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ข 
 

Independent Study Title            Public Policy to determine the tenure of the chief to  

                                                             practice - the headman Thoen district  Lampang 

                                                             forms of effective  management 

Author                                    Somporn   nasingtong 

Degree                                    Master of Public Administration  

Advisor       Acting Sub Lt. Thanaphon Phumala, Ph.D. 

Abstract 

 The objective of this study To determine the level of public policy formulation 

and tenure practices. consisting The operating system environment, needs and resource 

assessment process are scheduled. And the level of management  style. consisting Human 

Capital Management Budget management Property management and materials Study 

patterns and how to optimize the formulation of public policy tenure practices. With this 

form of effective management in the future. Population study Has set population The 

instrument was a five-rating scale questionnaire with including policemen - headman / 

operational level Thoen, Lampang, a total of 351 people were used to collect information, 

a questionnaire about the five levels of statistical treatment analyzed by frequency, 

percentage, mean, and standard deviation.  

 The findings were found that Public Policy to determine the term of office to 

practice in 1. environment practice. It is ranked first, averaging 4.23, the level 2. 

needs and resources are defined. Is ranked second, averaging 4.21, the highest level 

3. evaluation process. Is ranked third, averaging 3.27 is moderate. The management 

style is effective in 1.), human capital management. It is ranked first, averaging 4.05, 

the highest level 2.) budget management. Is ranked second, averaging 3.83, the level 

3) property management - the material is ranked third, averaging 3.32 is moderate. 

The keyword  public policy tenure practices. Management model that efficiency 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

ในอดีตลักษณะสังคมชาวบ�านจะอาศัยอยู�กันเป�นกลุ�มก�อนในแต�ละกลุ�มจะมีหัวหน�าทําหน�าท่ี
เป�นผู�ปกครองควบคุมดูแลชีวิตความเป�นอยู� และป(องกันโจรผู�ร�ายอ�ายขโมยอยู�อย�างใกล�ชิด ในป+จจุบัน
แม�สภาพสังคมจะเจริญข้ึน ผู�นําท่ีจะช�วยประสานกับภาครัฐแก�ไขความเดือดร�อนเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือ
คนในชุมชนจําเป�นต�องมีกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน 

อดีตกํานัน-ผู"ใหญ$บ"าน 
กํานัน-ผู�ใหญ�บ�าน มีมาต้ังแต�สมัยโบราณ อยู�คู�กับการปกครองของไทย เพียงแต�การเรียกชื่อ

สถาบันนี้แตกต�างกันคือ นับแต�ยุคสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร7หรือกรุงเทพฯ  
ยุคสุโขทัยเป�นราชธานี 
การปกครองแบ�งเป�นหัวเมืองชั้นเอก โท ตรี และจัตวา ในแต�ละเมืองจะแบ�งเป�นแขวง โดยมี

เจ�าเมืองและนายแขวง ดูแล ส�วนในแต�ละแขวงก็จะแบ�งเป�นแคว�น และแต�ละแคว�นแบ�งเป�นบ�าน โดย
มีนายแคว�น หรือนายบ�าน เป�นหัวหน�าดูแล 

ยุคกรุงศรีอยุธยาเป�นราชธานีจนถึงรัตนโกสินทร0ตอนต"น 
การปกครองสมัยสุโขทัยได�นํามาใช�ในตอนต�นสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระท่ังในสมัยสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถกษัตริย7กรุงศรีอยุธยาได�ปรับปรุงการปกครอง โดยมีการแบ�งเป�นหัวเมืองชั้นนอก 
และหัวเมืองชั้นใน  โดยมีผู�ปกครองท่ีมีบรรดาศักด์ิเป�นผู�รั้งหรือพระยา เมืองแต�ละเมืองจะแบ�งเป�น
แขวงโดยมีหม่ืนแขวงปกครอง และในระดับแขวงแบ�งเป�น ตําบล ซ่ึงก็คือ แคว�นในสมัยสุโขทัย และใน
แต�ละตําบล ก็แบ�งเป�นบ�าน ผู�ปกครองก็จะเป�นผู�ใหญ�บ�านดูแลและมีบรรดาศักด์ิ “พัน” ซ่ึงใช�มาจนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร7ตอนต�น ตําแหน�งนายบ�านและนายแคว�นก็เรียกว�า “พัน” โดยท้ังนี้ท้ังนายบ�าน
และนายแคว�น จะมาจากการแต�งต้ังของเจ�าเมืองหรือผู�รั้ง  

