลุผล ท้ังนี้เพ่ือรัฐจะได�จัดสรรคุณค*าต*าง ๆ ให�แก*สังคมโดย
ส*วนรวม ในขณะเดียวกันองค2การท่ีมิได�แสวงหากําไรและมิได�สังกัดกับรัฐบาลก็จะได�ช*วยรัฐบาล
ปฏิบัติงานเพ่ือสาธารณประโยชน2ด�วยดังนั้นจึงสรุปได�ว*า นโยบายสาธารณะ เป7นแนวทางปฏิบัติของ
รัฐบาล มีวัตถุประสงค2แน*นอน อย*างใดอย*างหนึ่ง หรือหลายอย*าง เพ่ือแก�ป;ญหาในป;จจุบัน เพ่ือ
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ปNองกันป;ญหาในอนาคตหรือเพ่ือก*อให�เกิดผลท่ีพึงปรารถนา ตลอดจนรัฐบาลมีความจริงใจท่ีจะให�
นําไปปฏิบัติ และผลจากการนําไปปฏิบัติแล�วอาจจะประสบความสําเร็จหรือล�มเหลวก็ได� 
 ทินพันธ2 นาคะตะ (ม.ป.ป., หน�า 45 อ�างถึงใน วรเดช จันทรศร และณัฐฐา วินิจนัยภาค, 
2539,หน�า 152) ได�กล*าวไว�ว*า นโยบายของรัฐ หมายถึง สิ่งสําคัญสองประการ ประการแรก คือ 
แนวทางในการปฏิบัติของรัฐบาล ประการท่ีสอง คือ โครงการท่ีสําคัญ ๆ ซ่ึงรัฐบาล จะต�องจัดให�มีข้ึน 
ด�วยการกําหนดเปNาหมายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุสิ่งดังกล*าวนั้น 
      ปsยะนุช เงินคล�าย (ม.ป.ป., หน�า 6) กล*าวว*า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางหรือ 
กิจกรรมต*าง ๆ ท่ีรัฐบาลหรือหน*วยงานของรัฐตัดสินใจว*าจะทําหรือไม*ทํา ภายใต�อํานาจ หน�าท่ีและ
ความรับผิดชอบโดยกําหนดเป7นหลักการ แผนงานหรือโครงการ เพ่ือก*อประโยชน2แก*สังคมและ
ส*วนรวม 
      กวี รักษ2ชน (2541, หน�า 3) กล*าวว*า นโยบายมีความหมาย 2 ลักษณะท่ีมี ความสัมพันธ2กัน 
ลักษณะท่ีหนึ่งมีความหมายถึงกิจกรรม (activities) ส*วนอีกลักษณะ หนึ่งจะมีความหมายในฐานะท่ี
เป7นศาสตร2 (science) ซ่ึง 2 ลักษณะจะมีดวามสัมพันธ2 กัน กล*าวคือ นโยบายสาธารณะในฐานะท่ี
เป7นศาสตร2จะทําการศึกษาจากนโยบายสาธารณะท่ีเป7นกิจกรรมแล�วนํามาสะสมกันเป7นความรู�หรือ
เป7นวิชา (subject) เพ่ือประโยชน2ในการศึกษาท่ีจะได�ทําให�การกําหนดนโยบายในฐานะท่ีเป7นกิจกรรม 
บรรลุผลอย*างมีประสิทธิภาพต*อไป 
      ทศพร ศิริสัมพันธ2 (2539) กล*าวว*า นโยบายสาธารณะหมายถึง นโยบายท่ีถูกกําหนดโดย
รัฐบาล ซ่ึงอาจเป7นองค2การหรือตัวบุคคลท่ีมีอํานาจหน�าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต�ระบบการเมือง
นั้นๆ ท้ังนี้นโยบายสาธารณะจะครอบคลุมต้ังแต*สิ่งท่ีรัฐบาลจะกระทําหรือไม*กระทํา การตัดสินใจของ
รัฐบาลในการแบ*งสรรทรัพยากรและสิ่งท่ีมีคุณค*าในสังคม รวมถึงผลผลิตและผลลัพธ2ท่ีเกิดข้ึนจริง 

กระมล ทองธรรมชาติ (2538, หน�า 32 อ�างถึงใน กุลธน ธนาพงศธร ม.ป.ป., หน�า 58) ได� 
กล*าวถึงนโยบายว*า คือ แนวทางท่ีแต*ละประเทศได�เลือกปฏิบัติไปเพ่ือให�บรรลุถึงวัตถุประสงค2อย*างใด
อย*างหนึ่งท่ีกําหนดไว�อันเป7นวัตถุประสงค2ท่ีเชื่อกันว*าถ�าทําได�สําเร็จก็จะเป7นผลดีต*อประเทศของตน 
โดยท่ัวไปนั้นรัฐบาลของประเทศจะตัดสินใจเลือกปฏิบัตินโยบายท่ีมีการเสี่ยงภัยน�อยท่ีสุดปฏิบัติได�ง*าย
ท่ีสุดและเป7นประโยชน2ต*อชาติ มากท่ีสุด 
      ถวัลย2 วรเทพพุฒิพงษ2 (2536, หน�า 2) กล*าวว*า นโยบายสาธารณะเป7นแนวทางปฏิบัติของ
รัฐบาล มีวัตถุประสงค2แน*นอนอย*างใดอย*างหนึ่งหรือหลายอย*าง เพ่ือแก�ป;ญหาในป;จจุบัน หรือปNองกัน
ป;ญหาในอนาคต และเพ่ือก*อให�เกิดผลท่ีพึงปรารถนา 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533, หน�า 1) ได�กล*าวว*า กิจกรรมทุกประเภทไม*ว*าจะเป7นระดับใด
ในหน*วยงานใด ล�วนมีกําเนิดมาจากความคิดอันเป7นกรอบนําทางว*าควรจะทําอะไร เม่ือใด ท่ีไหน โดย
ใคร และอย*างไร หากปราศจากทิศทางท่ีแน*นอนชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล ความคิด
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หรือเจตนาก็เกิดข้ึนก*อนเช*นเดียวกัน จากนั้นค*อย ๆ พัฒนาชัดเจนข้ึน กลายเป7นกรอบกําหนดทิศทาง
และแนวทางการดําเนินกิจกรรมต*าง ๆ ของรัฐบาล ซ่ึงในความหมายกว�าง ๆ คือ นโยบายของรัฐบาล
หรือนโยบายสาธารณะ(public policy) นั่นเอง 

พิทยา บวรวัฒนา ( 2529) นโยบายสาธารณะ เป7นวิชาท่ีพยายามศึกษาว*ารัฐบาลเลือกทํา 
และไม*ทําอะไร เพราะเหตุใด รัฐบาลมีแนวทางปฏิบัติอย*างไร และการกระทําของรัฐบาลก*อให�เกิดผล
อะไรบ�าง กล*าวอีกนัยหนึ่ง การศึกษานโยบายสาธารณะ เป7นไปเพ่ือทราบเหตุและผลของนโยบาย 
เหตุของนโยบายมีอะไรบ�าง ป;จจัยอะไรบ�างเป7น ตัวกําหนดนโยบาย ผลของนโยบายสารธารณะมี
อะไรบ�าง นโยบายของรัฐบาลสามารถแก�ไขบรรเทาป;ญหาในสังคมมากน�อยแค*ไหนอย*างไร 
      อาทิตย2 อุไรรัตน2 (2526) นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางท่ีรัฐบาลได�ตัดสินใจเลือกแล�ว
ว*าจะนําไปสู*เปNาหมายท่ีต�องการได�อย*างเหมาะสมและเป7นไปได�ในสถานการณ2แวดล�อมของสังคม 
 อมร รักษาสัตย2 (2518) นโยบายสาธารณะ หมายถึง การกําหนดเปNาหมายท่ีต�องการจะไปถึง 
หลักการและกลวิธีท่ีจะหาทางปฏิบัติการให�บรรลุเปNาหมายนั้น และการเตรียมการสนับสนุนต*างๆ 
เพ่ือสามารถลงมือปฏิบัติการตามหลักการและกลวิธีท่ีวางไว� 
 สุชาติ จุฑาสมิต (2517) นโยบายสาธารณะ หมายถึง เป7นแนวทางท่ีรัฐบาลของแต*ละ
ประเทศได�เลือกปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุถึงวัตถุประสงค2 ซ่ึงคิดว*าถ�าทําสําเร็จได�จะเป7นการดีแก*ประเทศตน 
       จากคํานิยาม หรือความหมายดังกล*าวข�างต�น สามารถผนวกรวมเอาแนวคิดของ นักวิชาการ
ท้ังหมดเข�าด�วยกัน พอสรุปได�ว*านโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางปฏิบัติ อย*างกว�าง ๆ ท่ีรัฐบาล
ประกาศหรือตัดสินใจเลือกว*าจะกระทํา หรือไม*กระทําอันจะเป7น เครื่องชี้แนวทางปฏิบัติท่ีจะทําให�
บรรลุผลงานตามเปNาหมายหรือวัตถุประสงค2ท่ีวางไว� ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการสนองตอบความต�องการของ
ประชาชนโดยส*วนรวมเป7นหลัก 
 
 องค4ประกอบของนโยบายสาธารณะ จําแนกออกเป7น 4 ประการ (อาทิตย2 อุไรรัตน2 2526 
หน� า  11-13  อ� า ง ถึ ง ใน  เอกสารการสอนชุดวิ ชา  น โยบายสาธารณะและการวางแผน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548) คือ 

1. นโยบายสาธารณะจะต�องมีเปNาหมายท่ีชัดเจนสิ่งใดก็ตามท่ีจะยอมรับได�ว*าเป7น 
นโยบายสาธารณะได�นั้นจะต�องมีเปNาหมายท่ีชัดเจนเป7นองค2ประกอบอันดับแรก และเปNาหมายนั้นๆ 
จะต�องสอดคล�องหรือตอบสนองตรงตามความต�องการของประชาชนเป7นส*วนรวม เปNาหมายใดท่ีเป7น
การตอบสนองตรงตามความต�องการของประชาชนเป7นส*วนรวม เปNาหมายใดท่ีเป7นการตอบสนอง
โดยเฉพาะต*อบุคคลหรือกลุ*มบุคคลใดโดยเฉพาะแล�วย*อมถือได�ว*าเป7นเปNาหมายท่ีไม*ถูกต�องของการ
บริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย และไม*อาจยอมรับได�ว*าเป7นเปNาหมายท่ีแท�จริงของนโยบาย
สาธารณะ 
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2.นโยบายสาธารณะจะต�องมีลักษณะเป7นแนวทางหรือหลักการท่ีประสงค2จะให�เป7น 
เปNาหมายท่ีกําหนดไว�เพ่ือให�สามารถบรรลุผลสําเร็จได� เปNาหมายใดๆ ท่ีได�กําหนดไว�อย*างชัดเจนใน
นโยบายนั้น ย*อมจะต�องมีวัตถุประสงค2หรือความปรารถนาท่ีจะให�บรรลุผลสําเร็จได� ซ่ึงการท่ีจะให�
บรรลุผลสําเร็จดังกล*าว จะต�องมีการกําหนดแนวทางหรือหลักการเพ่ือนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติ และ
รายละเอียดต*างๆ ท่ีกําหนดไว�เป7นแนวทางหรือหลักการนั้นจะต�องกําหนดเอาไว�ในนโยบายสาธารณะ
ด�วย ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงควรท่ีจะมีข�อความท่ีอธิบายถึงขอบเขต บรรยากาศตลอดจนลักษณะ
ของการปฏิบัติต*างๆ ตามท่ีต�องการ ซ่ึงลักษณะของรายละเอียดต*างๆ เหล*านี้จะต�องเป7นเรื่องท่ีมีผล
เป7นการท่ัวไป มิใช*ก*อให�เกิดผลเฉพาะกรณี หรือเฉพาะต*อบุคคล หรือกลุ*มบุคคลใดเท*านั้น 
 3.นโยบายสาธารณะนั้น โดยแท�จริงแล�วก็คือทางเลือกทางหนึ่งของการตัดสินใจเพ่ือให�มีการ
กระทําหรืองดเว�นไม*กระทําการอย*างใดอย*างหนึ่งของรัฐบาล ดังนั้น แนวทางเลือกในการตัดสินใจจึง
เป7นองค2ประกอบอีกประการหนึ่งของนโยบาย และการเลือกแนวทางเลือกใดนั้น จะต�องผ*านการ
พิจารณาตัดสินใจอย*างสุขุม รอบคอบแล�วว*าเป7นแนวทางท่ีนําไปสู*ผลสําเร็จตามเปNาหมายได�อย*างดี
ท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด และถูกต�องมากท่ีสุด 
 4.นโยบายท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะต�องเป7นสิ่งท่ีอยู*ในวิสัยท่ีน*าจะเป7นไปได�ในสภาพแวดล�อมทาง
สถานท่ีและตามกาลเวลาท่ีเป7นอยู*ในขณะนั้น ดังนั้น ความเป7นไปได�ในการนําเอานโยบายไปปฏิบัติจึง
เป7นองค2ประกอบอีกประการหนึ่งของนโยบาย ซ่ึงถ�าหากมีสิ่งใดก็ตามท่ีกําหนดข้ึนแล�วไม*อยู*ในวิสัยท่ี
จะกระทําให�สําเร็จได� สิ่งนั้นก็มิใช*นโยบายสาธารณะ แต*จะเป7นเพียงความเพ�อฝ;นหรือความปรารถนา
ลมๆ แล�งๆ มากว*า 
 หลักเกณฑ4และวิธีการจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ ( เอกสารการสอนชุดวิชา 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548 หน�า 23-31) 
 โดยท่ัวไปแล�ว นโยบายสาธารณะสามารถจําแนกออกเป7นประเภทต*างๆ ได�ด�วยวิธีการท่ี
แตกต*างกันหลายวิธีตามทรรศนะของนักวิชาการแต*ละคน ดังนั้นการท่ีประเทศหนึ่งๆ จะใช�หลักเกณฑ2
และวิธีการใดในการจําแนกประเภทของนโยบายในประเทศของตนนั้น ย*อมข้ึนอยู*กับวัตถุประสงค2
และความพึงพอใจของผู�นําประเทศในขณะนั้นเป7นสําคัญ ดังนั้น ในการศึกษาถึงประเภทของนโยบาย
สาธารณะในท่ีนี้ จึงจําเป7นจะต�องศึกษาทําความเข�าใจถึงหลักเกณฑ2และวิธีการจําแนกประเภททุก
ประการตามท่ีนักวิชาการท้ังหลายได�เสนอแนะเอาไว� เพ่ือท่ีจะได�ทราบถึงหลักเกณฑ2และวิธีการ
เหล*านั้นท้ังหมดได� และจะได�สามารถเปรียบเทียบหาความคล�ายคลึงและความแตกต*างได� 
 ในบรรดาทรรศนะของนักวิชาการต*างๆ ท่ีเสนอแนะถึงหลักเกณฑ2และวิธีการจําแนกประเภท
ของนโยบายสาธารณะเอาไว�นั้น พอสรุปได� 4 ประการ คือ 
 1.การจําแนกประเภทตามเนื้อหาและวัตถุประสงค2ของนโยบาย จากากรสํารวจงานเขียน
ต*างๆ ของนักวิชาการท่ีใช�หลักเกณฑ2ในเรื่องเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค2ของนโยบายในการจําแนก
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ประเภทของนโยบายสาธารณะนั้น พบเห็นได�ว*ามีการแบ*งออกเป7น  2  กลุ*มความคิดสําคัญๆ คือ  1.1 
กลุ*มแรก เป7นการจําแนกประเภทเพ่ือใช�ศึกษาวิเคราะห2ป;ญหาต*างๆ ของสังคมอเมริกันโดยเฉพาะ 
โดยมีจุดมุ*งหมายสําคัญเพ่ือศึกษาถึงนโยบายสาธารณะต*างๆ ของสหรัฐอเมริกาเท*านั้น โดยไม*คํานึงถึง
นโยบายสาธารณะท่ีเป7นอยู*ในประเทศอ่ืนๆ ว*ามีอยู*อย*างไรบ�าง ตัวอย*างของนักวิชาการท่ีได�จําแนก
ประเภทของนโยบายโดยใช�หลักเกณฑ2ดังนี้ คือ ธีโอดอร2โลวาย( Theodore Lowi) ได�จําแนกนโยบาย
ออกเป7น 3 ประเภท (Lowi, 1968 p.667-715) คือ 
 1.1.1 นโยบายเก่ียวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ2 ( Regulatory policy )ได�แก* นโยบายใดๆ 
ก็ตามท่ีมีเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค2เพ่ือต�องการจัดระเบียบของสังคมให�อยู*ในสภาพท่ีสงบ
เรียบร�อย ประชาชนมีการดํารงชีวิตท่ีปกติสุข ปราศจาการกดข่ีข*มเหง เอารัดเอาเปรียบกัน 
 1.1.2 นโยบายเก่ียวกับการกระจายทรัพยากร ( Distributive policy ) เป7นนโยบายประเภท
ท่ีมีวัตถุประสงค2เพ่ือจัดรายละเอียดเก่ียวกับการกระจายทรัพยากรต*างๆ ของรัฐ ไม*ว*าจะเป7น
ทรัพยากรด�านเศรษฐกิจ (เช*น สินค�า บริการ) ทรัพยากรทางการเมือง (เช*น เกียรติยศ ชื่อเสียง) 
ทรัพยากรทางสังคม (เช*น ค*านิยมและสถานะทางสังคม) หรือทรัพยากรอ่ืนใดก็ตามให�แก*สมาชิกของ
สังคมอย*างเป7นธรรมและท่ัวถึงกัน ท้ังนี้ โดยรัฐจะต�องยื่นมือเข�าเป7นผู�ดําเนินการจัดกระจายทรัพยากร
เหล*านี้เสียเอง แทนท่ีจะปล*อยให�แต*ล*ะคน แต*ล*ะกลุ*ม ต*างยื้อแย*ง ฉกฉวยเอากันเอง ตัวอย*างของ
นโยบายประเภทนี้ เช*น นโยบายการประกันสังคม 
 1.1.3 นโยบายเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม* ( Redestributive policy ) เป7น
นโยบายประเภทท่ีมีวัตถุประสงค2เพ่ือท่ีจะดําเนินการจัดสันป;นส*วนในทรัพยากรต*างๆ เสียใหม*อีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือให�เกิดความเป7นธรรมทางสังคมและความสงบสุขของบ�านเมือง ซ่ึงนโยบายประเภทนี้มักจะมี
การดําเนินการอยู*เป7นระยะๆ ตามภาวการณ2เปลี่ยนแปลงของสังคม ตัวอย*างเช*น นโยบายเก่ียวกับ
ภาษีอากร เป7นต�น 
 1.2 กลุ*มท่ีสอง เป7นการจําแนกประเภทนโยบายสาธารณะโดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบนโยบายของประเทศอ่ืนๆ กับของสหรัฐอเมริกา นักวิชาการท่ีให�ทรรศนะในเรื่องนี้ คือ 
Gabriel Almond & G. Bingham powell ซ่ึงท้ังสองได�ร*วมกันจําแนกประเภทของนโยบายออกเป7น 
4 ประเภท (Almond &powell, 1960 p.17) คือ 
  1.2.1 นโยบายเก่ียวกับการจักระเบียบกฎเกณฑ2 
  1.2.2 นโยบายเก่ียวกับการกระจายทรัพยากร 
  1.2.3 นโยบายเก่ียวกับการดึงดูดหรือถนอมประโยชน2บางอย*างมาจากประชาชน 
  1.2.4 นโยบายเก่ียวกับสัญลักษณ2 
 2.จําแนกประเภทตามกระบวนการของนโยบาย มีนักวิชาการคนสําคัญได�จําแนกประเภท
ของนโยบายสาธารณะตามหลักเกณฑ2เรื่องกระบวนการของนโยบายมีอยู*อย*างน�อย 2 คน คือ 
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 2.1 ไอรา ชาร2แคนสก้ี ได�จําแนกกระบวนการนโยบายออกเป7น 3 ประการ คือ (Ira 
Sharkansky, 1970p.63) 
  2.1.1 ข้ันนโยบายสาธารณะ (Public policy) เป7นข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรม
ใดๆ ก็ตามของรัฐบาลท่ีตั้งใจเอาไว�ว*าต�องการจะกระทําเช*นนั้นเพ่ือให�ได�มาซ่ึงนโยบายสาธารณะ 
  2.1.2 ข้ันผลิตของนโยบาย (Policy outputs) เป7นข้ันตอนท่ีแสดงให�เห็นถึงระดับ
ต*างๆ ของการบริหารนโยบายอันเป7นผลผลิตมาจากการดําเนินการต*างๆ ของรัฐบาล 
  2.1.3 ข้ันผลกระทบของนโยบาย (Policy impacts) เป7นข้ันตอนท่ีแสดงให�เห็นถึง
ผลสะท�อนท่ีเกิดข้ึนจาการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินอกเหนือไปจากผลผลิตของนโยบายท่ีได�รับ
แล�ว ซ่ึงผลกระทบของนโยบายนี้อาจจะเป7นผลกระทบในเชิงบวก (positive) หรือเชิงลบ (negative) 
ก็ได� รวมท้ังอาจจะเป7นผลกระทบท่ีผู�กําหนดนโยบายได�คาดหมายไว�แล�วล*วงหน�า (expected 
impact) หรือท่ีมิได�คาดหมายไว�ก*อนล*วงหน�า (unexpected impact) ก็ได� 
 2.2 เยเฮชเกิลดรอร2 ได�จําแนกกระบวนการนโยบายออกเป7น 3 ประการ คือ (Dror, 
1968p.14) 
  2.2.1 ข้ันกําหนดนโยบายต�นแบบ (Metapolicy making stage ) การกําหนด
นโยบายต�นแบบก็คือ การตัดสินใจกําหนดนโยบายว*าจะให�มีการกําหนดนโยบายสาธารณะอะไรบ�าง 
และโดยวิธีอย*างไร 
  2.2.2 ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย (Policy making stage) เป7นข้ันตอนแก�ไข
ป;ญหาปลีกย*อยเฉพาะด�านของสังคม มิใช*เป7นการแก�ไขป;ญหาใหญ*ท้ังหมดของสังคม 
  2.2.3 ข้ันภายหลังการกําหนดนโยบายแล�ว (Postpolicy making stage) หลังจากท่ี
มีการกําหนดนโยบายอย*างใดอย*างหนึ่งข้ึนเสร็จเรียบร�อยแล�ว มิได�หมายความว*าภารกิจต*างๆ ของผู�
กําหนดนโยบายได�สิ้นสุดลงแล�ว ในทางตรงกันข�าม ผู�กําหนดนโยบายยังมีภารกิจอ่ืนๆ ท่ีต�องปฏิบัติอีก
ภายหลังจากท่ีได�กําหนดนโยบายสาธารณะแล�ว และการดําเนินการต*างๆ ตามภารกิจเช*นนี้ถือได�ว*า
เป7นอีกข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการกําหนดนโยบายท้ังหมด 
 3. จําแนกประเภทตามขอบข*ายผลกระทบของนโยบาย เป7นการจําแนกประเภทของนโยบาย
โยพิจารณาว*าเม่ือได�มีการกําหนดนโยบายสาธารณะต*างๆ ข้ึนมาแล�ว และได�นําเอานโยบายสาธารณะ
เหล*านั้นนํามาใช�ปฏิบัติ นโยบายแต*ละอย*างได�ก*อให�เกิดผลกระทบไปยังส*วนต*างๆ ของสังคมใน
รูปแบบและลักษณะใด นโยบายใดท่ีก*อให�เกิดผลกระทบในรูปแบบและลักษณะอย*างเดียวกันก็จะจัด
ให�อยู*ในประเภทเดียวกัน ส*วนท่ีมีผลกระทบท่ีแต*ต*างกันไปก็จักให�อยู*อีกประเภทหนึ่ง มีนักวิชาการท่ี
ได�จําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามหลักเกณฑ2และวิธีการเช*นนี้ มีอยู*มากมายหลายคนแต*ใน
ท่ีนี้ขอนํามาอธิบายเป7นตัวอย*างเพียง 2 คน คือ 
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  3.1 ไอรา ชาร2แคนสก้ี ได�จําแนกประเภทโดยพิจารณาถึงผลกระทบของนโยบาย 
กล*าวคือ เป7นการจําแนกประเภทของนโยบายโดยรวมของนโยบายท่ีส*งผลกระทบอย*างเดียวกันไว�เป7น
ประเภทเดียวกัน เช*นนโยบายทางการศึกษา, นโยบายทางหลวง, นโยบายสวัสดิภาพสาธารณะ, 
นโยบายสาธารณะสุข, นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ, นโยบายความปลอดภัยสาธารณะ เป7นต�น 
(Sharkansky, 1970 p.62) 
  3.2 เดวิด อีสตัน เป7นการจําแนกประเภทโดยพิจารณาดูว*านโยบายแต*ละประเภทท่ี
ได�กําหนดข้ึนมาแล�วนั้นได�ส*งผลบังคับใช�ไปยังหมู*ประชาชนกว�างขวางมากน�อยเพียงใด ซ่ึงถ�าหาก
นโยบายใดมีผลบังคับใช�อย*างกว�างขวางแล�ว ก็ย*อมจะก*อให�เกิดผลกระทบได�อย*างกว�างขวาง
เช*นเดียวกัน อีสตันได�จําแนกประเภทของนโยบายออกเป7น 2 ประเภท (Easton, 1953p.129 อ�างถึง
ใน เอกสารการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2548) คือ 
  3.2.1 นโยบายท่ีกําหนดออกมาเพ่ือใช�บังคับต*อบุคคลหรือกลุ*มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
เช*น นโยบายเพ่ิมภาษีท่ีดินย*อมส*งผลกระทบต*อเฉพาะผู�ท่ีเป7นเจ�าของท่ีดินหรือมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
เท*านั้น เป7นต�น 
  3.2.2 นโยบายท่ีมีผลกระทบหรือใช�บังคับกับสมาชิกของสังคมท้ังหมด เช*น นโยบาย
การรักษาความสงบเรียบร�อยภายใน ย*อมท่ีจะบังคับใช�ต*อสมาชิกทุกคนของสังคม หากผู�ใดก*อให�เกิด
ความไม*สงบเรียบร�อยข้ึนในสังคม ก็จะต�องรับโทษตามท่ีกําหนดไว� เป7นต�น 
 4.การจําแนกประเภทตามลักษณะกิจกรรมหรือภารกิจสําคัญของรัฐบาล เป7นการจําแนก
ประเภทโดยพิจารณาถึงขอบเตหรือลักษณะของกิจกรรมสําคัญๆ ท่ีรัฐบาลประเทศนั้นได�กระทําไป ซ่ึง
กิจกรรมของรัฐบาลประเทศหนึ่งอาจแตกต*างมากน�อยไปจากอีกประเทศหนึ่งก็ได� และกิจกรรมแต*ละ
ประเภทก็มีความสําคัญมากน�อยไม*เท*าเทียมกัน ในทรรศนะของ ธอมัส ดาย ได�จําแนกประเภทของ
นโยบายสาธารณะของสหรัฐอเมริกาออกเป7น 12 ประเภทสําคัญๆ (Dye, 1972p.2อ�างถึงใน เอกสาร
การสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548) คือ 
  4.1 นโยบายการปNองกันประเทศ 
  4.2 นโยบายต*างประเทศ 
  4.3 นโยบายการศึกษา 
  4.4 นโยบายสวัสดิการ 
  4.5 นโยบายการรักษาความสงบภายใน 
  4.6 นโยบายนโยบายทางหลวง 
  4.7 นโยบายภาษีอากร 
  4.8 นโยบายเคหะสงเคราะห2 
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  4.9 นโยบายการประกันสังคม 
  4.10 นโยบายสาธารณะสุข 
  4.11 นโยบายพัฒนาชุมชนตัวเมือง 
  4.12 นโยบายทางเศรษฐกิจ 
 
2.1.1แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการระบุป7ญหาของนโยบายสาธารณะ 

(Problem Identification) 
 ในแง*ของหลักการ “นโยบายสาธารณะ” จะมีได�ก็ต*อเม่ือมี “ป;ญหา” ดังกล*าวจะเกิดข้ึนได�ก็
เพราะมีคนจํานวนมากไม*พอใจในเหตุการณ2อย*างใดอย*างหนึ่ง  
 แนวคิดเก่ียวกับป7ญหา 
 ข้ันก*อตัวของนโยบายหรืข้ันกําหนดหรือระบุป;ญหา ข้ันนี้เป7นข้ันตอนแรกของกระบวนการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ โดยท่ัวไปนโยบายสาธารณะจะมีหรือเกิดข้ึนมาได�ก็ต*อเม่ือมีป;ญหา
สาธารณะ (Public problem or problems) เกิดข้ึนก*อน 
 ป;ญหาใดจะถือว*าเป7นป;ญหาสาธารณะ ส*วนใหญ*จะได�แก�ป;ญหาท่ีก*อให�เกิดความไม*พอใจซ่ึง
ถ�าป;ญหาเหล*านี้มีมากเพียงพอก็จะไปกระตุ�นให�ประชาชนหรือผู�ท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
ตระหนักถึงความสําคัญ ขณะเดียวกันมีความพยายามท่ีจะแสวงหาวิธีการแก�ไข ป;ญหาเหล*านี้มักอยู*ใน
เง่ือนไขท่ีสําคัญดังนี้ (Anderson,2000 p.88-92อ�างถึงใน เอกสารการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะ
และการวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548) 
 ประการท่ีหนึ่ง ต�องเป7นป;ญหาท่ีกระตุ�นให�เกิดความพยายามท่ีจะแสวงหาวิธีการแก�ไขจาก
ประชาชน 
 ประการท่ีสอง ป;ญหาท่ีเกิดข้ึนอาจจะมองเห็นโดยประชาชนหรือกลุ*มบุคคลอ่ืนๆ เช*น 
สื่อมวลชน หรืออาจจะมองเห็นโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเป7นผู�ท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบายโดยตรง 
กลุ*มบุคคลเหล*านี้ไม*ว*าจะเป7นกลุ*มใดก็ต*างพยายามแสวงหาวิธีการแก�ไขป;ญหาแทนผู�ได�รับผลกระทบ
โดยตรง เช*น ป;ญหาของชาวนา ระยะแรกๆ ไม*รู�วิธีการเคลื่อนไหวเรียกร�องได�ด�วยตนเองก็จะมีกลุ*ม
หรือฝpายอ่ืนๆ อาทิ กลุ*มนิสิตนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร�องให�แทน 
 ประการท่ีสาม การมองป;ญหาท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไป มุมมองมักจะมีความแตกต*างกันไป ทําให�
เกิดความหลากหลายของมุมมองต*อป;ญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถ�ายิ่งมีความหลากหลายของมุมมองมากข้ึน
มากเท*าไหร* ก็มักจะทําให�การแก�ไขป;ญหายุ*งยากข้ึนเท*านั้น 
 ประการท่ีสี่ การให�คําจํากัดความของป;ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยท่ัวไปมักจะมีความแตกต*างกันไป
ตามช*วงหรือระยะเวลา เช*น ช*วงหนึ่งอาจจะมีการมองว*าพวกลูกครึ่งเป7นป;ญหาสําหรับสังคมไทย 
ต*อมาเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไปก็มองว*าลูกครึ่งไม*ใช*ป;ญหาของสังคม 
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 Thomas R. Dye, (1998 p.317-332 อ�างถึงใน www.kantacandidate.blogsport.com, 
2555) การระบุป;ญหานโยบาย นั้นหมายถึง สิ่งท่ีเรียกร�องให�รัฐบาลต�องปฏิบัติซ่ึงส*วนใหญ*นโยบายมัก
เกิดจากความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต*อนโยบายของรัฐ แต*บางนโยบายก็เกิดจากความคิด
ของผู�นําท่ีให�การสนับสนุนให�เกิดนโยบายนั้น 
 Anderson, (1975 p.26-27อ�างถึงใน www.kantacandidate.blogsport.com, 2555)     
มีแนวคิดเก่ียวกับการระบุป;ญหานโยบายว*า ป;ญหานั้นเป7นป;ญหาสาธารณะหรือไม* ป;ญหานั้นเป7น
วาระของรัฐบาลท่ีต�องกระทําหรือไม* โดยคําว*าป;ญหา ต�องพิจารณาว*าเป7นป;ญหาจริงหรือไม* เพราะ
บางครั้งสิ่งท่ีเราคิดว*าเป7นป;ญหา ความจริงอาจไม*เป7นป;ญหาก็ได� 
 
 อุทัย เลาหวิเชียร (2544 อ�างถึงใน www.kantacandidate.blogsport.com, 2555) การ
กําหนดป;ญหานโยบายสาธารณะจะมีได�ต*อเม่ือมีป;ญหาเกิดข้ึนก*อน และป;ญหาจะเกิดข้ึนได�ก็เพราะมี
คนเป7นจํานวนมากไม*พอใจในเหตุการณ2 อย*างใดอย*างหนึ่ง การท่ีคนส*วนใหญ*เห็นเป7นป;ญหา ควรจะ
ให�กลุ*มคนท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบและกลุ*มอ่ืนๆ เห็นว*าเป7นป;ญหาด�วย การท่ีคนหลายฝpายเห็นป;ญหา
อันหนึ่งอันเดียวกันและได�มีการเรียกร�องให� แก�ไขป;ญหาดังกล*าว ป;ญหานั้นก็กลายเป7นนโยบาย
สาธารณะ ดังนั้นในข้ันของการกําหนดป;ญหาจึงมีส*วนเก่ียวพันกับหน�าท่ีของการกําหนดนโยบาย 
เพราะป;ญหาจะนําไปสู*การกําหนดนโยบายจึงอาจกล*าวได�ว*าเป7นข้ันตอนเดียวกันกับเรื่องของการ
กําหนดนโยบาย 
 ประเภทของป7ญหา 
 จําแนกประเภทของป;ญหาตามทรรศนะของ Theodore Lowiออกเป7น 3 ประการ(Lowi, 
1964p.677-715 อ�างถึงใน เอกสารการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548) คือ 
 ประการท่ีหนึ่ง เป7นป;ญหาเก่ียวกับ “การจัดระเบียบ กฎเกณฑ2” เช*น ป;ญหาการจัดระเบียบ
สังคม ป;ญหาการักษาความสงสบเรียบร�อยในประเทศ ป;ญหาการทุจริตคอร2รัปชั่นในวงราชการ  
 ประการท่ีสอง เป7นป;ญหาเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรหรือการกระจายทรัพยากร เช*น 
ป;ญหาการจัดสรรและการกระจายทรัพย2สินท่ีมีอยู*ในสังคม ป;ญหาการจัดสรรและการกระจายบริการ
สาธารณะของรัฐในด�านต*างๆป;ญหาการผลิตและการจัดสรรสินค�าและบริการในภาคเอกชน 
 ประการท่ีสาม เป7นป;ญหาเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม* เช*น ป;ญหาเก่ียวกับการปฏิรูป
ท่ีดิน ป;ญหาการจัดสรรทรัพยากรการบริหารระหว*างหน*วยราชการต*างๆ ป;ญหาโครงสร�างภาษีอากร
พิจารณาในมิติของการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีจากบุคคลกลุ*มต*างๆ 
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 กระบวนการก(อตัวของประเด็นป7ญหา 
 ประเด็นป;ญหาท่ีก*อตัวข้ึนจนนําเข�าสู*วาระของนโยบายได� ควรมีลักษณะท่ีสําคัญอย*างใดอย*าง
หนึ่งดังต*อไปนี้ (Cobb & Elder, 1972; Hogwood& Gunn, 1984 p.68 อ�างถึงใน ชัยนันท2ธรณ2 
ขาวงาม, 2556 ) 
 ประเด็นท่ีหนึ่ง ประเด็นป;ญหาท่ีเกิดข้ึนเป7นประจําทุกๆป� เช*น ประเด็นเก่ียวกับงบประมาณ 
 ประเด็นท่ีสอง ประเด็นป;ญหาท่ีเกิดข้ึนในช*วงช*วงใดช*วงหนึ่งอย*างสมํ่าเสมอ เช*น ประเด็น
เก่ียวกับการประกันราคาสินค�าทางการเกษตร 
 ประเด็นท่ีสาม ประเด็นป;ญหาท่ีได�รับการทบทวนใหม* ได�แก* ประเด็นป;ญหาท่ีเกิดข้ึนมาแล�ว
ไม*ได�รับความสนใจ แต*ระยะเวลาต*อมากลับนํามาพิจารณาใหม* เช*น การขุดคอคอด 
 ประเด็นท่ีสี่ ประเด็นป;ญหาท่ีเกิดข้ึนแล�วขยายผลไปเป7นภาวะวิกฤติ จนต�องได�รับการแก�ไข
โดยด*วน หรือคาดว*าประเด็นป;ญหานั้นอาจจะเป7นวิกฤตการณ2ในอนาคต เช*น กากนิวเคลียร2ในช*วง
ทศวรรษท่ี 1980 
 ประเด็นท่ีห�า ประเด็นป;ญหาเฉพาะด�าน เช*น ป;ญหามลภาวะทางอากาศจากฝนกรดและของ
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ป;ญหาการตัดแต*งพันธุกรรม 
 ประเด็นท่ีหก ประเด็นป;ญหาเก่ียวกับความรู�สึก หรือประเด็นป;ญหาท่ีอยู*ในความสนใจของ
ประชาชน ซ่ึงสื่อมวลชนต*างๆให�ความสนใจเป7นพิเศษ เช*นป;ญหาจากยารักษาโรคท่ีทําให�เด็กพิการ
และมีอาการของโรคธาลิโดไมด2(Thalidomide) 
 ประเด็นท่ีเจ็ด ประเด็นป;ญหาท่ีมีผลกระทบต*อเนื่องเป7นลําดับอย*างกว�างขวาง แม�ว*าจะเป7น
เพียงประเด็นป;ญหาเล็กๆ เช*น ผลของยาคุมกําเนิดท่ีก*อมะเร็งบางประเภทในสตรี 
 ประเด็นท่ีแปด ประเด็นป;ญหาเก่ียวกับอํานาจและความชอบธรรมในสังคม เช*น การนัดหยุด
งานและการประท�วงของสหภาพแรงงาน การแบ*งแยกดินแดน 
 ประเด็นท่ีเก�า ประเด็นป;ญหาร*วมสมัย เป7นเรื่องท่ีอธิบายยากแต*ประเด็นป;ญหานี้เป7นท่ีทราบ
รับรู�กันในสังคม เช*น ป;ญหาเมืองชั้นใน ป;ญหาอาชญากรรมในท�องถนน ป;ญหาโรคเอดส2 ป;ญหาคน
ลักลอบเข�าเมืองผิดกฎหมาย และป;ญหาการระบาดของยาเสพติด 
 ในป;จจุบันผู�มีอํานาจตัดสินใจ/ผู�กําหนดนโยบายให�ความสนใจท่ีจะกําหนดวาระนโยบาย ท่ี
เป7นประเด็นป;ญหาด�านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล�อม สําหรับประเด็นป;ญหานโยบายอ่ืนๆ เช*น ด�าน
วิทยาศาสตร2 และด�านการปNองกันประเทศหรือด�านความม่ันคงคงต�องอาศัยข�อมูลจากการวิจัยและ
การอภิปรายอย*างกว�างขวาง จึงจะสามารถนําประเด็นป;ญหานั้นมากําหนดเป7นวาระนโยบายได� 
    
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเ ก่ียวกับการกําหนดเปKนวาระสําหรับการตัดสินใจของนโยบาย
สาธารณะ(Agenda Setting) 
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 ป;ญหานโยบายสาธารณะท่ีได�รับความสนใจและเอาใจใส* ซ่ึงป;ญหาท่ีผู�กําหนดนโยบายให�
ความสนใจหรือเอาใจใส*ได�เลือกหรือถูกบังคับให�เลือกมากําหนดเป7นนโยบายสาธารณะ เราเรียกว*า 
“Policy Agenda” “ระเบียบวาระของนโยบาย” (Hoppe, 1970) 
 Thomas R. Dye (1998, p.317-332)การกําหนดเป7นวาระสําหรับการตัดสินใจหมายถึงการ
กําหนดเป7นวาระหรือการเน�นให�ความสนใจไปยังกลุ*มสื่อมวลชนและข�าราชการในป;ญหาสาธารณะท่ี
ตกลงกันเพ่ือนําไปสู*การตัดสินใจการกําหนดวาระนี้เป7นการระบุถึงป;ญหาของสังคมและกําหนด
ทางเลือกในการแก�ป;ญหาซ่ึงเป7นข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนดนโยบายซ่ึงบีบบังคับให�รัฐบาลต�อง
ตัดสินใจกระทําหรือรัฐบาลไม*ตัดสินใจกระทําตามก็ได� ในข้ันตอนนี้จะมีการระดมความคิดเห็นจาก
สื่อมวลชนด�วยโดยใช�โทรศัพท2หรือหนังสือพิมพ2เพ่ือสื่อสารให�คนส*วนใหญ*ทราบถึงนโยบาย 

Dunn (1994, p.15-16)การกําหนดเป7นวาระสําหรับการตัดสินใจหมายถึง การกําหนด
นโยบายเป7นวาระของรัฐท่ีต�องปฏิบัติมีลักษณะ เช*น ป;ญหาการคัดเลือกและแต*งต้ังตําแหน*งของ
ข�าราชการเป7นป;ญหาท่ีเป7นวาระของรัฐบาลมีหลายป;ญหาท่ีรัฐบาลไม*อาจทําได�ท้ังหมด ในขณะท่ี
ป;ญหาอ่ืนท่ีหยิบยกข้ึนมาหลังจากท่ีล*าช�ามานาน ตัวอย*างเช*น ผู�มีอํานาจโดยชอบธรรมของรัฐและ
ผู�สนับสนุนได�จัดเตรียมกฎหมายส*งไปยังคณะ กรรมการสุขภาพและสวัสดิการเพ่ือศึกษาและอนุมัติ
กฎหมายนั้นยังอยู*กับคณะกรรมการและยังไม*มีการลงคะแนนเสียง 

Anderson (1975, p.26-27) การกําหนดเป7นวาระสําหรับการตัดสินใจหมายถึงเป7นข้ันตอน
ท่ีเป7นการตัดสินใจว*างทางเลือกต*างๆ ท่ีได�วิเคราะห2ไว�แล�วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดหรือนํา
ทางเลือกใดไปบังคับใช�และเป7นสิ่งท่ีต�องการให�เป7นและใครจะเป7นผู�ตัดสินใจนโยบาย 

Cobb & Elder (1972, p.85)ได�ระบุหรือจําแนกการกําหนดเป7นวาระสําหรับการตัดสินใจ 
ว*ามี 2 ประเภท คือ 

ประเภทแรก เป7นโยบายสาธารณะท่ีสมาชิกของชุมชนทางการเ มือง (political 
Community) เห็นว*ามีความสําคัญ Cobb & Elder เรียกประเภทป;ญหานโยบายนี้ว*า “ป;ญหาเชิง
นโยบายสาธารณะของสังคม” หรือ “The Systematic Agenda” ท่ีคนในชุมชนทางการเมืองเห็นว*า
ป;ญหาเหล*านี้ควรจะได�มีการแก�ไข 