กํานัน-ผู"ใหญ$บ"านยุคป�จจุบัน 
          ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 แห�งกรุงรัตนโกสินทร7 ได�มี     
การแก�ไขปรับปรุงการจัดระเบียบการปกครอง โดยมีการต้ังมณฑลเทศาภิบาล จังหวัดและอําเภอ มี
ผู�ปกครองคือ ข�าหลวงเทศาภิบาล ข�าหลวงเมืองและนายอําเภอดูแลตามลําดับ ซ่ึงต�อมาได�ยุบการปกครอง
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ระดับมณฑล และตําแหน�งข�าหลวงได�เปลี่ยนเป�นผู�ว�าราชการจังหวัด ส�วนในการปกครองท่ีตํ่ากว�า อําเภอ 
ก็จะแบ�งเป�นตําบลและหมู�บ�าน และมีการเปลี่ยนแปลงการสรรหากํานัน- ผู�ใหญ�บ�าน จากการแต�งต้ังโดย
ข�าหลวงหรือผู�ว�าราชการจังหวัด เป�นการเลือกโดยประชาชนในตําบลหรือหมู�บ�านนั้น 

การปรับปรุงกฎหมายหลักของการปกครองท"องท่ี 
         การปกครองภูมิภาคของประเทศซ่ึงรวมท้ังการปกครองในตําบลและหมู�บ�าน เม่ือมีการปรับปรุงจน
เป�นท่ีแน�นอน รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ  ให�ตราพระราชบัญญัติปกครองท�องท่ี รศ.116 ข้ึน
ใช�บังคับท่ัวประเทศ และต�อมาได�ปรับปรุงเป�นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.  2457 อีกครั้ง
ต�อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงเป�นกฎหมายหลักท่ีดูแลโดยกระทรวงมหาดไทยและดูแลการปกครองส�วน
ภูมิภาคท้ังหมด มีกรมการปกครองกํากับดูแลการปกครองส�วนภูมิภาคต้ังแต�ระดับอําเภอลงไปอย�างเช�นใน
ป+จจุบัน 

การเลือกกํานัน-ผู"ใหญ$บ"านโดยประชาชน 
          ได�มีการทดลองเลือกผู�ใหญ�บ�านและกํานันเพ่ือต้ังข้ึนปกครองดูแลหมู�บ�านและตําบลเป�นครั้งแรก
ท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปG พ.ศ. 2535 ท้ังนี้เนื่องมาจากพระราชประสงค7ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ให�ราษฎรมีโอกาสใช�สิทธิในการปกครองตนเอง  ข้ันตอนและ
บรรยากาศการเลือกกํานันผู�ใหญ�บ�านท่ีพระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ)  ครั้งเป�นหลวงเทศา  
จิตราวิจารณ7 ท่ีนําทูลสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น ความโดย
สรุปว�าในข้ันต�นทําบัญชีสํามะโนครัวบ�านท่ีจัดเป�นหมู�บ�านและตําบลก�อน เชิญเจ�าบ�านมาประชุมท่ีวัด  
เม่ือท่ีประชุมพร�อมแล�วก็สอบถามว�าสมควรให�ใครเป�น “ผู�ใหญ�บ�าน” เม่ือได�แล�วก็ออกใบต้ังชั่วคราว
ให� ส�วนกํานันก็จะให�ผู�ใหญ�บ�านในตําบลนั้น  เป�นผู�เลือกผู�ใหญ�บ�านคนใดคนหนึ่งเป�นกํานัน  ดังนั้น
กํานัน จะมีสถานภาพเป�นผู�ใหญ�บ�านบ�านใดบ�านหนึ่งด�วยท้ังนี้วาระการดํารงตําแหน�งของกํานัน- 
ผู�ใหญ�บ�าน จะอยู�ในตําแหน�งได�ถึง 60 ปG จึงเกษียณ ซ่ึงต�อมาได�ปรับปรุงกฎหมายลักษณะปกครอง
ท�องท่ีอีกครั้ง โดยให�กํานันผู�ใหญ�บ�านอยู�ในตําแหน�งได�คราวละ 5 ปG 

จากป�จจุบันสู$อนาคต 
      เม่ือมาถึงปGป+จจุบัน ปรากฏว�าประเทศไทยได�มีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ�นดินให�
เป�นไปโดยรวดเร็ว คล�องตัวและมีประสิทธิภาพ แต�การปกครองท�องท่ีระดับตําบลหมู�บ�าน ยังไม�มี
การปรับปรุงให�เหมาะสมทําให�การปฏิบัติงานของกํานัน-ผู�ใหญ�บ�านไม�เกิดประสิทธิภาพเท�าท่ีควร 
ประกอบกับอํานาจหน�าท่ียังมีความซํ้าซ�อนกับภารกิจและอํานาจหน�าท่ีขององค7กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน จึงได�มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 อีก
ครั้งเป�นครั้งท่ี 11 เพ่ือปรับปรุงการเข�าสู�ตําแหน�ง ระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง  การพ�นจาก
ตําแหน�ง บทบาทและอํานาจหน�าท่ีของกํานันและผู�ใหญ�บ�าน และให�มีคณะกรรมการหมู�บ�าน 
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เป�นอีกองค7หนึ่งมาช�วยงานกํานัน-ผู�ใหญ�บ�านสอดคล�องกับการปรับปรุงการบริหารราชการ
แผ�นดิน และอํานาจหน�าท่ีขององค7กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

การเข"าสู$ตําแหน$ง ระยะเวลาการดํารงตําแหน$งและการพ"นจากตําแหน$งกํานันผู"ใหญ$บ"าน 
           ได�เปลี่ยนแปลงใหม�อีกครั้งหนึ่งโดยกํานัน- ผู�ใหญ�บ�านเข�าสู�ตําแหน�งด�วยการเลือกของประชาชน
และพ�นจากตําแหน�งเม่ืออายุครบ 60 ปG ส�วนกํานันจะเป�นผู�เลือกผู�ใหญ�บ�านในตําบลนั้น ๆ เป�นกํานัน
อย�างท่ีเคยมีมาอย�างไรก็ตาม สําหรับกํานันผู�ใหญ�บ�านซ่ึงดํารงตําแหน�งก�อนพระราชบัญญัติท่ีแก�ไขใหม�นี้ก็
ให�อยู�ในตําแหน�งต�อไป จนกว�าจะพ�นตําแหน�ง ตามท่ีพระราชบัญญัติท่ีใช�ก�อนนี้ 
              บทบาทหน"าท่ีของผู"ใหญ$บ"านชัดเจนย่ิงข้ึน 

          ผู�ใหญ�บ�านทําหน�าท่ีช�วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ี และเป�นหัวหน�าราษฎรใน
หมู�บ�านของตน และมีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 
       (1) อํานวยความเป�นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยให�แก�
ราษฎรในหมู�บ�าน 
       (2) สร�างความสมานฉันท7 และความสามัคคีให�เกิดข้ึนในหมู�บ�านรวมท้ังส�งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีในท�องท่ี 
       (3) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก�ราษฎรในหมู�บ�าน ในการติดต�อหรือรับบริการ
กับภาครัฐ 
       (4) รับฟ+งป+ญหาและนําความเดือดร�อน ทุกข7สุขและความต�องการท่ีจําเป�นของราษฎร
ในหมู�บ�าน แจ�งต�อภาครัฐ เพ่ือให�การแก�ไขหรือช�วยเหลือ 
      (5) ให�การสนับสนุน ส�งเสริมและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน�าท่ีหรือการ
ให�บริการของภาครัฐ 
      (6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู�บ�านให�ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู�ใหญ�บ�านจะต�องทําเป�น
ตัวอย�างแก�ราษฎรด�วย 
      (7) อบรมและชี้แจงให�ราษฎรมีความรู� ความเข�าใจในข�อราชการและกฎหมาย ในการนี้
สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได�ตามสมควร 
      (8) แจ�งให�ราษฎรให�ความช�วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน7 เพ่ือบําบัดป+ดป(อง
ภยันตรายสาธารณะ อันมาโดยฉุกเฉิน รวมท้ังช�วยเหลือบรรเทาทุกข7ผู�ประสบภัย 
      (9) จัดให�มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู�บ�านเป�นประจําอย�างน�อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 
     (10)ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ7ท่ีไม�ปกติ ซ่ึงเกิดข้ึน
ในหมู�บ�านให�กํานันและนายอําเภอทราบ 
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    (11)ปฏิ บั ติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนภาครัฐ                       
ผู�ว�าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมอบหมาย 

การจัดให"มีคณะกรรมการหมู$บ"าน 
          ช�วยเหลือ แนะนํา และให�คําปรึกษาแก�ผู� ใหญ�บ�าน ช�วยในการบูรณาการจัดทํา