ประเภทท่ีสอง เป7นนโยบายท่ีรัฐบาลตลอดจนเจ�าหน�าท่ีของรัฐเห็นว*ามีความสําคัญและควร
จะได�มีการให�ความสนใจเอาใจใส* Cobb & Elder เรียก Policy Agenda ประเภทนี้ว*า “ป;ญหาเชิง
นโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข�องกับสถาบันของรัฐ” หรือ “The Institutional Agenda” ป;ญหา
ประเภทนี้เป7นป;ญหาท่ีกลไกรัฐ รัฐบาล หรือผู�มีอํานาจในการตัดสินใจตามกฎหมาย ท่ีนอกจากจะเห็น
ว*าควรเอาใจใส*หรือให�ความสนใจแล�ว ยังควรให�ความสําคัญในการดําเนินการท่ีจริงจังด�วย 

Lester and Stewart (2000, p.73-74) การจัดระเบียบและกระบวนการจัดระเบียบวาระ
นโยบาย มีกรอบ (Framework) หรือ ทรรศนะ (Perspectives) อยู* 3 กรอบ หรือ3 ทรรศนะ ได�แก* 
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กรอบหรือทรรศนะแรก คือ กรอบหรือทรรศนะ “ชนชั้นนํา” (The Elitist Perspective) 
ตามทรรศนะนี้มองว*าชนชั้นนําท่ีมีอํานาจมักจะได�แก*พวกท่ีครอบงําการตัดสินใจ ซ่ึงชนชั้นนําดังกล*าว
อาจจะได�แก* ชนชั้นนําทางธุรกิจ ชนชั้นนําทางทหาร และชนชั้นนําทางการเมือง เม่ือเป7นเช*นนี้ พวกนี้
จึงมีแนวโน�มท่ีจะเป7นพวกท่ีคอยกําหนดวาระนโยบาย 

กรอบหรือทรรศนะท่ีสอง คือ กรอบหรือทรรศนะ “พหุนิยม” (The Pluralist Perspective) 
ตามกรอบหรือทรรศนะนี้มองว*า “กลุ*มผลประโยชน2” ท่ีมีหลากหลายเป7นพวกท่ีครอบงํากระบวนการ
จัดวาระนโยบาย ในแง*ท่ีกลุ*มผลประโยชน2โดยเฉพาะกลุ*มท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญมักเข�าไปครอบงํา
กระบวนการจัดวาระนโยบาย หรือไม*ก็แสดงปฏิกิริยาต*อการดําเนินการดังกล*าว โดยกลุ*มเหล*านี้จะ
เป7นผู�คอยระบุป;ญหารวมท้ังการพยายามกดดันให�มีการกําหนดวาระนโยบายท่ีพวกตนเห็นชอบ 

กรอบหรือทรรศนะท่ีสาม คือ กรอบหรือทรรศนะ “หน*วยงานย*อยของรัฐบาล” หรือ 
“สถาบันของรัฐภายในระบบการเมือง” (The Subgovernment Perspective) ตามทรรศนะนี้มอง
ว*าผู�ท่ีกําหนดวาระนโยบายน*าจะข้ึนอยู*กับกลุ*มตัวแสดง 3 กลุ*ม  

กลุ*มแรก ได�แก* กลุ*มสมาชิกสภาครองเกรสท่ีได�รับเลือกเป7นกรรมาธิการท่ีมีบทบาทเก่ียวข�อง
กับประเด็นป;ญหาท่ีมีการให�ความสนใจ 

กลุ*มท่ีสอง ได�แก* บรรดาข�าราชการท่ีรับผิดชอบนโยบายท่ีมีป;ญหา 
กลุ*มท่ีสาม ได�แก* กลุ*มท่ีผู�รับบริการหรือกลุ*มธุรกิจเอกชนท่ีมีส*วนได�เสียกับป;ญหานั้นๆ คําว*า 

“Subgovernment” หรือหน*วยงานย*อยของรัฐบาล หรือหน*วยงานสถาบันของรัฐภายในระบบ
การเมือง ซ่ึง Douglas Cater เป7นคนท่ีคิกข้ึนมา พบว*าเครือข*ายเหล*านี้ท่ีมีความผูกพันอย*างใกล�ชิด
ได�แก* กรรมาธิการสามัญของสภาคองเกรส กลุ*มข�าราชการ หน*วยงานสาขาของราชการท่ีเป7น
ผู�บริหารระดับกลาง และกลุ*มผลประโยชน2ทางธุรกิจเอกชนท่ีมีอํานาจ โดยท่ัวไปกลุ*มเหล*านี้เป7นผู�
วางแผนกําหนดนโยบายของสหรัฐอเมริกา (Cater, 1965) 

อุทัย เลาหวิเชียร (2544) การกําหนดเป7นวาระสําหรับการตัดสินใจหมายถึง การวิเคราะห2
ทางเลือก เม่ือทราบป;ญหาและได�กําหนดเป7นเปNาหมายจากนั้นก็ได�ทําการวิเคราะห2หาทางเลือกเพ่ือ
การบรรลุเป7นหมาย ในการหาทางเลือกผู�ท่ีตัดสินใจจะต�องคํานึงถึงเปNาหมายและค*านิยมให�ชัดเจน
แล�วจึงแสวงหาทางเลือกเพ่ือบรรลุเปNาหมายดังกล*าว ซ่ึงควรคิดว*าทางเลือกใดเป7นสิ่งท่ีดีต*อส*วนรวม
ด�วย รวมท้ังการคํานวณเพ่ือหาต�นทุนและประโยชน2ท่ีจะได�รับ ต*อมาจึงมาเปรียบเทียบถึงผลของทุก
ทางเลือก ซ่ึงในท่ีสุดผู�ตัดสินใจก็จะเลือกทางเลือกท่ีบรรลุเปNาหมายและค*านิยมท่ีดีท่ีสุด การวิเคราะห2
ทางเลือกดังกล*าว เรียกว*า “the rational comprehensive theory” เป7นวิธีท่ีอาศัยหลักเหตุผล ซ่ึง
มีการศึกษาอย*างระเอียด แต*มีข�อจํากัดหลายประการได�แก*  
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ประการแรก เป7นการยากท่ีจะได�ข�อมูลท้ังหมดท่ีจําเป7นต�องทราบ โดยเฉพาะอย*างยิ่งใน
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือประเทศล�าหลัง ซ่ึงมีวิธีการเก็บสถิติท่ีน*าเชื่อถือได�ยาก การหาข�อมูลยิ่งยาก
ข้ึนเป7นทวีคูณ 

ประการท่ีสอง นักบริหารไม*มีเวลาท่ีจะศึกษาทุกทางเลือกมาเปรียบเทียบก*อนตัดสินใจ โดย
ปกตินักบริหารต�องตัดสินใจในเวลาท่ีค*อนข�างจํากัด 

ประการท่ีสาม เป7นการสิ้นเปลืองมากท่ีจะใช�วิธีการศึกษาแบบใช�เหตุผลดังกล*าว โดยปกติ
หน*วยงานราชการมักจะไม*มีงบประมาณเพียงพอสําหรับใช�ในกิจกรรมประเภทนี้ 

ประการท่ีสี่ วิธีการศึกษาแบบนี้เชื่อว*านักบริหารจะเลือกตักสินใจเฉพาะทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
การท่ีจะทราบว*าเป7นทางเลือกท่ีสําคัญท่ีสุดก็หมายความว*า มีเปNาหมายท่ีตกลงกันไว�อย*างชัดเจน และ
มีหนทางท่ีจะบรรลุเปNาหมาย แต*ทางปฏิบัติการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะเป7นการยากท่ีจะ
ทราบว*าเปNาหมายใดท่ีมีการตกลงกัน 

ประการท่ีห�า การศึกษาโดยอาศัยหลักเหตุผล เหมาะกับเรื่องไม*สลับซับซ�อนสามารถคิด
คํานวณเป7นตัวเลขได�โดยมีค*านิยมของมนุษย2เข�ามาเก่ียวข�องน�อยท่ีสุด แต*ในโลกแห*งความเป7นจริง
หลายกิจกรรมหรืออาจกล*าวได�ว*ากิจกรรมส*วนใหญ*สามารถอธิบายโดยการใช�ตัวเลขแต*ประการเดียว
และค*านิยมก็เข�ามาเก่ียวข�องอย*างหลีกเลี่ยงได�ยาก 

ประการท่ีหก คือการตัดสินใจเป7นเรื่องท่ีต�องข้ึนกับป;จจัยทางจิตวิทยาด�วย นักบริหารจะตัก
สินใจไปตามสถานภาพทางสังคมของนักบริหารผู�นั้น นั้นก็คือการตัดสินใจมักจะสอดคล�องกับตําแหน*ง
หน�าท่ีการงานของนักบริหาร สถานภาพของหน*วยงานในสังคมนั้นและกลุ*มบุคคลนั้นสังกัดอยู* อีก
ประการหนึ่งนักการเมืองมักมองป;ญหาแบบง*ายๆ และหาวิธีการแก�ไขท่ีง*าย นักบริหารมีแนวโน�มท่ีจะ
ปฏิบัติตามนักการเมืองเพราะไม*มีทางเลือกอย*างอ่ืน 

ประการท่ีเจ็ด การตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผลจะถือความต�องการของผู�บริโภคเป7นป;จจัย
สําคัญ ในการกําหนดนโยบาย ในระบบการเมืองหมายถึงผู�รับบริการ โดยปกติมีความเชื่ออยู*ว*าสิ่งใดท่ี
ผู�รับบริการปรารถนานักการเมืองก็ต�องตอบสนอง แต*บ*อยครั้งจะพบว*าประชาชนหรือผู�รับบริการไม*
ทราบว*าต�องการนโยบายอะไร โดยเฉพาะอย*างยิ่งประชาชนในประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือล�าหลัง
มักจะอยู*ในสภาพท่ีช*วยตัวเองไม*ได� หรือในบางกรณีมีป;จจัยของจริยธรรมเข�ามาเก่ียวข�อง นักการเมือง
เมืองหรือนักบริหารท่ีคํานึงถึงหลักจริยธรรมเป7นสําคัญจะตัดสินใจตรงกันข�ามกับประชาชนถ�าสิ่งท่ี
ประชาชนหรือผู�รับบิการต�องการเป7นเรื่องท่ีเสียหายต*อส*วนรวม เม่ือมีการคํานึงโดยรอบคอบแล�ว 
นักการเมืองและนักบริหารอาจตัดสินใจแตกต*างไปจากความต�องการของประชาชน 

 
จากข�อจํากัดท้ังหลายของการตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผล ทําให�มีการเสนนอให�ใช�การ

ตัดสินใจแบบค*อยเป7นค*อยไปหรือสินใจเฉพาะส*วนท่ี เพ่ิม(incremental) โดยถือว*านโยบายเดิมท่ีได�



17 
 

ตัดสินใจทําไว�แล�วมีความถูกต�องและเหมาะสมแล�วจะเพ่ิมหรือลด หรือจะเปลี่ยนแปลงก็เพียงเล็กน�อย 
ต*อมาก็มีผู�ท่ีเห็นว*าการตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผล และการตัดสินใจเฉพาะส*วนท่ีเพ่ิมข้ึนอาจไม*
เหมาะสมควรมีการใช�การตัดสินใจแบบผสมผสานกัน(mixed scanning) เพ่ือให�การตัดสินใจนโยบาย
มีความถูกต�องและเหมาะสมมากข้ึน 
 
2.1.3แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ(Policy Formulation) 
 เม่ือตระเตรียมข�อเสนอร*างนโยบายเสร็จ ข้ันต*อไปก็เป7นข้ันพิจารณากําหนดเป7นนโยบาย ข้ัน
นี้เป7นข้ันตัดสินนโยบายท่ีจะมีการให�ความเห็นชอบ แก�ไขหรือปฏิเสธทางเลือกนโยบายท่ีเสนอมา คือ 
จะมีข�อเสนอนโยบายบางข�อท่ีเสนอข้ึนมาแล�วได�รับการยอมรับ บางข�อเสนอได�รับการปฏิเสธ บาง
ข�อเสนออาจจะมีการแก�ไขเพ่ิมเติมบ�างเล็กน�อย โดยมีผู�ท่ีเข�ามามีส*วนในการตัดสินกําหนดนโยบายอยู*
หลายฝpาย เช*นสมาชิกรัฐสภา ฝpายบริหาร บรรดาข�าราชการระดับสูง และผู�พิพากษา 
 Thomas R. Dye (1998, p.317-332)การกําหนดนโยบาย หมายถึง การท่ีทางเลือกของ
นโยบายท่ีเก่ียวกับป;ญหาได�พัฒนาไปเป7นวาระของรัฐบาล การก*อรูปของนโยบายมักมาจากการริเริ่ม
และมีการพัฒนานโยบายท่ีเกิดจากระบบราชการคณะกรรมการตามกฎหมายการประชุมของ
คณะกรรมการชุดต*างๆ องค2การ ท่ีทําหน�า ท่ีวางแผนด�านนโยบายกลุ*มผลประโยชน2ต*างๆ 
ประธานาธิบดีและรัฐสภา โดยมีรายละเอียดของนโยบายท่ีก*อตัวข้ึนปกติจะมาจากระดับเจ�าหน�าท่ี
(staff members) มากกว*าจะเกิดจากระดับผู�นํา(bosses) แต*ระดับเจ�าหน�าท่ีก็มักจะถูกชี้นําซ่ึงเขารู�
ว*าผู�นําต�องการ 
 Dunn (1994, p.15-16) การกําหนดนโยบาย หมายถึง เป7นการก*อรูปของนโยบายซ่ึงมี
ลักษณะท่ีก*อรูปมาจากข�าราชการ มีทางเลือกของนโยบายท่ีเก่ียวกับป;ญหานโยบายเป7นทางเลือกของ
นโยบายท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือการตัดสินใจของฝpายบริหาร ศาล และฝpายนิติบัญญัติ ตัวอย*างเช*น ศาลของ
รัฐเป7นผู�พิจารณาในการห�ามใช�การทดสอบความสําเร็จตามมาตรฐานในเรื่องทดสอบพ้ืนฐานการมี
อคติในการต*อต�านสตรี 
 Stuat S. Nagel (1984 p.3) การประกาศเป7นนโยบายสาธารณะ หมายถึง การกําหนดและ
ตัดสินว*าทางเลือกของนโยบาย การตัดสินใจหรือมรรควิธีใดดีท่ีสุดเพ่ือช*วยให�ชุดของเปNาประสงค2 
(goal) ท่ีกําหนดบรรลุสําเร็จโดยเปรียบเทียบทางเลือกต*างๆ กับเปNาประสงค2 
 Anderson (1975, p.26-27) การกําหนดนโยบาย หมายถึง เป7นข้ันตอนการกําหนด
ทางเลือกของนโยบาย (policy alternatives) ว*ามีทางเลือกใดบ�างในการแก�ป;ญหา และใครเป7นผู�มี
ส*วนร*วมในการกําหนดนโยบาย ทางเลือกมีหลายทางก็ต�องวิเคราะห2ข�อดีข�อเสียของแต*ล*ะทางเลือก
ด�วย โดยใช�เทคนิคการวิเคราะห2ต�นทุน-ผลประโยชน2 (cost-benefit analysis) 
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 จุมพล หนิมพานิช (2533, หน�า581-587) จําแนกประเภทของการกําหนดนโยบายออกเป7น 
2 ประเภท คือ 
 ประเภทแรก ผู�ท่ีมีส*วนร*วมในการกําหนดนโยบายท่ีเป7นทางการ หมายถึง ผู�ท่ีมีอํานาจหน�าท่ี
ท่ีถูกต�อง ได�แก* ฝpายนิติบัญญัติ ฝpายบริหาร และตุลาการ เป7นต�น 
 1. ฝpายนิติบัญญัติ ในทุกระบบการเมือง ไม*ว*าจะเป7นเผด็จการหรือประชาธิปไตย ต*างจัดให�มี
ฝpายนิติบัญญัติข้ึนมา อํานาจหน�าท่ีท่ีสําคัญของฝpายนี้คือ พิจารณาตัดสินนโยบายหรือออกกฎหมาย 
แต*เนื่องจากการพิจารณาตัดสินนโยบายหรืออกกฎหมายดังกล*าวไม*สามารถจะกระทําโดยประชาชน
โดยตลอด จึงต�องให�มีการเลือกตัวแทนของตนข้ึนมาเพ่ือไปประจําอยู*ในรัฐสภา เม่ือเป7นเช*นนี้ การ
พิจารณาตัดสินนโยบายหรือออกกฎหมายจึงเป7นเรื่องของรัฐสภา 
 2. ฝpายบริหาร ฝpายบริหารของประเทศหมายถึงบุคคลหรือคณะบุคคลผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการ
บริหารบ�านเมืองโดยท่ัวไปฝpายบริหารมีอํานาจท้ังในการกําหนดนโยบายและการบริหารนโยบายดัง
ปรากฏในกรณีของสหรัฐอเมริกา กล*าวคือ ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได�ให� อํานาจ
ประธานาธิบดีไว�กว�างขวางมาก เม่ือเป7นเช*นนี้ ในฐานะหัวหน�าฝpายบริหาร ประธานาธิบดีจึงเป7นผู�
ริเริ่มนโยบายต*างๆ ของรัฐบาลกลางและนโยบายทางนิติบัญญัติท่ีทางรัฐสภาจะรับไปพิจารณาจัดทํา
เป7นกฎหมายต*อไป สนับสนุนนโยบาย รวมท้ังนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 สําหรับในกรณีของประเทศกําลังพัฒนา เช*น กานา อิรัก และประเทศไทยฝpายบริหารดูจะยิ่ง
มีบทบาทในการกําหนดนโยบายมากกว*ากรณีของประเทศพัฒนาแล�ว เช*นสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ 
ดังข�อสังเกตของ YehezkelDrorท่ีอธิบายเก่ียวกับเรื่องนี้ว*า (Dror, 1968 p.118) 
“ฝpายบริหารของประเทศกําลังพัฒนาโดยท่ัวไปมักจะมีบทบาทท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบาย   ท้ังนี้ 
เพราะมีอํานาจค*อนข�างมาก ดังนั้นค*อนข�างมีอิสระท่ีจะกําหนดนโยบายโดยไม*ต�องวิตกกังวลคํานึงถึง
การแสวงหาการสนับสนุนจากฝpายอ่ืน” 
 3. ตัวแทนหรือหน*วยงานฝpายบริหาร (Administration agencies) เป7นท่ียอมรับกันแล�วว*า
ในประเทศอุตสาหกรรมใหม* นโยบายท่ีกําหนดข้ึนมามักมีเนื้อหาสาระท่ีมีความสลับซับซ�อน บางครั้ง
ทําให�ฝpายท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�อง ฝpายนิติบัญญัติ หรือรัฐสภาไม*มีเวลาเพียงพอท่ีจะหาข�อมูล ทําให�มีการ
มอบอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบายหรือออกกฎหมายให�กับตัวแทนหรือหน*วยงานฝpาย
บริหารทําหน�าท่ีแทน ผลก็คือ ในการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญๆ ในสังคมดังกล*าวเป7นเรื่องของตัวแทน
หรือหน*วยงานฝpายบริหาร ดังท่ี Norman Thomas ได�กล*าวไว�ว*า (Thomas,1966 p.6) 
“ในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม* ตัวแทนหรือหน*วยงานฝpายบริหารอันได�แก* บรรดาข�าราชการมักจะ
เข�าไปมีบทบาทในการจัดการงานสาธารณะต*างๆ โดยเฉพาะงานทางด�านการกําหนดนโยบายท่ี
สําคัญๆ” 



19 
 

 สําหรับกรณีของอังกฤษ ได�มีการยอมรับว*าตัวแทนฝpายบริหาร ได�แก* ข�าราชการระดับสูงของ
แต*ละกระทรวงไม*ว*าจะเป7นปลักกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี นอกจากมีหน�าท่ี
รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติให�บรรลุผลแล�ว ยังมีหน�าท่ีในการให�คําปรึกษาหารือ ริเริ่ม 
เสนอแนะ ตลอดจนการทําหน�าท่ีรวบรวมข*าวสารข�อมูลให�กับฝpายการเมืองเพ่ือนําไปใช�ในการกําหนด
นโยบายอีกด�วย (Finer, 1945 p.178, 726) 
 สําหรับในกรณีของประเทศกําลังพัฒนาเช*นประเทศไทย อมร รักษาสัตย2 ได�กล*าวเก่ียวกับ
เรื่องนี้ว*า (อมร รักษาสัตย2, 2522)  
 “นักการเมืองชั้นสูงของไทยเป7นกลุ*มบุคคลท่ีมีภารกิจมากมาย เพราะภายนอกจากจะต�องทํา
หน�าท่ีแก�ป;ญหาหรืออนุมัตินโยบายให�หน*วยงานต*างๆ ดําเนินงานท่ีเสนอมาวันละมากมายแล�ว ยังทํา
หน�าท่ีเป7นผู�นําสังคม เป7นหัวหน�าของข�าราชการ และผู�นําทางศาสนา ต�องไปเปsดตึก เปsดสัมมนา 
ประชุม ทอดกฐิน ทอดผ�าปpา ยกช*อฟNาโบสถ2 วางศิลาฤกษ2 ฝ;งลูกนิมิต ฯลฯ นอกจากนี้สัปดาห2หนึ่งๆ 
รัฐมนตรีจะต�องมีธุรกิจสําคัญๆ อีก จะต�องใช�เวลาหนึ่งวันเต็มประชุมคณะรัฐมนตรี จะต�องเข�าประชุม
พรรคของตน จะต�องเข�าประชุมสภาอีกวันหนึ่งหรือสองวัน การท่ีผู�นําทางการเมืองมีภารกิจมากมาย 
ทําให�กล*าวกันว*านักการเมืองไทยทําอะไรได�ทุกอย*างภายใต�ดวงอาทิตย2 ยกเว�นทํานโยบาย..” 
 จากคํากล*าวของอมร รักษาสัตย2ข�างต�น แสดงให�เห็นว*านักการเมืองระดับสูงของไทยในอดีต
ไม*ให�ความสนใจต*อการกําหนดนโยบาย เม่ือเป7นเช*นนี้ ท่ีผ*านมาการกําหนดนโยบายส*วนใหญ*จึงเป7น
เรื่องของตัวแทนฝpายบริหาร อันได�แก*ข�าราชการระดับสูง 
 4. ศาล เป7นท่ียอมรับกันว*าไม*มีศาลของประเทศใดมีบทบาทในการกําหนดนโยบายมากไป
กว*าศาลในสหรัฐอเมริกา ไม*ว*าศาลนั้นจะเป7นศาลในระดับมลรัฐหรือระดับชาติ ล�วนมีอิทธิพลต*อการ
กําหนดเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะโดยผ*านการใช�อํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญ(Judicial 
Review)ในแง*ของหลักการ อํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญเป7นอํานาจของศาลท่ีจะพิจารณาว*าการ
ดําเนินการหรือตัดสินใจของฝpายนิติบัญญัติหรือฝpายบริหารสอดคล�องกับรัฐธรรมนูญหรือไม* กรณีท่ี
ศาลตีความออกไปแล�ว โดยท่ัวไปทุกคนจะต�องยอมรับ ต�องปฏิบัติตาม เพราะถือเป7นการตีความเป7น
ทางการท่ีถูกต�องท่ีสุด 
 ประเภทท่ีสองผู�มีส*วนร*วมในการกําหนดนโยบายอย*างไม*เป7นทางการ 
 ผู�ท่ีมีส*วนร*วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะอย*างไม*เป7นทางการ หมายถึงผู�ท่ีไม*มีอํานาจ
หน�าท่ีถูกต�องตามกฎหมายในการตัดสินกําหนดนโยบาย ได�แก* กลุ*มผลประโยชน2 พรรคการเมือง และ
ป;จเจกชน เป7นต�น 
 2.1 กลุ*มผลประโยชน2 เป7นท่ียอมรับกันท่ัวไปว*า กลุ*มผลประโยชน2มีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการกําหนดนโยบายทุกประเทศ ไม*ว*าประเทศนั้นจะเป7นประเทศท่ีมีระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยหรือเผด็จการจะต*างกันตรงท่ีว*า ในกรณีของประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบ



20 
 

ประชาธิปไตยเช*นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ บทบาทการเคลื่อนไหวของกลุ*มผลประโยชน2ในเรื่องนี้
สามารถดําเนินการได�อย*างอิสรเสรี เปsดเผยได�มากกว*ากรณีของประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบ
เผด็จการเช*นสหภาพโซเวียต(ช*วงท่ียังไม*ล*มสลาย) 
 วิธีการเรียกร�องของกลุ*มโดยท่ัวไปอาจจะทําได�หลายรูปแบบท้ังท่ีถูกต�องตามกฎหมายและไม*
ถูกต�องตามกฎหมายอย*างไรก็ตาม ไม*ว*าวิธีการเรียกร�องจะเป7นแบบใด ความสําเร็จของกลุ*มในการ
เรียกร�องหรืออิทธิพลของกลุ*มต*อการตัดสินใจกําหนดนโยบายของระบบการเมืองมักจะข้ึนอยู*กับ
องค2ประกอบหรือป;จจัย คือ (Ranny, 1971 p.370-373) ขนาดของกลุ*ม สถานภาพทางสังคม ความ
สามัคคีของกลุ*ม และภาวะผู�นํา 
 2.2 พรรคการเมือง ในสังคมสมัยใหม* พรรคการเมืองนอกจากจะทําหน�าท่ีเรียกร�อง
ผลประโยชน2แล�วยังทําหน�าท่ีรวบรวมกลั่นกรองผลประโยชน2 (Interest Aggregation) อีกด�วย 
 2.3 ป;จเจกชน โดยท่ัวไปเวลามีกาพิจารณาผู�ท่ีมีส*วนร*วมในการกําหนดนโยบาย    มักมุ*งไปท่ี
รัฐสภา กลุ*มผลประโยชน2 และผู�มีส*วนร*วมอ่ืนๆ ละเลยไม*พิจารณาป;จเจกชน แต*ในความเป7นจริงแล�ว
มีหลายประเทศท่ียินยอมให�ป;จเจกชนเข�าไปมีส*วนร*วมในการพิจารณาตัดสินกําหนดนโยบายโดยตรง
เช*นในกรณีของบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาและในบางประเทศ เช*นสวิตเซอร2แลนด2 ป;จเจกชนสามารถ
ลงมติโดยตรงในการออกกฎหมาย 
 
2.1.4แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการประกาศเปKนนโยบายสาธารณะ(Policy Legitimation) 
 Thomas R. Dye (1998, p.317-332)การประกาศเป7นนโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบาย
ท่ีเกิดข้ึนโดยชอบตามกฎหมาย เป7นการกระทําทางการเมืองโดยผ*านพรรคการเมือง กลุ*มผลประโยชน2
ต*างๆ ประธานาธิบดีและรัฐสภา 
 Dunn (1994, p.15-16) การประกาศเป7นนโยบายสาธารณะ หมายถึงการตัดสินใจนโยบาย 
ทางเลือกของนโยบายถูกตัดสินใจโดยได�รับการสนับสนุนโดยเสียงข�างมากจากฝpายนิติบัญญัติ หรือ
เป7นฉันทานุมัติในการตัดสินใจระหว*างผู�เป7นตัวแทน หรือศาล ยกตัวอย*างเช*น การตัดสินใจของศาลสูง
โดยเสียงข�างมากท่ีให�สิทธิแก*สตรีท่ีจะระงับการต้ังครรภ2โดยการทําแท�ง 
   
2.1.5แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ(Policy Implementation) 

Thomas R. Dye (1998, p.317-332)การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง เป7นความต*อเนื่อง
ทางการเมือง การกําหนดนโยบายไม*ได�จบลงท่ีการออกเป7นกฎหมายโยรัฐสภาและการลงนามโดย
ประธานาธิบดี จะต�องนํานโยบายไปสู*หน*วยงานของระบบราชการ เพ่ือให�ข�าราชการปฏิบัติตาม
นโยบายนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความเก่ียวเนื่องกับทุกกิจกรรม เช*น การจัดองค2กรแนวใหม* 
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การมีหน*วยงานหรือตัวแทนรับผิดชอบเพ่ือให�สามารถดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว� นอกจากนี้
การนํานโยบายไปปฏิบัติยังต�องมีรูปแบบและกฎระเบียบเพ่ือให�ข�าราชการถือปฏิบัติด�วย 

Dunn (1994, p.15-16) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง เม่ือนโยบายได�รับการตัดสินใจ
แล�วก็จะนําไปสู*การปฏิบัติโดยมีหน*วยงานในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นซ่ึงจะต�องระดมทรัพยากร
มนุษย2และเงินทุนเพ่ือนําไปใช�ปฏิบัติตามนโยบาย ยกตัวอย*างเช*น เหรัญญิกของเมืองได�ว*าจ�างคน
เพ่ิมข้ึนเพ่ือให�เป7นไปตามกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงพยาบาลซ่ึงจะไม*ยกเว�นภาษีให�อีกต*อไป 

Emest R. Alexander (1985, p.413) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงการนําชุดการ
ปฏิบัติ ซ่ึงเป7นแผนการทํางานท่ีมุ*งส*งผลไปยังผู�ท่ีตั้งใจจะให�ได�รับประโยชน2จากนโยบายเป7นการเฉพาะ 
และเป7นการปฏิบัติในภาคสนาม 

E.S. Quade (1982, p.305) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงกระบวนการจัดการกับ
แผนการนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามอาณัติของนโยบาย โดยยอมรับต*อข�อกําหนดท่ีเกิดข้ึน
จากการท่ีได�มีการตัดสินใจไปก*อนแล�ว นั่นคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติจะเริ่มเกิดข้ึนภายหลังท่ีมีการ
ตัดสินใจยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเรื่องนั้นๆ ไปแล�ว 

Susan Barrett and Colin Fudge (1981, p.12-13)การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงการ
พิจารณาเรื่องของการนํานโยบายนโยบายไปปฏิบัติจะดูเฉพาะการผลักดันให�นโยบายบังเกิดผลเพียง
ด�านเดียวคงไม*ได� แต*การพิจารณาความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติควรจะหมายความถึงการ
สังเกตปรากฏการณ2เป7นจริงท่ีเกิดข้ึนเป7นจริงท่ีเกิดข้ึน หรือถูกกระทําให�เกิดข้ึนในกระบวนนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ เพ่ือเป7นการแสวงหาคําอธิบายว*ามีอะไรเกิดข้ึนบ�าง ปรากฏการณ2หรือการกระทํานั้นเกิดข้ึน
ได�อย*างไร เพาระเหตุใด ศูนย2กลางความสนใจการนํานโยบายไปปฏิบัติในทรรศนะนี้จะอยู*ท่ีว*าอะไร
คือสิ่งท่ีถูกกระทํา (what is done) จุดสนใจของการมองในแนวทางนี้จึงอยู*ท่ีการกระทําหรือความ
เคลื่อนไหวของกลุ*มของบุคคลและผู�มีหน�าท่ีกําหนดพฤติกรรมการกระทํานั้น นอกจากนี้ การนํา
นโยบายไปปฏิบัติยังสนใจท่ีจะตรวจสอบระดับการปฏิบัติในแง*นี้เป7นการวอเคราะห2การสนองตอบต*อ
ข�อผูกพันตามอุดมการณ2ของนโยบาย เป7นการวิเคราะห2แรงกดดันจากสภาพแวดล�อมและแรงกดดัน
จากหน*วยงานหรือกลุ*มผลประโยชน2ต*างๆ ท่ีพยายามจะเข�าไปมีอิทธิพลหรือเข�าไปควบคุมการกระทํา
นั้น 

Paul Sabatier and Daniel Mazmanian (1980, p.538-560) การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หมายถึงการนํานโยบายพ้ืนฐานท่ัวไป กฎหมาย คําสั่งของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือคําพิพากษา
ของศาลไปดําเนินการให�บรรลุผล 

Eugene Bardach (1980, p.9) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงกระบวนการของกลยุทธ2ท่ี
แสดงการปฏิสัมพันธ2ของกลุ*มผลประโยชน2ท้ังหลายในอันท่ีจะต*อสู�เพ่ือให�ได�มาซ่ึงการบรรลุเปNาหมาย
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ของกลุ*มตน ซ่ึงเปNาหมายเหล*านี้ต�องการให�เกิดข้ึนอาจสอดคล�องหรือไปกันได�หรือไม*ได�กับเปNาหมาย
ตามอาณัติ (mandate) ของนโยบาย 

Anderson (1975, p.26-27) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง เม่ือได�ตัดสินใจเลือก
นโยบายท่ีเห็นว*าดีท่ีสุดแล�ว ก็นํานโยบายท่ีเลือกแล�วไปปฏิบัติให�บรรลุผลและมีอะไรเป7นผลกระทบต*อ
เนื้อหาของนโยบาย 

Donal S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1975, p.445-448) การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุ*มบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกล*าวมุ*งท่ีจะก*อให�เกิดความสําเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค2ของนโยบายท่ีได�ตัดสินกระทําไว�ก*อน
หน�านั้นแล�ว 

Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky (1973, p.XXI) การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หมายถึง กระบวนการของปฏิสัมพันธ2ระหว*างเปNาหมายหรือวัตถุประสงค2ท่ีมีการกําหนดไว�ก*อนหน�า
นั้นแล�ว กับการกระทําหรือปฏิบัติการท้ังหลายท่ีมุ*งให�บังเกิดผลไปตามนั้น หรือจะกล*าวอีกนัยหนึ่ง 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถในการจัดการและประสานสิ่งท่ีจะกระทําให�บัง
เกิดผลในลักษณะท่ีเป7นลูกโซ*ความสัมพันธ2เชิงเหตุและผลท้ังนี้เพ่ือให�ผลลัพธ2ท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กระทําเป7นไปตามท่ีมุ*งหวังเอาไว� 

Williams (1971, p.144) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงความพยายามท่ีจะตัดสิน
ความสามารถขององค2การในการรวบรวมคน และทรัพยากรในหน*วยงานหนึ่งๆ และพยายามกระตุ�น
ให�บุคลากรปฏิบัติงานให�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค2ขิงองค2การ ความหมายดังกล*าวชี้ให�เห็นถึง
ความสําคัญของสมรรถนะหรือความพร�อมขององค2การในการปฏิบัติภารกิจท่ีได�รับมอบหมาย ให�
บรรลุผลสําเร็จอย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Kerr (อ�างถึงใน ถวัลย2 วรเทพพุฒิพงษ2, 2539 หน�า282) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 
การศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะขององค2การท่ีจะใช�ทรัพยากรทางการบริหารท้ังมวลเพ่ือปฏิบัติให�บรรลุ
เปNาหมายของนโยบายท่ีรัฐกําหนดไว� ความหมายดังเป7นการเน�นถึงสมรรถนะหรือความพร�อมของ
องค2การและทรัพยากรในการบริหารท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติทุกด�าน 

อุทัย เลาหวิเชียร (2544, หน�า292-301)การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงข้ันของการ
วิเคราะห2หาทางเลือกก็เพ่ือจะได�นโยบายสาธารณะเพ่ือนําไปสู*การปฏิบัติข้ันของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเป7นข้ันท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะนโยบายสาธารณะก็คือแผ*นกระดาษจะเป7นความจริงได�
ก็ต*อเม่ือการนําไปสู*การปฏิบัติให�เกิดผลสําเร็จ ตามเปNาหมายท่ีกําหนดไว� 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533 หน�า90) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ แยกประเด็นท่ีสําคัญไว� 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การนํานโยบายไปปฏิบัติเป7นกระบวนการ 
นั่นคือ มีความต*อเนื่อง ไม*หยุดนิ่ง มีข้ันมีตอนในการดําเนินกิจกรรม ไม*ใช�กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนชั่วครั้ง
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ชั่วคราวแล�วเลือนหายไป ไมใช*กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนขยักขย*อน แต*เป7นกิจกรรมท่ีต*อเนื่องไม*หยุดยั้ง แต*ละ
ข้ันตอนมีความสัมพันธ2กันตลอดเวลา และ ประเด็นท่ีสอง การนํานโยบายไปปฏิบัติเป7นการดําเนินการ
ให�สําเร็จลุล*วงตามเปNาหมายของนโยบาย 

วรเดช จันทรศร (2531 หน�า68)การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง องค2กร ท่ีรับผิดชอบ
สามารถนําและกระตุ�นให�ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดสามารถปฏิบัติงาน
ให�บรรลุเปNาหมายตามนโยบายท่ีระบุไว�หรือไม* แค*ไหน เพียงใด กล*าวคือ ในส*วนนี้จะเป7นเรื่องท่ี
นักวิเคราะห2นโยบายสาธารณะมุ*งให�ความสนใจไปท่ีป;ญหาหรือสิ่งท่ีเชื่อมโยงระหว*างความสําเร็จและ
ความล�มเหลวของการนํานโยบายแผนงาน และโครงการให�ลึกซ้ึงและถ*องแท�ยิ่งข้ึน 

 
2.1.6แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการประเมินผลของนโยบายสาธารณะ (Policy Evaluation) 
 ความสําคัญในการประเมินผลนโยบายนั้นเพ่ือเป7นการนําผลของการประเมินมาปรับปรุง
แก�ไขนโยบายท่ีได�ดําเนินการไปแล�ว โดยเฉพาะอย*างยิ่งในกรณีท่ีประเทศมีทรัพยากรอยู*อย*างจํากัด
การประเมินผลจึงเป7นเครื่องมือท่ีจะสามารถตรวจสอบได�ว*า การดําเนินนโยบายมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน�อยเพียงใดและใช�ทรัพยากรได�อย*างคุ�มค*าหรือไม* ได�มีนักวิชาการท่ีให�ความหมาย ไว�
ดังนี้ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ2, 2541 หน�า486-493)  
 Thomas R. Dye (1998, p.317-332)การประเมินนโยบายสาธารณะ หมายถึง เป7นข้ันตอน
สุดท�ายในการกําหนดนโยบายเพ่ือค�นหาว*านโยบายประสบความสําเร็จตามเปNาหมายเพียงใด ต�นทุนท่ี
ใช�และผลท่ีได�รับเป7นอย*างไร เป7นไปตามท่ีต้ังใจไว�หรือไม* เป7นไปตามท่ีต้ังใจไว� การประเมินผลจะทํา
โดยตัวแทนของรัฐบาลเอง ท่ีปรึกษาภายนอก สื่อสิ่งพิมพ2 และสาธารณะชน 
 William N. Dunn (1994, p.15-16) การประเมินนโยบายสาธารณะ หมายถึง การประเมิน
นโยบายโดยมีหน*วยงานด�านการตรวจสอบและการบัญชีของรัฐบาล ซ่ึงถูกกําหนดโดยผู�เป7นตัวแทน 
ผู�บริหารโดยชอบด�วยกฎหมายและศาล อย*างใดอย*างหนึ่ง ซ่ึงเป7นความชอบธรรมตามกฎหมายท่ี
นโยบายจะต�องมีการประเมินผลว*าได�ทําสําเร็จตามวัตถุประสงค2เพียงใด ตัวอย*างเช*น The General 
Accounting Office ทําหน�าท่ีกํากับตรวจสอบโครงการด�านสวัสดิการสังคม เช*น โครงการ          
(Aid to Families with Dependent Childern--AFDC) พบว*า กําหนดขอบเขตในการให�สวัสดิการ
ท่ีผิด 
 John M. Owen (1993, p.3อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ2, 2541 หน�า486) การประเมิน
นโยบายสาธารณะ หมายถึงกระบวนการจัดหาข�อมูลเพ่ือประโยชน2ในการตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งท่ีถูก
ประเมิน คําว*า “evaluate” ถูกใช�เป7นทางเลือกสําหรับการประเมิน “วัตถุ”(object) และวัตถุ
สําหรับการประเมินอาจได�แก*การวางแผน(planning) แผนงาน(program) นโยบาย(policies) 
องค2การ (organizations) และป;จเจกชน(individuals) 
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 Peter H. Rossi and Howard E. Freeman (1993 p.3 อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ2, 
2541 หน�า487) การประเมินนโยบายสาธารณะ หมายถึง การใช�ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร2
อย*างเป7นระบบเพ่ือการประเมินกรอบความคิดเชิงทฤษฎี (conceptualization) การออกแบบ 
(design) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation) และอรรถประโยชน2ท่ีเกิดจากการนําโครงการ
ทางสังคมไปปฏิบัติ (utility of social intervention program) หรือในอีกทางหนึ่ง การประเมินผล
ใช�ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร2ในการพิจารณาตัดสินและปรับปรุงแนวทางของนโยบายหรือ
โครงการท่ีดําเนินอยู*จากจุดเริ่มต�นของโครงการจนถึงข้ันตอนการพัฒนาการโครงการและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

Anderson (1994, p.238 อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ2, 2541 หน�า489) การประเมิน
นโยบายสาธารณะ หมายถึง การประเมินนโยบายเป7นเรื่อง ท่ี เ ก่ียวกับการประมาณการ
(estimation)การประเมิน (assessment)หรือการประมาณค*า (appraisal)นโยบาย ซ่ึงรวมถึงเนื้อหา
สาระ(content)การนํานโยบายไปปฏิบัติ(implementation)และผลกระทบ (effect) ในฐานะท่ีเป7น
กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับหน�าท่ี(functional activity)การประเมินผลเกิดข้ึนตลอดกระบวนการของ
นโยบาย(policy process)การประเมินผลมิใช*เรื่องท่ีเรียบง*ายในฐานะท่ีเป7นข้ันตอนสุดท�ายของ
กระบวนการนโยบายเท*านั้น แต*เป7นกระบวนการท่ีมีความสําคัญไม*น�อยไปกว*าข้ันตอนอ่ืนของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

Michael Quinn Patton (1986, p.241 อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ2, 2541 หน�า241) 
การประเมินนโยบายสาธารณะ หมายถึงการรวบรวมข�อมูลอย*างเป7นระบบ (systematic collection 
of information)เก่ียวกับกิจกรรม คุณลักษณะและผลลัพธ2ของโครงการเพ่ือการใช�ประโยชน2ในการ
ลดความไม*แน*นอน การปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการและการตัดสินใจโดยคํานึงถึงการดําเนินการ
ของโครงการและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

Joseph S. Wholey (1970) การประเมินนโยบายสาธารณะ หมายถึงการพิจารณาถึง
ประสิทธิผลโดยส*วนรวมของโครงการของประเทศว*าบรรลุวัตถุประสงค2หรือไม* หรือเป7นการประเมิน
ประสิทธิผลท่ีเก่ียวเนื่องกันระหว*างโครงการ 2 โครงการข้ึนไปว*า บรรลุวัตถุประสงค2ร*วมกันหรือไม*
เพียงใด  

อุทัย เลาหวิเชียร (2544, หน�า292-301) การประเมินนโยบายสาธารณะ หมายถึง เป7น
กิจกรรมท่ีได�รับความสนใจอย*างแพร*หลายในเกือบทุกประเทศ การท่ีจะตรวจว*าได�มีการบรรลุ
เปNาหมายของโครงการแค*ไหน เพียงใด การประเมินต�องอาศัยความรู�ทางวิจัย แต*มีคนจํานวนไม*น�อย
ได�ประเมินผลโดยอาศัยหลักการเข�าข�อเท็จจริงโดยปราศจากเหตุผล (intuition) การคาดคะเนหรือ
การเดาซ่ึงเป7นคนละเรื่องกับการทําวิจัย อาจกล*าวได�ว*า นักการเมือง นักบริหาร นักหนังสือพิมพ2 หรือ
ประชาชนโดยท่ัวไปมักประเมินผลโดยไมได�อาศัยพ้ืนความรู�การวิจัยมากนัก 
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2.2แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม( (New Public Management)  
ก.พ.ร.(2545)เกณฑ2รางวัลคุณภาพแห*งชาติ 

PMQA เป7นคําย*อมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเป7น

ภาษาไทยว*า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส*วนรางวัลนี้จะมีท่ีมาจากไหนและเก่ียวข�อง

อย*างไรกับส*วนราชการ คงต�องค�นหาคําตอบต*อไปในบทความนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได�ริเริ่มพัฒนา

มาตรฐานและคุณภาพของการบริหารจัดการ โดยระดมสมองนักบริหารและนักวิชาการระดับแนว

หน�าของประเทศ รวมถึงมีการจัดเก็บข�อมูลจากองค2กรท่ีมีการบริหารจัดการเป7นเลิศ รวบรวมวิธี

ปฏิบัติท่ีนําองค2กรไปสู*ความสําเร็จ สร�างเป7นเกณฑ2รางวัลคุณภาพแห*งชาติ นํามาส*งเสริมให�องค2กร

อเมริกันท้ังภาคธุรกิจและภาครัฐมีการประเมินตนเองและปรับปรุงระบบบริหารจัดการตามเกณฑ2

รางวัลคุณภาพดังกล*าว ส*งผลให�ประเทศสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจท่ีม่ังคงในเวลาต*อมา จึงเป7น

แนวทางให�ประเทศต*าง ๆ นําไปพัฒนาเป7นเกณฑ2รางวัลคุณภาพแห*งชาติของตนมากกว*า 70 ประเทศ 

ในประเทศไทยได�เริ่มนําเกณฑ2คุณภาพการบริหารจัดการมาใช�เป7นครั้งแรกกับภาคเอกชน โดยนํา

เทคนิคและกระบวนการของ รางวัลคุณภาพแห*งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช�และได�มี

การมอบรางวัลคุณภาพแห*งชาติ (Thailand Quality Award) ให�แก*องค2กรท่ีมีวิธีปฏิบัติและผลการ

ดําเนินการตามเกณฑ2มาตรฐานต้ังแต*ป� พ.ศ. 2545 เป7นต�นมา สําหรับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการในภาคราชการนั้น รองนายรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)ในฐานะประธานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ได�มีดําริมีจะสนับสนุนให�มีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการหน*วยงานภาครัฐโดยได�กล*าวในวาระท่ีไปเป7นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห*งชาติ 

(Thailand Quality Award) ประจําป� 2547 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2548 มีใจความตอนหนึ่งว*า 

"เม่ือสองป�เศษท่ีผ*านมา รัฐได�ปฏิรูประบบราชการหัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบราชการไม*ได�อยู*ท่ี

การมีกระทรวง ทบวง กรม มากข้ึนหรือน�อยลง แต*อยู*ท่ีการให�ผู�ปฏิบัติราชการท้ังหลาย ปฏิบัติงาน

ของตนด�วยจิตวิญญาณ ด�วยความมีสํานึกด�วยความรับผิดชอบ ด�วยความมีประสิทธิภาพ ด�วยความมี

วิสัยทัศน2 ด�วยการรู�จักประเมินผล รู�จักการแข*งขัน รู�จักภาพปรับปรุง รู�จักการพัฒนา ซ่ึงสปsริตท้ังหมด

ท่ีว*านี้คือสปsริตของรางวัลคุณภาพแห*งชาตินี่เอง ความต*างอยู*ตรงท่ีว*าใช�ในระบบของธุรกิจเอกชน 

ท*านนายกรัฐมนตรีได�ปรารภว*า หากนําไปใช�ในระบบงานของรัฐ ปรับปรุงประยุกต2ใช�ให�เหมาะสม 

และถ�าหากมีรางวัลออกมาได�ว*า หน*วยงานใดได�คุณภาพการปฏิรูปราชการแห*งชาติ หรือบริหารงาน

รัฐกิจสู*ความเป7นเลิศได�แล�วไซร�ประชาชนจะได�รับการตอบสนองและการบริหารท่ีน*าจะดีข้ึนกว*านี้อีก
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เป7นอันมาก ซ่ึงรัฐจะต�องคิดอ*านหาทางนําเรื่องนี้ไปปรับปรุงหรือประยุกต2ใช�ในโอกาสต*อไป" 

นอกจากนี้ ในแผนการบริหารราชการแผ*นดิน พ.ศ.2548 - 2551 ประเด็นยุทธศาสตร2ท่ี 6 ด�านการ

พัฒนาระบบราชการ ได�มีการกําหนดให�เสริมสร�างความเป7นเลิศในการปฏิรูปราชการ โดยให�ยกระดับ 

และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐ ด�วยเหตุนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.จึงได�ร*วมมือกับ

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห*งชาติ จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร�าง

หลักเกณฑ2และวิธีปฏิบัติเพ่ือยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานการบริหารจัดการ

ของส*วนราชการให�เทียบเท*ามาตรฐานสากลในระดับโลก จากแนวคิดและเกณฑ2รางวัลคุณภาพ

แห*งชาติท่ีต*างประเทศใช�ได�ผลดี นํามาปรับแต*งให�สอดคล�องกับแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ี

ดีและแผนยุทธศาสตร2การพัฒนาระบบราชการไทย กําหนดเป7น เกณฑ2รางวัลคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) การส*งเสริมให�ส*วน

ราชการนํา เกณฑ2คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือท่ีเราเรียกสั้น ๆ ว*า PMQA ไปใช�เป7นแนวทาง

ในการประเมินองค2กรด�วยตนเอง และปรับปรุงอย*างต*อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู*

มาตรฐานระดับสากล สํานักงานก.พ.รได�กําหนดเป7นประเด็นการประเมินผลและตัวชี้วัดในกรอบการ

ประเมินผลส*วนราชการซ่ึงจะต�องมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�  ต้ังแต*

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2549 เป7นต�นไป ผู�บริหารกรมประชาสัมพันธ2 ได�เลือกพัฒนาองค2กรตามเกณฑ2

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 

2549 เพราะได�เล็งเห็นประโยชน2ท่ีจะได�รับ ต้ังแต*การนําเกณฑ2คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึง

เป7นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลมาใช�ตรวจประเมินองค2กรด�วยตนเองจะทําให�ผู�บริหารได�รู�

ว*าหน*วยงานของตนยังมีความบกพร*องในเรื่องใด และสามารถกําหนดวิธีการปรับปรุงองค2กรท่ีนําไปสู*

ความสําเร็จ ท้ังในด�านการพัฒนาและการเติบโต ประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน การสร�างศักยภาพ

และความผาสุกให�แก*บุคลากร การใช�ข�อมูลในการบริหารจัดการ เพ่ือให�สามารถส*งมอบบริการท่ีมี

คุณภาพให�แก*ประชาชนผู�รับบริการ ซ่ึงนับเป7นการตอบสนองต*อเปNาหมายพระราชกฤษฎีกาว*าด�วย

การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ส*วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเป7นเลิศจะ

มีภาพลักษณ2ท่ีดี ได�รับการยอมรับและชื่นชมท้ังจากผู�บริหาร ผู�เก่ียวข�อง รวมถึงส*วนราชการอ่ืน ๆ 

ด�วย  
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2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการนําองค4กร(Leadership) 
คณะครุศาสตร2  จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, สพฐ., กพร. (2553)จากทฤษฎีการนําองค2การสู*การ

ปฏิบัติ  
           การนําองค2การ ประกอบด�วย 2 กระบวนการหลักท่ีมุ*งเน�นปรับปรุง องค2การ
คือ กระบวนการนําองค2การ  และกระบวนการรับผิดชอบต*อสังคม 

1.1 กระบวนการนําองค2การ กระบวนการนําองค2การ เป7นกระบวนการท่ีผู�บริหารใช�ชี้นํา 
องค2การ ประกอบด�วย 7ข้ันตอนคือ กําหนดทิศทางองค2การ สื่อสารสร�างความเข�าใจ สร�างบรรยากาศ 
เป7นตัวอย*างท่ีดี  ทบทวนผลการดําเนินการ  จัดลําดับความสําคัญ  และปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ัวท้ัง
องค2การ  ดังนี้ 
                 1)  การกําหนดทิศทางองค2การ  
การกําหนดทิศทางขององค2การ  ประกอบด�วย  4  ประเด็น  คือ  การกําหนดวิสัยทัศน2  การกําหนด
เปNาประสงค2  การกําหนดค*านิยม  และการกําหนดผลการดําเนินการท่ีคาดหวัง  ซ่ึงผู�บริหารจะมี
บทบาทในการกําหนดทิศทางขององค2การในประเด็นดังกล*าว 
                 2)  วิสัยทัศน2 
วิสัยทัศน2  หมายถึง  ความคาดหวังในอนาคตขององค2การ ท่ีต�องการจะเป7น ข�อความซ่ึงกําหนด
ทิศทางของพันธกิจ/ภารกิจ เป7นสถานภาพอย*างใดอย*างหนึ่งหรือหลายอย*างท่ีองค2การมุ*ง
หมาย  มุ*งหวัง  หรือประสงค2จะเป7นหรือจะมีในอนาคต 
                เหตุผลและความจําเป7นท่ีทุกองค2การจะต�องกําหนดวิสัยทัศน2 เนื่องจาก 
                1)  ป;จจัยต*างๆ  ไม*หยุดนิ่ง  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
                2)  การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอย*างเดียวไม*เพียงพอ 
                3)  การเรียนรู�อย*างต*อเนื่องเป7นสิ่งจําเป7น 
                4)  การมองไปข�างหน�าจะทําให�เกิดการพัฒนา 
              5)  การคิดใหม*เท*านั้นท่ีจะทําให�อยู*รอด 
                6)  วิสัยทัศน2เป7นกุศโลบายแห*งการพัฒนา 
ลักษณะของวิสัยทัศน2ท่ีดี  ต�องมีคุณลักษณะดังนี้ 
                1)  มีความชัดเจน  และสามารถนําไปปฏิบัติได� 
               2)  เป7นภาพเชิงบวกท่ีสะท�อนถึงความเป7นเลิศขององค2การ 
               3)  สร�างศรัทธาในบุคลากรทุกคนในองค2การมุ*งม่ันไขว*คว�า 
                4)  ต�องท�าทายความรู�ความสามารถของท้ังผู�นํา และบุคลากรทุกคนในองค2การ 
              5)  คํานึงถึงผู�รับบริหารเป7นสําคัญ  (Customer  Oriented)  
                6)  มีความสอดคล�องกับแนวโน�มในอนาคต 
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  ข้ันตอนการทําวิสัยทัศน2  มีดังนี้ 
              1) การประเมินสภาพความเป7นจริงในป;จจุบัน  โดยใช�เครื่องมือ  SWOT  Analysis  เพ่ือ
สะท�อนให�เห็นจุดแข็งและจุดอ*อนขององค2การในการตอบสนองโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน  หรือภัยคุกคาม
จากภายนอก   ซ่ึงประกอบด�วยเทคนิคต*างๆ ดังนี้ 
                   (1)  การระดมสมองจากกลุ*มเปNาหมาย 
                  (2)  การออกแบบสอบถามรายบุคคล 
                   (3)  การสํารวจความคิดเห็นจากผู�รับบริการและผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
                   (4)  การสํารวจเพ่ือวิเคราะห2องค2การ 
              2)  การระบุองค2ประกอบของวิสัยทัศน2เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  เป7นข้ันตอนท่ีสร�างภาพ
อนาคตขององค2การ  ผู�บริหารต�องกําหนดหลักเกณฑ2ท่ีสําคัญเพ่ือให�ประกอบเนื้อหาในถ�อยแถลง
วิสัยทัศน2 
              3)  การกําหนดสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง  โดยการวิเคราะห2เปรียบเทียบภาพ
ป;จจุบันและภาพอนาคตท่ีต�องการไป แล�วนํามากําหนดสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให�บรรลุ
วิสัยทัศน2 
              4)  การร*างวิสัยทัศน2โดยการระดมสมองและสร�างความเห็นร*วมกันในองค2การ 
              5)  การประเมินร*างวิสัยทัศน2เพ่ือให�ทราบจุดอ*อน  จุดแข็ง  วิสัยทัศน2  โดยเปรียบเทียบ
กับหลักเกณฑ2  ซ่ึงมักประกอบด�วย 
                   (1)  ตําแหน*ง บทบาท ท*าที ในการแข*งขันกับองค2การคู*แข*ง 
                   (2)  ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
                   (3)  ทักษะหลักขององค2การท่ีต�องการพัฒนา 
                   (4)  ทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจ 
                   (5)  ความสามารถหรือความเข�มแข็งของคุณค*าหลัก 
                   (6)  หลักการและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 
                   (7)  สาระสําคัญและรูปแบบของการเป7นผู�นําความเปลี่ยนแปลง 
              6)  การทบทวนเพ่ือกําหนดเนื้อหาและรูปแบบ 
              7)  นําผลจากการประเมินในข้ันตอนท่ีผ*านมาจัดทําร*างวิสัยทัศน2อีกครั้ง ทบทวน  
หลักเกณฑ2  วิพากษ2วิจารณ2หาข�อยุติร*วมกัน 
 
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ4(Strategic Planning) 
 ทศพร ศิริสัมพันธ2 การบริหารเชิงยุทธศาสตร2 (Strategic Management) 
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           เป7นกระบวนการในการบริหารเพ่ือให�บรรลุภารกิจขององค2การ อยู*บนแนวคิดท่ีว*า องค2การ
ของเราไม*ได�อยู*เป7นเอกเทศโดยตัวของเราเอง แต*อยู*ภายใต�บริบทของสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลง
อยู*ตลอดเวลา ซ่ึงสภาพแวดล�อมท่ีมากระทบกับองค2การนั้น บางครั้งก็เป7นโอกาส บางครั้งก็เป7นภัย
คุกคาม นอกจากนี้ องค2การเองก็ต�องกําหนดจุดยืนขององค2การด�วย เพ่ือวางยุทธศาสตร2ให�ชัดเจนมาก
ข้ึน 
กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร4 แบ(งออกเปKน 3 ข้ันตอน คือ 
             1.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร2 (Strategy Formulation) 
               เป7นเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศน2 ประเด็นยุทธศาสตร2 เปNาประสงค2 ตัวชี้วัด/ค*า
เปNาหมาย กลยุทธ2 Strategy Map 
             2.การนําไปสู*การปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
               เป7นการนําแผนยุทธศาสตร2ถ*ายทอดออกมาเป7นแผนปฏิบัติการ รวมถึงการปรับแต*ง
องค2กรทางด�านการบริหารจัดการ ได�แก* กระบวนการ โครงสร�าง เทคโนโลยี และคน 
             3.การควบคุมเชิงยุทธศาสตร2 (Strategic Control) 
               เป7นการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และการทบทวนสถานการณ2เพ่ือ
ปรับแต*งยุทธศาสตร2 
 กระบวนการในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร4 
 ประเด็นคําถามหลักในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร4 
 1. เราจะไปในทิศทางไหน? (Where are you going?) 
                  - กําหนดวิสัยทัศน2 ภารกิจ (vision & mission statement) 
 2. สภาพแวดล�อมเป7นอย*างไร? (What is the environment?) 
                  - วิเคราะห2สภาพแวดล�อม และสถานการณ2ท้ังภายในและภายนอก (internal & 
external analysis) การวิเคราะห2หาจุดอ*อน – จุดแข็ง – โอกาส – ภัยคุกคาม ต*าง ๆ (SWOT) 
 3. เราจะไปถึงจุดหมายได�อย*างไร? (How do you get there?) 
                  - วางกลยุทธ2 หรือแนวทางการดําเนินงาน (strategies) เพ่ือให�บรรลุในสิ่งท่ีเรา
ต�องการจะทําท้ังนี้ ในบางตําราอาจให�เริ่มจากการวิเคราะห2สภาพแวดล�อมก*อนท่ีจะกําหนดทิศทาง
ขององค2กร แต*หากเราสามารถคิดนอกกรอบ หรือ Think out of the box ได� เราก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนข้ันตอน โดยการกําหนดไว�ก*อนว*าเราจะไปในทิศทางใด แล�วจึงค*อยวิเคราะห2ว*า
สภาพแวดล�อมท่ีจะไปในทิศทางนั้นเป7นอย*างไร 
 
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส(วนได�เสีย 
(Customer & Market Focus) 
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แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  
 “ความพึงพอใจ” ได�มีการศึกษามาเป7นระยะเวลานานต้ังแต*ช*วงก*อนสงครามโลกครั้งท่ี 1 

โดยมุ*งท่ีจะตอบคําถามว*า ทําอย*างไรจึงจะสามารถเอาชนะความจําเจและความน*าเบ่ือของงานต*อ 
การศึกษาความพึงพอใจจะต�องนํามาใช�ได�มากกว*าความพึงพอใจต*องานของตน โดยนําไปใช� ในทาง
สังคมในลักษณะการปรับปรุงงานท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการท่ีจะประกอบด�วยกัน 2 ฝpาย คือ ฝpายผู�มี
หน�าท่ีในการบริการหรือ พนักงาน เจ�าหน�าท่ี ผู�ให�บริการ และฝpายผู�รับบริการ โดยศึกษา ความพึง
พอใจของผู�รับบริการท่ีมีต*อผู�ให�การบริการมีความพึงพอใจต*อการบริการมากน�อยเพียงใด ซ่ึงมี
นักวิชาการหลายท*านได�ให�ความจํากัดความรวมถึงแนวคิดทาง “ความพึงพอใจ” ผู�วิจัยจึงนํามา กล*าว
มีดังต*อไปนี้   
 ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว*า “Satisfaction” มีความหมาย 
ตามพจนานุกรมทางด�านจิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin, 1968, p. 437 อ�างถึงใน วันชัย  แก�วศิริ
โกมล, 2550, หน�า 6) ให�คําจํากัดความว*า เป7นความรู�สึกของผู�รับบริการต*อสถานประกอบการตาม 
ประสบการณ2ท่ีได�รับจากการเข�าไปติดต*อขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ   

ลักษณวรรณ  พวงไม�ม่ิง (2545, หน�า 11) ความพึงพอใจเป7นแนวความคิด หรือทัศนคติ 
อย*างหนึ่ง เป7นสภาวะรับรู�ภายในซ่ึงเกิดจากความคาดหวังไว�ว*าเม่ือทํางานชิ้นหนึ่งแล�วจะได�รับรางวัล 
อย*างใดอย*างหนึ่งถ�าได�รับตามท่ีคาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน แต*ถ�ารางวัลตํ่ากว*าอินทรีย2ท่ี 
คาดหวังก็จะทําให�เกิดความไม*พึงพอใจ   
 ลักษณวรรณ  พวงไม�ม่ิง (2545, หน�า 9) กล*าวว*า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตท่ี 
ปราศจากความเครียด ท้ังนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย2นั้นมีความต�องการ ถ�าความต�องการนั้นได�รับ 
การตอบสนองท้ังหมดหรือบางส*วนความเครียดจะน�อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทาง 
กลับกัน ถ�าความต�องการนั้นไม*ได�รับการตอบสนองความเครียดและความไม*พึงพอใจจะเกิดข้ึน   
 ชาบฟsน (Chaphin, 1998, p. 256 อ�างถึงใน ชูโชค  ทิพยโสตถิ, 2545, หน�า 23) กล*าวว*า 
ความพึงพอใจตามคําจํากัดความของพจนานุกรมทางด�านจิตวิทา หมายถึง เป7นความรู�สึกในข้ันแรก 
เม่ือบรรลุถึงจุดมุ*งหมายโดยมีแรงกระตุ�น   
 แม็คคอร2มิค (McComick, 1965 อ�างถึงใน กิตติยา  เหมันค2, 2548, หน�า 9) กล*าวว*า  ความ
พึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย2 ซ่ึงต้ังอยู*บนความต�องการข้ันพ้ืนฐาน (Basic Needs)  มีความ
เก่ียวกันอย*างใกล�ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไม* ต�องการ   
 คอทเลอร2 (Kotler, 1994, อ�างถึงใน กิตติยา  เหมันค2, 2548, หน�า 12) ได�กล*าวว*า ความพึง
พอใจว*าเป7นระดับความรู�สึกท่ีมีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว*างการรับรู�ผลจากการทํางาน หรือ
ประสิทธิภาพกับความคาดหวังของลูกค�าโดยลูกค�าได�รับบริการหรือสินค�าตํ่ากว*าความคาดหวัง จะเกิด
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ความไม*พึงพอใจแต*ถ�าตรงกับความคาดหวังลูกค�าจะเกิดความพอใจและถ�าสูงกว*า ความคาดหวังจะ
เกิดความประทับใจ   
 วรูม (Vroom, 1964 อ�างถึงใน กัลยา  รุ*งเรือง, 2546, หน�า 16) กล*าวว*า ทัศนคติและ ความ
พึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช�แทนกันได�เพราะท้ังสองคํานี้จะหมายถึง ผลท่ีได�จากการท่ี บุคคลเข�าไปมี
ส*วนร*วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด�านบวกจะแสดงให�เห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้นและ ทัศนคติด�านลบจะ
แสดงให�เห็นสภาพความไม*พอใจนั้นเอง   
 จากความหมายของความพึงพอใจท่ีมีผู�ให�ไว�ตามกล*าวมาข�างต�น ผู�วิจัยพอสรุปได�ว*า ความพึง
พอใจเป7นความรู�สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต*อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบ พอใจต*อ
การท่ีบุคคลอ่ืนกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต�องการของบุคคลหนึ่งท่ีปรารถนา ให�กระทํา
ในสิ่งท่ีต�องการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต*อเม่ือสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต�องการให�แก*บุคคล นั้นได� แต*
ท้ังนี้ความพึงพอใจของแต*ละบุคคลย*อมมีความแตกต*างกันหรือมีความพึงพอใจมากน�อยข้ึนอยู*กับ
ค*านิยมของแต*ละบุคคลและความสัมพันธ2ของป;จจัยท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจตลอดจน สิ่งเร�าต*าง ๆ 
ซ่ึงอาจสามารถทําให�ระดับความพึงพอใจแตกต*างกันได� เช*น ความสะดวกสบายท่ีได�รับ ความสวยงาม 
ความเป7นกันเอง ความภูมิใจ การยกย*อง การได�รับการตอบสนองในสิ่งท่ีต�องการและ ความศรัทธา 
เป7นต�น   

  

2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการวัด การวิเคราะห4 และการจัดการความรู� 
(Information, Analysis, and Knowledge Management) 
 Xerox Corporation (1999)การจัดการความรู�ของ  Fuji Xerox นั้นเน�นความสัมพันธ2ของ 
3มิติ คือคน (Human Perspective) บรรยากาศแวดล�อม (Environment Perspective) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Perspective) โดยจากวิสัยทัศน2ของบริษัทท่ีกําหนดว*า “สร�างบรรยากาศ
เพ่ือสนับสนุนบุคลากรท่ีใช�องค2ความรู� (Provide environment to support knowledge 
worker)”จะเห็นได�ว*า บริษัท Fuji Xerox ให�ความสําคัญอย*างมากในการสร�างป;จจัยด�านบรรยากาศ
แวดล�อม ซ่ึงท่ีเรียกว*า “Ba” ท่ีกระตุ�นและเอ้ือให�คนในองค2กรเกิดความใฝpเรียนรู� และใช�องค2ความรู�
เพ่ือให�เกิดผลในทางธุรกิจ (Leverage individual ideas and passion intobusiness results) 
รวมท้ังมีการสร�าง Community of Practice (Cop) เพ่ือต�องการเชื่อมโยงคนในองค2กรให�มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกันอยู*เสมอ โดยใช�กระบวนการท่ีไม*เป7นทางการ(informal) และจุดเน�นท่ี
สําคัญคือ “การเชื่อมโยงคน” ไม*ใช* “การรวบรวมข�อมูล” (KM is not “Collecting Data” but 
“Connecting People”) นอกจากนี้ บริษัทมีค*านิยมพ้ืนฐาน คือเปsดโอกาสให�ทุกคนท่ีมีความคิด 
(ideas) สามารถเริ่มต�นทําสิ่งใหม*ได�เสมอ สําหรับ  Fuji Xerox ผู�บริหารระดับสูงของบริษัทเล็งเห็น
ความสําคัญขององค2ความรู�และมีความมุ*งม่ันท่ีจะพัฒนาองค2กรโดยใช�ความรู� 
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สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย4 และบุคลากรการศึกษา(2549) 
 ประโยชน2ของการจัดการความรู�ภายในองค2กร 

1.ช*วยลดข้ันตอนในการทํางานได� เช*นเม่ือมีป;ญหาในการทํางานเกิดข้ึน  ผู�ปฏิบัติงานก็จะ
สามารถหาแนวทางหรือวิธีการแก�ป;ญหาได�รวดเร็ว  โดยค�นคว�าจากผลการจัดการความรู�ในเรื่องนั้น ๆ 
ทางสื่อ (Internet) ได� 

2.ช*วยให�ผู�ปฏิบัติงานไม*ต�องทํางานด�วยการลองผิดลองถูก 
3.ช*วยให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถขจัดป;ญหาท่ีตนกําลังเผชิญได� โดยวิธีเรียนรู�แนวทางแก�ป;ญหา

จากผู�ท่ีมีประสบการณ2มาก*อน 
4.ช*วยให�ผู�ท่ีจะแสวงหาความรู�มีช*องทางการเข�าถึงความรู�ท่ีต�องการได�อย*างรวดเร็ว 
5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว*างผู�ปฏิบัติเป7นการสร�างนวัตกรรม ใหม*  (Innovation) โดย

การเรียนรู�ต*อยอดจากความรู�ท่ีฝ;งในตัวตนของผู�ท่ีมีประสบการณ2การทํางาน มาก*อน 
6.หน*วยงานไม*ต�องเสียเวลาทําวิจัยและพัฒนาในเรื่องบางเรื่อง 
7.ช*วยให�เกิดแหล*งความรู�ในองค2กรท่ีสามารถเรียกใช�ประโยชน2ได�อย*างรวดเร็ว  และเผยแพร*

ให�หน*วยงานอ่ืนได�รับรู�และได�ศึกษาค�นคว�าต*อไป 
8.ช*วงระยะเวลาและระยะทางในการสื่อสารได�มากข้ึน 
9.วัฒนธรรมการทํางานของคนในองค2การปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู*การมีวินัยในตนเอง มี

การศึกษาค�นคว�า เรียนรูตลอดชีวิตยอมรับฟ;งความคิดเห็นของคนอ่ืนมีพลังในการคิดสร�างสรรค2 มี
ความขยัน อดทน มีจิตสํานึกของการเป7น “ผู�ให�” และมีจิตใจเป7นประชาธิปไตย     
                                                                                        

ป7จจัยท่ีมีผลต(อความสําเร็จและป7ญหาอุปสรรคในการพัฒนาการจัดการความรู�ภายใน
องค4กร 
 วิจารณ2 พานิช (2546) กล*าวว*า การจัดการความรู�ในองค2กรจะประสบผลสําเร็จเพียงไรนั้นมี
ป;จจัยท่ีเก่ียวข�องหลายประการ ได�แก* 

1.ภาวะผู�นํา (Leadership) ภาวะผู�นําท่ีแสดงความเชื่อในคุณค*าของภารกิจขององค2กรและ
จัดกระบวนการให�เกิด “ความมุ*งม่ันรวม” (Shared Purpose) ภายในองค2กร เป7นสิ่งมีค*าสูงสุดท่ีผู�นํา
จะพึงให�แก*องค2กร 

2.วัฒนธรรม พฤติกรรม และการสื่อสาร วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรียนรู� การมอง
การเปลี่ยนแปลงเป7นสภาพความเป7นจริง และเป7นโอกาสเปsดเผยแลกเปลี่ยนข�อมูลภายในองค2กร เป7น
ป;จจัยส*งเสริมการจัดการความรู� 

3.เทคโนโลยีและกระบวนการ เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีองค2กรใช�ในการดําเนินการ
ภารกิจหลักขององค2กร ถ�ามีความเหมาะสมจะช*วยในการจัดการความรู� 
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4.การให�รางวัลและการยอมรับ เป7นการสร�างแรงจูงใจให�พนักงานมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค2 
เช*น พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู� ไม*ปกปsดความรู� 

5.การวัดและประเมินผล เป7นเครื่องมือในการบันทึก ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และผลงานของบุคคล ส*วนงาน และองค2กรในภาพรวม 

6.ความรู� ทักษะ ขีดความสามารถ สําหรับใช�ปฏิบัติงานหลักขององค2กร 
7.การจัดการเป7นกระบวนการท่ีทําให�กิจกรรมขององค2กรดําเนินไปตามแผน การจัดการใน

ลักษณะ Empower หน*วยย*อย หรือท่ีเรียกว*า “นําจากข�างหลัง” (Lead From Behind) จะส*งเสริม
การจัดการความรู�อย*างทรงพลังยิ่ง 

8.การจัดโครงสร�าง (Organize) ภายในองค2กร เป7นกลุ*มงาน ทีมงาน สายงาน ภายในองค2กร
และเชื่อมออกไปภายนอกองค2กร โครงสร�างควรมีความยืดหยุ*น เพ่ือให�เกิดการรวมตัวกันเป7นกลุ*ม
เฉพาะกิจได�ง*าย มีการสื่อสารและร*วมมือข�ามสายงานในแนวราบอย*างคล*องตัว การจัดโครงสร�าง
องค2กรให�สามารถเชื่อมโยงกับภายนอกองค2กรเรียกไดอีกอย*างหนึ่งว*า “ชุมชนนักปฏิบัติ” 
(Community of Practice – Cop) ซ่ึงการเกิดข้ึนของชุมชนนักปฏิบัตินั้นจะสะท�อนให�เห็นถึง
ความสัมพันธ2ทางสังคมในแนวราบเพ่ือเอ้ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู� พัฒนาและจัดการยกระดับ
องค2ความรู�ในองค2กร สถาบัน และสังคม 
 
2.2.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมุ(งเน�นทรัพยากรบุคคล (Human Resource Focus) 
            วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554) แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย2 ไม*ว*าจะเป7นการ
ดําเนินงานขององค2การจะมีขนานเล็กหรือขนานใหญ* ย*อมต�องการบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ 
และประสบการณ2เป7นพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถควบคุมการดําเนินงานให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงด�านต*างๆ 
ไม*ว*าจะเป7นด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะต�องคํานึงว*ามนุษย2มิใช*เครื่องจักร 
แต*เป7นผู�สร�างความสําเร็จให�แก*องค2การย*อมต�องการขวัญกําลังใจรวมท้ังแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด�วยกันทุกคน ดังนั้นจึงจําเป7นท่ีจะให�บุคลากรในองค2การได�แสดงความสามารถของตนเอง พร�อมท้ัง
เปsดโอกาสให�แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือส*งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรได�ใช�ความรู� 
ความสามารถอย*างเต็มท่ี นอกจากนี้ ยังต�องคํานึงถึงค*านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยใยการ
ปฏิบัติงานขององค2การเป7นสําคัญ 
            ป;จจุบันแนวคิดดังกล*าว มิได�เน�นในเรื่องความรู� ความสามารถเพียงอย*างเดียวหากแต*มีการ
ขยายแนวคิดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย2แผนใหม*ให�มีขอบเขตกว�างยิ่งข้ึน ถือเป7นการ
ส*งเสริมกระบวนการบริหารให�มีคุณธรรม โดยผู�รับผิดชอบงานด�านนี้จะต�องมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการใช�
กลยุทธ2ท่ีจะช*วยให�การบริหารงานด�านทรัพยากรมนุษย2มีส*วนผลักดันให�องค2การหาจุดยืน และข�อ
ได�เปรียบในการแข*งขัน สามารถยกระดับการบริหารงานให�มีคุณภาพ โดยเน�นหลักปฏิบัติต*อไปนี้ 
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1.มุ*งสร�างประสิทธิภาพของบุคลากร  ในเรื่องประสิทธิภาพนอกจากจะได�ตระหนักว*า
ประสิทธิภาพของงานย*อมข้ึนอยู*กับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีของตนให�สําเร็จ
ลุล*วงไปด�วยดีเป7นสําคัญแล�ว ยังจะต�องมองให�ไกลออกไปว*า บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพจะต�องรับรู�
บทบาทและความรับผิดชอบต*อหน�าท่ีของตน เพ่ือผลประโยชน2ขององค2การและสังคม และท่ีสําคัญ
แต*ละคนจะต�องรู�ว*าตนเองอยู*ในฐานะอะไร จะต�องประพฤติปฏิบัติตนอย*างไรจึงจะเหมาะสม ซ่ึง
แนวคิดเหล*านี้มุ*งเปNาหมายท่ีจะได�เห็นการปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร*องในการปฏิบัติงานของบุคลากรให�
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และให�เป7นไปในทิศทางท่ีจะสนับสนุนเก้ือกูลต*อการพัฒนาองค2การให�เติบโต
ก�าวหน�ายิ่งข้ึนต*อไป 

2.มุ*งเสริมสร�างและพัฒนาบุคลากรให�มีคุณค*าเป7นแนวคิดท่ีมองการบริหารทรัพยากรมนุษย2
ในแง*ท่ีเป7นคุณ (Position Approach) คือมุ*งใช�บุคลากรให�เกิดประโยชน2มากท่ีสุด โดยให�ความสนใจ
ว*าบุคลากรทุกคนมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลาหากอยู*ในสภาพแวดล�อมท่ี
สนับสนุนส*งเสริมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยเท*าเทียมกัน ดังนั้น แนวคิดในเรื่องนี้จึงเป7นการ
พัฒนาบุคลากร ด�วยการเสริมสร�างความรู� และพยายามทําให�บุคลากรทุกคนมีความอบอุ*นเกิดความ
ม่ันใจ รู�สึกม่ันคงในตําแหน*งหน�าท่ีของตนเอง 

3.เน�นการจัดองค2การให�อยู*ในฐานะเป7นศูนย2กลางบริหารทรัพยากรมนุษย2  เป7นแนวคิดท่ีเน�น
ในเรื่องประสิทธิภาพขององค2การเป7นสําคัญ ซ่ึงจะมองครอบคลุมไปถึงบทบาทและวิสัยทัศน2ของผู�นํา
ในการบริหารจัดการ ท่ีจะทําให�องค2การเป7นเสมือนศูนย2กลางท่ีคอยทําหน�าท่ีกระตุ�น และพัฒนา
บุคลากรให�มีศักยภาพพร�อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจได�ทุกสถานการณ2 แม�ว*าจะต�องเผชิญกับป;ญหาและ
อุปสรรคท่ียากต*อการควบคุมก็ตาม 

ป;จจุบันแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย2ได�เปลี่ยนแปลงและพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นได�
จากแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย2ในศตวรรษท่ี 20 ท่ีเป7นการบริหารตามแนวคิดใหม* เน�น
ความเป7นระบบโดนผู�บริหารหรือผู�เชียวชาญงานด�านนี้จะต�องเพ่ิมบทบาทหน�าท่ีในการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ2โดยถือว*าการบริหารทรัพยากรมนุษย2ท่ีดี จะช*วยเป7นแรงผลักดันให�องค2การมีข�อได�เปรียบ
ในการแข*งขัน และมีความก�าวหน�าต*อไอย*างม่ันคงท*ามกลาง สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ี
นับวันจะรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น เพ่ือให�ฝpายบริหารและผู�เชี่ยวชาญด�านการบริหารทรัพยากรมนุษย2
สามารถปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนได�อย*างม่ันใจ จึงจําเป7นต�องพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม*ให�อยู*ใน
กรอบท่ีเสริมสร�างวิสัยทัศน2ใหม*ให�แก*องค2การโดยจะมุ*งเน�นบุคลากรอย*างเดียว แต*จะมีมุมมองท่ีกว�าง
ข้ึนให�ครอบคลุมแนวคิดในเรื่องต*อไปนี้ 

1.แนวคิดด�านธุรกิจ เป7นมุมมองท่ีมุ*งเน�นสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ โอกาสทางตลาดข�อจํากัด 
ในการแข*งขัน รวมถึงความรู�เชิงวิเคราะห2ด�านการเงิน เทคโนโลยี จุดแข็งจุดอ*อนขององค2การ เพ่ือ
แสวงหากลยุทธ2ท่ีดีในการดําเนินธุรกิจให�ก�าวหน�า และสู�คู*แข*งขันในโอกาสต*างๆ ได� 
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2.แนวคิดด�านเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย2  หมายถึงเป7นแนวคิดท่ีมุ*งเน�นความรอบรู�
ทางด�านพฤติกรรมศาสตร2 สามารถบริหารกิจกรรมต*างๆ ได�อย*างมีเทคนิคท่ีสร�างสรรค2โดยเฉพาะใน
เรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย2 การจ�างงาน การฝ�กอบรมพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจ*ายค*าตอบแทนและประโยชน2เก้ือกูล รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย2ตามแนวคิดใหม* 

3.แนวคิดด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง  หมายถึงความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศน2
ขององค2การ ไปเป7นกลยุทธ2ท่ีนําไปสู*การบริหารเชิงรุกท่ีก*อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสม เพ่ือ
แก�ป;ญหาและสนับสนุนบุคลากรให�มีความรู�  ความพร�อมท่ีจะปฏิบัติงานท่ีท�าทายตลอดจนให�
ความสําคัญต*อการจัดสรรทรัพยากรให�เหมาะสมกับงานขององค2การ และสภาพแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานอกจากจะทราบแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย2ตามท่ี
กล*าวมาแล�วเราจําเป7นต�องคํานึงถึงสภาพแวดล�อม ซ่ึงเป7นป;จจัยท่ีส*งผลกระทบต*อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย2ด�วยเช*นกัน คือ 
            1.ป;จจัยภายในองค2การ (Internal Factors) ได�แก* สภาพฐานะทางการเงิน การตลาด การ
ผลิต การศึกษาค�นคว�าวิจัยทรัพยากรมนุษย2 ระบบการบริหารข*าวสารข�อมูลบทบาทหน�าท่ีความ
รับผิดชอบขององค2การ วัฒนธรรม ค*านิยม และระเบียบวินัยข�อปฏิบัติขององค2การ เป7นต�น ท้ังนี้เพ่ือ
เป7นข�อมูลพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย2ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
            2.ป;จจัยภายนอกองค2การ (External Factors) ได�แก* บทบาทหน�าท่ีของรัฐบาล
ความก�าวหน�าทางวิทยาการ เทคโนโลยี สภาพการแข*งขัน ในลักษณะเดียวกันสถานการณ2ด�าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และป;จจัยอ่ืนๆ เช*น ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม เป7นต�น ท่ีมีผลกระทบต*อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ให�มีศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุผลสําเร็จตามเปNาหมายท่ี
กําหนดไว� 
กรมธนารักษ4(2554)รายงานผลการดําเนินงาน PMQA 

 1.ส*วนราชการต�องกําหนดป;จจัยท่ีมีผลต*อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร 

รวมท้ังต�องมีการวิเคราะห2ปรับปรุงป;จจัยดังกล*าวให�มีความเหมาะสม เพ่ือสร�างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและให�เกิดความผูกพันต*อองค2กร 

 2.ส*วนราชการมีระบบการประเมิลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล และเป7น

ธรรม รวมท้ังมีการแจ�งผลการประเมินให�บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให�ดีข้ึน 

 3.ส*วนราชการต�องดําเนินการตามแผนกลยุทธ2 การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดไว�ใน 

SP3 ไปปฏิบัติ เพ่ือให�มีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให�บรรลุตามเปNาประสงค2เชิง

ยุทธศาสตร2 
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 4.ส*วนราชการต�องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝ�กอบรมรวมถึงการประเมิน

ประสิทธิผลและความคุ�มค*าของการพัฒนา/ฝ�กอบรมบุคลากร 

 5.ส*วนราชการมีแผนการสร�างความก�าวหน�าในสายงานให�แก*บุคลากร เพ่ือสร�างขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานให�กับบุคลากร 

 

2.2.6 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดการกระบวนการ(Process Management) 
กระบวนการจัดองค2การ (Process of Organizing) 

ประกอบด�วย กระบวนการ 3 ข้ัน (ศิริพร พงศ2ศรีโรจน2, 2543) ดังนี้  
1.พิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุ*มงาน และออกแบบงานสําหรับผู�ทํางานแต*ละคน 

(Identification of Work & Grouping Work) ก*อนอ่ืนผู�บริหารจะต�องพิจารณาตรวจสอบแยก
ประเภทดูว*า กิจการของตนนั้นมีงานอะไรบ�างท่ีจะต�องจัดทําเพ่ือให�กิจการได�รับผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค2 ข้ันต*อมาก็คือ การจัดกลุ*มงานหรือจําแนกประเภทงานออกเป7นประเภท โดยมีหลักท่ีว*า
งานท่ีเหมือนกันควรจะรวมอยู*ด�วยกัน เพ่ือให�เป7นไปตามหลักการของการแบ*งงานกันทํา โดยการจัด
จําแนกงานตามหน�าท่ีแต*ละชนิดออกเป7นกลุ*มๆ ตามความถนัด และตามความสามารถของผู�ท่ีจะ
ปฏิบัติ  

2.ทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description & Delegation of Authority & 
Responsibility) ระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงาน พร�อมท้ังกําหนดความรับผิดชอบ และให�
อํานาจหน�าท่ี ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
- ระบุให�เห็นถึงขอบเขตของงานท่ีแบ*งให�สําหรับแต*ละคนตามท่ีได� plan ไว�ในข้ันแรก เพ่ือให�ทราบว*า 
งานแต*ละชิ้นท่ีได�แบ*งออกแบบไว�นั้นจะเก่ียวข�องกับเรื่องอะไร ชนิดไหน มีขอบเขตและปริมาณมาก
น�อยแค*ไหน โดยการระบุชื่อเป7นตําแหน*งพร�อมกับให�รายละเอียดเก่ียวกับงานชิ้นนั้นเอาไว�  
- ข้ันต*อมา ผู�บริหารก็จะดําเนินการพิจารณามอบหมาย (Delegation) ให� แก*ผู�ทํางานในระดับรองลง
ไป (สําหรับงานท่ีมอบหมายได�)  
- การมอบหมายงานประกอบด�วยการกําหนดความรับผิดชอบ (Responsibility) ท่ีชัดแจ�งเก่ียวกับ
งานท่ีมอบหมายให�ทํา พร�อมกันนั้นก็มอบหมายอํานาจหน�าท่ี (Authority) ให� เพ่ือใช�สําหรับการ
ทํางานตามความรับผิดชอบ (Responsibility)ท่ีได�รับมอบหมายให�เสร็จสิ้นไปได�  