แผนพัฒนาหมู�บ�านและบริหารจัดการกิจกรรม ในหมู�บ�าน ร�วมกับองค7กรอ่ืน ๆ ทุกภาคส�วน 
     กํานัน- ผู�ใหญ�บ�าน เป�นสถาบันท่ีอยู�คู�กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเป�นผู�ช�วยเหลือทาง
ราชการ ในการบําบัดทุกข7บํารุงสุข แก�ประชาชนในตําบลหมู�บ�าน และเป�นผู�แทนประชาชนในตําบล
หมู�บ�านในการติดต�อกับภาคส�วนต�าง ๆ ถึงแม�สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จน
ป+จจุบันและต�อไปในอนาคต จะทําให�ภารกิจบทบาทหน�าท่ีของกํานันผู�ใหญ�บ�านเพ่ิมมากข้ึน กรมการ
ปกครองเป�นกรม กํากับดูแลกํานัน-ผู�ใหญ�บ�าน ก็ได�ช�วยเสริมศักยภาพให�กํานันผู�ใหญ�บ�าน ด�วยการ
ขยายเวลาการทํางานให�ถึง 60 ปG เพราะประสบการณ7จะช�วยสร�างเสริมความม่ันใจในการทํางาน 
รวมท้ังปรับปรุงคณะกรรมการหมู�บ�านให�เป�นผู�ช�วยเหลือนายอําเภอและผู�ช�วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี
ได�อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังนี้กํานันผู�ใหญ�บ�านจะเป�นท่ียอมรับหรือได�รับความศรัทธาจาก
ประชาชนมากน�อยเท�าใดนั้น ก็ข้ึนอยู�กับการทุ�มเทกําลังใจ กําลังกายในการบําบัดทุกข7บํารุงสุขของ
ประชาชน ของกํานันผู�ใหญ�บ�านนั่นเอง ในปG พ.ศ.2435 (ร.ศ. 111) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ได�มีการจัดการปกครองระดับหมู�บ�านข้ึนใหม� ท�านทรงเล็งเห็นว�าการปกครอง
ระดับนี้มีความจําเป�น และสําคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ�นดิน เนื่องจากเป�นหน�วยการปกครองท่ี
ใกล�ชิดกับราษฎรมากท่ีสุด โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อมให�หลวงเทศาจิตวิจารณ7 (เส็ง 
วิริยศิริ) ไปทดลองจัดต้ังกํานัน ผู�ใหญ�บ�านข้ึนท่ีบ�านเกาะบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยให�ราษฎรพิจารณาเลือกผู�ใหญ�บ�านแล�ว ให�ผู�ใหญ�บ�านเลือกให�เป�นกํานันกันเอง 
ทรงให�มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองตําบล หมู�บ�านโดยให�ราษฎรเลือกผู�ใหญ�บ�านกันเองแทน
การแต�งต้ัง กําหนดหน�าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร�อยในท�องท่ี การป(องกันโจรผู�ร�าย ตลอดจนช�วย
เก็บภาษีอากร ซ่ึงก็ประสบผลสําเร็จด�วยดี มีการวางรูปแบบการปกครองระดับหมู�บ�าน ตําบลเรียกว�า 
“การปกครองท�องท่ี” อย�างเป�นทางการข้ึนเป�นส�วนหนึ่งของการปกครองประเทศ ให�ตรา
พระราชบัญญัติปกครองท�องท่ี เม่ือ ร.ศ. 116 (พ.ศ.2440) ใช�มาเป�นเวลา 17 ปGต�อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล�าเจ�าอยู�หัวรัชกาลท่ี 6 ได�ทรงประกาศยกเลิกและประกาศใช�
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ. 2457 และมีการแก�ไขต�อมาอีกหลายครั้ง ครั้งล�าสุดมีการ
ประกาศใช�พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551มีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี 6 
เมษายน 2551 (กรมการปกครอง 2555) กํานัน ผู�ใหญ�บ�านเป�นผู�ช�วยพนักงานเจ�าหน�าท่ี ทําหน�าท่ี
ปกครองและบริหารการปกครอง “ท�องท่ี” กํานันผู�ใหญ�บ�าน เป�นการจัดระบบปกครองและเป�นระบบ
การบริหารราชการระดับฐานรากของไทย ซ่ึงมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 เป�น
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กฎหมายท่ีได�วางรากฐานไว� นับว�าเป�นโครงสร�างสําคัญของการบริหารดินแดนของไทย (Territory 
Administration) โดยกํานัน ผู�ใหญ�บ�านเป�นส�วนหนึ่งของโครงสร�างการบริหารราชการส�วนภูมิภาค ท่ี
มีจังหวัดและอําเภอข้ึนเป�นโครงสร�างส�วนบนอีกชั้นหนึ่ง การท่ีการปกครองท�องท่ีมีลักษณะดังกล�าว
ส�งผลให�กํานันผู�ใหญ�บ�านของไทยมีวัฒนาการต�อเนื่อง 