3.จัดวางความสัมพันธ2 (Establishment of Relationship) การจัดวางความสัมพันธ2จะทํา
ให�ทราบว*า ใครต�องรายงานต*อใคร เพ่ือให�งานส*วนต*างๆ ดําเนินไปโดยปราศจากข�อขัดแย�ง มีการ
ทํางานร*วมกันอย*างเป7นระเบียบเพ่ือให�ทุกฝpายร*วมมือกันทํางานมุ*งไปสู*จุดหมายอันเดียวกัน 
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2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
 ธีรภัทร4 ลอยวิรัตน4 (2550) วิทยานิพนธ2เรื่อง บทบาททางการเมืองของหอการค�าจังหวัด
นครศรีธรรมราชต*อการกําหนดนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม*ผลการศึกษาพบว*า 
 1.หอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานภาพเป7นกลุ*มผลประโยชน2กลุ*มหนึ่ง โดยมี
พัฒนาการในการเริ่มก*อต้ังเม่ือป� พ.ศ.2526 ภายใต�การสนับสนุนของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท2 ซ่ึงมีพระราชบัญญัติ ของหอการค�า พ.ศ.2509 เป7นตัวควบคุมการดําเนินงานขององค2กร ท้ังนี้ใน
การรวมกลุ*มของบรรดาพ*อค�า นักธุรกิจในนามของหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราช ต*างมี
วัตถุประสงค2ร*วมกันคือความต�องการให�หอการค�าทําหน�าท่ีในการปกปNองพิทักษ2รักษาผลประโยชน2
ของตนเองเป7นหลัก นอกจากนี้ยังพบอีกว*าหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบทบาทและหน�าท่ีใน
ฐานะกลุ*มผลประโยชน2ท่ีไม*เด*นชัดนัก กล*าวคือหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเน�นหนักใน
กิจกรรมการกุศล งานแรลลี่ งานลีลาศ งานจัดหารายได�และงานสังคม พบปะสังสรรค2ประเภทต*างๆ 
โดยขาดความกระตือรือร�น เอาการเอางานในเรื่องของการรักษาผลประโยชน2 และท่ีสําคัญหอการค�า
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป7นองค2กร”ต้ัง”เรื่องราวข�อมูลข*าวสารจากสมาชิก ผู�ประกอบการหรือ
องค2กรอ่ืนๆ มากกว*าท่ีจะ”รุก” เป7นผู�นําในการเปลี่ยนแปลง และขยันขันแข็งในการต*อสู�หรือเรียกร�อง
ผลประโยชน2 สําหรับในส*วนของคณะกรรมการและสมาชิกหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ควรท่ี
จะร*วมมือ สนับสนุนในการดําเนินงานของหอการค�าอย*างแข็งขันมากกว*าท่ีเป7นอยู*อีกด�วย 
 2 ลักษณะความสัมพันธ2ของหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราชกับภาครัฐกลุ*มนักการเมือง 
และสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป7นไปในลักษณะแบบเป7นทางการและไม*เป7นทางการควบคู*
กันไป ซ่ึงนอกจากจะเป7นการเชื่อมความสัมพันธ2ระหว*างบุคคลและองค2กรตามปกติแล�ว พ*อค�านัก
ธุรกิจมักจะเคยชินกับการเข�าหาผู�หลักผู�ใหญ* ผู�มีอํานาจราชศักด์ิโดยผ*านระบบอุปถัมภ2 และการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน2ระหว*างกัน และเม่ือพ*อค�าธุรกิจเหล*านั้นได�รวมตัวกันจัดต้ังหอการค�าจังหวัด
ข้ึนมา จึงหลีกเลี่ยงไม*พ�นท่ีจะนําเอาวัฒนธรรมดังกล*าวมาใช�ระหว*างองค2กรอีกด�วย 
 3.หอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยยุทธศาสตร2และช*องทางในการเข�าถึงรัฐบาลเพ่ือ
สร�างอิทธิพลกดดันให�ภาครัฐกําหนดนโยบายสาธารณะตามท่ีกลุ*มตัวเองต�องการท้ังสิ้น 8 รูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ีหนึ่ง ร�องเรียนผ*านหนังสืออย*างเป7นทางการ รูปแบบท่ีสอง ยุทธศาสตร2 “ประสานความ
ร*วมมือและเข�าตีร*วมกัน” รูปแบบท่ีสาม เข�าพบและเจรจากับผู�ว*าราชการจังหวัดโดยตรง รูปแบบท่ีสี่ 
สร�างเครือข*ายกับสื่อมวลชน รูปแบบท่ีห�า หอการค�าจังหวัดเป7น “ตัวกลาง” เจรจาระหว*างองค2กร
ปกครองส*วนท�องถ่ิน รูปแบบท่ีหก หอการค�าจังหวัดโปรยคําหวานให�กับภาครัฐ รูปแบบท่ีเจ็ด 
ความสัมพันธ2แบบเครือญาติและการเป7นผู�ดํารงตําแหน*งระดับสูง และรูปแบบท่ีแปด การแลกเปลี่ยน
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ผลประโยชน2 โดยแต*ละรูปแบบ จะมีช*องทางและกลยุทธ2ท่ีแตกต*างกันออกไป ท้ังนี้ ข้ึนอยู* กับ
สถานการณ2และสภาพแวดล�อมของการกําหนดนโยบายสาธารณะเป7นสําคัญ 
 อย*างไรก็ตาม การเรียกร�องผลประโยชน2ต*อภาครับของหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราชยัง
ไม*ประสบผลสําเร็จเท*าท่ีควร และหอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราชมักจะเน�นการเรียกร�อง
ผลประโยชน2ทางด�านเศรษฐกิจเป7นหลัก โดยไม*มีความเข�มแข็งพอท่ีจะเรียกร�องแนวนโยบายด�าน 
แผนการพัฒนา ชุมชน และสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ท้ังนี้เพราะ จากพัฒนาการ
ของรัฐไทย พบว*า รัฐไทยเน�นนโยบายการรวมศูนย2อํานาจเป7นหลัก ส*งผลให�ความเป7นประชาสังคม
อ*อนแอ และการมีส*วนร*วมทางการเมืองของภาคประชาชนไม*เข�มแข็งเพียงพอ ตลอดจนละเลยการ
กระจายอํานาจ จํานํามาสู*สภาวะท่ีเรียกว*า รัฐนํา ซ่ึงมีผลสําคัญต*อการจํากัดบทบาททางการเมืองของ
หอการค�าจังหวัดนครศรีธรรมราชอย*างเห็นได�ชัด 
 ระพี พรึงลําภู (2556) ค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง การปรับตัวของธุรกิจขนาดย*อมต*อนโยบาย
ปรับข้ึนค*าแรงข้ันตํ่า 300 บาท ของลูกค�ากลุ*มธุรกิจขนากย*อม ธนาคารไทยพาณิชย2 จํากัด (มหาชน) 
ในจังหวัดเชียงใหม* ; เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
 ผลการศึกษาสรุปได�ดังนี้ ผู�ประกอบการธุรกิจขนากย*อมได�รับผลกระทบด�านต�นทุนการผลิต 
ในระดับมาก ด�านสวัสดิการและด�านการลงทุน ได�รับผลกระทบในระดับปานกลาง ขณะท่ีด�านการ
บริการงานบุคคลได�รับผลกระทบในระดับน�อย 
 การปรับตัวของธุรกิจขนากย*อม พบว*า ผู�ประกอบธุรกิจขนาดย*อม มีการปรับตัวด�านต�นทุน
การผลิต ในระดับปานกลาง ขณะท่ีด�านสวัสดิการ ด�านการบริการงานบุคคล และด�านการลงทุน มี
การปรับตัวในระดับน�อย 
 ความต�องการช*วยเหลือในการบรรเทาป;ญหาและผลกระทบจากการดําเนินนโยบายปรับข้ึน
ค*าแรงข้ันตํ่า 300 บาท พบว*า ผู�ประกอบการธุรกิจขนาดย*อม มีความต�องการช*วยเหลือในด�านการ
ช*วยเพ่ิมความสามารถในการเข�าถึงแหล*งเงินทุน และลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู� การควบคุมราคาสินค�า
อุปโภคและบริโภค และช*วยเพ่ิมความสามารถในการควบคุมต�นทุนการผลิตและต�นทุนธุรกิจของ
ผู�ประกอบการ 
 ศิริพงษ4เศรษฐสนิท (2541) วิทยานิพนธ2เรื่อง การเมืองกับการกําหนดนโยบายสาธารณะใน
ระดับท�องถ่ิน: กรณีศึกษา องค2การบริหารส*วนตําบลสบเต๊ียะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม*; 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 

ผลการศึกษาพบว*า ในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะในระดับท�องถ่ินของพ้ืนท่ี
กรณีศึกษามีลักษณะเป7นความร*วมมือกันท้ังทางฝpายประชาชนและกลุ*มผู�นําท่ีทําหน�าท่ีในการกําหนด
นโยบายโดยท่ีกลุ*มผู�ทําหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายจะเป7นผู�คิดและเสนอทางเลือกให�ประชาชนเป7นผู�
ตัดสินใจ การเข�าไปมีส*วนร*วมของประชาชนจะกระทําโดยผ*านตัวแทนท่ีเป7นกรรมการหมู*บ�านซ้ึงจะทํา



39 
 

หน�าท่ีรวบรวมผลประโยชน2หรือความต�องการของประชาชนเข�าสู*กระบวนการกําหนดนโยบายแต*ด�วย
วัฒนธรรมแบบถ�อยทีถ�อยอาศัยและหลีกเลี่ยงความขัดแย�งทําให�มีแนวโน�มท่ีจะถูกชี้นําจากกลุ*มชนชั้น
นําในท�องถ่ินอยู*สูง 

จึงพอสรุปได�ว*าในการกําหนดนโยบายสาธารณะในระดับท�องถ่ินมีแนวโน�มท่ีจะเป7นการชี้นํา
หรือต*อรองทางการเมืองระหว*างชนชั้นนําและกลุ*มผู�มีอิทธิพลในสังคมท�องถ่ิน แต*มิได�มีลักษณะการ
ชี้นําอย*างเบ็ดเสร็จแต*อยู*ภายใต�กรอบความเห็นชอบของประชาชน 
 นุชนรินทร4 ช�างปkาดี (2550) การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง การเรียกร�องประชาพิจารณ2
นโยบายสาธารณะ: กรณีศึกษา โครงการก*อสร�างโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยครบวงจร ตําบลปpาปNอง 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม*; รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม*  

ผลการศึกษาพบว*าประชาชนส*วนใหญ*รับรู�และมีความเข�าใจการดําเนินงานของโครงการ
ก*อสร�างโรงงานกําจัดขยะครบวงจรตําบลปpาปNองเป7นอย*างดี และประชาชนยังมีความต�องการให�
องค2การบริหารส*วนตําบลปpาปNองเจ�าหน�าท่ีของพ้ืนท่ี ควรเป7นหน*วยงานหลักท่ีต�องเข�ามาจัดการดูแล
โรงงานขยะ ขณะเดียวกันประชาชนไม*ต�องการให�มีการก*อสร�างโรงงานกําจัดขยะแบบครบวงจรใน
พ้ืนท่ี เพราะเกิดผลกระทบต*อสิ่งแวดล�อมในชุมชน เช*น กลิ่นเหม็นจากขยะ มีน้ําเน*าเสียจากขยะ และ
ป;ญหาคุณภาพน้ํา เป7นต�น จากป;ญหาดังกล*าวจึงทําให�ประชาชนตําบลปpาปNอง ต�องออกมาคัดค�านการ
ดําเนินงานก*อสร�างโรงงานกําจัดขยะแบบครบวงจร และเรียกร�องให�หน*วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องกับ
การก*อสร�างโรงงานกําจัดขยะ จัดเวทีประชาพิจารณ2ก*อนท่ีจะมีการก*อสร�าง เพ่ือหาข�อยุติร*วมกันใน
การจัดการขยะต*อไป 
 นอกจากนี้ประชาชนเห็นว*าบทบาทท่ีเหมาะสมขององค2การบริหารตําบลปpาปNองในการแก�ไข
ป;ญหาขยะและโรงงานกําจัดขยะท่ีก*อสร�างในพ้ืนท่ี คือ องค2การบริหารส*วนตําบลจะต�องเป7นตัวแทน
ของประชาชนในพ้ืนท่ีในการเรียกร�องสิทธิ ผลประโยชน2 และปNองกันป;ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ทํา
หน�าท่ีในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน และการบริหารงานของโรงงานกําจัดขยะ 
เพ่ือปNองกันไม*ให�เกิดมลพิษต*อสิ่งแวดล�อม และเป7นตัวแทนของประชาชนในการประสานกับองค2กร
ปกครองส*วนท�องถ่ินอ่ืน และหน*วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือร*วมมือกันกําหนดมาตรการควบคุม
ปริมาณขยะในครัวเรือน 
 
2.3.1งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการระบุป7ญหานโยบาย 

น.ท.สาทิต จิตนาวา(2551) การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง การศึกษาข้ันตอนการก*อเกิด
นโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติสุขภาพแห*งชาติ; รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(การ
บริหารท่ัวไป) มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว*า 
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 1.พระราชบัญญัติสุขภาพแห*งชาติ มีความจําเป7นมาจากความต�องการเครื่องมือสําหรับการ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห*งชาติ 
 2.การก*อตัวของพระราชบัญญัติสุขภาพแห*งชาติ มีหลายรูปแบบตามบริบทแวดล�อมท่ีเกิดข้ึน
ในแต*ละสมัย โดยท่ีในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป7นตัวแบบชุมชนนโยบาย  ในสมัยรัฐบาลพัน
ตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เป7นตัวแบบประกอบการนโยบาย และพลเอกสุรยุทธ2 จุลานนท2 เป7นตัวแบบ
หน�าต*างนโยบาย โดยท่ีในสมัยรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร มีลักษณะของการก*อตัวท่ีแตกต*าง
กัน แต*มีรูปแบบของการก*อตัวเป7นตัวแบบผู�ประกอบการนโยบายเหมือนกัน ท้ัง 3 ช*วง กล*าวคือเป7น
ความแตกต*างกันตามลักษณะของผู�ผลักดัน ท่ีสอดคล�องกับบริบทท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 
 3.ป;ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากกลุ*มผู� ท่ี เสียผลประโยชน2ท่ีมีความกังวลต*อ
ผลกระทบท่ีคาดว*าจะเกิดข้ึนกับกลุ*มของตนหากมีการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยกลุ*มผู�
เสียประโยชน2เหล*านี้ ประกอบด�วย กลุ*มวิชาชีพแพทย2 ผู�ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน กระทรวง
สาธารณะสุข และรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ซ่ึงแต*ละกลุ*มมีความต�องการท่ีจะรักษา
ผลประโยชน2ของกลุ*มตน และความต�องการเหล*านี้มีเชื่อมโยงกัน โดยมีจุดเริ่มมาจากการจักทํา
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคตามนโยบายเร*งด*วนของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร และการ
กําหนดสาระในร*างพระราชบัญญัติสุขภาพแห*งชาติในขณะนั้น 
 ศิริกุล ม่ังอ(อน, สายทิพย4 เงินสุข, อังคณา อังกสิทธิ์(2550) การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง 
นโยบายสาธารณะท่ีมีต*อชุมชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร; รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ผลการวิจัยพบว*าประชาชนในชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคาดหวังท่ีจะให�
มหาวิทยาลัยนเรศวร เข�ามามีบทบาทในการช*วยแก�ไขป;ญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน นับจากต้ังแต*มีการ
ก*อต้ังมหาวิทยาลัยข้ึน ไม*ว*าจะเป7นป;ญหาน้ําท*วม ป;ญหาน้ําเสีย และป;ญหาเก่ียงกับการจัดระเบียบ
สังคมบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล�ว 
ประชาชนยังไม*พบกับการนําไปซ่ึงการแก�ไขป;ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได� ส*วนความคาดหวังในเรื่องรอง
ลงไป คือคาดหวังในเรื่องของสภาพชุมชน เพ่ือเสริมสร�างให�ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี ปราศจาก
โรคภัยไข�เจ็บ และคาดหวังในเรื่องการแนะนําอาชีพเสริมเพ่ือเสริมรายได�ให�แก*ประชาชนในชุมชน
ต*อไป 

 
2.3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการการกําหนดเปKนวาระสําหรับการตัดสินใจ 

ปริณดาวรรณ คิดเห็น (2554) การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง ยุทธศาสตร2การบริหารนโยบาย
สาธารณะด�านการวางแผน การพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนและการท*องเท่ียวของเทศบาลตําบลแชะ 
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อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา; รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท�องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก*น ผลการศึกษาพบว*า 
 ผลการศึกษาลักษณะยุทธศาสตร2การบริหารนโยบายสาธารณะด�านการวางแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจ การลงทุนและการท*องเท่ียว พบว*า 1) การกําหนดนโยบายพิจารณาจากความจําเป7น
พ้ืนฐานก*อนเรื่องเศรษฐกิจ 2) การบริหารงานตามอํานาจหน�าท่ี 3) เจ�าหน�าท่ีบางคนขาดการอุทิศตน
ให�บริการ 4) ประชาชนส*วนใหญ*ขาดการมีส*วนร*วม ยึดติดกับระบบอุปถัมภ2 5) การจัดทําแผนขาด
การนําเสนอความต�องการท่ีสร�างสรรค2 6) ยังไม*มีองค2กรอย*างเป7นทางการ 7) ไม*มีฝpายงาน/บุคลากร
โดยตรง 8) การสั่งการยังขาดเอกภาพ 9) การติดต*อประสานงานยังขาดพลังงานและประสิทธิภาพ 
10) ขาดการประชาสัมพันธ2 ข�อมูลข*าวสารด�านการลงทุนและการท*องเท่ียว 11) งบประมาณของ
ท�องถ่ินส*วนใหญ*จะเป7นค*าใช�จ*ายประจํามากกว*าลงทุน 
 ผลการวิเคราะห2จุดแข็ง จุดอ*อน โอกาส และข�อจํากัด/อุปสรรค ของยุทธศาสตร2การบริหาร
พบว*า เทศบาลตําบลแชะ มีจุดแข็ง คือ เป7นต�นทางการคมนาคมไปสู*พ้ืนท่ีต*างๆ มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ แหล*งรวมการค�าและการพาณิชย2 ของระดับอําเภอ เป7นศูนย2ราชการ ศูนย2กลางการศึกษา 
มีสาธารณูปโภคพร�อมกว*าท�องถ่ินข�างเคียง จุดอ*อน คือ ไม*มีแหล*งท*องเท่ียวท่ีน*าสนใจในพ้ืนท่ี โอกาส
ในการพัฒนา คือ เป7นประตูหน�าด*านทางเศรษฐกิจและเป7นเส�นทางผ*านไปยังท�องถ่ินข�างเคียงท่ีมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการท*องเท่ียว อุปสรรค คือ เทศบาลมีท่ีดินสาธารณะน�อยและงบประมาณ
ไม*เพียงพอในการสร�างประโยชน2ในเชิงเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�อง 
 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร2การบริหารนโยบายสาธารณะด�านการวางแผนดารพัฒนา
เศรษฐกิจ การลงทุนและการท*องเท่ียว ได�แก* 1) ปรับปรุงสภาพแวดล�อมให�สวยงามน*าอยู* 2) ส*งเสริม
ฟ��นฟูและอนุรักษ2ศิลปะ วัฒนธรรมและสร�างอัตลักษณ2ของท�องถ่ิน 3) ส*งเสริมให�บริการท่ีดีและไม*เอา
เปรียบลูกค�าหรือนักท*องเท่ียว 4) พัฒนาอนุสาวรีย2ท�าวสุรนารีและสร�างศูนย2แสดงสินค�า เป7นสถานท่ี
ท*องเท่ียวแห*งใหม*กลางตัวเมือง 5) ปรับทัศนคติของประชาชนให�รวมกลุ*มพัฒนา และพ่ึงพาตนเองได� 
6) แต*งต้ังทีมท่ีปรึกษาเศรษฐกิจเทศบาลตําบลแชะ 7) แบ*งส*วนราชการส*งเสริมข�อมูลด�านการ
ท*องเท่ียวและการลงทุน 8) ปรับระบบอํานวยการสั่งการให�มีเอกภาพและชัดเจน 9) ประสานงานทุก
ภาคส*วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร2ให�เป7นรูปธรรม 10) พัฒนาระบบสารสรเทศเสริมการประชาสัมพันธ2 
11) ใช�งบประมาณให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและโปร*งใส 
 
2.3.3งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย 

เชฏฐชัย ศรีสุชาติ (2541) วิทยานิพนธ2เรื่อง การมีส*วนร*วมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษา การจัดหาท่ีอยู*ใหม*ให�แก*ชาวชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม* 
; รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม*  
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ผลการศึกษาพบว*าชาวชุมชนแออัดเป7นผู�มีบทบาทสําคัญมากกว*าหน*วยงานของรัฐในทุก
ข้ันตอนของกระบวนการจัดหาท่ีอยู*อาศัยใหม* ท้ังในด�าน การริเริ่มโครงการ การแนะนําสมาชิกชุมชน
ให�เข�าร*วมโครงการ การคักเลือกกรรมการโครงการ การดําเนินงานตามข้ันตอนต*างๆ ของโครงการ 
และการเลือกพ้ืนท่ีอยู*อาศัยใหม* ส*วนหน*วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�อง เป7นผู�สนับสนุนให�การดําเนินงาน
ต*างๆ ของโครงการจัดหาท่ีอยู*อาศัยใหม*ดําเนินไปอย*างต*อเนื่องจนประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ยัง
พบว*า ชาวชุมชนแออัดท่ีมีสถานภาพสูงทางเศรษฐกิจ สังคม และเป7นกรรมการโครงการ มีส*วนร*วม
สําคัญในข้ันตอนของกระบวนการจัดหาท่ีอยู*อาศัยใหม* มากกว*าชาวชุมชนแออัดท่ัวไป 
 พงษ4ภัทร4รัตนสุวรรณ (2550)วิทยานิพนธ2เรื่อง การกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพใน
ระดับท�องถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแม*ฮ*องสอน ; ศึกษาศาตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
 ผลการศึกษาพบว*า กระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพในระดับ
ท�องถ่ินของเทศบาลตําบลขุนยวม ประกอบด�วย 8 ข้ันตอน คือ 1) การหาป;ญหาหรือกําหนดป;ญหา 2)
การสร�างนโยบาย 3) การเลือกนโยบาย 4) การประกาศนโยบาย 5) นโยบายได�รับการยอมรับ 6) การ
ดําเนินการตามนโยบาย 7) การประเมินผลนโยบาย 8) การปรับปรุงนโยบาย ซ่ึงจากกระบวนการ
ดังกล*าวได�ก*อให�เกิดความเข�าใจและเกิดการเรียนรู�ในชุมชน โดยทางชุมชนได�เข�ามามีส*วนร*วมในการ
กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมงานด�านสุขภาพท่ีสอดคล�องกับความเป7นจริงและ
ความต�องการของคนในชุมชน ตลอดจนการให�ความร*วมมือในการจัดกิจกรรม ส*วนทางเทศบาลได�มี
ส*วนร*วมกับชุมชนในการร*วมกันสร�างและพัฒนา นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมด�านสุขภาพ
ต*างๆ ตามกระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ และได�ปรับปรุงและพัฒนาให�
เป7นแนวทางของเทศบาลและของชุมชนเองมากข้ึน 
 ผลการเรียนรู�ท่ีได�ทําให�เทศบาลและชุมชนได�ร*วมกันท่ีจะหาแนวทางในการพัฒนาการ
พ่ึงตนเองด�านสุขภาพของชุมชน โดยการพัฒนาหรือสร�างนโยบายวาธารณะเพ่ือสุขภาพของคนใน
ท�องถ่ิน ท่ีส*งผลในเชิงบวกต*อสุขภาพของประชาชนและเป7นการพัฒนานําไปสู*การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ต*อไป 

ผลการศึกษาสรุปว*าผู�บริหารและบุคลากรมีความรู�ความเข�าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป7น
อย*างดี จากการศึกษาทําให�ได�แนวทางในการ กําหนดนโยบายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรในองค2การบริหารส*วนตําบลท*าโพธิ์ โดยแนวทางสําหรับการตัดสินต้ังแต*เรื่อง
เล็กๆ ในชีวิตประจําวันของแต*ละคนไปจนถึงเรื่อง เปNาหมายสําคัญของการจัดการบริหารองค2การ
บริหารส*วนตําบลท*าโพธิ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกฝ;งให�บุคลากรในองค2การบริหาร
ส*วนตําบลท*าโพธิ์ รู�จักดารใช�ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค*าของทรัพยากรต*างๆ ฝ�กการอยู*ร*วมกับผู�อ่ืน
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อย*างงเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ*และแบ*งป;น มีจิตสํานึกรักษ2สิ่งแวดล�อม และเห็นคุณค*าของวัฒนธรรมค*านิยม 
เอกลักษณ2/ความเป7นไทย 

การบรรลุเปNาหมายดังกล*าวข�างต�น นายกองค2การบริหารส*วนตําบลท*าโพธิ์ เป7นบุคลากรท่ี
สําคัญ ต�องมีศักยภาพพอเพียงในการถ*ายทอดความรู� และปลูกฝ;งหลักคิดต*างๆ ให�แก*บุคลากรใน
องค2การบริหารส*วนตําบลท*าโพธิ์ โดยผู�บริหารต�องเข�าใจอย*างถูกต�อง สามารถวิเคราะห2ความ
พอเพียง/ไม*พอเพียงของตนและครอบครัวได�ทําตัวเป7นแบบอย*างท่ีดีในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 
2.3.4งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการประกาศเปKนนโยบาย 
 ธีรวัจน4 ธรรมโสภารัตน4 (2553) การค�นคว�าแบบอิสระเรื่องการจัดทํานโยบายสาธารณะ
สําหรับผู�สูงอายุแบบมีส*วนร*วมในเขตองค2การบริหารส*วนตําบลบ�านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค2 
จังหวัดชัยภูมิ ; รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน วิทยาลัยการปกครอง
ท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก*น 
 ผลการศึกษาพบว*า การจัดทํานโยบายสาธารณะสําหรับผู�สูงอายุแบบมีส*วนร*วมในเขต
องค2การบริหารส*วนตําบลบ�านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค2 จังหวัดชัยภูมิในประเด็นความต�องการของ
ผู�สูงอายุในการมีส*วนร*วมจัดทํานโยบายสาธารณะ พบว*า มีความต�องการให�เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังใน
ด�านความม่ันคง ด�านการศึกษา ด�านอาชีพ ด�านสังคม รวมถึงในด�านสุขภาพของผู�สูงอายุ และ
ต�องการการสนับสนุนเงินเบ้ียยังชีพเพ่ิม (จากเดินรายละ 500 บาท), ต�องการบริการตรวจสุขภาพ
ผู�สูงอายุประจําป�และต�องการดูแลสุขภาพ, ต�องการไปทัศนะศึกษาไหว�พระตามสถานท่ีต*างจังหวัด
(โครงการไหว�พระเก�าวัด), ต�องการตรวจสุขภาพทางช*องปาก(ฟ;นปลอม) ในประเด็นป;ญหาเก่ียวกับ
นโยบายสาธารณะสําหรับผู�สูงอายุ พบว*านโยบายสาธารณะท่ีจําเป7นและเร*งด*วนของประเทศใน
ขณะนี้คือเบ้ียยังชีพสําหรับผู�สูงอายุ ซ่ึงเป7นเรื่องท่ียังประสบป;ญหาอยู*ในป;จจุบัน ได�แก* งบประมาณไม*
เพียงพอ ความไม*ครอบคลุม ความไม*เป7นธรรม และไม*มีเกณฑ2หรือมาตรฐานท่ีชัดเจน และป;ญหา
ผู�สูงอายุท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เกิดจากป;ญหาด�านสุขภาพ, ป;ญหาด�านเศรษฐกิจการเงิน และป;ญหาการ
ขาดการดูแล 
 นโยบายสาธารณะสําหรับผู�สูงอายุในเขตองค2การบริหารส*วนตําบลบ�านเพชร อําเภอบําเหน็จ
ณรงค2 จังหวัดชัยภูมิ มีแนวทางการจัดทํานโยบายสาธารณะในการมีส*วนร*วมจัดทํานโยบายสําหรับ
ผู�สูงอายุ 3 แนวทาง ได�แก* ด�านสุขภาพอนามัย, ด�านองค2กรผู�สูงอายุ, อาชีพหรือรายได�ของผู�สูงอายุ
และผู�พิการ รวมถึงด�านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต และองค2การบริหารส*วนตําบล
บ�านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค2 จังหวัดชัยภูมิมีความพร�อมในการจัดทํานโยบายสาธารณะสําหรับ
ผู�สูงอายุดีอยู*แล�ว โดยอาจเป7นเพราะองค2กรปกครองส*วนท�องถ่ินมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในท�องถ่ินของตนเองตามพระราชบัญญัติรวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการจัด
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สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาส และในประเด็น
การจัดทํานโยบายสาธารณะสําหรับผู�สูงอายุในเขตองค2การบริหารส*วนตําบลบ�านเพชร อําเภอ
บําเหน็จณรงค2 จังหวัดชัยภูมิ เก่ียวกับความเป7นไปได�ในการจัดทํานโยบายสาธารณะสําหรับผู�สูงอายุ 
ได�ข�อสรุปว*ามีความเป7นไปได�ในการจัดทํานโยบายสาธารณะสําหรับผู�สูงอายุให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในชุมชน ท้ังนี้โดยต�องได�รับความร*วมมือจากทุกภาคส*วนท่ีเก่ียวข�อง 
 
2.3.5งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการนโยบายไปปฏิบัติ 
 ชัชวาล อาจบัณดิษ(2551)การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล
ดอนสัก ท่ีมีต*อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบบูรณาการ ของเทศบาลตําบลดอนสัก จังหวัด 
สุราษฎร2ธานี;รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน วิทยาลัยการปกครอง 
มหาวิทยาลัยขอนแก*น  

ผลการศึกษาพบว*าป;จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อการนํานโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลดอนสัก 
ประกอบด�วย 5 ป;จจัยหลัก ได�แก* 1) ป;จจัยด�านสมรถนะองค2การ ซ่ึงมีองค2ประกอบย*อย 5 ด�าน คือ 
ด�านโครงสร�างองค2กร ด�านบุคลากร ด�านงบประมาณ ด�านสถานท่ีในการปฏิบัติงาน  ด�านวัสดุอุปกรณ2
และเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน ท้ัง 5 ด�านมรระดับความสําคัญต*อการนํานโยบายไปปฏิบัติ
อยู*ในระดับมาก 2)ป;จจัยด�านประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม พบว*า การจัดทํา
แผนพัฒนาของหน*วยงานเพ่ือเป7นกรอบในการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของผู�บริหาร มีระดับ
ความสําคัญต*อการนํานโยบายไปปฏิบัติมากท่ีสุด และการสร�างกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของ
องค2กรมีความสําคัญเช*นเดียวกันโดยต�องดําเนินการอย*างสมํ่าเสมอ 3)ป;จจัยด�านภาวะผู�นํา และความ
ร*วมมือในองค2กร พบว*า การมีส*วนร*วมในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในเทศบาลเป7นป;จจัยท่ี
เก้ือหนุนต*อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลมากท่ีสุด 4) ป;จจัยด�านการสนับสนุน
ทางการเมืองและการบริหารสภาพแวดล�อมภายนอก พบว*า หากได�รับการสนับสนุนทางการเมืองจะ
เป7นป;จจัยท่ีส*งเสริมการนํานโยบายไปปฏิบัติ แต*การแสวงหาผลประโยชน2ของกลุ*มการเมืองท�อวงถ่ิน
และกลุ*มการเมืองระดับชาติ จะเป7นอุปสรรคต*อการนํานโยบายไปปฏิบัติของเทศบาล 5) ป;จจัยด�าน
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปกครองท�องถ่ินรูปแบบเทศบาล พบว*า เทศบาลใช�เป7นกรอบใน
การปฏิบัติงานและมีระดับความสําคัญต*อการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก ระเบียบกฎหมาย
บางส*วนก็เป7นอุปสรรคต*อการนํานโยบายไปปฏิบัติ เช*นเดียวกัน 
 ซ่ึงผลท่ีได�จากการศึกษานี้ชี้ให�เห็นว*า การนํานโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลดอนสัก ใน
ป;จจุบันตามความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล มีความเหมาะสมกับองค2กร และสอดคล�องกับตัวแบบ
ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบบูรณาการ ผลการศึกษายังสมารถนําไปพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานของหน*วยงานให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนต*อการนํานโยบายไปปฏิบัติและพัฒนาท�องถ่ิน 
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ผานิต แพเกาะ (2544) การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง การนํานโยบายไปปฏิบัติ:กรณีศึกษา
น โยบายจั ด ร ะบบ เ พ่ื อควบ คุมแร ง ง านต* า งด� า ว ผิ ดกฎหมาย ;ศิ ลปศาสตรมหา บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก*น  

ผลการศึกษาพบว*า เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของคนด*างด�าวมีความเข�าใจใน
วัตถุประสงค2ของนโยบาย การกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ จํานวนแรงงานต*างด�าวผิดกฎหมายท่ีได�รับ
อนุญาต ระยะเวลาการจ�างและสิ้นสุดของนโยบาย การออกเขตพ้ืนท่ีท่ีได�รับอนุญาต และการขอเพ่ิม
แรงงานต*างด�าวของสถานประกอกการอย*างถูกต�องและชัดเจน 

ด�านสมรรถนะขององค2กร ในส*วนท่ีเก่ียวกับการจัดโครงสร�างขององค2กร พบว*า การจัด
โครงสร�างองค2กรไม*เหมาะสมมีหลายหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง ลักษณะการวินิจฉัย สั่งการจากหน*วยเหนือ
มายังหน*วยล*างและมีลักษณะอย*างเป7นทางการ ตามลักษณะของหน*วยงานท่ีรับผิดชอบท่ีเป7นระบบ
ราชการ ด�านบุคลากรพบว*ามีจํานวนไม*เพียงพอ และส*วนใหญ*ไม*ได�รับการอบรมก*อนปฏิบัติตาม
นโยบาย ด�านวัสดุอุปกรณ2 เครื่องมือเครื่องใช�พบว*า มีจํานวนไม*เพียงพอกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 

ด�านความสัมพันธ2กับองค2การอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง พบว*า จํานวนหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องมีหลาย
หน*วยงานได�แก* กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข  และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ส*วนในเรื่องลักษณะการติดต*อแลละความสัมพันธ2 พบว*า การติดต*อมีป;ญหาไม*ราบรื่น ความ
ร*วมมือหรือการทําความตกลงกับหน*วยงานหลักอ่ืนๆ พบว*า มีป;ญหาในระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข�อจํากัดท่ี
แตกต*าง การทํางานร*วมกันระหว*างเจ�าหน�าท่ีของหน*วยปฏิบัติและหน*วยหลักอ่ืนๆ พบว*า มีป;ญหา
เก่ียวกับ กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานท่ีใช�อยู*ในป;จจุบัน ในส*วนของความคิดเห็นของเจ�าหน�าท่ีท่ีมี
ต*อนโยบายการจัดระบบเพ่ือควบคุมแรงงานต*างด�าวผิดกฎหมาย พบว*า ส*วนใหญ*เห็นควรผ*อนผันให�มี
การจ�างแรงงานต*างด�าวผิดกฎหมายเท*าท่ีจําเป7น  และส*วนใหญ*เห็นด�วยว*าควรผลักดันให�แรงงานต*าง
ด�าวผิดกฎหมายอยู*เฉพาะบริเวณชายแดน 

ท้ังนี้ เพ่ือผลสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ควรพัฒนาองค2การท่ีรับผิดชอบให�มีความ
เป7นเอกภาพ ให�ความรู�ความเข�าใจในนโยบายแก*บุคลากรอย*างครอบคลุมท่ัวประเทศ และจัดสรรให�
เพียงพอกับปริมาณของหน*วยงาน รวมท้ังสนับสนุนด�านวัสดุอุปกรณ2 เครื่องมือเครื่องใช�อย*างเพียงพอ 
พัฒนากฎหมาย ระเบียบต*างๆให�เหมาะสม ระบบข�อมูลของแรงงานต*างด�าวผิดกฎหมาย ต�องมีความ
ชัดเจนถูกต�องและเชื่อถือได� และมีการประเมินผลนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติทุกด�าน 
 
2.3.6งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินผลนโยบาย 

ประทัยรัตน4 รักธรรม (2553) การค�นคว�าแบอิสระเรื่อง การประเมินผลนโยบายการจ*ายเงิน
สงค2เคราะห2เพ่ือการยังชีพสําหรับผู�สูงอายุไปปฏิบัติ เทศบาลตําบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ;รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก*น  
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ผลการศึกษาพบว*า 
1.การประเมินผลการจ*ายเงินสงเคราะห2เพ่ือการยังชีพสําหรับผู�สูงอายุของเทศบาลตําบลสัต

หีบ เบ้ียยังชีพของผู�สูงอายุมีความจําเป7นต*อผู�สูงอายุ เพราะป;จจุบันค*าครองชีพสูง ผู�สูงอายุต�องนําเงิน
ไปใช�จ*ายหรือซ้ือของท่ีจําเป7นต*อการยังชีพ และจํานวนเงิน 500 นั้น ไม*เพียงพอต*อการดํารงชีพ ควร
เพ่ิมจํานวนเงินเป7น 1000 บาทต*อเดือน 

2.การจ*ายเงินสงเคราะห2เพ่ือการยังชีพผู�สูงอายุโดยวิธีการโอนเงินเข�าบัญชีในนามผู�สูงอายุ
เป7นวิธีการท่ีสะดวกท่ีสุดและไม*มีการโกงเงินเกิดข้ึน 

3.ป;ญหาและอุปสรรคในการจ*ายเงินสงค2เคราะห2เพ่ือการยังชีพสําหรับผู�สูงอายุของเทศบาล
ตําบลสัตหีบ พบว*าการเดินทางไปติดต*อกับธนาคารในการเปsดบัญชีมีป;ญหาเพราะธนาคารอยู*ไกลจาก
ชุมขน การเดินทางไปติดต*อกับธนาคารไม*สะดวก ป;ญหาบุคลากรไม*เพียงพอกับภาระงานด�านการ
จ*ายงเงินสงค2เคราะห2เพ่ือการยังชีพผู�สูงอายุ 

พิทยา ศรีวิเรือน (2550) การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง การประเมินผลนโยบายสาธารณะของ
เทศบาลนครเชียงใหม*:กรณีศึกษา “เชียงใหม*เมืองน*าอยู*”รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย
การปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก*น ผลการศึกษาพบว*า 

ด�านประสิทธิผลของการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะ “เชียงใหม*เมืองน*าอยู*”ในด�าน
สังคมและสิ่งแวดล�อมนั้น ผู�ศึกษาได�กําหนดป;จจัยลักษณะวนบุคคล อาทิเช*น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได�ต*อเดือน เป7นต�น กับประสิทธิผลของการดําเนินงานตามนโยบายฯในด�าน
สังคมและสิ่งแวดล�อม ได�แก* ด�านการมีสวนสาธารณะ แหล*งนันทนาการท่ีดี ด�านการมีโบราณสถาน 
เอกลักษณ2ทางสถาป;ตย2  ด� านการ มีความสะอาดสวยงาม เป7นระเ บียบ ด� านการรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ด�านการมีมรดกทางวัฒนธรรม ด�านการมีการศึกษา พัฒนา
ตนเอง และด�านการสาธารณสุข สุขภาพจิตท่ีดีของประชาชน อีกท้ังด�านระดับความพึงพอใจต*อการ
ดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะฯ รวมไปถึงด�านป;จจัยสําคัญท่ีส*งผลให�การดําเนินงานตามนโยบาย
สาธารณะฯในด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมประสบผลสําเร็จ และด�านความคิดเห็นและข�อเสนอแนะใน
ด�านต*างๆ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษาได�เก็บข�อมูลจากกลุ*มตัวอย*าง คือ 1) กลุ*มตัวอย*างของประชาชนท่ี
อาศัยอยู*ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม* 2) กลุ*มหน*วยงานราชการ หรือองค2กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับ
นโยบายของเทศบาลนครเชียงใหม*: กรณีศึกษา “เชียงใหม*เมืองน*าอยู*” และ 3) กลุ*มตัวอย*างจาก
นักท*องเท่ียว ท้ังนักท*องเท่ียวในประเทศและนอกประเทศ รวมท้ังสิ้น 505 ตัวอย*าง โดยวิธีการ
แบ*งกลุ*มตัวอย*าง 

ผลการศึกษาสรุปได�ดังนี้ 



47 
 

1.ด�านประสิทธิผลของการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะ “เชียงใหม*เมืองน*าอยู*”ในด�าน
สังคมและสิ่งแวดล�อมนั้น พบว*าบรรลุวัตถุประสงค2ท่ีต้ัง และมีประสิทธิผลในระดับปานกลางเท*านั้น 
โดยกลุ*มประชาชน กลุ*มหน*วยงานราชการฯ และกลุ*มนักท*องเท่ียวนอกประเทศเห็นว*าประสบ
ผลสําเร็จในระดับปานกลางเช*นกัน ในขณะท่ีนักท*องเท่ียวในประเทศกลับเห็นว*าประสบผลสําเร็จใน
ระดับตํ่า เม่ือพิจารณาถึงป;ญหา หรืออุปสรรคต*างๆ พบว*า ป;ญหาสําคัญอันดับแรกของเมืองเชียงใหม*
ได�แก* ป;ญหาขยะมูลฝอย และป;ญหามลพิษทางอากาศ แต*ถึงอย*างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงความสุขใน
เมืองเชียงใหม* กลับพบว*ากลุ*มประชาชนนั้น มีความสุขมากท่ีได�อาศัยอยู*ในเมืองเชียงใหม* กลุ*ม
หน*วยงานต*างๆนั้น ก็มีความสุขมากเช*นกันท่ีได�มาทํางานอยู* ณ เมืองชียงใหม* ส*วนนักท*องเท่ียวใน
ประเทศเห็นว*า มีความสุขมากท่ีได�มาเท่ียวเมืองเชียงใหม* และท่ีสําคัญท่ีสุดนักท*องเท่ียวนอกประเทศ
มีความเห็นว*า มีความสุขอย*างยิ่งท่ีได�มาเท่ียวเมืองเชียงใหม* 

2.ด�านความพึงพอใจต*อการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะ “เชียงใหม*เมืองน*าอยู*”ในด�าน
สังคมและสิ่งแวดล�อมนั้น พบว*า กลุ*มตัวอย*างท้ังสามกลุ*มมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเท*ากัน 

3.ป;จจัยสําคัญท่ีส*งผลให�การดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะ”เชียงใหม*เมืองน*าอยู*” ในด�าน
สังคมและสิ่งแวดล�อมประสบความสําเร็จ พบว*า กลุ*มตัวอย*างท้ังสามกลุ*มมีความเห็นว*าป;จจัยเหล*านี้มี
ความสําคัญในระดับปานกางเท*ากัน 

4.คําแนะนําอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) มีสาระสําคัญสรุปได�ดังนี้  1) ต�องทําให�จริงจังให�เป7นรูปธรรม
มากว*านี้ และทําอย*างต*อเนื่อง 2) จัดกิจกรรมต*างๆให�เป7นรูปธรรมมากข้ึน เช*น จัดประกวดชุมชนน*า
อยู* หรือบ�านน*ามอง เป7นต�น 3) มุ*งเน�นการสร�างความร*วมมือและเครือข*ายให�มากกว*านี้ 4) สร�าง
กฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบท่ีสามารถบังคับใช�ได�อย*างเคร*งครัด และมีประสิทธิภาพ 5) ต�องปลูกฝ;ง
ให�ผู�บริหาร ข�าราชการ มีจิตสํานึกในการรับใช�ประชาชนอย*างแท�จริง 
 
2.4งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม( 
 วรรณะ ท�าวเพชร (2553) การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค2การบริหารส*วนตําบลซับสมอทอด ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม* ; รัฐประศาสนศาตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก*น 

ผลการศึกษาพบว*า 
1.ป;ญหาในและในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล คือ เรื่องบุคลากรขาดความรู�ความเข�าใจใน

การจัดทําแผน การจัดทําแผนไม*ได�มาจากป;ญหาท่ีแท�จริงของประชาชน และจํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาตําบลมีมากเกินไป ประชาชนไม*เห็นความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ส*วนใหญ*
คนท่ีเข�าร*วมประชาคมจะเป7นผู�สูงอายุและเด็ก 
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2.แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาตําบลตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม* ควรพัฒนา
กระบวนการ การมีส*วนร*วมของประชาชน รับฟ;งความคิดเห็น และการสร�างความพึงพอใจของ
ประชาชน กาจัดทําแผนพัฒนาตําบลต�องมาจากป;ญหาและความต�องการของประชาชนส*วนใหญ*ใน
ท�องถ่ิน และกําหนดแนวทางท่ีชัดเจน การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ให�ผู�บริหารท�องถ่ินสามารถ
ประกาศใช�แผนท่ีผ*านการเห็นชอบจาก อนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล และผ*านกระบวนการ
ประคมแล�ว ควรจัดต้ังหน*วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนโดยตรงองค2การบริหารส*วน
ตําบลควรจัดงบประมาณสนับสนุนเวทีประชาคมและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การ
จัดระบบสาระสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จัดให�มีอุปกรณ2เทคโนโลยีท่ีใช�ในการ
ประชาสัมพันธ2 ควรต้ังแต* หน*วยงานอิสระเป7นผู�ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระหว*างดําเนินการ 
และหลังการเสร็จสิ้นการดําเนินการ เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มาแก�ไขปรับปรุง ให�เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 
 
2.4.1งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการนําองค4กร 
 NAW HSER EH (2010) วิทยานิพนธ2เรื่อง รูปแบบภาวะผู�นําของหัวหน�าหอผู�ปpวยและ
ประสิทธิผลขององค2การของโรงพยาบาลท่ัวไปในย*างกุ�ง ประเทศสหภาพพม*า; พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* ผลการศึกษาพบว*า 
 หัวหน�าหอผู�ปpวย ส*วนใหญ*ใช�รูปแบบภาวะผู�นําท้ังสามรูปแบบ แต*ใช�รูปแบบเชิงปฏิรูป
มากกว*าแบบมุ*งเปNาหมายและแบบตามสบาย ส*วนระดับของประสิทธิผลขององค2การของโรงพยาบาล
ท่ัวไปโดยรวมอยู*ในระดับปานกลาง(µ=3.49, σ=0.43) เม่ือวิเคราะห2แต*ละด�าน พบว*าในด�านผลิต
ภาพและด�านการปรับตัวอยู*ในระดับปานกลาง ส*วนด�านการยืดหยุ*นอยู*ในระดับสูง และยังพบว*า
รูปแบบภาวะผู�นําเชิงปฏิรูปและแบบมุ*งเปNาหมายมีความสัมพันธ2เชิงบวกกับประสิทธิผลขององค2การ 
แต*รูปแบบภาวะผู�นําแบบตามสบายไม*มีความสัมพันธ2กับประสิทธิผลขององค2การของโรพยาบาลท่ัวไป 
  จากผลการศึกษาครั้งนี้มีข�อเสนอแนะว*าหัวหน�าหอผู�ปpวยควรได�รับการอบรมเรื่องการพัฒนา
ภาวะผู�นําเพ่ือส*งเสริมให�เกิดประสิทธิผลขององค2การต*อไป 
 ชนิตา เรืองทวีป (2552) การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง ความสัมพันธ2ของการรับรู�ภาวะผู�นํา 
และทัศนคติต*อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กับความทุ*มเทของพนักงาน
ห�องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร2; วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม*ผลการวิจัยพบว*า 
 1.การรับรู�ภาวะผู�นํามีความสัมพันธ2ทางบวกกับความทุ*มเทของพนักงานอย*างมีนัยสําคัญ 
(p<.01) 
 2.ทัศนะคติต*อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีความสัมพันธ2ทางบวกกับ
ความทุ*มเทของพนักงานอย*างมีนัยสําคัญ (p<.01) 
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2.4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ4 
 อุไร ปานะโปย(2556) วิทยานิพนธ2เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร2การบริหารแบบมีส*วน
ร*วมเพ่ือส*งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน ; ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
 ผลการศึกษาพบว*าครูมีส*วนร*วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ในระดับน�อยถึงระดับมาก และ
ต�องการมีส*วนร*วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ในระดับมากทุกรายการ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู�ปกครองมีส*วนร*วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ในระดับน�อยท่ีสุดถึงระดับปาน
กลางเท*ากันในขณะท่ีประธานกรรมการสถานศึกษาต�องการมีส*วนร*วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ใน
ระดับน�อยมาก และผู�ปกครองต�องการมีส*วนร*วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ในระดับน�อยถึงระดับ
ปานกลางส*วนนักเรียนมีส*วนร*วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร2น�อยท่ีสุดทุกรายการ และต�องการมีส*วน
ร*วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ในระดับน�อยท่ีสุดถึงระดับปานกลาง 
 วิธีจัดทําแผนยุทธศาสตร2ของโรงเรียนขนาดเล็กใช�แนวคิดการมีส*วนร*วม โดยให�ผู�ท่ีมีส*วน
เก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาเข�ามามีส*วนร*วมให�ครบตามข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ซ่ึง
ประกอบด�วยข้ันตอน 3 หลัก คือ 1) ข้ันเตรียมการ เป7นการศึกษาบริบท เปNาหมายการจัดการศึกษา 
และการสร�างความตระหนัก ความเข�าใจตลอดจนให�ความเห็นชอบกับความคิดริเริ่มในการศึกษาใน
สภาพป;จจุบันและความคาดหวังเพ่ือใช�กําหนดประเด็นท่ีจําเป7นของการพัฒนาและใช�รูปแบบการ
ประเมินความต�องการมาหาความจําเป7นตามสําคัญก*อนและหลัง 2) ข้ันดําเนินการ เป7นการกําหนด
วิสัยทัศน2พันธกิจ เปNาประสงค2 โครงการและตัวชี้วัด และ3) ข้ันสรุปผล เป7นการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงยุทธศาสตร2ให�มีความสมบูรณ2ยิ่งข้ึน 
 แผนยุทธศาสตร2สถานศึกษาท่ีจัดทํา ข้ึนมีประสิทธิภาพในด�านความครบถ�วนตาม
องค2ประกอบการจัดทําแผน สอดคล�องกับสภาพป;จจุบันป;ญหาและความต�องการของสถานศึกษาการ
กําหนดวิสัยทัศน2 พันธกิจ เปNาประสงค2 ยุทธศาสตร2 และตัวชี้วัด มีความชัดเจน สอดคล�องและเป7นเหตุ
เป7นผลกัน และทุกฝpายมีส*วนร*วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร2สถานศึกษา เม่ือนําแผนยุทธศาสตร2ท่ี
จัดทําข้ึนไปใช�เป7นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และประเมินประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร2 
พบว*า ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร2มีคุณภาพในระดับดีทุกยุทธศาสตร2 โดยเฉพาะยุทธศาสตร2
การสร�างความสัมพันธ2กับชุมชน โดยเน�นการมีส*วนร*วมจากทุกภาคส*วนมีผลการประเมินอยู*ในระดับดี
มาก 
 
2.4.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส(วนได�เสีย 



50 
 

 ธวัช ศรีเฉลิม (2550) ค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง การพัฒนาระบบการให�บริการให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของประชาชนผู�รับบริการ: กรณีศึกษาสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม* สาขาสันปpาตอง; 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* ผลการศึกษาพบว*า 
 1.คุณภาพการบริการท่ีประชาชนได�รับจากเจ�าหน�าท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม* สาขา
สันปpาตอง อยู*ในระดับดี ท้ังในด�านกิจกรรมบริการ ได�แก* การตรวจสอบประวัติของท่ีดินประมาณการ
ค*าใช�จ*ายในการรังวัด และชี้แจงรายละเอียดการขอจดทะเบียนได�เป7นอย*างดี และด�านพฤติกรรม
บริการ ได�แก* เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยถ�อยคําสุภาพ เป7นมิตรไมตรี แก�ไขป;ญหาข�อขัดแย�ง ข�อสงสัย
ของประชาชนผู�มารับบริการได�เป7นอย*างดี และด�านสภาพแวดล�อมทางกายภาพสํานักงานท่ีดินจัด
สถานท่ีให�บริการเรียบร�อย เหมาะสม สะดวก และตระเตรียมเครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย ครบถ�วนใน
การให�บริการ 
 2.เจ�าหน�าท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม* สาขาสันปpาตองมีความรู�เก่ียวกับการจดทะเบียน
สิทธิ นิติกรรม และการรังวัด ระดับมาก ท้ังนี้สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม* สาขาสันปpาตอง ได�จัดให�
มีการฝ�กอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการบริการอย*างต*อเนื่อง และแจกคู*มือการปฏิบัติงานพร�อมกับ
ระเบียบ กฎหมายต*างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ีอให�เจ�าหน�าท่ีศึกษา และนํามาปฏิบัติงาน 
 3.การปฏิบัติตามกิจกรรมบริการของเจ�าหน�าท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม* สาขาสันปpา
ตองมีการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายในระดับสูง เช*น มีการอํานวยความสะดวกแก*ผู�ขอในการ
ชําระค*าธรรมเนียม การชี้แจงรายละเอียดการใช�บริการ การตรวจสอบเอกสาร และความถูกต�องของ
สัญญาอย*างละเอียด และในด�านการรังวัด เจ�าหน�าท่ีออกไปทําการรังวัดตามเวลานัดหมายสามารถทํา
การรังวัดได�สําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด ประมาณการค*าใช�จ*ายในการรังวัดด�วยความถูกต�อง เหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ีและอัตราค*าใช�จ*ายท่ีกําหนด 
 4.เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม* สาขาสันปpาตอง ประสบป;ญหา
และอุปสรรคในการให�บริการซ่ึงมีข้ันตอนในการบริการหลายข้ันตอน ซับซ�อนทําให�ประชาชน
ผู�ใช�บริการไม*เข�าใจ รอคอยนาน และขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช�ต*างๆ ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
ขณะเดียวกันประชาชนผู�ใช�บริการ เห็นว*า เม่ือเข�ามารับบริการท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม* 
สาขาสันปpาตอง ประสบป;ญหาในด�านการบริการของเจ�าหน�าท่ีในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ   
นิติกรรม และการรังวัดมีความล*าช�า และใช�เวลานาน และไม*มีเจ�าหน�าท่ีท่ีทําหน�าท่ีในการชี้แจง
รายละเอียดต*างๆ ในข้ันตอนการให�บริการ 
 อุทาน จิตจํานง(2551)การค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง ความพึงพอใจของผู�รับบริการต*อการ
บริการของสํานักงานบังคับคดี จังหวัดนครปฐม; บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม*  
ผลการศึกษาพบว*า 
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 ผู�รับบริการมีความพึงพอใจป;จจัยคุณภาพการบริการของสํานักงานบังคับคดี จังหวัดนครปฐม
โดยรวมท้ัง 5 ด�าน ในระดับมาก ผู�รับบริการส*วนใหญ*มีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากเรียงลําดับ 
คือ ด�านการรับประกัน ด�านความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค�า ด�านการเอาใจใส*ลูกค�าเป7นรายบุคล 
และด�านความเชื่อถือและไว�วางใจได� ส*วนป;จจัยคุณภาพการบริการด�านสิ่งท่ีสัมผัสได� ผู�รับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 การศึกษาในรายละเอียดป;จจัยต*างๆ พบว*า ป;จจัยด�านสิ่งท่ีสัมผัสได� ผู�รับบริการมีความพึง
พอใจในเรื่องพนักงานแต*งการสุภาพเรียบร�อยเป7นอันดับแรก ป;จจัยด�านความเชื่อถือและไว�วางใจได� 
ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในเรื่องการให�บริการเป7นไปอย*างเสมอภาคไม*เลือกปฏิบัติเป7นอันดับแรก 
ป;จจัยด�านความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค�า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในเรื่องพนักงานดูแลเอาใจ
ใส* กระตือรือร�น เต็มใจให�บริการเป7นอันดับแรก ป;จจัยด�านการรับประกันผู�รับบริการมีความพึงพอใจ
ในเรื่องพนักงานมีความรู�ความสามารถในการดําเนินการตามข้ันตอนต*างๆ ของการบังคับคดีและวาง
ทรัพย2ได�อย*างชัดเจน เป7นอันดับแรก และป;จจัยด�านการเอาใจใส*ลูกค�าเป7นรายบุคคล ผู�รับบริการมี
ความพึงพอใจในเรื่องพนักงานให�บริการด�วยความสุภาพเป7นมิตรเป7นอันดับแรก 
 ป;จจัยท่ีผู�รับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง และสํานักงานบังคับคดี จังหวัดนครปฐม
สามรถปรับปรุงให�ดีข้ึน ได�แก* สถานท่ีต้ังสํานักงาน ท่ีจอดรถ พ้ืนท่ีใช�สอย ปNายบอกทิศทาง เครื่องมือ
และอุปกรณ2ท่ีให�บริการ จํานวนพนักงานท่ีให�บริการ ข้ันตอนของการให�บริการและตู�แสดงความ
คิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 
 นอกจากนี้ได�เปรียบเทียบความแตกต*างจําแนกตามกลุ*มของผู�รับบริการพบว*าเพศชายมีความ
พึงพอใจมากกว*าเพศหญิง ผู�ท่ีมีอาชีพรับราชการมีความพึงพอใจมากกว*าอาชีพอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต*างจําแนกตามสถานภาพของผู�มารับบริการพบว*า ผู�ท่ีเป7นทนายความมีความพึงพอใจ
มากกว*ากลุ*มอ่ืน และแตกต*างของอายุของกลุ*มตัวอย*าง ทําให�ป;จจัยคุณภาพการบริการมีความ
แตกต*างกันอย*างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 พ.ต.ท.หญิง ชัญญา มูลเมือง (2556) ค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง ความพึงพอใจของผู�รับบริการ
ต*อคุณภาพการให�บริการของสถานีตํารวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน2 จังหวัดเชียงใหม*; บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 

ผลการศึกษาพบว*าผู�ตอบแบบสอถามส*วนใหญ*เป7นเพศหญิง อายุ 21-30 ป� สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพรับจ�างท่ัวไป รายได�ต*อเดือน ไม*เกินหรือเท*ากับ 10,000 บาท 
เรื่องท่ีมาติดต*อขอรับบริการท่ีสถานีตํารวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน2ครั้งนี้ คือ แจ�งเอกสารหาย วันท่ีมาใช�
บริการจันทร2-ศุกร2 เวลาท่ีมาใช�บริการ 08.01-12.00 น. 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจต*อคุณภาพการให�บริการสถานีตํารวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน2       
มีค*าเฉลี่ยในในระดับมากทุกด�านเรียงลําดับคือ ด�านการตอบสนองอย*างรวดเร็ว ด�านการเข�าถึงจิตใจ 
ด�านความม่ันใจ ด�านความน*าเชื่อถือ ด�านลักษณะทางกายภาพ 
 ด�านความน*าเชื่อถือ ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค*าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ�าหน�าท่ี
ตํารวจปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย2 สุจริต และยุติธรรม 
 ด�านการตอบสนองอย*างรวดเร็ว ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค*าเฉลี่ยงสูงสุด คือ 
เจ�าหน�าท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหน�าท่ี ให�การท*านด�วยความเห็นอกเห็นใจและเข�าใจถึงความเดือดร�อน     
ของท*าน 
 ด�านความม่ันใจ ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค*าเฉลี่ยงสูงสุด คือเจ�าหน�าท่ีตํารวจท่ี
ปฏิบัติหน�าท่ี มีความรู� ความสามรถในการให�ข�อมูลแก*ท*านเป7นอย*างดี เจ�าหน�าท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหน�าท่ี
มีบุคลิกภาพ ท*าทาง วาจา และมีมนุษยสัมพันธ2ท่ีดี 
 ด�านการเข�าถึงจิตใจ ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค*าเฉลี่ยงสูงสุด คือเจ�าหน�าท่ี
ตํารวจท่ีปฏิบัติหน�าท่ี มีความเข�าใจถึงความต�องการของท*านอย*างชัดเจน 

ด�านลักษณะทางกายภาพ ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค*าเฉลี่ยงสูงสุด คือ สถานท่ี
รับแจ�งความร�องทุกข2 มีความสะอาดสะดวกสบาย อากาศถ*ายเทสะดวก และมีการตกแต*งท่ีสวยงาม 
 
2.4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวัด การวิเคราะห4 และการจัดการความรู� 
MENGLEI ZHANG(2012) วิทยานิพนธ2เรื่องการวิเคราะห2ผลกระทบของการค�าชายแดนท่ีมีต*อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของยูนานกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ*มน้ําโขง : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
 ผลการศึกษาพบว*า ตัวแปรท้ังหมดในแบบจําลองมีลักษณะไม*นิ่งและพบอีกว*าแบบจําลอง 
fixed model เป7นแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดสําหรับใช�ในการประมาณการมากกว*านั้น ผลการศึกษายังพบ
อีกว*าในระยะยาวมูลค*านําเข�าของประเทศกลุ*ม GMS มีความสัมพันธ2ในทิศทางตรงกันข�ามกับการ
เปลี่ยนแปลง GDP ในกลุ*มประเทศดังกล*าวแต*มูลค*าการส*งออกของประเทศกลุ*ม GMS                 
มีความสัมพันธ2ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของ GDP ในกลุ*มประเทศ GMS สุดท�ายมูลค*า
การนําเข�าเป7นป;จจัยท่ีสําคัญในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงของ GDP ในกลุ*มประเทศ GMS ท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว 
 เขมกร ไชยประสิทธิ์(2552) วิทยานิพนธ2เรื่อง ตัวแบบองค2กรการจัดการความรู�ของธุรกิจ
ชุมชนไทย ; วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
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 ผลการศึกษาพบว*า ลักษณะเฉพาะของธุรกิจชุมชนไทยท่ีส*งผลต*อการจัดการความรู�แบ*งได�
เป7น 3 กลุ*ม คือ 1) พนักงานเป7นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 2) ทํางานภายใต�บรรยากาศ
แบบครอบครัว 3) ผู�นําเป7นเหมือนพ*อแม*ท่ีภาคภูมิใจในลูก  
 รูปแบบการจัดการความรู�ของนักธุรกิจชุมชนไทยมีลักษณะร*วมตาม 4 มิติของกรอบแนวคิด
ด�านองค2กรการจัดการความรู�ท่ีพัฒนาข้ึนโดยหน*วยงานความร*วมมือด�านการจัดการความรู�ของยุโรป 
ป� 2543 ดังนี้ 1) โครงสร�างองค2กร พบว*ามีสายการบังคับบัญชาสั้นท่ีมีความสําคัญต*อพนักงานสูง 
ดําเนินการโดยใช�โครงการสร�างองค2กรแบบตามหน�าท่ีงาน โดยไม*ได�ดําเนินการในรูปแบบโครงการ
หรือหน*วงงาธุรกิจ 2) วัฒนธรรมองค2กร พบว*ามีการทํางานอย*างเป7นระบบ พนักงานมีความผูกพันต*อ
องค2กรสูง มีการร*วมมือกันทํางาน และไม*มีการบ*งพรรคแบ*งพวกในการทํางาน 3) ระบบภายใน พบว*า
องค2กรมีกลไกในการเรียนรู�แบบปรับปรุงให�ดีข้ึนอย*างต*อเนื่อง มีการประเมินผลภายในองค2กรโดยใช�
ความเห็นส*วนบุคคลเป7นหลัก และมีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับตํ่า โดยใช�เพ่ือการปฏิบัติงาน
ประจําวันเท*านั้น 4) กลยุทธ2ด�านการจัดการความรู�พบว*าผู�นําเป7นผู�ออกแบบงานทุกอย*างในองค2กร 
องค2กรมุ*งเน�นลูกค�าเป7นหลัก กระบวนการจัดการความรู�ท่ีสําคัญ คือการแบ*งป;นความรู� แหล*งของ
ความรู�ท่ีสําคัญคือความรู�ท่ีสะสมในตัวบุคคลและประสบการณ2โดยได�มาจากท้ังภายในและภายนอก
องค2กร 
 ตัวแบขององค2กรการจัดการความรู�ของธุรกิจชุมชนไทยมีท้ังหมด 3 ตัวแบบ คือ 1) ธุรกิจ
ชุมชนท่ีมีความคล*องตัวสูง พบในธุรกิจชุมชนขนากเล็กท่ีมีการตัดสินใจแบบรวมอํานาจ พนักงานมี
ทักษะหลายด�าน การสนับสนุนพนักงานท่ีมีศักยภาพยังมีน�อย และการประสานงานเป7นแบบปรับตัว
เข�าหากัน 2) ธุรกิจชุมชนท่ีทํางานเป7นทีม พบในธุรกิจชุมชนท่ีดําเนินงานในรูปแบบกลุ*มธุรกิจชุมชน มี
การตัดสินใจแบบเน�นการมีส*วนร*วมของพนักงาน พนักงานมีทักษะหลายด�าน การสนับสนุนพนักงาน
ท่ีมีศักยภาพยังมีน�อย และการประสานงานเป7นแบบปรับตัวเข�าหากัน และ 3) ธุรกิจชุมชนท่ีมีการ
ประกอบการอย*างเป7นระบบ พบในธุรกิจชุมชนขนาดปานกลาง (พนักงานมากกว*า 100 คน) มีการ
ตัดสินใจแบบกระจายอํานาจ พนักงานมีทักษะเฉพาะด�าน การสนับสนุนพนักงานท่ีมีศักยภาพอยู*ใน
ระดับปานกลาง และการประสานเป7นไปตามโครงการสร�างองค2กร 
 
2.4.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการมุ(งเน�นทรัพยากรบุคคล 
 อ�อมรัก วงษ4ทิม (2552) ค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข�อมูลด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเข่ือนภูมิพล ; วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
 การศึกษาค�นคว�าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค2 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข�อมูลด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเข่ือนภูมิพล โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศด�านฐานข�อมูลมาแก�ป;ญหาใน
ระบบงานเดิมให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ระบบนี้พัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท2วินโดวส2
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เอ็กส2พี ซ่ึงระบบนี้ประกอบด�วย 2 ระบบงานย*อยได�แก* ระบบการประเมินผลสมรรถนะของ
ผู�ปฏิบัติงาน และระบบจัดทําแผนการฝ�กอบรมผู�ปฏิบัติงานประจําป�เครื่องมือท่ีใช�ในการพัฒนาระบบ
ได�แก* โปรแกรมพีเอชพี (PHP) เป7นโปรแกรมท่ีใช�ในการพัฒนาส*วนติดต*อผู�ใช� และโปรแกรมมายเอส
คิวแอล (MySQL)ในการจัดการฐานข�อมูล การประเมินผลระบบในส*วนการประเมินสมรรถนะของ
ผู�ปฏิบัติงาน ได�ใช�แบบสอบถามกับกลุ*มตัวอย*างท่ีเป7นผู�ใช�งานระบบจํานวน 21 คน เป7นหัวหน�างาน
จํานวน 10 คน ผลการประเมินระบบพบว*าผู�ใช� มีความพึงพอใจในเรื่อง การลดเวลาและประหยัด
ค*าใช�จ*ายในการดําเนินงานมากท่ีสุดคิดเป7น 52.38 เปอร2เซ็นต2 และในส*วนระบบจัดทําแผนการ
ฝ�กอบรมผู�ปฏิบัติงานประจําป� ได�ใช�แบบสอบถามกับกลุ*มตัวอย*างท่ีเป7นผู�ใช�งานระบบจํานวน 21 คน 
เป7นหัวหน�างานจํานวน 10 คน เจ�าหน�าท่ีฝ�กอบรมจํานวน 1 คน และผู�ปฏิบัติงานท่ัวไปจํานวน 10 
คน ผลการประเมินระบบพบว*าผู�ใช� มีความพึงพอใจในเรื่องความรวดเร็วในการประเมินผลมากท่ีสุด
คิดเป7น 52.38 เปอร2เซ็นต2 
 ศันสนีย4 ทิพย4ประเสริฐ (2551) ค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิคส2 (ประเทศไทย) จํากัด; 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
 การศึกษาค�นคว�าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค2เพ่ือ ออแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิคส2 (ประเทศไทย) จํากัด 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการพัฒนาระบบได�แก*โปรแกรมไมโครซอฟท2วิชวลสิค 6.0 โปรแกรม
ไมโครซอฟท2แอคแซส 2000 และโปรแกรมคริสตัลรีพอร2ต 8.5 
 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมูราตะ
อิเล็กทรอนิคส2 (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีพัฒนาข้ึนมีทําให� มีระบบฐานข�อมูลเพ่ือใช�งานเก่ียวกับการ
จัดการบุคลากร และสามารถนําข�อมูลไปใช�สนับสนุนการตัดสินใจทําให�สามารถเพ่ิมประสิทธิผลใน
กระบวนการผลิตได�เป7นอย*างดี โดยได�ทําการทดสอบกับระบบการทํางานจริงท่ีมีกลุ*มตัวอย*างคือ
พนักงานจํานวน 230 คน นอกจากนี้ผู�ศึกษาได�ทําคู*มือการใช�ระบบและเสนอไว�ในงานนี้ด�วย 
 พรเทพ วัชโรธร (2551) ค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแม*ลาน�อย จังหวัดแม*ฮ*องสอน ; 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
 การค�นคว�าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค2เพ่ือการบริหารงานทรัพยากรบุคคลบนอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาลแม*ลาน�อย ระบบนี้ถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท2วินโดวส2เอ็กส2พี ใช�
โปรแกรมเพอซันแน็ลไฮเพอร2เท็กซ2พรีโพเซสเซอร2 ในการพัฒนาส*วนติดต*อกับผู�ใช� และใช�โปรแกรม
มายเอสคิวแอลเป7นเครื่องมือจัดการฐานข�อมูล ระบบมีกระบวนการทํางานหลัก 4 กระบวนการ คือ 
บันทึกข�อมูล ระบบการลา การค�นหา/ปรับปรุงข�อมูลและการออกรายงาน การประเมินผลโดย
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บุคลากรจํานวน 30 คน ตอบแบบสอบถาม ผลการประเมินพบว*าระบบมีความง*ายต*อการใช�งาน ช*วย
ลดข้ันตอนการทํางาน ข�อมูลมีความถูกต�องและมีความครบถ�วนตรงตามความต�องการของผู�ใช�อยู*ใน
ระดับดีโดยมีค*าเฉลี่ยเท*ากับ 4.18 
 
2.4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการกระบวนการ 
 วรลักษณ4 ราชคุณ (2556) ค�นคว�าแบบอิสระเรื่อง กระบวนการบริหารงานแบบมุ*ง
ผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสวนปรุง ; รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 
 ผลการศึกษาพบว*า ในการดําเนินงานบริหารแบบมุ*งผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ก*อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานภายในองค2กร เพ่ือมุ*งเน�นการตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนผู�รับบริการเป7นหลัก ปรับปรุงการทํางานเพ่ือให�ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในการให�บริการ
มีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานและพัฒนารูปแบการทํางานเพ่ือให�ประชาชนได�รับบริการท่ีได�
มาตรฐานและมีคุณภาพ และมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนทัศนะคติของบุคคลภายนอกท่ีมีต*อ
โรงพยาบาลโดยการปรับภาพลักษณ2ขององค2กรให�เป7นองค2กรท่ีมุ*งเน�น การส*งเสริม ปNองกัน ฟ��นฟู      
ผู�มีอาการผิดปกติทางจิต และส*งเสริมให�เกิดเครือข*ายถ*ายทอดองค2ความรู�ในด�านสุขภาพจิตและจิต
เวชให�แก*เครือข*ายเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข�าถึงบริการของผู�ปpวยจิตเวช 
 การบริหารในรูปแบบดังกล*าวส*งผลดีต*อผู�บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล*าง ในการ
ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา รายงานผลการดําเนินงานของ
ผู�บริหารโรงพยาบาลไปยังผู�บริหารระดับกรม และช*วยให�การควบคุมการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลงานผู�ใต�บังคับบัญชาเป7นไปด�วยความสะดวก ส*วนบุคลากรระดับปฏิบัติงานได�รับผลในด�าน
บวกคือการมีตัวชี้วัดช*วยให�มีความชัดเจนในหน�าท่ีรับผิดชอบ รู�บทบาทหน�าท่ีของตนเอง มีการบันทึก
ผลงานและมีโอกาสได�แสดงผลงาน ส*วนผลกระทบในด�านลบในแง*ของการทํางานเอกสารท่ีต�องทํา
มากกว*าระบบการบริหารแบบเดิมและผลจากการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานทําให�เกิดความรู�สึกว*า
ทํางานหนักข้ึนกว*าเดิมแต*ได�รับผลตอบแทนเท*าเดิม อีกท้ังบุคลากรระดับผู�ปฏิบัติยังมีความเห็น
เก่ียวกับการประเมิลผลการปฏิบัติงานไม*ได�รับความยุติธรรมหน*วยงานยังคงใช�ระบบอุปถัมภ2ในการ
ประเมินผลและมีการลงโทษท่ีไม*เหมาะสมก*อให�เกิดการทําลายขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน 
 ด�านผลท่ีเกิดข้ึนกับผู�รับบริการ เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ2ขององค2กรจากเดิม
เป7นโรงพยาบาลจิตเวชท่ีรักษาผู� ท่ีมีอาการผิดปกติทางจิตอย*างข้ันรุนแรงเป7นสถานบริการด�าน
สุขภาพจิตท่ีให�การดูแลรักษา บําบัด ฟ��นฟู ส*งเสริมปNองกัน และให�การบริการศึกษาป;ญหาสุขภาพจิต
และจิตเวชช*วยให�ทัศนคติของบุคคลภายนอกท่ีมองผู�ปpวยเริ่มเปลี่ยนไป และผู�ปpวยเองก็ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจากเดิมท่ีเคยมองว*าโรงพยาบาลเป7นสถานท่ีท่ีน*ากลัว เกรงจะถูกทําร�ายและถูกกักขัง ป;จจุบัน
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เปลี่ยนเป7นสถานท่ีให�การดูแลรักษาผู�ปpวยเป7นอย*างดี ก*อให�เกิดการยอมรับ และยินยอมเข�ารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลมากข้ึน เนื่องจากได�รับบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ได�รับการคุ�มครองสิทธิ รวมถึงการรักษาความลับของผู�ปpวย ช*วยให�ผู�ปpวยมีความสบายใจในกรเข�ารับ
บริการด�านสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสวนปรุง 
 
2.5 ข�อมูลเก่ียวกับยาเสพติด 
2.5.1 ความเปKนมาของการแพร(ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย 

“ยาเสพติดเป7นภัยต*อชีวิตเป7นพิษต*อสังคม” วลีนี้เป7นคําพูดท่ีคุ�นหูและเตือนให�ทุกคนระลึก

ถึงโทษของยาเสพติดมาช�านานแล�ว โดยมีความเชื่อว*าผู�ติดยาเสพติดมักจะประกอบอาชญากรรม

เก่ียวกับการลักทรัพย2เพ่ือนําไปซ้ือยาเสพ อีกท้ังฤทธิ์จากการเสพยาจะทําให�ผู�เสพมีความคลุ�มคลั่ง

หวาดระแวงจนทําร�ายผู�อ่ืน ดังจะเห็นได�จากข*าวอาชญากรรมซ่ึงมีให�เห็นโดยตลอดว*าการกระทําผิด

นั้นมีความเก่ียวข�องกับยาเสพติดเสมอ ด�วยเหตุนี้ป;ญหายาเสพติดจึงเป7นป;ญหาท่ีเก่ียวข�องกับความ

ม่ันคงของประเทศชาติเป7นอย*างยิ่ง  

ต�นสายปลายเหตุของยาเสพติดในประเทศไทย 

ฝs�น คือ สิ่งเสพติดท่ีคนไทยรู�จักเป7นครั้งแรก จากหลักฐานพบว*า ฝs�นถือเป7นยาเสพติดให�โทษ

มาต้ังแต*รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี ท่ี 1 (พระเจ�าอู*ทอง) เม่ือ พ.ศ. 1903 หรือประมาณ 650 ป�ล*วง

มาแล�ว โดยมีกฎหมายบัญญัติการห�ามซ้ือ ห�ามขาย เสพฝs�นไว�อย*างชัดเจน แต*คงห�ามได�เฉพาะแต*ใน

เขตกรุงศรีอยุธยาเท*านั้น เพราะเจ�าหัวเมืองท่ีอยู*ห*างไกลบางแห*งก็ติดฝs�น และผูกขาดการจําหน*ายเอง

อีกด�วย ด�วยเหตุนี้การแก�ไขป;ญหาฝs�นจึงไม*สามารถหมดไปจากประเทศไทยได� ต*อมาในสมัยรัชกาลท่ี 

3 ซ่ึงเป7นระยะท่ีตรงกับสมัยท่ีอังกฤษนําฝs�นจากอินเดียไปบังคับขายให�จีน ทําให�คนจีนติดฝs�นมากข้ึน 

และในช*วงเวลานั้นคนจีนก็เข�ามาค�าขายในเมืองไทย เป7นเหตุให�ฝs�นแพร*ระบาดมายังประเทศไทยมาก

ยิ่งข้ึน เม่ือมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 ทรงเห็นว*าการปราบปรามไม*สามารถขจัดป;ญหาฝs�นลงได�และยัง

ก*อให�เกิดความวุ*นวายข้ึน จึงทรงเปลี่ยนนโยบายใหม* โดยยอมให�คนจีนเสพฝs�นและขายฝs�นได�แต*ต�อง

เสียภาษี ปรากฏว*าการเก็บภาษีจากฝs�นได�สร�างรายได�ให�กับประเทศสูงเป7นลําดับท่ี 5 ของรายได�จาก

ภาษีประเภทอ่ืนๆ จนกระท่ังถึงรัชสมัยของรัชกาลท่ี 5 ทรงใช�นโยบายภาษีเช*นเดียวกันนี้ในการแก�ไข

ป;ญหาฝs�น แต*ทรงเลือกท่ีจะแก�ภาษีเพ่ือให�มีการสูบฝs�นน�อยลง และยอมให�รัฐขาดรายได�จากภาษี ฝs�น 

ในป� พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติซ่ึงปกครองประเทศไทย มีความเห็นว*าการเสพฝs�นเป7นสิ่งท่ีน*ารังเกียจและ

เป7นอันตรายต*อสุขภาพ จึงมีประกาศให�เลิกการเสพฝs�นและจําหน*ายฝs�นท่ัวราชอาณาจักร โดย
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กําหนดให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2502 โดยรัฐบาลได�นําผู�ท่ีติดฝs�นเข�ารับ

การบําบัดรักษาและฟ��นฟู จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2502 รัฐบาลได�มีการประกาศให�การเสพ

และการจําหน*ายฝs�นในประเทศไทยเป7นเรื่องสิ่งท่ีผิดกฎหมาย มีการปราบปรามอย*างเด็ดขาดโดยการ

ประหารท้ังผู�เสพและผู�ค�ายา แต*ป;ญหายาเสพติดก็ยังคงไม*หมดไปจากประเทศ เพียงแต*การซ้ือขายมี

การดําเนินการซ�อนเร�นและมีวิธีการท่ีลึกซ้ึงแยบยลมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังเปลี่ยนรูปไปเป7นยาเสพติด

ประเภทอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก  

สถานการณ2ยาเสพติดในประเทศ  

ในระหว*างป� 2540-2544 ก*อนท่ีรัฐบาลจะมีการประกาศนโยบายเพ่ือกวาดล�างยาเสพติด 
ป;ญหายาเสพติดมีแนวโน�มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังในป� 2545 รัฐบาลได�ประกาศสงครามต*อต�าน
ยาเสพติดอย*างจริงจัง ทําให�ป;ญหายาเสพติดเริ่มลดน�อยลงแต*ก็เป7นเพียงช*วงระยะเวลาสั้นๆ เท*านั้น 
เพราะหลังจากนั้นเพียงแค* 2 ป� ป;ญหายาเสพติดท่ีมีแนวโน�มว*าจะลดลงกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน
เรื่อยๆ กล*าวคือ จากจํานวนผู�ท่ีกระทําความผิด 265,540 ราย ในป� 2545 ลดลงเหลือ 123,786 ราย 
ในป� 2546 และลดลงเหลือเพียง 74,254 ราย ในป� 2547 แต*หลังจากนั้นในป�ถัดมาคดียาเสพติดเริ่ม
ทยอยเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังในป� 2553 มีผู�ท่ีกระทําผิดสูงถึง 266,010 ราย ซ่ึงเป7นสถิติท่ีสูงท่ีสุดใน
รอบ 10 กว*าป�ท่ีผ*านมาท่ีมา สิริกร เค�าภูไทย สํานักงานพัฒนาระบบข�อมูลข*าวสารสุขภาพ จาก 
www.hiso.or.th. ค�นเม่ือ 18 พ.ย. 2558 
แผนปฏิบัติการปNองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติด พ.ศ. 2558กลุ*มงานบริการวิชาการ 3 สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร 

วันท่ี 8 ตุลาคม 2557 พลเอกไพบูลย2คุ�มฉายา รัฐมนตรีว*าการกระทรวงยุติธรรม ได�เป7น
ประธานในการประชุมการบูรณาการแผนปฏิบัติการแก�ไขป;ญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 เพ่ือรับทราบ
ผลการดําเนินงานการปNองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติด ในช*วงระยะเวลา 4 เดือน (ต้ังแต* 22 
พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557)และให�ความเห็นชอบร*างแผนปฏิบัติการปNองกันและแก�ไขป;ญหายา
เสพติด พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะประกาศใช�ในป�งบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) พร�อม
เปsดปฏิบัติการจัดการป;ญหายาเสพติดในระยะเร*งด*วน 3 เดือน โดยมีผู�แทนจากหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง
เข�าร*วมประชุมฯ 27 หน*วยงาน เช*น กระทรวงกลาโหมสํานักงานตํารวจแห*งชาติกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ฯ ณ ห�องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย2ชั้น 3 อาคาร 2สํานัก
งานป.ป.ส. โดยแผนการจัดการป;ญหายาเสพติดดังกล*าวให�ความสําคัญต*อการดําเนินงานเชิงรุกท้ังใน
ด�านความร*วมมือภายนอกประเทศ การปNองกันในกลุ*มผู�มีโอกาสเข�าไปเก่ียวข�องกับยาเสพติดรายใหม* 
การแก�ไขป;ญหาผู�เสพผู�ติดให�ครบวงจร สร�างมาตรฐานการบําบัดรักษาสกัดก้ันยาเสพติดแบบบูรณา
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การ ทําลายโครงสร�างเครือข*ายการค�า ยาเสพติดด�วยการตัดวงจรทางการเงินปราบปรามเครือข*ายนัก
ค�ายาเสพติด และการแพร*ระบาด ในเรือนจํา เพ่ือให�สามารถแก�ไขป;ญหายาเสพติดได� 
อย*างแท�จริง  
เปqาหมายทางยุทธศาสตร4ท่ีสําคัญของแผนฯ ปs 2558 คือ 

 1.การลดปริมาณยาเสพติดนอกประเทศ โดยเน�นมาตรการเชิงรุก ในเรื่องการข*าวท่ีชัดเจน มี
ปฏิบัติการทางการทหาร มีการกําหนดเปNาหมายการสืบสวนร*วมกัน 
 2.การลดกลุ*มการค�าระดับต*าง ๆ โดยการทําลายโครงสร�างการค�า-อิทธิพล-เส�นทางการเงิน 
ของกลุ*มตามแนวชายแดน โดยบูรณาการหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องจัดให�เป7นยุทธการร*วม รวมถึงการ
เสนอให�มีการจัดกําลังแบบ Task Force โดยเฉพาะงานทางด�านทรัพย2สิน 

 3.การลดแรงงานยาเสพติดรายใหม* โดยการณรงค2ปNองกัน สร�างภูมิคุ�มกัน 
 4.การลดจํานวนผู�เสพยาเสพติด โดยการพัฒนามาตรฐานการบําบัดทุกระบบ ให�ครอบคลุม

ทุกด�านสร�างความพร�อม และพัฒนาระบบติดตาม ช*วยเหลือผู�ผ*านการบําบัด โดยพัฒนาการติดตาม 
อย*างเหมาะสมกับบุคคล 

 5.การแก�ไขป;ญหาในพ้ืนท่ีพิเศษ 3 พ้ืนท่ี คือ จังหวัดชายแดนเหนือ โดยการจัดกลไก
เบ็ดเสร็จ เพ่ือทําลายโครงสร�างการค�าชายแดนและตัดเส�นทางการเงิน พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการ
จัดกลไกแบบบูรณาการส*วนกลางและท�องถ่ิน ตามแนวทางของ HIDTA และพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต�
โดยการบูรณาการกับพ้ืนท่ีป;ญหาความม่ันคง โดยกลไก กอ.รมน. ภาค 4 ส*วนหน�า 
 6. การสร�างเอกภาพและบูรณาการแผน ทุกระดับ ท้ังระบบ (ประกาศแผนจัดการป;ญหายา
เสพติดป� 2558, 2557)ต*อมาเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห�องประชุม สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป7นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการปNองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งท่ี 1/2557 ท่ีมีการปรับปรุง
องค2ประกอบและอํานาจหน�าท่ี เพ่ือให�เกิดการบูรณาการแก�ไขป;ญหายาเสพติดท่ีเป7นเอกภาพ ครบ
วงจร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยท่ีประชุมได�มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการปNองกัน
และแก�ไขป;ญหายาเสพติดป� 2558 รวม 6 ยุทธศาสตร2ได�แก* 