ในขณะเดียวกัน กํานัน-ผู�ใหญ�บ�านก็มีสถานะและมีบทบาทเป�นผู�แทนประชาชนเป�นผู�นําของ
ชุมชน เนื่องด�วยไม�ได�มีสถานะเป�นข�าราชการของรัฐเต็มตัว อีกท้ังมิได�ทํางานให�แก�ทางราชการเต็ม
เวลาบทบาทและหน�าท่ีดังกล�าวส�งผลให�กํานัน-ผู�ใหญ�บ�านมีหน�าท่ีต�องดูแลความสุขทุกข7ของประชาชน
ท่ีเรียกกันว�า “ลูกบ�าน” ในด�านต�างๆเป�นอันมากท้ังท่ีเก่ียวข�องกับการระดมทรัพยากรจากแหล�งต�างๆ 
เพ่ือให�มีโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป�นของตําบลหมู�บ�าน กิจกรรมทางด�านวัฒนธรรมและทางด�านจิตใจ
ของลูกบ�าน (นครินทร7 เมฆไตรรัตน7 และ คณะ 2546) การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร�างของกํานัน 
ผู�ใหญ�บ�านมีมาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้  

1 .พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี 2- 8) พ.ศ. 2486 – 2532 
   1.1 เปลี่ยนแปลงวิธีเลือกกํานัน จากให�ผู�ใหญ�บ�านในเขตตําบลเลือกกันเอง เป�นให�ราษฎรท่ี

มีสิทธิเลือกต้ังในเขตตําบลเป�นผู�เลือกจากผู�ใหญ�บ�านท่ีลงสมัครรับเลือกต้ัง  
   1.2 เปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหน�งผู�ใหญ�บ�านจากท่ีเคยให�ดํารงตําแหน�งตลอดอายุ เป�นให�

ดํารงตําแหน�งจนถึงอายุ 60 ปG (เริ่มปG 2515) 
2. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2535 
    มาตรา 13 วรรค 5 เพ่ิมข�อความ “ผู�ใหญ�บ�านอยู�ในตําแหน�งคราวละห�าปG นับแต�วันท่ีราษฎรเลือก”  
3. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551ได�มีการแก�ไขวาระการ

ดํารงตําแหน�งกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ดังนี้ 
    3.1 เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกกํานัน จากราษฎรผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตตําบลเป�นผู�เลือก

จากผู�ท่ีลงสมัครรับเลือกต้ัง เป�นให�ผู�ใหญ�บ�านในตําบลนั้นคัดเลือกกันเอง 
     3.2 เปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหน�งผู�ใหญ�บ�านคราวละ 5 ปG เป�น การดํารงตําแหน�งและ

ให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 5 ปG 
อย�างไรก็ตาม ในช�วงหลัง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท�องท่ี ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2551 นี้ ทําให� 

บทบาทเหล�านี้พร�าเลือนไป กอปรกลับความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในหลายมิติ อํานาจอ่ืนเข�ามามี
บทบาทมากข้ึนๆ ทําให�มีการเสนอพิจารณากฎหมายประเด็นการดํารงวาระตําแหน�งของผู�ใหญ�บ�าน
และการเลือกกํานัน “พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท�องท่ี ฉบับท่ี… พ.ศ… ซ่ึงสภาผู�แทนราษฎรมีมติรับ
หลักการกฎหมายดังกล�าว ท่ีเสนอโดย ส.ส.ฝdายค�านและรัฐบาลจํานวนรวม 5 ฉบับ ด�วยคะแนน 370 
เสียง แถลงว�า กรรมาธิการได�พิจารณากฎหมายประเด็นการดํารงวาระตําแหน�งของผู�ใหญ�บ�านและ
การเลือกกํานัน ท่ีออกในสมัยสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) ปG 2551 โดยได�แก�ไขใน 4 ประเด็น คือ 
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1. จากเดิมท่ีไม�กําหนดวาระและเกษียณอายุใน 60 ปG เป�นกําหนดวาระให�เหลือ 5 ปG ท้ังนี้ใน
ชั้น กรรมาธิการมีมติเสียงส�วนใหญ�เห็นชอบแล�ว 