1) ยุทธศาสตร2การแก�ไขป;ญหาผู�เสพผู�ติดยาเสพติด  
2) ยุทธศาสตร2การปNองกันกลุ*มผู�มีโอกาสเข�าไปเก่ียวข�องกับยาเสพติด  
3) ยุทธศาสตร2การควบคุมตัวยาและผู�ค�ายาเสพติด  
4) ยุทธศาสตร2ความร*วมมือระหว*างประเทศ 
5) ยุทธศาสตร2การมีส*วนร*วมของภาคประชาชน และ  
6) ยุทธศาสตร2การบริหารจัดการอย*างบูรณาการ โดยมีกลไกการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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 1. กลไกในระดับนโยบาย มีป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติปNองกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2519ทําหน�าท่ีในการกําหนดนโยบาย มาตการการดําเนินงานปNองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในภาพรวม เพ่ือให�หน*วยงานท่ีเก่ียวข�องนําไปปฏิบัติ 
  2.  กลไกอํานวยการ มีศอ.ปส. ทําหน�า ท่ีในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลและ
คณะกรรมการ ป.ป.ส.ไปสู*การปฏิบัติให�บังเกิดผลสําเร็จ 
 3. กลไกระดับภารกิจมีศูนย2อํานวยการปNองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง/หน*วยงาน 
ทําหน�าท่ีในการอํานวยการแผนปฏิบัติการปNองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติดในภารกิจและบทบาทท่ี
รับผิดชอบ 
  4. กลไกระดับพ้ืนท่ี มีศูนย2อํานวยการและศูนย2ปฏิบัติการปNองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดและอําเภอทําหน�าท่ีในการอํานวยการและปฏิบัติการปNองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติดใน
จังหวัดและอําเภอ(กลุ*มยุทธศาสตร2และแผนการประชาสัมพันธ2สํานักโฆษก, 2557) 
 
สถานการณ4ป7ญหายาเสพติด ปs 2558 
สถานการณ2ป;ญหายาเสพติดในประเทศไทย ป� 2558 ประกอบด�วย 
 1. สถานการณยาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ�าน 

1.1 มีประเทศพม*า เป7นประเทศผู�ผลิตฝs�น เฮโรอีน ยาบ�าและไอซ2 
 2. สถานการณการลักลอบนําเข�ายาเสพติด 

2.1 มีการใช�พ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ เส�นทางลักลอบนําเข�ายาเสพติด ได�แก* จังหวัดเชียงใหม*
และจังหวัดเชียงราย 

2.2 มีการใช�พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป7นเส�นทางลักลอบนําเข�ายาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน 
2.3 มีการลักลอบนําเข�ายาเสพติดจากต*างประเทศของเครือข*ายนักค�าชาวต*างชาติได�แก*กลุ*ม

นักค�าชาวแอฟริกัน 
 3. สถานการณการค�ายาเสพติด 

3.1 กลุ*มนักค�ารายใหญ*ยังคงมีบทบาทในการบงการอย*างต*อเนื่อง 
3.2 กลุ*มผู�ลําเลียงยาเสพติดท่ีสําคัญ ได�แก*ม�ง มูเซอ ลีซอและอาข*า 
3.3 กลุ*มนักโทษรายสําคัญในเรือนจํา และเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีให�การสนับสนุน 
 
 

 4. สถานการณ2การแพร*ระบาดยาเสพติด 
4.1 กลุ*มผู�เก่ียวข�องรายใหม*ยังคงมีสัดส*วนท่ีสูงท้ังในกลุ*มผู�ค�าและกลุ*มผู�เสพ โดยเฉพาะใน

กลุ*มเยาวชนท่ีมีอายุ 15 -24 ป� 
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4.2 ตัวยาท่ีแพร*ระบาด คือยาบ�า ยังคงมีส*วนแบ*งทางการตลาดท่ีสูงกว*าตัวยาอ่ืน ในขณะท่ี
ไอซ2กลุ*มนักค�ายังคงใช�กลยุทธ2ทางการตลาดแบบเดิม ๆ เพ่ือท่ีจะสร�างความต�องการในตลาดเพ่ิมมาก
ข้ึนสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการปNองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติด พ.ศ. 2558จากแนวโน�มของ
สถานการณ2ป;ญหายาเสพติดท่ีพบในป;จจุบันนั้น ถือว*าเป7นป;ญหาท่ีสําคัญป;ญหาหนึ่งท่ีส*งผลกระทบต*อ
สังคมไทยจนทําให�รัฐบาลตระหนักถึงป;ญหานี้จึงได�มีการให�จัดทําแผนปฏิบัติการปNองกันและแก�ไข
ป;ญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 ข้ึน เพ่ือเป7นแนวทางในการแก�ไขป;ญหายาเสพติด ซ่ึงประกอบด�วย6 
ยุทธศาสตร2หลัก ดังนี้ ( ส*วนกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557) 

1. ยุทธศาสตร2การแก�ไขป;ญหาผู� เสพผู�ติดยาเสพติด มีหน*วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย โดยยุทธศาสตร2นี้จะมุ*งเน�นในเรื่อง 

1.1 การดําเนินงานในเชิงคุณภาพ 
1.2 การนําผู�เสพยาเสพติดเข�าสู*กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจเป7นอันดับแรก 

ตามประกาศคสช.ท่ี 108/57 
1.3 ปรับปรุงมาตรฐานการบําบัดรักษาทุกระบบ 
1.4 ติดตามดูแลช*วยเหลือผู�ผ*านการบําบัดในทุกระบบให�กลับมาดํารงชีวิตได�อย*างปกติสุข 

 2. ยุทธศาสตร2การปNองกันกลุ*มผู�มีโอกาสเข�าไปเก่ียวข�องกับยาเสพติด มีหน*วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน โดยยุทธศาสตร2นี้จะ
มุ*งเน�นในเรื่องของการสร�างภูมิคุ�มกันให�แก*เด็กและเยาวชน และกลุ*มผู�ใช�แรงงานตลอดจนประชาชน
ท่ัวไปในหมู*บ�านและชุมชน 

 3. ยุทธศาสตร2การควบคุมตัวยาและผู�ค�ายาเสพติด มีหน*วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ
กระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแห*งชาติโดยยุทธศาสตร2นี้จะมุ*งเน�นในเรื่อง 

3.1 การควบคุม สกัดก้ันยาเสพติด สารต้ังต�น เคมีภัณฑ2ท่ีจะนําเข�า- สงออกจากประเทศไทย  
3.2 ทําลายเครือข*ายการค�าและเส�นทางการเงินของนักค�ายาเสพติดทุกระดับ 
 4. ยุทธศาสตร2ความร*วมมือระหว*างประเทศ มีหน*วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือสํานักงานงาน

คณะกรรมการปNองกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) โดยยุทธศาสตร2นี้จะมุ*งเน�นในเรื่องของการ
ลดสถานการณ2การผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศท่ีส*งผลกระทบต*อป;ญหายาเสพติดภายในประเทศ
และภายในภูมิภาค 

5. ยุทธศาสตร2การปNองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติดในหมู*บ�าน/ชุมชน มีหน*วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบคือ กระทรวงมหาดไทย โดยยุทธศาสตร2นี้จะมุ*งเน�นในเรื่อง การสร�างกลไกภาคประชาชน
ในหมู*บ�าน/ชุมชนเพ่ือปNองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติด และมุ*งสู*การเป7นหมู*บ�าน/ชุมชน กองทุนแม*
ของแผ*นดิน 
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 6. ยุทธศาสตร2การบริหารจัดการอย*างบูรณาการมีหน*วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ สํานักงานงาน
คณะกรรมการปNองกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) โดยยุทธศาสตร2นี้จะมุ*งเน�นในเรื่อง การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพ ท้ังในด�านกลไกการแก�ไขป;ญหาทุกระดับ ระบบแผน 
งบประมาณ การติดตามประเมินผลและระบบสนับสนุนต*างๆ มีการทํางานแบบบูรณาการทุก
มาตรการและทุกหน*วยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือให�บรรลุเปNาหมายร*วมกันได�อย*างแท�จริงจะเห็นได�ว*า
แผนปฏิบัติการปNองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 ท่ีนําไปใช�เป7นกรอบในการกําหนด
ทิศทาง แผนการดําเนินงานของทุกหน*วยงานตามยุทธศาสตร2ดังกล*าวจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม*ข้ึนอยู*กับ 
กลไกการบริหารจัดการของหน*วยงานท่ีได�รับมอบหมายท่ีจะนําไปดําเนินการให�ลุล*วงตามแผนการ
ดังกล*าวในการบูรณาการแก�ไขป;ญหายาเสพติดท่ีเป7นเอกภาพ และก*อให�เกิดประสิทธิผลสูงสุดต*อ
ประเทศชาติต*อไป 
 
2.5.2 ความหมายและประเภทของยาเสพติด 
ความหมายของยาเสพติด 
          ยาเสพติดหมายถึง สารใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือสารท่ีสังเคราะห2ข้ึนเม่ือนําเข�าสู*
ร*างกาย ไม*ว*าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด�วยวิธีการใด ๆ แล�ว ทําให�เกิดผลต*อร*างกายและ
จิตใจนอกจากนี้ยังจะทําให�เกิดการเสพติดได�หากใช�สารนั้นเป7นประจําทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง 
          ลักษณะสําคัญของสารเสพติดจะทําให�เกิดอาการ และอาการแสดงต*อผู�เสพดังนี้           

1.เกิดอาการด้ือยา หรือต�านยา และเม่ือติดแล�ว ต�องการใช�สารนั้นในประมาณมากข้ึน 
          2.เกิดอาการขาดยาถอนยา หรืออยากยา เม่ือใช�สารนั้นเท*าเดิม ลดลง หรือหยุดใช� 
          3.มีความต�องการเสพท้ังทางร*างกายและจิตใจอย*างรุนแรงตลอดเวลา 
          4.สุขภาพร*างกายทรุดโทรมลงเกิดโทษต*อตนเอง ครอบครัว ผู� อ่ืน ตลอดจนสังคม และ
ประเทศชาติ  
ความหมายโดยท่ัวไป 
          ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาท่ีอาจเป7นผลิตภัณฑ2จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห2ซ่ึง
เม่ือบุคคลใดเสพหรือได�รับเข�าไปในร*างกายซํ้าๆ กันแล�วไม*ว*า ด�วยวิธีใดๆเป7นช*วงระยะๆ หรือนาน
ติดต*อกันก็ตาม จะทําให�           

1.บุคคลนั้นต�องตกอยู*ใต�อํานาจหรือเป7นทาสของสิ่งนั้นทางด�านร*างกายและจิตใจ หรือจิตใจ
เพียงอย*างเดียว 
          2.ต�องเพ่ิมปริมาณการเสพข้ึนเรื่อยๆหรือทํา ให�สุขภาพของผู�เสพติดเสื่อมโทรมลง 
          3.เม่ือถึงเวลาอยากเสพแล�วไม*ได�เสพจะมีอาการผิดปกติทางด�านร*างกายและจิตใจ หรือ
เฉพาะทางด�านจิตใจเกิดข้ึนในผู�เสพ   
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ความหมายตามกฎหมาย 

          ยาเสพติดให�โทษ หมายความว*า สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเข�าสู*ร*างกายไม*ว*าจะ
โดยรับประทานดม สูบฉีด หรือด�วยประการใดๆ แล�ว ทําให�เกิดผลต*อร*างกายและจิตใจในลักษณะ
สําคัญเช*นต�องเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยามีความต�องการเสพท้ังทางร*างกาย
และจิตอย*างรุนแรงอยู*ตลอดเวลาและสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลงกลับให�รวมถึงพืช หรือ ส*วน
ของพืชท่ีเป7น หรือให�ผลผลิตเป7นยาเสพติดให�โทษ หรืออาจใช�ผลิตเป7นยาเสพติดให�โทษและสารเคมีท่ี
ใช�ในการผลิตยาเสพติดให�โทษดังกล*าวด�วย ท้ังนี้รัฐมนตรีว*าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแต*ไม*หมายความถึง ยาสําคัญประจําบ�านบางตํารับตามท่ีกฎหมายว*าด�วยยาท่ีมี ยาเสพ
ติดให�โทษผสมอยู* 

ประเภทของยาเสพติด 
ป;จจุบัน สิ่งเสพติดหรือยาเสพติดให�โทษมีหลายประเภท อาจจําแนกได�หลายเกณฑ2 นอกจากแบ*งตาม
แหล*งท่ีมาแล�ว ยังแบ*งตามการออกฤทธิ์และแบ*งตามกํากฎหมายดังนี้ 
 ก.จําแนกตามส่ิงเสพติดท่ีมา 
 1. ประเภทท่ีได�จากธรรมชาติ เช*น ฝs�น มอร2ฟ�น กระท*อม กัญชา 
 2. ประเภทท่ีได�จากการสังเคราะห2 เช*น เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาม�า แอมเฟตามีน สารระเหย 
 ข.จําแนกส่ิงเสพติดตามกฎหมาย 
 1. ประเภทถูกกฎหมาย เช*น ยาแก�ไอน้ําดํา บุหรี่ เหล�า กาแฟ ฯลฯ 
 2. ประเภทผิดกฎหมาย เช*น มอร2ฟ�น ฝs�น เฮโรอีน กัญชา กระท*อม แอมเฟตามีน ฯลฯ 
 ค.การจําแนกส่ิงเสพติดตามการออกฤทธิ์ต(อระบบประสาทส(วนกลาง 
 1.ประเภทกดประสาท เช*น ฝs�น มอร2ฟ�น เฮโรอีน ยากล*อมประสาท ยาระงับประสาท ยานอน
หลับ สารระเหย เครื่องด่ืมมึนเมา เช*นเหล�า เบียร2 ฯ 
 2. ประเภทกระตุ�นประสาท เช*น แอมเฟตามีน ยาม�า ใบกระท*อม บุหรี่ กาแฟ โคคาอีน 
 3. ประเภทหลอนประสาท เช*น แอลเอส ดี,เอส ที พี,น้ํามันระเหย 
 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกด กระตุ�น หรือหลอนประสาทผสมรวมกันได�แก* กัญชา 
ท่ีมา https://blog.eduzones.com/jipatar/85849 ค�นหาเม่ือ 18 พ.ย. 2558 
 
2.5.3 ยาเสพติดกับป7ญหาอาชญากรรม 

ป;ญหายาเสพติดหลายคนคงสงสัยว*ายาเสพติดเก่ียวข�องกับการก*ออาชญากรรมหรือไม* และ

ยังสงสัยว*ายาเสพติด คือ ต�นเหตุท่ีนําไปสู*การกระทําความผิดจริงหรือไม* นักวิจัยพยายามค�นหา

คําตอบนี้และพบว*า เป7นการยากท่ีจะระบุว*ายาเสพติดคือ สาเหตุของการก*ออาชญากรรมอย*างแท�จริง 
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เพราะเท็จจริงแล�วผู�ท่ีติดยาเสพติดส*วนใหญ*เคยมีประวัติการกระทําผิดมาก*อน แต*ท่ีแน*ๆ คือ ยาเสพ

ติดมีผลต*อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอาชญากร นั่นคือ หลังจากติดยาเสพติดแล�วผู�ติดยามี

แนวโน�มท่ีจะก*ออาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยมีข�อมูลท่ีแสดงถึงความสัมพันธ2ระหว*างยาเสพติดกับการ

ก*ออาชญากรรมท่ีน*าสนใจ ดังนี้  

 

ฤทธิ์ของยาเสพติดมีผลต(อการก(อความรุนแรง 

สาเหตุท่ียาเสพติดมีอํานาจครอบงําจิตใจของผู�เสพได�ก็เพราะยาเสพติดมีสารเคมีท่ีเข�าทําลาย
ระบบประสาท ท้ังความทรงจํา การควบคุมตัวเอง รวมท้ังเป7นสาเหตุของการเกิดความหวาดระแวงว*า
คนจะมาทําร�าย นอกจากนี้ยาเสพติดยังได�ทําลายระบบการรับรู� ความอดทนอดกลั้นต*อความละอาย
และเกรงกลัวต*อการกระทําผิด จึงอาจกล*าวได�ว*าผู�กระทําผิดหลายคนประกอบอาชญากรรมเนื่องจาก
ฤทธิ์ของยาเสพติด โดยยาเสพติดแต*ละประเภทส*งผลให�เกิดการใช�ความรุนแรงท่ีแตกต*างกัน 

นอกจากนี้ นพ.สุทธิพันธ2 ตรรกไพจิตร ผู�เชี่ยวชาญทางด�านสุขภาพจิต ยังได�แสดงให�เห็นถึง

ความสัมพันธ2ของยาเสพติดกับการก*อเหตุความรุนแรงประเภทต*างๆ โดยพบว*า การฆาตกรรมท่ีไต*

ตรองไว�ก*อน ร�อยละ68, การจมน้ํา ร�อยละ 68, การทําร�ายร*างกาย ร�อยละ 62, การข*มขืน ร�อยละ 

52, การทําร�ายคู*สมรส ร�อยละ 50, การเกิดอุบัติเหตุจราจร ร�อยละ 50, การจงใจฆาตกรรม ร�อยละ 

49, ทารุณกรรมเด็ก ร�อยละ 30, การฆ*าตัวตาย ร�อยละ 20-35ท่ีมา สิริกร เค�าภูไทย สํานักงานพัฒนา

ระบบข�อมูลข*าวสารสุขภาพ จาก www.hiso.or.th. ค�นเม่ือ 18 พ.ย. 2558 

 
2.6 ข�อมูลท่ัวไปอําเภอเชียงดาว 
             อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม* ต้ังอยู*ห*างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม* ประมาณ 72 กม. 
ซ่ึงอําเภอเชียงดาว ได�ต้ังข้ึนเม่ือประมาณป� พ.ศ. 2452 ขณะนี้ได�แบ*งการปกครองออกเป7น 7 ตําบล 
84 หมู*บ� าน มี พ้ืน ท่ีประมาณ 2,169 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,355,625 ไร*  สู งกว*า
ระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร เป7นอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีชายแดนติดกับประเทศพม*าหรือ
สหภาพเมียนม*าร2 ระยะทางประมาณ 40 กม.เศษ พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว ส*วนมากเป7นปpาและเขา ท่ี
สําคัญเป7นปpาและเขาท่ีให�กําเนิดต�นน้ําแม*ปsง โดยเริ่มท่ี บ�านแกน�อย ต.เมืองนะ 
คําขวัญ 
            คําขวัญของอําเภอเชียงดาว “เชียงดาวชายแดน ถํ้าสวยดอยสูง พระสถูปเมืองงาย กําเนิด
สายน้ําปsง” 
 สภาพภูมิศาสตร4  



64 
 

          - ทิศเหนือ ติดต*อ อ.ไชยปราการ  และสหภาพเมียร2มาร2 
          - ทิศใต� ติดต*อ อ.แม*แตง  
          - ทิศตะวันออก ติดต*อ อ.พร�าว 
          - ทิศตะวันตก ติดต*อ อ.เวียงแหง และ อ.ปาย จ. แม*ฮ*องสอน 
 

 
ภาพท่ี 1.8  แผนท่ีอําเภอเชียงดาว 

 
  แม(น้ําท่ีสําคัญ 
          - ลําน้ําปsง มีต�นกําเนิดจากบริเวณดอยถ�วย ชายแดนไทย-พม*า อยู*ในเขต ต.เมืองนะ อ.เชียง
ดาวฯ 
          - ลําน้ําแตง มีจุดกําเนิดในเขตพ้ืนท่ี ต.เป�ยงหลวง อ.เวียงแหง  ไหลผ*าน ต.เมืองคอง อ.เชียง
ดาว ฯ สู* อ.แม*แตง  
สภาพภูมิประเทศ 
          - มีภูเขาท่ีสําคัญและสูงเป7นอันดับ 3 ของประเทศไทย มีชื่อว*า “ ดอยหลวงเชียงดาว” สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 2,170 เมตร 
ประชากร (ข�อมูล จปฐ.ปs 2554) 
          มีจํานวนประชากรท้ังหมด 44,499 คน แยกเป7น ชาย 22,214 คน หญิง 22,285 คน  
มีครัวเรือน 22,825 ครัวเรือน 
ประชากรแฝง ในเขต อ.เชียงดาว  มีดังนี้ 
            1. อตีดทหารจีนคณะชาติ ,จีนฮ*ออพยพ, จีนฮ*ออิสระ และผู�พลัดถ่ินสัญชาติพม*า ส*วนมาก
อาศัยอยู*ในเขต ต.เมืองนะ และ ต.ทุ*งข�าวพวง อ.เชียงดาว  
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            2. ชาวเขาเผ*าต*างๆ มีท้ังหมด 6 เผ*า คือ มูเซอร2,ลีซอ,แม�วหรือม�ง,อีก�อ,กะเหรี่ยง,และปะ
หล*อง รวมท้ังหมดมีประมาณ 15,000 คน 
สถาบันการเงิน มี จํานวน 3 แห(ง คือ 
         - ธนาคารกรุงไทย จํากัด ( มหาชน ) สาขาเชียงดาว 
         - ธนาคารออมสิน สาขาเชียงดาว  
         - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2 สาขาเชียงดาว 
 
การปกครองส(วนภูมิภาค 
         1.ต.เชียงดาว มีพ้ืนท่ีประมาณ 247ตร.กม. จํานวน 16 หมู*บ�าน คือ หมู 1 บ.ทุ*งละคร,หมู* 2 บ.
ดอน, หมู* 3 บ.ม*วงฆ�อง, หมู* 4 บ.วังจ�อม , หมู* 5 บ.ถํ้า, หมู* 6 บ.เชียงดาว, หมู* 7 บ.เชียงดาวและบ�าน
ดง, หมู* 8 บ.แม*ก�ะ,หมู* 9 บ.ทุ*งหลุก,หมู* 10 บ�านนาเลา ,หมู* 11 บ.แม*เตาะ, หมู* 12 บ.โรงวัว ,หมู* 13 
บ.ทุ*งดินแดง, หมู* 14 บ.หัวทุ*ง,หมู* 15 บ.ศรีสะอาด และหมู* 16 บ.ผาลาย 
         2.ต.แม*นะ มีพ้ืนท่ีประมาณ 287ตร.กม. จํานวน 13 หมู*บ�าน คือ หมู* 1 บ.ปpาบง, หมู* 2 บ.แม*
นะ, หมู* 3 บ.จอมคีรี,หมู* 4 บ.ห�วยโจ�, หมู* 5 บ.แม*ยะ, หมู* 6 บ. สบคาบ, หมู* 7 บ.สบอ�อนอก, หมู* 8บ.
สบอ�อใน, หมู* 9 บ.ปางมะโอ , หมู* 10 บ.แก*งป;นเต�า, หมู* 11 บ.แม*แมะ,หมู* 12 บ.ปางโฮ�ง และหมู* 13 
บ.แม*ซ�าย 

3.ต.เมืองงาย มีพ้ืนท่ีประมาณ 167ตร.กม. จํานวน 11 หมู*บ�าน คือ หมู* 1 บ.เมืองงาย ,หมู* 2 
บ.เมืองงาย,หมู* 3 บ.ใหม*, หมู* 4 บ.แม*ข�อน,หมู* 5 บ.สบงาย,หมู* 6 บ.หนองขะแตะ,หมู* 7 บ.ขุนข�อน
,หมู* 8 บ.สหกรณ2,หมู* 9 บ.ม*วงโง�ม,หมู* 10 บ.สัน, หมู* 11 บ.หนองบัว  

4.ต.ปsงโค�ง มีพ้ืนท่ีประมาณ 358ตร.กม. จํานวน 14 หมู*บ�าน คือ หมู* 1 บ.ออน,หมู* 2 บ.ปาง
เฟ�อง,หมู* 3 บ.แม*ปNาม,หมู* 4 บ.ปางมะเยา,หมู* 5 บ.ไตรสภาวคาม,หมู* 6บ.หัวโท,หมู* 7 บ.ห�วยลึก ,หมู* 
8 บ.ปางโม*,หมู* 9 บ.ห�วยจะค*าน,หมู* 10 บ.ใหม*สามัคคี,หมู* 11 บ.ปางมะกง,หมู* 12 บ.แม*มะกู�, หมู* 13
บ.ปsงโค�ง,และ หมู* 14 บ.ปpาตึงงาม  

5.ต.เมืองคอง มีพ้ืนท่ีประมาณ 269ตร.กม. มีจํานวน 6 หมู*บ�าน คือ หมู* 1 บ.ใหม*, หมู* 2 บ.
วังมะริว,หมู* 3 บ.หนองบัว,หมู* 4 บ.หลวง,หมู* 5 บ.น้ํารู, หมู* 6 บ.แม*แพลม 

6.ต.เมืองนะ มีพ้ืนท่ีประมาณ 580ตร.กม. จํานวน 14 หมู*บ�าน คือหมู* 1 บ.เมืองนะ,หมู* 2 บ. 
แกน�อย,หมู* 3 บ.นาหวาย,หมู* 4 บ. โล�ะปpาหาญ,หมู* 5 บ. โปpงอาง,หมู* 6 บ.น้ํารู, หมู* 7 บ.ห�วยไส�, หมู* 
8 บ.จองคํา,หมู* 9 บ. ไชยยา,หมู* 10 บ.อรุโณทัย (หนองอุก), หมู* 13 บ.เจือจันทร2,และ หมู* 14 บ.ใหม*
สามัคคี 
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7.ต.ทุ*งข�าวพวง มีพ้ืนท่ีประมาณ 225ตร.กม. จํานวน 7 หมู*บ�าน คือ หมู* 1 บ.ห�วยเปNา,หมู* 2 
บ.แม*ก�อน, หมู* 3 บ.ทุ*งข�าวพวง,หมู* 4 บ.แม*จา,หมู* 5 บ.ห�วยทรายขาว,หมู* 6 บ.ขุนคอง,หมู* 7 บ.ห�วย
ตีนต่ัง  
 เส�นทางคมนาคม ซ่ึงเปKนเส�นทางหลัก มี 4 เส�นทาง คือ 
         1) เส�นทาง ถนนโชตนา (เชียงใหม*-ฝาง) ทางหลวงหมายเลข 107 
         2) เส�นทาง สายเชียงดาว – พร�าว ทางหลวงหมายเลข 1150 
         3) เส�นทาง สายแม*ข�อน – นาหวาย ทางหลวงหมายเลข 1178 
         4) เส�นทาง สายเชียงดาว - เวียงแหง ทางหลวงหมายเลข 1132 
 
 ในพ้ืนท่ีเขตอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม*ถือว*าเป7นพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีการระบาดของยาเสพติด
อย*างรุนแรง เช*น ยาบ�า  (แอมเฟตามีน) เฮโรอีน ฝs�น กัญชา ฯลฯ ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล*าวมี
ลักษณะทางด�านภูมิประเทศเป7นภูเขาและปpาทึบ มีอาณาเขตติดกับประเทศพม*า มีพ้ืนท่ีติดต*อเป7น
แนวยาว มีช*องทางธรรมชาติท่ีสามารถลักลอบไปมาโดยง*าย จึงทําให�การเข�าถึงของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  
( ฝpายปกครอง ตํารวจ ทหาร)สู*ประชาชนเป7นไปได�ยาก ประชาชนส*วนใหญ*เป7นชาวไทยภูเขา ขาด
การศึกษาไม*มีอาชีพท่ีม่ันคงทําให� ประสบป;ญหาความยากจน    

ทุกหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีได�นํานโยบายการปราบปรามยา
เสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม* ซ่ึงเป7นพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด
ของยาเสพติดอย*างรุนแรง และได�มีการปNองกันและปราบปรามอย*างต*อเนื่อง โดยเห็นได�จากจํานวน
ของคดีท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน ถึงแม�ว*าจะมีการจับกุมผู�กระทําความผิดท้ังผู�ค�า และผู�เสพได�เป7นจํานวนมาก 
แต*ก็ไม*ทําให�ยาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลงแต*อย*างใด 

จากป;ญหายาเสพติดดังกล*าว เจ�าหน�าท่ีด�านความม่ันคงท่ีปฏิบัติหน�าท่ีประจําอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม* ได�ร*วมกันในการบูรณาการ ในเรื่องของการปNองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึง
สามารถจับกุมผู�กระทําความผิดได�เป7นจํานวนมาก และได�มีการจัดทําโครงการให�ความรู� รณรงค2
เก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติดแก*ประชาชนท่ัวไปรวมถึงกลุ*มเสียงในพ้ืนท่ีโดยส*วนใหญ*เป7นเยาวชน 
 ดังนั้นผู�ศึกษาจึงมีความสนใจและต�องการศึกษาถึงนโยบายสู*การปฏิบัติด�านการปราบปราม
ยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม* ของหน*วยงานท่ีรับผิดชอบด�านความม่ันคง
ในพ้ืนท่ี เพ่ือร*วมบูรณาการปราบปรามยาเสพติดให�ได�ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย*างยั่งยืน 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� เป&นการศึกษาโดยใช�ระเบียบวิจัยในประเด็น ประชากร การสุ�มตัวอย�าง การสร�าง
เครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห1ข�อมูล เกณฑ1ท่ีใช�ในการประเมินสถิติท่ีใช�ใน
การวิเคราะห1ข�อมูล ซ่ึงจะกล�าวถึง 
 
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ได�แก� 
 3.1.1ประชากรท่ีศึกษา 
  การศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�ซ่ึงประกอบด�วย 
  1.หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� 5 หน�วยงาน 
 
ตารางท่ี 1.2  จํานวนประชากรท่ีศึกษา 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
หน�วยงาน 

จํานวนประชากร (N) คน จํานวนกลุ�มตัวอย�าง(n) คน 
ผู,บริหาร
ระดับสูง 

ผู,บริหาร 
ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
ปฏิบัติ 
การ 

ผู,บริหาร
ระดับสูง 

ผู,บริหาร 
ระดับ 
กลาง 

ระดับ 
ปฏิบัติ 
การ 

1 ข�าราชการอําเภอเชียง
ดาว 

1 5 106 1 5 49 

2 สภ.เชียงดาว 1 6 70 1 6 30 
3 สภ.นาหวาย 1 6 29 1 6 11 
4 ร�อย ตชด. 335 1 5 86 1 5 39 
5 ทหาร 1 6 99 1 6 44 

รวม 5 28 390 5 28 173 
รวม 423 206 
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3.1.2 กลุ�มตัวอย�าง ได�แก�ผู�บริหาร(ผู�บังคับบัญชาระดับสูง)หมายถึง นายอําเภอเชียงดาว, ผู�
กํากับการสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, ผู�บังคับกองร�อยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี335, ผบ.ชุดเฉพาะกิจทหารม�าท่ี 4 ผู�บริหารระดับกลาง หมายถึง ปลัดอําเภอเชียง
ดาว, รองผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, รองผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, สารวัตร
ปGองกันและปรามสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, สารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, พนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, สารวัตรปGองกันและปรามสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, สารวัตร
สืบสวนสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, รองผู�บังคับกองร�อย
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี335, ผู�บังคับหมวดตํารวจตระเวนชายแดนท่ี3351-3354, รอง ผบ.ฉก. ม4, 
ผู�บังคับหมวด ประจํา ฉก. ม4ผู�ปฏิบัติงาน หมายถึง เจ�าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว, 
เจ�าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรนาหวาย, เจ�าพนักงานตํารวจกองร�อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี
335,เจ�าหน�าท่ี ชุดเฉพาะกิจทหารม�าท่ี 4, อาสาสมัครรักษาดินแดนประจําอําเภอเชียงดาว, กํานัน
ผู�ใหญ�บ�านในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
 1.ข�าราชการอําเภอเชียงดาวผู�บริหารระดับสูง จํานวน 1 คน ผู�บริหารระดับกลางจํานวน 5 
คน ระดับปฏิบัติการ จํานวน 49 คน รวม 55 คน 
 2.สถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงดาวผู�บริหารระดับสูง จํานวน 1 คน ผู�บริหารระดับกลาง
จํานวน 6 คน ระดับปฏิบัติการ จํานวน 30 คน รวม 37 คน 
 3.สถานีตํารวจภูธรนาหวายผู�บริหารระดับสูง จํานวน 1 คน ผู�บริหารระดับกลางจํานวน 6 
คน ระดับปฏิบัติการ จํานวน 11 คน รวม18คน 
 4.กองร�อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 335ผู�บริหารระดับสูง จํานวน 1 คน ผู�บริหาร
ระดับกลางจํานวน 5 คน ระดับปฏิบัติการ จํานวน 39 คนจํานวน 45คน 
 5.เจ�าหน�าท่ี ชุดเฉพาะกิจทหารม�าท่ี 4ผู�บริหารระดับสูง จํานวน 1 คน ผู�บริหารระดับกลาง
จํานวน 6 คน ระดับปฏิบัติการ จํานวน 44 คนจํานวน 51 คน จํานวนประชากรท้ังส้ิน 206 คน 
 นํามาคํานวณตัวอย�างโดยใช�แนวคิดกําหนดขนาดตัวอย�าง ทาโร�, ยามาเน�, (Taro Yamane, 
1973 p. 125) และกําหนดค�าความคลาดเคลื่อนท่ี 5% จากลุ�มตัวอย�างจํานวน 
 
    n =            N 
      1+N (e2) 
 
    n =           423 
              1+ 1.0575 
    n = 205.8 
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ฉะนั้นกลุ�มตัวอย�าง            =         206  
 
  เม่ือ     N     =     ขนาดของประชากร 
   n    =     ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 
   e     =     ความคลาดเคลื่อนจากความเป&นจริงร�อยละ 0.5 
 

3.1.3 กลุ�มตัวอย�างในการสัมภาษณ6 ได�แก� เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการปราบปรามยาเสพ

ติด ท้ัง 3 ระดับในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� จํานวน  10  คน  

3.1.4 ตัวแปรในการวิจัย 
 ตัวแปรตามนโยบาย ประกอบด�วยตัวแปรดังต�อไปนี้ 

1. การระบุปVญหา 
2. การกําหนดเป&นวาระสําหรับการตัดสินใจ 
3.การจัดทําข�อเสนอนโยบาย 
4. การประกาศเป&นนโยบาย 
5.การดําเนินการตามนโยบาย 
6.การประเมินผล 

  
ตัวแปรต�นการจัดการองค1กรแนวใหม� ประกอบด�วยตัวแปรดังต�อไปนี้ 

1. การนําองค1กร 
2. การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร1 
3. การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย 
4.การวัด การวิเคราะห1 และการจัดการความรู� 
5. การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
6. การจัดการกระบวนการ 
 

3.2 การสร,างเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เป&นแบบสัมภาษณ1ตามประเด็นโดยเนื้อหาของแบบสัมภาษณ1 

ประกอบด�วยคําถามท่ีเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� และเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลท่ีใช�ในการวิจัยภาคสนาม คือ 
แบบสอบถามโดยการตอบแบบสอบถามในการรวบรวมข�อมูลเป&นลักษณะแบบปลายปWด (Close-
ended Question)ซ่ึงแบบสอบถามจะประกอบไปด�วยคําถาม 3 ตอน คือ 



80 
 

 ตอนท่ี 1แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคล เป&นแบบสอบถามข�อมูลท่ัวไปของ
ประชากรกลุ�มตัวอย�าง ข�อมูลท่ัวไปประกอบด�วย เพศ อายุ การศึกษา การดํารงตําแหน�งในปVจจุบัน
และประสบการณ1ทํางานท่ีผ�านมา 

ตอนท่ี 2แบบสอบถามเก่ียวกับนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติด พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� ประกอบด�วยข�อคําถามด�านนโยบาย 6 ด�าน 

 
ด�านท่ี 1 การระบุปVญหา 
ด�านท่ี 2 การกําหนดเป&นวาระสําหรับการตัดสินใจ 
ด�านท่ี 3การจัดทําข�อเสนอนโยบาย 
ด�านท่ี 4 การประกาศเป&นนโยบาย 
ด�านท่ี 5การดําเนินการตามนโยบาย 
ด�านท่ี 6การประเมินผล 
 

แบบสอบถามนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� เป&นแบบสอบถามประมาณค�า 5 ระดับ โดยมีค�าระดับคะแนนดังนี้ 

 
1     หมายถึง   มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด                       
ระหว�างร�อยละ 1-20 
2     หมายถึง   มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อย          
ระหว�างร�อยละ 21-40 
3     หมายถึง   มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับปานกลาง    
ระหว�างร�อยละ 41-60 
4     หมายถึง   มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมาก          
ระหว�างร�อยละ 61-80 
5     หมายถึง   มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมากท่ีสุด    
ระหว�างร�อยละ 81-100 

 
 
ท่ีมา : L. Cohem& M. Holiday,1982 
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ตอนท่ี 3แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการองค1กรแนวใหม� ประกอบด�วยข�อคําถามการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม� 6 ด�าน ดังนี้ 

ด�านท่ี 1การนําองค1กร 
ด�านท่ี 2 การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร1 
ด�านท่ี 3 การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย 
ด�านท่ี 4การวัด การวิเคราะห1 และการจัดการความรู� 
ด�านท่ี 5 การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
ด�านท่ี 6 การจัดการกระบวนการ 
 

แบบสอบถามการจัดการองค1กรแนวใหม� พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เป&น
แบบสอบถามประมาณค�า 5 ระดับ โดยมีค�าระดับคะแนนดังนี้ 
 
           1     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด ระหว�างร�อยละ  1-20 
 2     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อย       ระหว�างร�อยละ 21-40 
 3     หมายถึง   การจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับปานกลาง   ระหว�างร�อยละ 41-60 
 4     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมาก        ระหว�างร�อยละ 61-80 
 5     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมากท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ 81-100 
 
 
ท่ีมา : L. Cohem& M. Holiday,1982 
 
3.3ข้ันตอนในการสร,างเครื่องมือการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้  ผู�วิจัยได�วางแผนการดําเนินงานและข้ันตอนการดําเนินงานในการสร�าง
เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยมีข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 
 3.3.1 การหาค�าความเท่ียงตรงโดยนําไปให�ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท�าน ทําการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยใช�วิธีการของ IVC (Item variable congruence index)แล�วปรับแก�ไข
ตามคําแนะนําและตรวจความเหมาะสม และตรวจสอบความครอบคลุมถึงข�อคําถามการวิจัยและ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามมาหาค�า IVC คัดเลือกข�อ
ท่ีได�ค�า  IVCต้ังแต� 0.5 ข้ึนไป 
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 3.3.2 การหาค�าความเชื่อม่ัน และนําไปทดลองใช� (Tryout) นอกกลุ�มเปGาหมายกับเจ�าหน�าท่ี
ด�านปราบปรามยาเสพติด จํานวน 30 ชุด ในพ้ืนท่ีอําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม� ท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง
และนํามาหาค�าความเชื่อม่ันโดยใช�วิธีสัมประสิทธิอัลฟkา(Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค    

(α -Cronbach, 1970 p.161)0.7 เปอร1เซ็นต1ข้ึนไป 
3.4 การเก็บรวบรวมข,อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.4.1 ผู�วิจัยได�เก็บข�อมูล จากเจ�าหน�าท่ีด�านปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� ท่ีเป&นกลุ�มตัวอย�าง จํานวน  206 คน 
 3.4.2 ผู�วิจัยแจกแบบสอบถามพร�อมอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 
 3.4.3 ผู�วิจัยเก็บแบบสอบถามคืน หลังจาการสอบถามเสร็จ พร�อมตรวจสอบความถูกต�อง
สมบูรณ1ของแบบสอบถามท่ีได�รับ 
 3.4.4  ผู�วิจัยทําการสัมภาษณ1เชิงลึกด�วยตนเองและเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ1
พร�อมตรวจสอบความถูกต�อง 
 
3.5 สถิติท่ีใช,การวิเคราะห6ข,อมูล และเกณฑ6ท่ีใช,อภิปรายผล 
 นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� มีแนวการวิเคราะห1ข�อมูลโดยใช�สถิติและเกณฑ1ท่ีใช� อภิปรายผลดังนี้ 

1. การวิเคราะห6ข,อมูลท่ัวไป 
นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม� ของตัวอย�างท่ีใช�ศึกษาโดยใช�ความถ่ี และ ค�าร,อยละ 
2. กาวิเคราะห6ข,อมูล (ตัวแปรตาม) นโยบายด,านการปราบปรามยาเสพติด 

 นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� ตัวแปรตามนโยบาย โดยใช� ความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉล่ีย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
สําหรับตัวแปร การระบุปVญหา, การกําหนดเป&นวาระสําหรับการตัดสินใจ, การจัดทําข�อเสนอนโยบาย, 
การประกาศเป&นนโยบาย,   การดําเนินการตามนโยบาย, การประเมินผล ได�กําหนดเกณฑ1สําหรับการ
ใช�ในการอธิบายผล   ดังรายละเอียด 
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ค�าเฉลี่ย      0 – 1.49  แปลความว�า  มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับ
น�อยท่ีสุด 
ค�าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  แปลความว�า  มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับ
น�อย 
ค�าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  แปลความว�า  มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับ
ปานกลาง 
ค�าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  แปลความว�า  มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับ
มาก 
ค�าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  แปลความว�า  มีนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับ
มากท่ีสุด 

 
ท่ีมา : L. Cohem& M. Holiday,1982 
 
 3. การวิเคราะห6ข,อมูล (ตัวแปรต,น) การจัดการองค6กรแนวใหม� 
 นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� ตัวแปรการการจัดการองค1กรแนวใหม�โดยใช� ความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉล่ีย และค�าส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  สําหรับตัวแปร การนําองค1กร, การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร1, การให�
ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย, การวัด การวิเคราะห1 และการจัดการความรู�, การ
มุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล, การจัดการกระบวนการได�กําหนดเกณฑ1สําหรับการใช�ในการอธิบายผล ดัง
รายละเอียด 
 

 
ค�าเฉลี่ย      0 – 1.49  แปลความว�า  มีการจัดการภาครัฐแนวใหม�อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด 
ค�าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  แปลความว�า  มีการจัดการภาครัฐแนวใหม�อยู�ในระดับน�อย 
ค�าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  แปลความว�า  มีการจัดการภาครัฐแนวใหม�อยู�ในระดับปานกลาง 
ค�าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  แปลความว�า  มีการจัดการภาครัฐแนวใหม�อยู�ในระดับมาก 
ค�าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  แปลความว�า  มีการจัดการภาครัฐแนวใหม�อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

 
 ท่ีมา : L. Cohem& M. Holiday,1982 

 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

  การวิจัยเรื่อง นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติ ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� โดยแบ�งตัวแปรท่ีศึกษาออกเป)น 2 ประเภท คือ  1) ตัวแปรตาม นโยบายด�านการ
ปราบปรามยาเสพติด ได�แก� การระบุป1ญหา, การกําหนดเป)นวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนด
นโยบาย, การประกาศเป)นนโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย  2) ตัวแปรต�น 
การจัดองค6กรแนวใหม� ได�แก� การนําองค6กร, การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร6, การให�ความสําคัญกับ
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย, การวัด การวิเคราะห6 และการจัดการความรู�, การมุ�งเน�นทรัพยากร
บุคคล, การจัดการกระบวนการ โดยในบทนี้ผู�ศึกษาได�นําเสนอผลการวิเคราะห6ข�อมูล แบ�งออกเป)น 4 
ตอน คือ  
ตอนท่ี  1  ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 4.1  แสดงข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

(n=206/คน) 
ราการข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (n) ร�อยละ (%) 

เพศ 
 

ชาย 201 97.60 
หญิง 5 2.40 

รวม 206 100.00 

อายุ 
 
 
 

ระหว�าง  21 – 30  ปF      12 5.80 
ระหว�าง  31 – 40  ปF 69 33.50 
ระหว�าง  41 – 50  ปF 67 32.50 
ระหว�าง  51 – 60  ปF 58 28.20 

รวม 206 100.00 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
 

ระดับประถมศึกษา 17 8.30 
ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. 119 57.80 
ระดับปริญญาตรี 52 25.20 
ระดับปริญญาโท 18 8.70 

รวม 206 100.00 
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ตาราง 4.1 (ต�อ) 
ราการข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (n) ร�อยละ (%) 

ตําแหน�ง 
 
 

ระดับผู�บริหาร 5 2.40 
ระดับผู�บริหารระดับกลาง 28 13.60 
ระดับผู�ปฎิบัติ 173 84.00 

รวม 206 100.00 
โดยรวม 206 100.00 

  
  จากตารางท่ี 4.1 พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 206 คน มีรายละเอียดดังนี้  
 ด�านเพศ ส�วนใหญ�เป)นเพศชาย จํานวน 201 คน คิดเป)นร�อยละ97.60 เพศหญิง จํานวน    
5  คน คิดเป)น ร�อยละ 2.40  
 ด�านอายุ อายุระหว�าง  31 – 40  ปF มากท่ีสุดจํานวน 69 คน คิดเป)นร�อยละ 33.50
รองลงมาคืออายุระหว�าง 41 – 50  ปFข้ึนไป จํานวน 67 คน คิดเป)นร�อยละ 32.50 อายุระหว�าง     
51 – 60  ปFจํานวน 58 คน คิดเป)นร�อยละ 28.20 และอายุระหว�าง  21 – 30  ปF  จํานวน 12 คน คิด
เป)นร�อยละ 5.80 ตามลําดับ 

ด�านวุฒิการศึกษา พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ 
ปวช. จํานวน 119 คน คิดเป)นร�อยละ 57.80 รองลงไปจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  52 คน
คิดเป)นร�อยละ 25.20  ปริญญาโท จํานวน 18 คน คิดเป)นร�อยละ 8.70 และระดับประถมศึกษา 
จํานวน  17 คน คิดเป)นร�อยละ 8.30 ตามลําดับ 
 ด�านตําแหน�งของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนมาก ตําแหน�งระดับ
ผู�ปฎิบัติ จํานวน 173 คน คิดเป)นร�อยละ 84.00 รองลงตําแหน�งระดับผู�บริหารระดับกลาง จํานวน 28 
คน คิดเป)นร�อยละ 13.60 และตําแหน�งระดับผู�บริหาร จํานวน 5 คน คิดเป)นร�อยละ 2.40 ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติด พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� ประกอบด�วย ด�านนโยบายสาธารณะ 6 ด�าน คือ การระบุป;ญหานโยบาย, การ
กําหนดเป>นวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเป>นนโยบาย, การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย 
 ตารางท่ี 4.2  แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� จําแนกเป)นรายด�านและโดยรวม 
 

นโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติด 
ระดับความคิดเห็น 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. การระบุป1ญหา 206 4.30 0.26 มาก 2 
2. การกําหนดเป)นวาระสําหรับการ    
   ตัดสินใจ 

206 

4.40 0.30 มาก 1 

3. การจัดทําข�อเสนอนโยบาย 206 4.24 0.32 มาก 3 
4. การประกาศเป)นนโยบาย 206 3.96 0.37 มาก 4 
5. การดําเนินการตามนโยบาย 206 3.93 0.38 มาก 5 
6. การประเมินผล 206 3.70 0.45 มาก 6 

โดยรวม 206 4.25 0.15 มาก  
  
  จากตาราง 4.2 พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปราม

ยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� โดยภาพรวมอยู�ในระดับ มาก ( x  = 4.25)  

เม่ือพิจารณาเป)นรายด�าน พบว�า ระดับการกําหนดเป)นวาระสําหรับการตัดสินใจ ( x =4.40)  อยู�ใน

ระดับ มาก  และรองลงมาคือ การระบุป1ญหา  ( x  = 4.30) การจัดทําข�อเสนอนโยบาย ( x =4.24)   

การประกาศเป)นนโยบาย ( x  = 3.96)  การดําเนินการตามนโยบาย ( x  = 3.93) และการประเมินผล

( x =3.70)  ตามลําดับ  
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 ตารางท่ี 4.3  แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การระบุป1ญหา จําแนกเป)นรายข�อและโดยรวม 
 

การระบุป;ญหา 
ระดับความคิดเห็น 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. หน�วยงานได�วิ เคราะห6สถานการณ6
ป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� 

206 4.71 0.48 มากท่ีสุด 1 

2. หน�วยงานได�วิเคราะห6สาเหตุของป1ญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาวจังหวัด
เชียงใหม� เกิดจากความยากจน 

206 4.59 0.54 มากท่ีสุด 2 

3. หน�วยงานได�วิเคราะห6สาเหตุของป1ญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� เกิดจากขาดการศึกษา 

206 4.23 0.81 มาก 4 

4. หน�วยงานได�วิเคราะห6สาเหตุของป1ญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� เกิดจากการได�รับบริการจาก
ภาครัฐยังไม�ท่ัวถึง 

206 4.01 0.67 มาก 5 

5. หน�วยงานได�วิเคราะห6สาเหตุของป1ญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� เกิดจากความโลภ ขาดจริยธรรม
ในจิตใจ 

206 3.73 0.75 มาก 6 

6. หน�วยงานได�วิเคราะห6สาเหตุของป1ญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� เกิดจาก  สภาพภูมิประเทศติด
กับแนวชายแดนทําให�นําเข�า ประเทศ
โดยง�าย 

206 4.54 0.56 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 206 4.30 0.26 มาก  

 
  จากตารางท่ี 4.3 พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการ
ปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การระบุป1ญหา โดยภาพรวม อยู�
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ในระดับมาก ( x   = 4.30)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานได�
วิเคราะห6สถานการณ6ป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� อยู�ในระดับ มากท่ีสุด         

( x  = 4.71) รองลงมา คือ หน�วยงานได�วิเคราะห6สาเหตุของป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม� เกิดจากความยากจน อยู�ในระดับ มากท่ีสุด ( x  = 4.59) หน�วยงานได�วิเคราะห6
สาเหตุของป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เกิดจาก  สภาพภูมิประเทศติด

กับแนวชายแดนทําให�นําเข�า ประเทศโดยง�าย อยู�ในระดับ มากท่ีสุด ( x  = 4. 54) หน�วยงานได�
วิเคราะห6สาเหตุของป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เกิดจากขาดการศึกษา

อยู�ในระดับ มาก ( x  = 4.23) หน�วยงานได�วิเคราะห6สาเหตุของป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง

ดาว จังหวัดเชียงใหม� เกิดจากการได�รับบริการจากภาครัฐยังไม�ท่ัวถึง อยู�ในระดับ มาก    ( x  = 4.01) 
และหน�วยงานได�วิเคราะห6สาเหตุของป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เกิด

จากความโลภ ขาดจริยธรรมในจิตใจ ( x  = 3.73) 
 

 ตารางท่ี 4.4  แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การกําหนดเป)นวาระสําหรับการตัดสินใจ 
จําแนกเป)นรายข�อและโดยรวม 
 

การกําหนดเป>นวาระสําหรับการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. หน�วยงานเห็นว�าป1ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เป)น
ป1ญหาท่ีมีความสําคัญ 

206 4.50 .55 มากท่ีสุด 2 

2. หน�วยงานเห็นว�าป1ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มี
ความจําเป)นท่ีต�องแก�ไขป1ญหา 

206 4.59 .52 มากท่ีสุด 1 

3. หน�วยงานเห็นว�าป1ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มี
ความเร�งด�วนในการแก�ไขป1ญหา 

206 4.06 .71 มาก 4 

4. หน�วยงานเห็นว�าป1ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ควร
ท่ีจะดําเนินการปราบปรามอย�างจริงจัง 

206 4.45 .61 มาก 3 

โดยรวม 206 4.40 .30 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.4  พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการ
ปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การกําหนดเป)นวาระสําหรับการ

ตัดสินใจ ( x  = 4.40)  โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ย
สูงสุด คือ หน�วยงานเห็นว�าป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีความจําเป)นท่ี

ต�องแก�ไขป1ญหา ( x  = 4.59)  รองลงมา คือ หน�วยงานเห็นว�าป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม� เป)นป1ญหาท่ีมีความสําคัญ  ( x =4.50) หน�วยงานเห็นว�าป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ควรท่ีจะดําเนินการปราบปรามอย�างจริงจัง( x =4.45) และ
หน�วยงานเห็นว�าป1ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีความเร�งด�วนในการแก�ไข

ป1ญหา ( x =4.06) 
 ตารางท่ี 4.5  แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การจัดทําข�อเสนอนโยบาย จําแนกเป)นรายข�อ
และโดยรวม 
 

การจัดทําข�อเสนอนโยบาย 
ระดับความคิดเห็น 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. หน�วยงานของท�านเห็นว�าท่ีจะมีการเพ่ิม
โทษทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับยาเสพติดให�
รุนแรงยิ่งข้ึนเพ่ือลดป1ญหายาเสพติด 

206 4.67 .48 มากท่ีสุด 1 

2. หน�วยงานมีมาตรการในการปราบปราม
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� 

206 4.26 .50 มาก 3 

3. หน�วยงานในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ หม�  ค ว ร ท่ี จ ะ กํ าหน ด
มาตรการทางสังคม 

206 4.36 .53 มาก 2 

4. ประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม�  มีส�วนร�วมในการหา
มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด 

206 3.67 .90 มาก 4 

โดยรวม 206 4.24 .32 มาก  
  
  จากตารางท่ี 4.5  พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการ
ปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การจัดทําข�อเสนอนโยบาย  โดย
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ภาพรวม อยู�ในระดับ มาก ( x =4.24)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
หน�วยงานของท�านเห็นว�าท่ีจะมีการเพ่ิมโทษทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับยาเสพติดให�รุนแรงยิ่งข้ึนเพ่ือลด

ป1ญหายาเสพติด ( x =4.67) รองลงมา คือ หน�วยงานในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ควรท่ี

จะกําหนดมาตรการทางสังคม( x =4.36)  หน�วยงานมีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.26)  และประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

มีส�วนร�วมในการหามาตรการในการปราบปรามยาเสพติด ( x =3.67)   
 
 ตารางท่ี 4.6  แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การประกาศเป)นนโยบาย  จําแนกเป)นรายข�อ
และโดยรวม 
 

การประกาศเป>นนโยบาย 
ระดับความคิดเห็น 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ท�านเห็นว�ากฎหมายท่ีใช�บังคับในการ
ปราบปรามยา เสพ ติด ในป1 จ จุ บั น  มี
ประสิทธิผล  

206 3.89 .80 มาก 3 

2. ท�านเห็นว�ายุทธศาสตร6การปราบปราม
ยาเสพติดของรัฐบาล มีประสิทธิผล 

206 

4.15 .71 มาก 2 

3. ท�านเห็นว�าการจัดต้ังศูนย6อํานวยการ
พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดแห�งชาติ 
(ศพส.) มีประสิทธิผล 

206 

4.17 .70 มาก 1 

4. ท�านเห็นว�าการจัดโครงการหมู�บ�านสี
ขาวมีประสิทธิผล 

206 

3.63 .77 มาก 4 

โดยรวม 206 3.96 .37 มาก  
    
  จากตารางท่ี 4.6 พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการ
ปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การประกาศเป)นนโยบาย  โดย

ภาพรวม  อยู�ในระดับมาก  ( x =3.96)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

จัดต้ังศูนย6อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดแห�งชาติ (ศพส.) มีประสิทธิผล ( x = 4.17) 

รองลงมา คือ ยุทธศาสตร6การปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล มีประสิทธิผล ( x = 4.15)  กฎหมายท่ี

ใช�บังคับในการปราบปรามยาเสพติดในป1จจุบัน มีประสิทธิผล  ( x  = 3.89)  หน�วยงานจัดให�มีการ
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บริหารจัดการด�านการควบคุมภายใน   ให�มีความถูกต�อง ชัดเจน( x  = 3.60)  และการจัดโครงการ

หมู�บ�านสีขาวมีประสิทธิผล ( x  = 3.63)   
 
 ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การดําเนินการตามนโยบาย จําแนกเป)นรายข�อ
และโดยรวม 
 

การดําเนินการตามนโยบาย 
ระดับการบริหาร 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. หน� วยงานได�นํ านโยบายด� านการ
ปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม� 

206 4.21 .75 มาก 1 

2. หน�วยงานมีการกําหนดจํานวนด�าน
ตรวจยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� 

206 3.93 .71 มาก 3 

3. ท�านคิดว�าจํานวนความถ่ีของการต้ังด�าน
เพ่ือการปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติ 
ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

206 4.01 .77 มาก 2 

4. หน�วยงานได�นําผู�ท่ีติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เข�าทํา
การบําบัด รักษา ฟOPนฟู 

206 3.83 .84 มาก 4 

5. หน�วยงานได�ทําการติดตาม เฝRาระวัง
กลุ�มเสี่ยง ท่ีจะเก่ียวข�องกับยาเสพติดใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

206 3.69 .89 มาก 5 

โดยรวม 206 3.93 .38 มาก  
    
  จากตารางท่ี 4.7 พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปราม
ยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การดําเนินการตามนโยบาย  โดยภาพรวม 

อยู�ในระดับ มาก  ( x  = 3.93)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานได�นํา
นโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม� 

( x =4.21) รองลงมา คือ จํานวนความถ่ีของการต้ังด�านเพ่ือการปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติ ใน

พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x  = 4.01) หน�วยงานมีการกําหนดจํานวนด�านตรวจยาเสพ
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ติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =3.93)  หน�วยงานได�นําผู�ท่ีติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เข�าทําการบําบัด รักษา ฟOPนฟู ( x =3.83) และหน�วยงานได�ทําการ
ติดตาม เฝRาระวังกลุ�มเสี่ยง ท่ีจะเก่ียวข�องกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

( x =3. 693)   
 
 ตารางท่ี 4.8  แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การประเมินผล จําแนกเป)นรายข�อและโดยรวม 
 

การประเมินผล 
ระดับการบริหาร 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. หน�วยงานได�ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติด
นําไปปฏิ บั ติ ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� 

206 3.75 1.000 มาก 2 

2. หน�วยงานทราบถึงป1ญหา และอุปสรรค
ของนโยบายด�านการ ปราบปรามยาเสพ
ติดนําไปปฏิบัติ  ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� 

206 4.00 .98 มาก 1 

3. หน�วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ติดยาเสพ
ติด ใน พ้ืน ท่ี อํ า เภอ เชี ย งดาว  จั งหวั ด
เชียงใหม� มีจํานวนลดลง 

206 3.45 .99 มาก 5 

4. หน�วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ค�ายาเสพ
ติด ใน พ้ืน ท่ี อํ า เภอ เชี ย งดาว  จั งหวั ด
เชียงใหม� มีจํานวนลดลง 

206 3.61 .98 มาก 4 

5. หน�วยงานได�วิเคราะห6ป1ญหายาเสพติด
ภาพรวมในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม� มีจํานวนลดลง 

206 3.68 .94 มาก 3 

โดยรวม 206 3.69 .45 มาก  
    
  จากตารางท่ี 4.8 พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการ
ปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การประเมินผล  โดยภาพรวม  

อยู�ในระดับมาก  ( x  = 3. 69)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงาน
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ทราบถึงป1ญหา และอุปสรรคของนโยบายด�านการ ปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติ  ในพ้ืนท่ีอําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x  = 4.00) รองลงมา คือ หน�วยงานได�ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย

ด�านการปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =3.75) 
หน�วยงานได�วิเคราะห6ป1ญหายาเสพติดภาพรวมในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม� มีจํานวน

ลดลง ( x = 3.68) หน�วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ค�ายาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม� มีจํานวนลดลง ( x = 3.61) และหน�วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีจํานวนลดลง ( x = 3.45)   
 
  ตอนท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับการจัดการองคKกรแนวใหม� ท้ัง 6 ด�าน คือ ด�านการนําองคKกร 
ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตรK ด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย 
ด�านการวัด การวิเคราะหKและด�านการจัดการความรู� ด�านการมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล และการ
จัดการกระบวนการ 
  ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห6ข�อมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการการจัดการองค6กรแนว
ใหม� จําแนกเป)นรายด�านและโดยรวม 
 

การจัดการภาครัฐแนวใหม� 
ระดับการจัดการ 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ด�านการนําองค6กร 206 4.16 .36 มาก 1 
2. ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร6 206 4.03 .39 มาก 5 
3. ด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการ
และผู�มีส�วนได�เสีย 

206 4.14 .37 มาก 2 

4. ด�านการวัด การวิเคราะห6และด�านการ
จัดการความรู� 

206 4.04 .38 มาก 4 

5. ด�านการมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 206 4.10 .46 มาก 3 
6. การจัดการกระบวนการ 206 3.84 .36 มาก 6 

โดยรวม 206 4.05 .21 มาก  
 
  จากตารางท่ี 4.9  พบว�า ระดับการจัดการองค6กรแนวใหม� โดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก  

( x =4.05)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด�านการนําองค6กร ( x =4.16) 

รองลงมา คือ ด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย ( x = 4.14)  ด�านการมุ�งเน�น
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ทรัพยากรบุคคล  ( x = 4.10)  ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร6( x = 4.03)   และการจัดการ

กระบวนการ ( x =3.84) 
  
 ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห6ข�อมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  
ด�านการนําองค6กร  จําแนกเป)นรายข�อและโดยรวม 
 

ด�านการนําองคKกร 
ระดับการจัดการ 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1 . ห น� ว ย ง า น มี วิ สั ย ทั ศ น6 ด� า น ก า ร 
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.20 .81 มาก 2 

2. หน�วยงานมีบทบาท/ส�วนร�วม ในการ
ปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.33 .667 มาก 1 

3. หน�วยงานได�มีการร�วมบูรณาการในการ 
ปราบปราม ยาเสพติดกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม�  

206 4.03 .89 มาก 5 

4. หน�วยงานมีการสื่อสารถึงวิธีการปฏิบัติ
หน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.07 .83 มาก 4 

5. หน�วยงานให�ความสําคัญกับการปฏิบัติ
หน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.19 .80 มาก 3 

โดยรวม 206 4.16 .38 มาก  
 
  จากตารางท่ี 4.10 พบว�า ระดับการจัดการองค6กรแนวใหม�  ด�านการนําองค6กร โดย

ภาพรวม อยู�ในระดับ มาก  ( x  = 4.16)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด 
หน�วยงานมีบทบาท/ส�วนร�วม ในการปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

( x  = 4.33) รองลงมา คือ หน�วยงานมีวิสัยทัศน6ด�านการ ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง

ดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x  = 4.20)  หน�วยงานให�ความสําคัญกับการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยา
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เสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  ( x =4.19) หน�วยงานมีการสื่อสารถึงวิธีการปฏิบัติ

หน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.07) และ
หน�วยงานได�มีการร�วมบูรณาการในการ ปราบปราม ยาเสพติดกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีอําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.03) 
 
 ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห6ข�อมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  
ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร6 จําแนกเป)นรายข�อและโดยรวม 
 

ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตรK 
ระดับการจัดการ 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. หน�วยงานได�มีการวางแผนแนวทางการ
ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�   

206 3.98 .88 มาก 4 

2. ท�านได�นําแผนการปฏิบัติ ท่ีหน�วยงาน
ของท�านได�กําหนดเปRาหมายไว�ไปปฏิบัติ
หน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.12 .77 มาก 3 

3.  หน�วยงานได� มีการพัฒนาแผนการ
ปฏิบัติหน�าท่ี ในการปราบปรามยาเสพติด
ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

206 3.77 .95 มาก 5 

4 .  หน�วยงานได� มีการ กํา กับติดตาม/
ควบคุมแผนการปฏิ บั ติหน� า ท่ี ในการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.13 .92 มาก 2 

5. หน�วยงานได� มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปราม ยาเสพติด
ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.17 .79 มาก 1 

โดยรวม 206 4.03 .39 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  ด�านการ

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร6  โดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก ( x  = 4.03)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ 
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พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานได�มีการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปราม ยาเสพ

ติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x = 4.17) รองลงมา คือ หน�วยงานได�มีการกํากับ
ติดตาม/ควบคุมแผนการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม� ( x  =4.13) ท�านได�นําแผนการปฏิบัติ ท่ีหน�วยงานของท�านได�กําหนดเปRาหมายไว�ไปปฏิบัติ

หน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.12) หน�วยงานได�
มีการวางแผนแนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม� ( x = 3.98) และหน�วยงานได�มีการพัฒนาแผนการปฏิบัติหน�าท่ี ในการปราบปรามยาเสพติด

ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x  = 3.77)   
 
 ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห6ข�อมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  
การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย  จําแนกเป)นรายข�อและโดยรวม 
 

ด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการ
และผู�มีส�วนได�เสีย 

ระดับการจัดการ 
n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 

1. หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีฯรับรู�และเข�าใจ ในการปฏิบัติ
หน�าท่ีในการปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

206 4.05 .84 มาก 4 

2. หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีฯมีความต�องการให� เจ�าหน�า ท่ี 
ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

206 4.15 .83 มาก 3 

3. หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีฯมีส�วนร�วมหรือให�ความร�วมมือต�อ
เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปราม
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� 

206 3.94 .90 มาก 5 

4. หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีฯมีความพึงพอใจการปฏิบัติหน�าท่ี
ของเจ�าหน�าในการปราบปรามยาเสพติดใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

206 4.36 .72 มาก 1 
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5. หน�วยงานมีการปราบปรามยาเสพติด
ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท่ีเกิดป1ญหายาเสพ
ติด ใน พ้ืน ท่ี อํา เภอเชี ยงดาว  จั งหวั ด
เชียงใหม� 

206 4.19 .71 มาก 2 

โดยรวม 206 4.14 .37 มาก  
   
 จากตารางท่ี 4.12 พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  ด�านการ

ให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย  โดยภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง ( x = 4.14)  เม่ือ
พิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯมี
ความพึงพอใจการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.36) รองลงมา คือ หน�วยงานมีการปราบปรามยาเสพติดครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี 

ท่ีเกิดป1ญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.19)  หน�วยงานให�ความสําคัญ
กับประชาชนในพ้ืนท่ีฯมีความต�องการให�เจ�าหน�าท่ี ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.15) หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯรับรู�และ
เข�าใจ ในการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

( x = 4.05) และหน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯมีส�วนร�วมหรือให�ความร�วมมือต�อ
เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

( x =3.94)   
 
 ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห6ข�อมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  
ด�านการวัด การวิเคราะห6 และการจัดการความรู�  จําแนกเป)นรายข�อและโดยรวม 
 

ด�านการวัด การวิเคราะหK และการ
จัดการความรู� 

ระดับการจัดการ 
n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 

1. หน�วยงานจัดทําแผนการปฏิบัติในการ
ปราบปรามยาเสพติดเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.29 .69 มาก 3 

2. หน�วยงานได�ปฏิบั ตินโยบายในการ
ปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม� ท่ีมีความสัมพันธ6กับ
แผนฯท่ีได�กําหนดไว�  

206 4.47 .56 มาก 1 
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3.หน�วยงานมีแผนการปฏิ บั ติ ในการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม� มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

206 3.78 .87 มาก 4 

4.  หน�วยงานมีแผนการปฏิบั ติ ในการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม� ควรท่ีจะปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลง  

206 3.30 .98 มาก 5 

5. หน�วยงานมีผลการปฏิบัติตามแผนท่ีได�
กําหนดไว� ซ่ึงเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติ
ของหน�วยงานในพ้ืนท่ีอําเภอข�างเคียง ถือ
ว� า ใน พ้ืน ท่ี อํ า เภอ เชี ย งดาว  จั งห วั ด
เชียงใหม� มีผลการปฏิบัติ  

206 4.35 .84 มาก 2 

โดยรวม 206 4.04 .38 มาก  
 
  จากตารางท่ี 4.13 พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  ด�านการ

วัด การวิเคราะห6 และการจัดการความรู� โดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก  ( x = 4.04)  เม่ือพิจารณา
เป)นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานได�ปฏิบัตินโยบายในการปราบปราม ยาเสพติดใน

พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ท่ีมีความสัมพันธ6กับแผนฯท่ีได�กําหนดไว� ( x =4.47) รองลงมา 
คือ หน�วยงานมีผลการปฏิบัติตามแผนท่ีได�กําหนดไว� ซ่ึงเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติของหน�วยงาน

ในพ้ืนท่ีอําเภอข�างเคียง ถือว�าในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีผลการปฏิบัติ ( x =4.35)  
หน�วยงานจัดทําแผนการปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพติดเหมาะสมกับพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม�  ( x =4.29) หน�วยงานมีแผนการปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล( x  = 3.78)   และหน�วยงานมีแผนการ
ปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ควรท่ีจะปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลง ( x  = 3.30)   
 
 ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห6ข�อมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  
ด�านการมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล  จําแนกเป)นรายข�อและโดยรวม 
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ด�านการมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
ระดับการจัดการ 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. บุคลากรในหน�วยงานมีความสามารถใน
การปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอ
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.29 .84 มาก 2 

2. บุคลากรในหน�วยงานมีความพึงพอใจ
ต�อการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืน ท่ี 
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.10 .80 มาก 4 

3. บุคลากรมีความมุ�งม่ันต�อการปฏิบัติ
หน� า ท่ีปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืน ท่ี 
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�   

206 4.35 .89 มาก 1 

4. หน�วยงานให�อํานาจและความสําคัญต�อ
บุคลากรในหน�วยงานต�อการปฏิบัติหน�าท่ี
ในการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

206 4.21 .85 มาก 3 

5. หน�วยงานจัดให�มีการอบรม ให�ความรู� 
เสริมทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีใน
การ ปราบปรามยาเสพติด  

206 4.00 .99 มาก 5 

6. หน�วยงานมีการให�ของรางวัล/สวัสดิการ
เพ่ือเป)นขวัญกําลังใจแก�ผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีใน
การปราบปรามยาเสพติด 

206 3.65 .96 มาก 6 

โดยรวม 206 4.10 .46 มาก  
   
 จากตารางท่ี 4.14  พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  ด�านการ

มุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล  โดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก  ( x  =3. 65)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า 
โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีความมุ�งม่ันต�อการปฏิบัติหน�าท่ีปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอ

เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  ( x =4.35) รองลงมา คือ บุคลากรในหน�วยงานมีความสามารถในการ

ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม� ( x  = 4.29)  หน�วยงานให�อํานาจ
และความสําคัญต�อบุคลากรในหน�วยงานต�อการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.21) บุคลากรในหน�วยงานมีความพึงพอใจต�อการปราบปราม

ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.10) หน�วยงานจัดให�มีการอบรม ให�
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ความรู� เสริมทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีในการ ปราบปรามยาเสพติด ( x =4.00)  และหน�วยงาน
มีการให�ของรางวัล/สวัสดิการเพ่ือเป)นขวัญกําลังใจแก�ผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด

( x =4.10)  
 
 ตารางท่ี 4.15  แสดงผลการวิเคราะห6ข�อมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กร      
แนวใหม� ด�านการจัดการกระบวนการ จําแนกเป)นรายข�อและโดยรวม 
 

ด�านการจัดการกระบวนการ 
ระดับการจัดการ 

n Mean S.D. แปลผล ลําดับ 
1. บุคลากรในหน�วยงานเพียงพอต�อการ
ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด 
ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

206 3.68 .75 มาก 4 

2. หน�วยงานมีอุปกรณ6ท่ีใช�ในการปฏิบัติ
หน�าท่ีเพียงพอต�อการปราบปรามยาเสพ
ติด ใน พ้ืน ท่ี อํา เภอเชี ยงดาว  จั งหวั ด
เชียงใหม�  

206 3.89 .81 มาก 2 

3. หน�วยงานมีอุปกรณ6ท่ีมีประสิทธิภาพใช�
ในการปฏิบัติหน�าท่ี ในการปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� เพียงใด 

206 3.78 .82 มาก 3 

4 .หน�วยงานของท� านใช� เทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัยต�อการปราบปรามยาเสพติด ใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม� 
เพียงใด 

206 3.60 .87 มาก 6 

5. หน�วยงานมีงบประมาณเพียงพอต�อการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม�  

206 3.61 .86 มาก 5 

6 . ห น� ว ย ง า น มี ค ว า ม ต� อ ง ก า ร ด� า น
งบประมาณในการปราบปรามยาเสพติด 
ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

206 4.50 .78 มากท่ีสุด 1 

โดยรวม 206 3.84 .36 มาก  
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  จากตารางท่ี 4.15  พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค6กรแนวใหม�  ด�านการ

จัดการกระบวนการ  โดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก  ( x =3.84)  เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า โดย
ค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานมีความต�องการด�านงบประมาณในการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.50) รองลงมา คือ หน�วยงานมีอุปกรณ6ท่ีใช�ในการปฏิบัติ

หน�าท่ีเพียงพอต�อการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =3.89)  
หน�วยงานมีอุปกรณ6ท่ีมีประสิทธิภาพใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี ในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เพียงใด ( x =4.21) มีส�วนร�วมในการติดตาม ประเมินผล การบริหารงาน

ของหน�วยงานว�ามีความถูกต�อง ชัดเจน โปร�งใส ( x =3.78) บุคลากรในหน�วยงานเพียงพอต�อการ

ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =3.61)  และ
หน�วยงานของท�านใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต�อการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม� เพียงใด ( x =3.60)  
 
 ตอนท่ี 4  การทดสอบสมมุตฐานของการวิจัยนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปราม
ยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  
  ตารางท่ี 4.16  แสดงระดับคุณภาพการศึกษา นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  
 

 
ประเด็นคําถาม 

 

ผลรวมสมมติฐาน 
ระดับคุณภาพ 

Mean S.D. 

นโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติด 
1. การระบุป1ญหา 4.30 0.26 มาก 
2. การกําหนดเป)นวาระสําหรับการตัดสินใจ 4.40 0.30 มาก 
3. การจัดทําข�อเสนอนโยบาย 4.24 0.32 มาก 
4. การประกาศเป)นนโยบาย 3.96 0.37 มาก 
5. การดําเนินการตามนโยบาย 3.93 0.38 มาก 

6. การประเมินผล 3.70 0.45 มาก 

การจัดการองคKกรแนวใหม�   
1. ด�านการนําองค6กร 4.16 .36 มาก 
2. ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร6 4.03 .39 มาก 
3. ด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู� 4.14 .37 มาก 
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มีส�วนได�เสีย 
4. ด�านการวัด การวิเคราะห6และด�านการ
จัดการความรู� 

4.04 .38 มาก 

5. ด�านการมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 4.10 .46 มาก 
6. การจัดการกระบวนการ 3.84 .36 มาก 

รวม 3.99 .13 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.16  แสดงให�เห็นว�าการวิจัยการวิจัยนโยบายสู�การปฏิบั ติด�านการ
ปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
ภาพรวมและรายด�าน โดยมีคุณภาพระดับ มาก 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื่อง นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม� มีข้ันตอนและผลการวิเคราะห-ข�อมูลสรุปได�ดังนี้ 
 
จุดมุ�งหมายของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงประกอบด�วยการระบุ
ป5ญหานโยบาย, การกําหนดเป8นวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, การประกาศเป8น
นโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย 

2.เพ่ือศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม� ซ่ึงประกอบด�วย การนําองค-กร, การการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร-, การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย, การวัด การวิเคราะห- และ 
การจัดการความรู�, การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล, การจัดการกระบวนการ 

3.เพ่ือเสนอแนะแนวทางนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ในอนาคตต�อไป 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได�รับความสนใจและความร�วมมืออย�างมากจากเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีมี
หน�าท่ีเก่ียวข�องกับการป<องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
ผู�ตอบแบบสอบถามเป8นเจ�าท่ีของรัฐ โดยมี ผู�บริหารระดับสูง ผู�บริหารระดับกลาง และผู�ปฏิบัติ 
จํานวน 206 ตัวอย�าง ปรากฏผลดังนี้ดังนี้ 
  

5.1.1 นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� 
 ตามวัตถุประสงค-ของการศึกษาท่ี 1 เพ่ือศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยา
เสพติด โดยใช�แบบสอบถาม แล�วนํามาวิเคราะห-เป8นข�อมูล ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา 
ประกอบด�วยการระบุป5ญหานโยบาย, การกําหนดเป8นวาระสําหรับการตัดสินใจ, การกําหนดนโยบาย, 
การประกาศเป8นนโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย โดยมีผลกากรศึกษาดังนี้ 
1.การระบุป5ญหานโยบาย ปรากฏผลการศึกษา พบว�า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การ

ปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การระบุป5ญหา
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โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก( x  = 4.30)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

หน�วยงานได�วิเคราะห-สถานการณ-ป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�อยู�ใน

ระดับ มากท่ีสุด ( x  = 4.71) รองลงมา คือ หน�วยงานได�วิเคราะห-สาเหตุของป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี

อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม� เกิดจากความยากจน อยู�ในระดับ มากท่ีสุด ( x  = 4.59) หน�วยงาน

ได�วิเคราะห-สาเหตุของป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เกิดจาก  สภาพภูมิ

ประเทศติดกับแนวชายแดนทําให�นําเข�าประเทศโดยง�าย อยู�ในระดับ มากท่ีสุด( x  = 4. 54) 

หน�วยงานได�วิเคราะห-สาเหตุของป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เกิดจาก

ขาดการศึกษาอยู�ในระดับ มาก( x  = 4.23)หน�วยงานได�วิเคราะห-สาเหตุของป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เกิดจากการได�รับบริการจากภาครัฐยังไม�ท่ัวถึง อยู�ในระดับ มาก( x  

= 4.01)และหน�วยงานได�วิเคราะห-สาเหตุของป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม� เกิดจากความโลภ ขาดจริยธรรมในจิตใจ ( x  = 3.73) 

 2.การกําหนดเป8นวาระสําหรับการตัดสินใจปรากฏผลการศึกษา พบว�า ระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� การกําหนดเป8นวาระสําหรับการตัดสินใจ( x  = 4.40)โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานเห็นว�าป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�มีความจําเป8นท่ีต�องแก�ไขป5ญหา ( x  = 4.59) รองลงมา คือ หน�วยงานเห็น
ว�าป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�เป8นป5ญหาท่ีมีความสําคัญ( x =4.50) 
หน�วยงานเห็นว�าป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ควรท่ีจะดําเนินการ
ปราบปรามอย�างจริงจัง( x =4.45) และหน�วยงานเห็นว�าป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� มีความเร�งด�วนในการแก�ไขป5ญหา ( x =4.06) 
 3.การกําหนดนโยบายปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�การ
ปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การจัดทําข�อเสนอ
นโยบายโดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก ( x =4.24)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ หน�วยงานของท�านเห็นว�าท่ีจะมีการเพ่ิมโทษทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับยาเสพติดให�รุนแรงยิ่งข้ึนเพ่ือ
ลดป5ญหายาเสพติด( x =4.67)รองลงมา คือหน�วยงานในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ควรท่ี
จะกําหนดมาตรการทางสังคม( x =4.36)หน�วยงานมีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�( x =4.26)และประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มี
ส�วนร�วมในการหามาตรการในการปราบปรามยาเสพติด ( x =3.67) 
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 4.การประกาศเป8นนโยบายปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบาย

สู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การประกาศ

เป8นนโยบายโดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก ( x =3.96)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�าโดยค�าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การจัดต้ังศูนย-อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดแห�งชาติ (ศพส.) มีประสิทธิผล( x = 4.17)

รองลงมา คือยุทธศาสตร-การปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล มีประสิทธิผล( x = 4.15)กฎหมายท่ีใช�

บังคับในการปราบปรามยาเสพติดในป5จจุบัน มีประสิทธิผล( x = 3.89)หน�วยงานจัดให�มีการบริหาร

จัดการด�านการควบคุมภายในให�มีความถูกต�อง ชัดเจน( x = 3.60)และการจัดโครงการหมู�บ�านสีขาวมี

ประสิทธิผล( x = 3.63) 

 5.การนํานโยบายไปปฏิบัติปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�
การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การ
ดําเนินการตามนโยบายโดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก ( x = 3.93)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดย
ค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานได�นํานโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ี อําเภอ
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.21)รองลงมา คือจํานวนความถ่ีของการต้ังด�านเพ่ือการปราบปราม
ยาเสพติดนําไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x = 4.01)หน�วยงานมีการกําหนด
จํานวนด�านตรวจยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�( x =3.93)หน�วยงานได�นําผู�ท่ีติด
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เข�าทําการบําบัด รักษา ฟLMนฟู ( x =3.83)และ
หน�วยงานได�ทําการติดตาม เฝ<าระวังกลุ�มเสี่ยง ท่ีจะเก่ียวข�องกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม�  
( x =3. 693) 
 6.การประเมินผลนโยบายปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสู�

การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� การ

ประเมินผลโดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก ( x = 3.69)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ย

สูงสุด คือ หน�วยงานทราบถึงป5ญหา และอุปสรรคของนโยบายด�านการ ปราบปรามยาเสพติดนําไป

ปฏิบัติ  ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�( x  = 4.00)รองลงมา คือหน�วยงานได�ประเมินผล

สัมฤทธิ์ของนโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม�( x =3.75)หน�วยงานได�วิเคราะห-ป5ญหายาเสพติดภาพรวมในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม� มีจํานวนลดลง( x = 3.68) หน�วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ค�ายาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียง
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ดาว จังหวัดเชียงใหม� มีจํานวนลดลง( x = 3.61)และหน�วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ติดยาเสพติดใน

พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีจํานวนลดลง( x = 3.45) 

 
5.1.2 การจัดการภาครัฐแนวใหม�ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม� 
ตามวัตถุประสงค-ของการศึกษาท่ี2เพ่ือศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม� โดยใช�แบบสอบถาม 

แล�วนํามาวิเคราะห-เป8นข�อมูล ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา ประกอบด�วย การนําองค-กร, การการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร-, การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย, การวัด การวิเคราะห- 
และการจัดการความรู�, การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล, การจัดการกระบวนการ โดยมีผลกากรศึกษาดังนี้ 
 1.การนําองค-กรปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับการจัดการองค-กรแนวใหม�ด�านการนํา
องค-กรโดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก ( x = 4.16)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด 
หน�วยงานมีบทบาท/ส�วนร�วม ในการปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
( x = 4.33)รองลงมา คือหน�วยงานมีวิสัยทัศน-ด�านการ ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� ( x = 4.20)หน�วยงานให�ความสําคัญกับการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  ( x =4.19)หน�วยงานมีการสื่อสารถึงวิธีการปฏิบัติหน�าท่ีใน
การปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.07)และหน�วยงานได�มีการ
ร�วมบูรณาการในการ ปราบปราม ยาเสพติดกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� ( x =4.03) 
 2.การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร-ปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจัดการองค-กรแนวใหม�ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร-โดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก( x = 

4.03)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานได�มีการประเมินผลการปฏิบัติ

หน�าท่ีในกาปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x = 4.17)รองลงมา คือ

หน�วยงานได�มีการกํากับติดตาม/ควบคุมแผนการปฏิบัติหน�าท่ีในกาปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�( x =4.13) ท�านได�นําแผนการปฏิบัติ ท่ีหน�วยงานของท�านได�กําหนด

เป<าหมายไว�ไปปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�( x

=4.12)หน�วยงานได�มีการวางแผนแนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x = 3.98)และหน�วยงานได�มีการพัฒนาแผนการปฏิบัติหน�าท่ี ใน

การปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�( x = 3.77) 
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 3.การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสียปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับ

ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค-กรแนวใหม�  ด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�

เสียโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( x = 4.14)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯมีความพึงพอใจการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าใน

การปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.36)รองลงมา คือหน�วยงาน

มีการปราบปรามยาเสพติดครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท่ีเกิดป5ญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม�( x =4.19)หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯมีความต�องการให�

เจ�าหน�าท่ี ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x

=4.15)หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯรับรู�และเข�าใจ ในการปฏิบัติหน�าท่ีในการ

ปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�( x = 4.05)และหน�วยงานให�

ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯมีส�วนร�วมหรือให�ความร�วมมือต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในการ

ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =3.94) 

 4.การวัด การวิเคราะห- และการจัดการความรู�ปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค-กรแนวใหม�  ด�านการวัด การวิเคราะห- และการจัดการความรู�โดย
ภาพรวม อยู�ในระดับ มาก ( x = 4.04)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
หน�วยงานได�ปฏิบัตินโยบายในการปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ท่ี
มีความสัมพันธ-กับแผนฯท่ีได�กําหนดไว� ( x =4.47)รองลงมา คือหน�วยงานมีผลการปฏิบัติตามแผนท่ีได�
กําหนดไว� ซ่ึงเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติของหน�วยงานในพ้ืนท่ีอําเภอข�างเคียง ถือว�าในพ้ืนท่ีอําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีผลการปฏิบัติ ( x =4.35)หน�วยงานจัดทําแผนการปฏิบัติในการ
ปราบปรามยาเสพติดเหมาะสมกับพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�( x =4.29)หน�วยงานมี
แผนการปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล( x  = 3.78)และหน�วยงานมีแผนการปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ควรท่ีจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ( x  = 3.30) 
 5.การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคลปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จัดการองค-กรแนวใหม�  ด�านการมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคลโดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก ( x =3. 65)
เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีความมุ�งม่ันต�อการปฏิบัติหน�าท่ี
ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  ( x =4.35)รองลงมา คือบุคลากรใน
หน�วยงานมีความสามารถในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�( x = 
4.29)หน�วยงานให�อํานาจและความสําคัญต�อบุคลากรในหน�วยงานต�อการปฏิบัติหน�าท่ีในการ
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ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.21)บุคลากรในหน�วยงานมี
ความพึงพอใจต�อการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.10) 
หน�วยงานจัดให�มีการอบรม ให�ความรู� เสริมทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีในการ ปราบปรามยาเสพ
ติด ( x =4.00)และหน�วยงานมีการให�ของรางวัล/สวัสดิการเพ่ือเป8นขวัญกําลังใจแก�ผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีใน
การปราบปรามยาเสพติด( x =4.10) 
 6.การจัดการกระบวนการปรากฏผลการศึกษา พบว�าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ

องค-กรแนวใหม�  ด�านการจัดการกระบวนการโดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก ( x =3.84)เม่ือพิจารณา

เป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน�วยงานมีความต�องการด�านงบประมาณในการปราบปราม

ยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =4.50)รองลงมา คือหน�วยงานมีอุปกรณ-ท่ีใช�

ในการปฏิบัติหน�าท่ีเพียงพอต�อการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x

=3.89)หน�วยงานมีอุปกรณ-ท่ีมีประสิทธิภาพใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เพียงใด ( x =4.21)มีส�วนร�วมในการติดตาม ประเมินผล การ

บริหารงานของหน�วยงานว�ามีความถูกต�อง ชัดเจน โปร�งใส( x =3.78) บุคลากรในหน�วยงานเพียงพอ

ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ( x =3.61)

และหน�วยงานของท�านใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต�อการปราบปรามยาเสพติด      ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง

ดาว จังหวัดเชียงใหม� เพียงใด ( x =3.60) 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม�สามารถอภิปรายผลดังต�อไปนี้ 
 

5.2.1 นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม� 
 จาการวิเคราะห-ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามด�านความคิดเห็น สรุปผลการวิจัยได�ดังนี้
สรุปผลการวิเคราะห-การนํานโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ พบว�า ในภาพรวม อยู�ใน
ระดับมาก ( x = 4.25)เม่ือพิจารณาเป8นรายด�าน พบว�า ระดับการกําหนดเป8นวาระสําหรับการ
ตัดสินใจ( x =4.40)อยู�ในระดับ มาก  และรองลงมาคือ การระบุป5ญหา( x = 4.30)การจัดทําข�อเสนอ
นโยบาย( x =4.24)การประกาศเป8นนโยบาย( x = 3.96)การดําเนินการตามนโยบาย( x = 3.93)และ
การประเมินผล( x =3.70)ตามลําดับ 
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 1. ด�านการระบุป3ญหานโยบาย 

จากผลการศึกษา พบว�านโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ด�านการระบุ
ป5ญหา อยู�ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�าหน�วยงานได�วิเคราะห-สถานการณ-ป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
เข�าใจถึงป5ญหา และบริบทของพ้ืนท่ี ทราบถึงสาเหตุของป5ญหายาเสพติด ได�แก�สาเหตุของป5ญหาเกิด
จากความยากจน สาเหตุของป5ญหาเกิดจากถูมิประเทศท่ีติดกับแนวชายแดน สาเหตุของป5ญหาเกิด
จากการขาดการศึกษา สาเหตุของป5ญหาเกิดจากการได�รับการบริการของภาครัฐยังไม�ท่ัวถึง สาเหตุ
ของป5ญหาเกิดจากความโลภ อยากมีอยากได� หวังรวยทางลัด ตามลําดับเม่ือหน�วยงานของรัฐได�
วิเคราะห-ถึงป5ญหาแล�วก็จะได�นําประเด็นป5ญหาดังกล�าวมากําหนดเป8นนโยบายเพ่ือท่ีจะแก�ไขป5ญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

2. ด�านการกําหนดเป5นวาระสําหรับการตัดสินใจ 
จากผลการศึกษา พบว�านโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดด�านการกําหนด

เป8นวาระสําหรับการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�า หน�วยงานเห็นว�าป5ญหายาเสพติดมีความจําเป8นท่ีต�องแก�ไข

ป5ญหา ป5ญหามีความสําคัญ ต�องดําเนินการอย�างจริงจัง และควรท่ีจะจัดลําดับนโยบายสาธารณะให�
เป8นป5ญหาท่ีควรรีบเร�งแก�ไขโดยด�วนเพ่ือมิให�ป5ญหานั้นรุนแรงมากข้ึนและเกิดผลกระทบกับประชาชน 

3. ด�านการกําหนดนโยบาย 
จากผลการศึกษา พบว�านโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดด�านการกําหนด

นโยบายอยู�ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�า หน�วยงานทุกภาคส�วนรวมถึงประชาชนอยากให�รัฐบาลเพ่ิม

โทษเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือท่ีจะทําให�ป5ญหาลดน�อยลง ผู�เสพหรือผู�ค�าก็จะได�เกิดความเกรงกลัวต�อโทษ
ท่ีรุนแรง อยากให�มีมาตรการทางสังคม ประชาชนจะมีส�วนร�วมในการกําหนดมาตรการแล�วแต�ละ
ท�องท่ีหรือหมู�บ�าน เช�น การไม�ให�เข�าร�วมกลุ�มสมาชิกฌาปนกิจประจําหมู�บ�าน บางพ้ืนท่ีอาจจะไม�ให�
อาศัยในหมู�บ�านเลยก็ว�าได� 

4. ด�านการประกาศเป5นนโยบาย 
จากผลการศึกษา พบว�านโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดด�านการประกาศ

เป8นนโยบายอยู�ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�า การจัดต้ังศูนย-อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด

แห�งชาติ (ศพส.) ยุทธศาสตร-การปราบปรามยาเสพติด กฎหมาย โครงการหมู�บ�านสีขาว ตามลําดับ ท่ี
เป8นนโยบายของรัฐบาลนั้นหน�วยงานและประชาชนได�เห็นว�าเกิดประโยชน- เกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีปรากฏ
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ชัด ประชาชนได�รับรู�ข�าวสาร การแจ�งเตือน รวมถึงการร�องทุกข- การแจ�งเบาะแสะ การช�วยกันรณรงค- 
สอดส�องดูแลลูกหลาน 

5. ด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
จากผลการศึกษา พบว�านโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดด�านการนํา

นโยบายไปปฏิบัติอยู�ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�า ทุกหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปราบปรามยา

เสพติดได�นํานโยบายท่ีรัฐบาลได�กําหนดไว�ไปปฏิบัติ มีการปราบปรามในเชิงรุก การต้ังจุดตรวจสุดสกัด
ในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ตามความเหมาะสม การเพ่ิมความเข�มงวดในการปฏิบัติหน�าท่ี การคัดแยกผู�ติดยาเสพ
ติดออกจากประชาชนท่ัวไปเพ่ือทําการรักษา บําบัด ฟLMนฟู เพ่ือท่ีจะได�ให�บุคคลเหล�านั้นกับสู�สังคม
อย�างเป8นปกติ เจ�าหน�าท่ีมีการเฝ<าระวัง ติดตามกลุ�มเสี่ยง เช�น นักเรียนนักศึกษา ชาวเขาเผ�าต�าง ๆ 

6. ด�านการประเมินผลนโยบาย 
จากผลการศึกษา พบว�านโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดด�านการ

ประเมินผลนโยบายอยู�ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�า จากการท่ีหน�วยงานภาครัฐได�มีการประเมินนโยบายสาธารณะ 

ว�ามีป5ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน�าท่ีอย�างไร ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายว�าสําเร็จตรงตามเป<าหมาย
ท่ีกําหนดไว�หรือไม� การเมินถึง ผู�เสพ ผู�ค�า และภาพรวมของป5ญหาว�ามีแนวโน�มลดลงหรือไม� 

 
5.2.2การจัดการภาครัฐแนวใหม�ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม� 
 จากการวิเคราะห-ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามด�านความคิดเห็น สรุปผลการวิจัยได�ดังนี้ 
สรุปผลการวิเคราะห-การจัดการภาครัฐแนวใหม� พบว�า ในภาพรวม โดยภาพรวม อยู�ในระดับ มาก  
( x =4.05)เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อ พบว�า โดยค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด�านการนําองค-กร( x =4.16)
รองลงมา คือด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย( x = 4.14)ด�านการมุ�งเน�น
ทรัพยากรบุคคล( x = 4.10)ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร-( x = 4.03) และการจัดการ
กระบวนการ( x =3.84) 
 
 1. ด�านการนําองค:กร 
 จากผลการศึกษา พบว�าการจัดการภาครัฐแนวใหม�ด�านการนําองค-กรอยู�ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�าผู�นํา หรือผู�บริหารระดับสูงขององค-กร ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม� มีบทบาท/ส�วนร�วม มีวิสัยทัศน- และให�ความสําคัญกับการปราบปรามยาเสพติด 
พร�อมท้ังมีวิธีการสื่อสาร หรือมอบหมายงาน กระจายงาน ให�กับทุกๆฝVายเพ่ือให�เกิดความเหมาะสม 
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ใช�บุคลากรให�เหมาะสมกับงาน ผู�นําของแต�ละหน�วยงานปฏิบัติการแบบบูรณาการเพ่ือให�เกิดความ
ชัดเจน ไม�ให�ทํางานซํ้าซ�อนกัน สนับสนุนในทุก ๆ ด�านเม่ือมีการร�องขอจากหน�วยงานอ่ืน 

2. ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร: 
จากผลการศึกษา พบว�าการจัดการภาครัฐแนวใหม�ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร-อยู�ใน

ระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�าหน�วยงานได�มีการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีอย�างต�อเนื่อง 
หน�วยงาน ได�มีการกํากับติดตาม/ควบคุมแผนการปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค-ขององค-กร 
บุคลากรปฏิบัติตามแผนอย�างเคร�งครัด หน�วยงานได�กําหนดแผนงานไว�อย�างเป8นระบบ และได�พัฒนา
เพ่ือให�แผนการปฏิบัติเกิดประโยชน-สูงสุด ตามลําดับ 

3. ด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย 
จากผลการศึกษา พบว�าการจัดการภาครัฐแนวใหม�ด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและ

ผู�มีส�วนได�เสียอยู�ในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�าในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม�ในระยะเวลาท่ีผ�านมาประชาชนมีความพึงพอใจเป8นอย�างมากท่ีหน�วยงาน หรือองค-กรของรัฐ
ได�เข�ามามีบทบาทในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอย�างจริงจัง เข�าถึงทุกพ้ืนท่ี และส�วนมากอยาก
ให�ดําเนินเช�นนี้ต�อไป เพราะประชาชนเข�าใจและรับรู�ป5ญหาในพ้ืนท่ีเป8นอย�างดี ประชาชนให�ความ
ร�วมมือเป8นส�วนมาก นอกจากผู�ท่ีข�องเก่ียวกับยาเสพติด 

4. ด�านการวัด การวิเคราะห: และการจัดการความรู� 
จากผลการศึกษา พบว�าการจัดการภาครัฐแนวใหม�ด�านการวัด การวิเคราะห- และการจัดการ

ความรู�อยู�ในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�าหน�วยงานและบุคลากรได�นํานโยบายสาธารณะด�านการ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติซ่ึงมีความสัมพันธ-กับแผนท่ีองค-กรกําหนดไว�เป8นอย�างมาก และเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดกับพ้ืนท่ีใกล�เคียง
และมีบริบทท่ีคล�ายกันก็พบว�าหน�วยงานในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีผลการปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิผลมากว�าเพราะได�จัดทําแผนการปฏิบัติได�อย�างเหมาะสม และได�ปรับปรุงให�เข�ากับ
สถานการณ-อย�างต�อเนื่อง 

5. ด�านการมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
จากผลการศึกษา พบว�าการจัดการภาครัฐแนวใหม�ด�านการมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคลอยู�ใน

ระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�าบุคลากรในหน�วยงานท่ีเก่ียงข�องกับการปราบปรามยาเสพติดมี
ความมุ�งม่ัน ต้ังใจ ในการปฏิบัติหน�าท่ีเป8นอย�างมาก บุคลากรมีความรู�ความสามารถการปฏิบัติหน�าท่ี
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เพราะได�รับการฝWกอบรมยุทธวิธี ได�รับความรู�ด�านต�าง ๆ บุคลากรมีความเต็มใจและพึงพอใจสิ่งท่ีได�ทํา
ตามนโยบายสาธารณะโดยคิดเสมอว�าเป8นผลประโยชน-ต�อประเทศชาติ บุคลากรได�รับขวัญกําลังใจ 
รางวัล/สวัสดิการ พอสมควร 

6. ด�านการจัดการกระบวนการ 
จากผลการศึกษา พบว�าการจัดการภาครัฐแนวใหม�ด�านการจัดการกระบวนการอยู�ในระดับ

มาก 
 เม่ือพิจารณาเป8นรายข�อพบว�าหน�วยงานในพ้ืนท่ีต�องการงบประมาณมาในการบริหารจัดการ
ด�านการปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เป8นอย�างมาก พร�อมท้ัง
อุปกรณ-ต�าง ๆ เช�น รถยนต- ปLน เครื่องบันทึกวีดีโอ กล�องถ�ายรูป กล�องส�องเวลากลางคืน (ไนท-วิชชั่น)  
หน�วยงานมีความต�องการเทคโนโลยีท่ีทันสมัย กล�องซีซีทีวี 
 
5.3 ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้พบว�าการจัดการภาครัฐแนวใหม� ได�แก� การนําองค-กร, การการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร-, การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย, การวัด การวิเคราะห- และการ
จัดการความรู�, การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล, การจัดการกระบวนการ มีความสัมพันธ-กับนโยบายด�าน
การปราบปรามยาเสพติด ในด�านการระบุป5ญหานโยบาย, การกําหนดเป8นวาระสําหรับการตัดสินใจ
การกําหนดนโยบาย, การประกาศเป8นนโยบาย, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย 
จากผลการวิจัยข�างต�นผู�วิจัยได�มีข�อคิดเห็นท่ีเป8นข�อเสนอแนะในประเด็นต�างๆ ดังนี้ 
 

5.3.1 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.องค-กรจะต�องปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะอย�างจริงจัง เพ่ิมความเข�มในการปฏิบัติงาน 

ควบคุมดูแลบุคลากรอย�างใกล�ชิด 
2.องค-กรจะต�องติดตาม เฝ<าระวัง และประเมินสถานการณ-ป5ญหาป5ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี

อย�างต�อเนื่อง เพ่ือจะนํามาหาวิธีการ มาตรการ เพ่ือมากําหนดเป8นนโยบายในการแก�ป5ญหายาเสพ
ติดต�อไป 

3.องค-กรจะต�องมีการโน�มน�าวให�ประชาชนมีความร�วมมือ และปลูกจิตสํานึกให�ปกป<องหวง
แหนชุมชนของตนเพ่ือมิให�เกิดป5ญหายาเสพติด ดังเช�นโครงการชุมชนเข�มแข็ง 

4.องค-กรจะต�องรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี ข้ึนอยู�กับบริบทของพ้ืนท่ี โดยมี
เง่ือนไข เช�น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีแตกต�างกันไป  
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5.3.2 ข�อเสนอแนะเชิงบริหาร 
 1.องค-กรจะต�องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย�างเหมาะ เพียงพอต�อการปฏิบัติงาน 
ปรับเปลี่ยนโยกย�ายหน�าท่ีตามความสามารถและความเหมาะสม 
 2.องค-กรจะต�องสนับสนุนทางด�าน งบประมาณ อุปกรณ-ท่ีทันสมัยอย�างเต็มท่ีเพ่ือการปฏิบัติ
หน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิผล 
 3.องค-กรจะต�องให�รางวัล สวัสดิการ ตอบแทนแก�บุคลากรท่ีได�ปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ให�แก�
องค-กร เพ่ือเป8นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน�าท่ีต�อไป 
 4.องค-กรจะต�องจะต�องมีการบูรณาการร�วมกันในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติโดยมี
ประชาชนเป8นศูนย-กลางท่ีจะได�รับบริการจากรัฐ 
 
5.3.3 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป 
 จากผลการศึกษาท่ีพบในงานวิจัยครั้งนี้และจากวิธีการวิจัยท่ีน�าจะมีการพัฒนาให�สมบูรณ-
ยิ่งข้ึน จึงใคร�ขอเสนอแนะการวิจัยท่ีควรทําต�อไป ดังนี้ 
 1.การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป8นการศึกษานโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ใน
เขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เท�านั้น ควรท่ีจะวิจัยเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดป5ญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�เพ่ือท่ีจะนําผลของการวิจัยใช�ในการประกอบการ
กําหนดนโยบายเพ่ือแก�ไขป5ญหายาเสพติดได�อย�างเหมาะสม และเกิดองค-ความรู�ใหม� 
 2.การศึกษาวิจัยนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม� ควรท่ีจะศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพด�วย เพราะจะทําให�ทราบข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีผู�วิจัย
ครั้งนี้ได�กําหนดเป8นหัวข�อไว� 
 3.การศึกษาเรื่องนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ควรท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ี
การศึกษาให�กว�างมากกว�านี้เพ่ือท่ีจะได�ทราบถึงป5ญหาและบริบทท่ีแตกต�างกันไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�
  
 
เรียน   ผู�ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบับนี้เป*นส�วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง นโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพ
ติดในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เพ่ือประกอบการทําการศึกษาอิสระของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร2มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
  จึงขอความกรุณาท�านผู�ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ตอบตามความเป*นจริง โดยทํา
เครื่องหมาย  �หน�าข�อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน โดยนําคําตอบท่ีได�จากแบบสอบถามนี้
จะเก็บเป*นความลับเพ่ือใช�ให�เกิดประโยชน2ในการศึกษาและนําไปประยุกต2ใช�ต�อไป 
  ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ส�วนท่ี2 แบบสอบถามเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติดใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
  ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม� 
   
 
 
  ขอขอบคุณทุกท�านเป*นอย�างยิ่งท่ีให�ความอนุเคราะห2ตอบแบบสอบถาม 
 
 
       จ�าสิบตํารวจทศพร เผ�ากันทะ 
       นักศึกษาระดับปริญญาโท 
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
        มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่องนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม�  
ส�วนท่ี 1ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคล 
คําช้ีแจงโปรดอ�านข�อคําถาม และพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงใน 

องค2การของท�านมากท่ีสุด? แล�วทําเครื่องหมาย�ลงในช�องท่ีตรงกับความ 
เป*นจริงเพียง 1ข�อเท�านั้นในแต�ละข�อ และกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ 

1. เพศ               
   ชาย      หญิง 
 
2. อายุ             
   20-30 ป@                     31-40 ป@             
   41-50 ป@      51-60 ป@ 
 
3. วุฒิการศึกษา    
          ระดับประถมศึกษา            ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
          ระดับปริญญาตรี              ระดับปริญญาโท               ระดับปริญญาเอก 
 
4. ตําแหน�งในการทํางาน 
          ระดับผู�บริหารงาน             ระดับผู�บริหารระดับกลาง      
                            ระดับผู�ปฏิบัติงาน 
 
5. ประสบการณ1ในการทํางาน 
   1-5 ป@                        6-10 ป@     10 -15 ป@ 
   16-20 ป@ข้ึนไป 
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ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด�านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
1. การระบุป7ญหานโยบายสาธารณะ (Problem Identification) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 

1     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด 
ระหว�าง  0 - 20 
2     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อย          
ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
3     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับปานกลาง    
ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
4     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมาก          
ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
5     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมากท่ีสุด    
ระหว�างร�อยละ 81 – 100 

 
ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. หน�วยงานได�วิเคราะห2สถานการณ2ปHญหายา 
เสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

 
 

 
 

  
 

 
 

2. หน�วยงานได�วิเคราะห2สาเหตุของปHญหายาเสพติด 
ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม�  
เกิดจากความยากจน 

    
 
 

 
 

3. หน�วยงานได�วิเคราะห2สาเหตุของปHญหายาเสพติด 
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  
เกิดจากขาดการศึกษา 

    
 
 

 
 

4. หน�วยงานได�วิเคราะห2สาเหตุของปHญหายาเสพติด 
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  
เกิดจากการได�รับบริการจากภาครัฐยังไม�ท่ัวถึง 
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ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

5. หน�วยงานได�วิเคราะห2สาเหตุของปHญหายาเสพติด 
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เกิดจาก 
ความโลภ ขาดจริยธรรมในจิตใจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. หน�วยงานได�วิเคราะห2สาเหตุของปHญหายาเสพติด 
   ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�เกิดจาก 
สภาพภูมิประเทศติดกับแนวชายแดนทําให�นําเข�า  
   ประเทศโดยง�าย 

    
 

 
 

 
 
2. การกําหนดเปKนวาระสําหรับการตัดสินใจ(Agenda Setting) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 

1     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด                       
ระหว�างร�อยละ 1 - 20 
2     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อย         
ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
3     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับปานกลาง    
ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
4     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมาก         
 ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
5     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมากท่ีสุด    
ระหว�างร�อยละ 81 – 100 
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ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. หน�วยงานเห็นว�าปHญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี  
   อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�เป*นปHญหาท่ีมี 
   ความสําคัญ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. หน�วยงานเห็นว�าปHญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี  
   อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�มีความจําเป*นท่ี 
   ต�องแก�ไขปHญหา 

     

3. หน�วยงานเห็นว�าปHญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี  
   อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีความเร�งด�วนใน              
   การแก�ไขปHญหา 

     

4. หน�วยงานเห็นว�าปHญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี  
   อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ควรท่ีจะ    
   ดําเนินการปราบปรามอย�างจริงจัง 

     

 
3. การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 

1     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด                       
ระหว�างร�อยละ 1 - 20 
2     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อย        
ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
3     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับปานกลาง   
ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
4     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมาก          
ระหว�างร�อยละ 61 – 80 
5     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมากท่ีสุด    
ระหว�างร�อยละ 81 – 100 
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ข�อคําถาม 
ระดับปฏิบัติการ 

1 
ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. หน�วยงานของท�านเห็นว�าท่ีจะมีการเพ่ิมโทษทาง 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับยาเสพติดให�รุนแรงยิ่งข้ึนเพ่ือ 
ลดปHญหายาเสพติด 

 
 

 
 

 
 

  

2. หน�วยงานมีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติด 
    ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

     

3. หน�วยงานในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
   ควรท่ีจะกําหนดมาตรการทางสังคม 

     

4. ประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
   มีส�วนร�วมในการหามาตรการในการปราบปราม 
   ยาเสพติด 

     

 
4. การประกาศเปKนนโยบาย (Policy Legitimation) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 

1     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด                       
ระหว�างร�อยละ 1 - 20 
2     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อย          
ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
3     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับปานกลาง    
ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
4     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมาก          
ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
5     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมากท่ีสุด    
ระหว�างร�อยละ 81 – 100 
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ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. ท�านเห็นว�ากฎหมายท่ีใช�บังคับในการปราบปราม 
ยาเสพติดในปHจจุบัน มีประสิทธิผล 

 
 

 
 

 
 

  
 

2. ท�านเห็นว�ายุทธศาสตร2การปราบปรามยาเสพติด 
ของรัฐบาล มีประสิทธิผล 

     

3. ท�านเห็นว�าการจัดต้ังศูนย2อํานวยการพลังแผ�นดิน 
เอาชนะยาเสพติดแห�งชาติ (ศพส.) มีประสิทธิผล 

     

4. ท�านเห็นว�าการจัดโครงการหมู�บ�านสีขาวมี 
   ประสิทธิผล 

     

 
5. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 

1     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด                       
ระหว�างร�อยละ 1 - 20 
2     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อย          
ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
3     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับปานกลาง    
ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
4     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมาก          
ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
5     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมากท่ีสุด    
ระหว�างร�อยละ 81 – 100 
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ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. หน�วยงานได�นํานโยบายด�านการปราบปราม 
ยาเสพติดไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม� 

 
 

 
 

 
 

  
 

2. หน�วยงานมีการกําหนดจํานวนด�านตรวจยาเสพติด 
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

     

3.ท�านคิดว�าจํานวนความถ่ีของการต้ังด�านเพ่ือการ 
ปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

     

4. หน�วยงานได�นําผู�ท่ีติดยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เข�าทําการบําบัด ฟMNนฟู 

     

5. หน�วยงานได�ทําการติดตาม เฝPาระวังกลุ�มเสี่ยง ท่ีจะ 
เก่ียวข�องกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม� 

     

 

6. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation ) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 

1     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด                       
ระหว�างร�อยละ 1 - 20 
2     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับน�อย          
ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
3     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับปานกลาง    
ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
4     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมาก          
ระหว�างร�อยละ 61 – 80 
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5     หมายถึง   มีนโยบายสาธารณะด�านการปราบปรามยาเสพติดอยู�ในระดับมากท่ีสุด    
ระหว�างร�อยละ 81 – 100 
 

 
ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. หน�วยงานได�ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายด�าน 
   การปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติ   
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

 
 

 
 

 
 

  
 

2. หน�วยงานทราบถึงปHญหา และอุปสรรคของนโยบาย 
ด�านการ ปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติ  ในพ้ืนท่ี  
   อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

     

3. หน�วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ติดยาเสพติด ในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีจํานวนลดลง 

     

4. หน�วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ค�ายาเสพติด ในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� มีจํานวนลดลง 

     

5. หน�วยงานได�วิเคราะห2ปHญหายาเสพติดภาพรวม  
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม�  
มีจํานวนลดลง 

     

 
ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม� 
7. การนําองค1กร(Leadership) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 
 1     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ  1 - 20 
 2     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อย       ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
 3     หมายถึง   การจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับปานกลาง   ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
 4     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมาก        ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
 5     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมากท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ 81 -100 
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ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. หน�วยงานมีวิสัยทัศน2ด�านการ ปราบปรามยาเสพติด 
   ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. หน�วยงานมีบทบาท/ส�วนร�วม ในการปราบปราม 
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

     

3. หน�วยงานได�มีการร�วมบูรณาการในการ ปราบปราม 
ยาเสพติดกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

     

4. หน�วยงานมีการสื่อสารถึงวิธีการปฏิบัติหน�าท่ีในการ 
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม�  

     

5. หน�วยงานให�ความสําคัญกับการปฏิบัติหน�าท่ีในการ 
   ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
   จังหวัดเชียงใหม�  

     

 
8. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร1 (Strategic planning) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 
 1     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ  1 - 20 
 2     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อย       ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
 3     หมายถึง   การจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับปานกลาง   ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
 4     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมาก        ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
 5     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมากท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ 81-1 00 
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ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 

81 - 100 

1. หน�วยงานได�มีการวางแผนแนวทางการปฏิบัติ 
หน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�   

 
 

 
 

 
 

  

2. ท�านได�นําแผนการปฏิบัติ ท่ีหน�วยงานของท�าน 
    ได�กําหนดเปPาหมายไว�ไปปฏิบัติหน�าท่ีในการ 
    ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว    
    จังหวัดเชียงใหม�  

     

3. หน�วยงานได�มีการพัฒนาแผนการปฏิบัติหน�าท่ี 
ในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

     

4. หน�วยงานได�มีการกํากับติดตาม/ควบคุม 
แผนการปฏิบัติหน�าท่ีในกาปราบปราม  
    ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด 
    เชียงใหม�  

     

5. หน�วยงานได�มีการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ี 
ในกาปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

     

 
9. การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�เสีย (Customer & Market Focus) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 
 1     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ  1 - 20 
 2     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อย       ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
 3     หมายถึง   การจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับปานกลาง   ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
 4     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมาก        ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
 5     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมากท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ 81-1 00 
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ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯ 
   รับรู�และเข�าใจ ในการปฏิบัติหน�าท่ีในการ 
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม� 

 
 

 
 

 
 

  

2. หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯ  
มีความต�องการให�เจ�าหน�าท่ี ปฏิบัติหน�าท่ีในการ 
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม� 

     

3. หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯ 
มีส�วนร�วมหรือให�ความร�วมมือต�อเจ�าหน�าท่ี  
ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

     

4.หน�วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯ 
มีความพึงพอใจการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าใน 
การปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม� 

     

5. หน�วยงานมีการปราบปรามยาเสพติดครอบคลุม 
ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

     

 
10. การวัด การวิเคราะห1 และการจัดการความรู� (Information, Analysis, and Knowledge 
Management) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 
 1     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ  1 - 20 
 2     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อย       ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
 3     หมายถึง   การจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับปานกลาง   ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
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 4     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมาก        ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
 5     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมากท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ 81-1 00 

 
 

ข�อคําถาม 
ระดับปฏิบัติการ 

1 
ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. หน�วยงานจัดทําแผนการปฏิบัติในการปราบปราม 
ยาเสพติดเหมาะสมกับพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม�  

 
 

 
 

   

2. หน�วยงานได�ปฏิบัตินโยบายในการปราบปราม 
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  
   ท่ีมีความสัมพันธ2กับแผนฯท่ีได�กําหนดไว�  

     

3. หน�วยงานมีแผนการปฏิบัติในการปราบปรามยา 
เสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

     

4. หน�วยงานมีแผนการปฏิบัติในการปราบปรามยา 
เสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  
ควรท่ีจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง  

     

5.หน�วยงานมีผลการปฏิบัติตามแผนท่ีได�กําหนดไว� 
ซ่ึงเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติของหน�วยงานใน 
   พ้ืนท่ีอําเภอข�างเคียง ถือว�าในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว     
   จังหวัดเชียงใหม� มีผลการปฏิบัติ  

     

 
11. การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล(Human Resource Focus) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย �อ ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 
 1     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ  1 - 20 
 2     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อย       ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
 3     หมายถึง   การจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับปานกลาง   ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
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 4     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมาก        ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
 5     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมากท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ 81-1 00 
 

 
ข�อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 
1 

ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. บุคลากรในหน�วยงานมีความสามารถในการ 
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม�  

 
 

 
 

 
 

  

2. บุคลากรในหน�วยงานมีความพึงพอใจต�อการ 
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม�  

     

3. บุคลากรมีความมุ�งม่ันต�อการปฏิบัติหน�าท่ี 
ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม�  

     

4. หน�วยงานให�อํานาจและความสําคัญต�อบุคลากรใน 
หน�วยงานต�อการปฏิบัติหน�าท่ีในการ ปราบปราม 
   ยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

     

5. หน�วยงานจัดให�มีการอบรม ให�ความรู� เสริมทักษะ  
เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีในการ ปราบปราม 
ยาเสพติด 

     

6. หน�วยงานมีการให�ของรางวัล/สวัสดิการเพ่ือเป*น 
ขวัญกําลังใจแก�ผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในการ  
ปราบปรามยาเสพติด 
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12. การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 โปรดอ�านข�อความแล�วพิจารณาว�า ข�อความใดตรงกับสภาพความเป*นจริงในองค2กรของท�าน
มากท่ีสุด แล�วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข�อและ
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดย 
 1     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ  1 - 20 
 2     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับน�อย       ระหว�างร�อยละ 21 - 40 
 3     หมายถึง   การจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับปานกลาง   ระหว�างร�อยละ 41 - 60 
 4     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมาก        ระหว�างร�อยละ 61 - 80 
 5     หมายถึง   มีการจัดการภาครัฐแนวใหม� อยู�ในระดับมากท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ 81-1 00 

 
 

ข�อคําถาม 
ระดับปฏิบัติการ 

1 
ร�อยละ 
1 - 20 

2 
ร�อยละ 
21 - 40 

3 
ร�อยละ 
41 - 60 

4 
ร�อยละ 
61 - 80 

5 
ร�อยละ 
81 -100 

1. บุคลากรในหน�วยงานเพียงพอต�อการปฏิบัติหน�าท่ี 
ในการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

 
 

 
 

 
 

  

2. หน�วยงานมีอุปกรณ2ท่ีใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีเพียงพอ 
ต�อการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

     

3. หน�วยงานมีอุปกรณ2ท่ีมีประสิทธิภาพใช�ในการ 
ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� เพียงใด 

     

4. หน�วยงานของท�านใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต�อการ 
   ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  
   จังหวัดเชียงใหม� เพียงใด 

     

5. หน�วยงานมีงบประมาณเพียงพอต�อการปราบปราม 
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

     

6. หน�วยงานมีความต�องการด�านงบประมาณในการ 
ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว  
   จังหวัดเชียงใหม�  

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
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ส�วนท่ี 1ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1. เพศ 
       1. ชาย 
       2. หญิง 

 
1 

  

2. อายุ 
       1.  20-30 ป-                       
       2.  31-40 ป-                                                            
       3. 41-50 ป- 
       4. 51-60 ป- 

 
 
1 

  

3. วุฒิการศึกษา    
       1. ระดับประถมศึกษา              
       2. ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช./ปวส. 
       3. ระดับปริญญาตรี               
       4. ระดับปริญญาโท 
       5. ระดับปริญญาเอก 

 
 
1 

  

4.ตําแหน�งในการทํางาน 
        1.ระดับผู�บริหารงาน             
        2.ระดับผู�บริหารระดับกลาง         
        3.ระดับผู�ปฏิบัติงาน 

 
1 

  

5. ประสบการณ&ในการทํางาน 
        1. 1-5 ป-                           
        2. 6-10 ป- 
        3. 10 -15 ป- 
        4.16-20 ป-ข้ึนไป 

 
 
1 

  

 

 

 

�

�

�

�

�
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ส�วนท่ี 2 ข(อคําถามเก่ียวกับนโยบายสู�การปฏิบัติด(านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
1. ด�านการระบุป=ญหา 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.หน%วยงานได�วิเคราะห>สถานการณ>ป=ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% 

1   

2.หน%วยงานได�วิเคราะห>สาเหตุของป=ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม% เกิดจากความ
ยากจน 

1   

3.หน%วยงานได�วิเคราะห>สาเหตุของป=ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% เกิดจากขาด
การศึกษา 

1   

4.หน%วยงานได�วิเคราะห>สาเหตุของป=ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% เกิดจากการ
ได�รับบริการจากภาครัฐยังไม%ท่ัวถึง 

 
1 

  

5.หน%วยงานได�วิเคราะห>สาเหตุของป=ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% เกิดจากความ
โลภ ขาดจริยธรรมในจิตใจ 

 
1 

  

6.หน%วยงานได�วิเคราะห>สาเหตุของป=ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% เกิดจาก  สภาพ
ภูมิประเทศติดกับแนวชายแดนทําให�นําเข�า ประเทศ
โดยง%าย 

 
1 
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2. ด�านการกําหนดเปDนวาระสําหรับการตัดสินใจ 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.หน%วยงานเห็นว%าป=ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม%เปDนป=ญหาท่ีมีความสําคัญ 

1   

2.หน%วยงานเห็นว%าป=ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม%มีความจําเปDนท่ีต�องแก�ไขป=ญหา 

1   

3.หน%วยงานเห็นว%าป=ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม% มีความเร%งด%วนในการแก�ไขป=ญหา 

1   

4.หน%วยงานเห็นว%าป=ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม% ควรท่ีจะดําเนินการปราบปราม
อย%างจริงจัง 

1   

 

3. ด�านการจัดทําข�อเสนอนโยบาย 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.หน%วยงานของท%านเห็นว%าท่ีจะมีการเพ่ิมโทษทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกับยาเสพติดให�รุนแรงยิ่งข้ึนเพ่ือลด
ป=ญหายาเสพติด 

1   

2.หน%วยงานมีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% 

1   

3.หน%วยงานในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% 
ควรท่ีจะกําหนดมาตรการทางสังคม 

1   

4.ประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% มี
ส%วนร%วมในการหามาตรการในการปราบปรามยาเสพติด 

1   
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4. ด�านการประกาศเปDนนโยบาย 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.ท%านเห็นว%ากฎหมายท่ีใช�บังคับในการปราบปรามยา
เสพติดในป=จจุบัน มีประสิทธิผล 

1   

2.ท%านเห็นว%ายุทธศาสตร>การปราบปรามยาเสพติดของ
รัฐบาล มีประสิทธิผล 

1   

3.ท%านเห็นว%าการจัดต้ังศูนย>อํานวยการพลังแผ%นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห%งชาติ (ศพส.) มีประสิทธิผล 

1   

4.ท%านเห็นว%าการจัดโครงการหมู%บ�านสีขาวมีประสิทธิผล 1   
 

 

5. ด�านการดําเนินการตามนโยบาย 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.หน%วยงานได�นํานโยบายด�านการปราบปรามยาเสพติด 
ไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม% 

1   

2.หน%วยงานมีการกําหนดจํานวนด%านตรวจยาเสพติด ใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% 

1   

3.ท%านคิดว%าจํานวนความถ่ีของการต้ังด%านเพ่ือการ
ปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม% 

1   

4.หน%วยงานได�นําผู�ท่ีติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% เข�าทําการบําบัด 
รักษา ฟIJนฟู 

1   

5.หน%วยงานได�ทําการติดตาม เฝLาระวังกลุ%มเสี่ยง ท่ีจะ
เก่ียวข�องกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม% 

1   
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6. ด�านการประเมินผล 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.หน%วยงานได�ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายด�านการ
ปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม% 

 
1 

  

2.หน%วยงานทราบถึงป=ญหา และอุปสรรคของนโยบาย
ด�านการ ปราบปรามยาเสพติดนําไปปฏิบัติ  ในพ้ืนท่ี
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% 

 
1 

  

3.หน%วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% มีจํานวนลดลง 

1   

4.หน%วยงานได�ประเมินจํานวนผู�ค�ายาเสพติด ในพ้ืนท่ี
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% มีจํานวนลดลง 

1   

5.หน%วยงานได�วิเคราะห>ป=ญหายาเสพติดภาพรวมใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม% มีจํานวนลดลง 

1   

 
ส�วนท่ี 3 ข(อคําถามเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม� 
 
7.ด�านการนําองค>กร 
 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.หน%วยงานมีวิสัยทัศน>ด�านการ ปราบปรามยาเสพติดใน
พ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม%  

1   

2.หน%วยงานมีบทบาท/ส%วนร%วม ในการปราบปราม ยา
เสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม%  

1   

3.หน%วยงานได�มีการร%วมบูรณาการในการ ปราบปราม 
ยาเสพติดกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีอําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม%  

 
1 
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4.หน%วยงานมีการสื่อสารถึงวิธีการปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม%  

1   

5.หน%วยงานให�ความสําคัญกับการปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม%  

1   

 

8. ด�านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร> 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.หน%วยงานได�มีการวางแผนแนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีใน
การปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม%   

1   

2.ท%านได�นําแผนการปฏิบัติ ท่ีหน%วยงานของท%านได�
กําหนดเปLาหมายไว�ไปปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม%  

 
1 

  

3.หน%วยงานได�มีการพัฒนาแผนการปฏิบัติหน�าท่ี ในการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม%  

1   

4.หน%วยงานได�มีการกํากับติดตาม/ควบคุมแผนการ
ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม%  

1   

5.หน%วยงานได�มีการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ปราบปราม ยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม%  

1   
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9. ด�านการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส%วนได�เสีย 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.หน%วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯรับรู�
และเข�าใจ ในการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปราม ยาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% 

 
1 

  

2.หน%วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯมีความ
ต�องการให�เจ�าหน�าท่ี ปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% 

 
1 

  

3.หน%วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯมีส%วน
ร%วมหรือให�ความร%วมมือต%อเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติหน�าท่ีใน
การปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม% 

 
1 

  

4.หน%วยงานให�ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีฯมีความ
พึงพอใจการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าในการปราบปราม
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% 

 
1 

  

5. หน%วยงานมีการปราบปรามยาเสพติดครอบคลุมท่ัว
ทุกพ้ืนท่ี ท่ีเกิดป=ญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม% 

1   
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10. ด�านการวัด การวิเคราะห> และการจัดการความรู� 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.หน%วยงานจัดทําแผนการปฏิบัติในการปราบปรามยา
เสพติดเหมาะสมกับพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม%  

1   

2.หน%วยงานได�ปฏิบัตินโยบายในการปราบปราม ยาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม%  ท่ี มี
ความสัมพันธ>กับแผนฯท่ีได�กําหนดไว�  

 
1 

  

3.หน%วยงานมีแผนการปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพ
ติดใน พ้ืน ท่ี  อํา เภอเชียงดาว จั งหวัด เชียงใหม%  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
1 

  

4.หน%วยงานมีแผนการปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% ควรท่ีจะ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง  

 
1 

  

5.หน%วยงานมีผลการปฏิบัติตามแผนท่ีได�กําหนดไว� ซ่ึง
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติของหน%วยงานในพ้ืนท่ี
อําเภอข�างเคียง ถือว%าในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม% มีผลการปฏิบัติ  

 
1 
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11. ด�านการมุ%งเน�นทรัพยากรบุคคล   
 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

ข�อคําถาม สอดคล�อง 
+1 

ไม%แน%ใจ 
0 

ไม%สอดคล�อง 
-1  

1.บุคล ากร ในหน% ว ย งาน มีคว ามสามารถ ในการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม%  

1   

2 . บุคลากรในหน% วยงานมีความพึงพอใจต%อการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม%  

1   

3.บุคลากรมีความมุ%งม่ันต%อการปฏิบัติหน�าท่ีปราบปราม
ยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม%   

1   

4.หน%วยงานให�อํานาจและความสําคัญต%อบุคลากรใน
หน%วยงานต%อการปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพ
ติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม% 

 
1 

  

5.หน%วยงานจัดให�มีการอบรม ให�ความรู� เสริมทักษะ
เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีในการ ปราบปรามยาเสพติด 

1   

6.หน%วยงานมีการให�ของรางวัล/สวัสดิการเพ่ือเปDนขวัญ
กําลังใจแก%ผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด 

1   
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12. ด�านการจัดการกระบวนการ 

 ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อคําถาม สอดคล�อง 

+1 
ไม%แน%ใจ 

0 
ไม%สอดคล�อง 

-1  
1.บุคลากรในหน%วยงานเพียงพอต%อการปฏิบัติหน�าท่ีใน
การปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม%  

1   

2.หน%วยงานมีอุปกรณ>ท่ีใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีเพียงพอ
ต%อการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม%  

1   

3.หน%วยงานมีอุปกรณ>ท่ีมีประสิทธิภาพใช�ในการปฏิบัติ
หน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม% เพียงใด 

 
1 

  

4.หน%วยงานของท%านใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต%อการ
ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม% เพียงใด 

1   

5.หน%วยงานมีงบประมาณเพียงพอต%อการปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม%  

1   

6.หน%วยงานมีความต�องการด�านงบประมาณในการ
ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม%  

1   
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ช่ือ – สกุลจ�าสิบตํารวจทศพร เผ�ากันทะ 
วัน เดือน ป� เกิด   11 ธันวาคม 2524 
สถานท่ีเกิดจังหวัดพะเยา 
ท่ีอยู�ป จจุบัน112/11 หมู�8  ตําบลต%นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 52000 
ประวัติการศึกษา 
 ป, 2542                       สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     จากโรงเรียนเขลางค4นคร จังหวัดลําปาง 
 ป, 2554    สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบัณฑิต 
     จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประวัติการทํางาน   
ป, 2546 - ป;จจุบัน  ตําแหน�งผู%บังคับหมู� กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
    จังหวัดเชียงใหม� 
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