2. การเปลี่ยนแปลงกําหนดวิธีเลือกกํานัน จากเดิมท่ีให�แต�ผู�ใหญ�บ�านเลือกตัวแทนกันเอง แต�
จะเปลี่ยนเป�นให�ประชาชนเลือกกํานันจากผู�ใหญ�ท่ีมีอยู� 

3. โดยไม�กําหนดเกณฑ7อายุ 60 ปG ซ่ึงผู�ท่ีอายุ 60 ปGไปแล�ว ก็สามารถลงสมัครรับเลือกต้ังใหม�ได� 
4. เสนอบทเฉพาะกาล ภายหลังการประกาศใช�กฎหมายดังกล�าวจะไม�มีผลย�อนหลัง ซ่ึงผู�ท่ี

เป�นกํานันผู�ใหญ�บ�านในป+จจุบัน จะสามารถดํารงตําแหน�งจนครบวาระ 60 ปGได� 
กํานัน-ผู�ใหญ�บ�านซ่ึงเป�นตัวแทนอํานาจรัฐในระดับรากฐานท่ีปฏิบัติงานอยู�ในระดับล�างสุด

ของรัฐและอยู�ใกล�ชิดสนิทกับประชาชนในท�องท่ีต�างๆ มีหน�าท่ีสําคัญคือการช�วยเรื่องการประสานงาน
ต�างๆ แม�ว�าตําแหน�งผู�ใหญ�บ�านจะมีความสําคัญต�อการปกครองท�องท่ี แต�ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร�างและวาระการดํารงตําแหน�งของผู�ใหญ�บ�านอย�างต�อเนื่อง ทําให�เกิดป+ญหา ดังต�อไปนี้ 

1. กํานัน-ผู�ใหญ�บ�านท่ีเคยทําหน�าท่ีเป�นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ มีหน�าท่ีดูแลรักษาความสงบ
เรียบร�อยและความม่ันคงภายใน ไม�กล�าปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายในฐานะเจ�าพนักงานอย�าง
ตรงไปตรงมา เนื่องจากเกรงผลกระทบต�อคะแนนเสียง การทํางานขาดความต�อเนื่อง ทําให�ไม�มีผู�นํา
ตามธรรมชาติท่ีราษฎรยอมรับนับถือ ราษฎรเริ่มมีความขัดแย�ง แตกแยกกัน 

2. อาจทําให�กํานัน-ผู�ใหญ�บ�านเกิดความห�างเหินกับประชาชน หรืออาจละเลยต�อการปฏิบัติ
หน�าท่ีท่ีพึงกระทําและเกิดการใช�อํานาจท่ีมีอยู�กระทําความผิดหรือรังแกประชาชนเหมือนท่ีเคยมีมา
โดยตลอดในอดีต 

3. กํานัน-ผู�ใหญ�บ�านขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน จากข�อมูลข�างต�นจะเห็นได�ว�าการ
กําหนดวาระการดํารงตําแหน�งกํานัน-ผู� ใหญ�บ�าน  ส�งผลกระทบต�อรูปแบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพการต�อการปฏิบัติตามอํานาจหน�าท่ีของกํานัน-ผู�ใหญ�บ�าน จึงเป�นท่ีมาของความสนใจท่ี
จะศึกษาการนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของกํานัน - 
ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเป�นข�อมูล
ประกอบการปรับปรุง แก�ไข และพัฒนาการบริหารราชการแผ�นดินให�มีประสิทธิภาพต�อไป  

1.2 วัตถุประสงค0ของการศึกษา 

          การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของ 
กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” 

1. เพ่ือศึกษาระดับของการนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไป
ปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด�วย สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการความต�องการและทรัพยากรท่ีถูก
กําหนดการประเมินผลกระบวนการ 
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 2. เพ่ือศึกษาระดับของรูปแบบการจัดการ ซ่ึงประกอบด�วย การจัดการทุนมนุษย7  การจัดการ
งบประมาณ การจัดการสถานท่ีและวัสดุ 

 3. เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการนํานโยบายสาธารณะด�านการ
กําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติ ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคตต�อไป 

1.3 คําถามการศึกษา 
           1. การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติ ซ่ึง
ประกอบด�วย สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การ
ประเมินผลกระบวนการ  อยู�ในระดับใด 
 2. รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด�วย การจัดการทุนมนุษย7  การจัดการ
งบประมาณ การจัดการสถานท่ีและวัสดุมีคุณภาพระดับใด 

 3.  รูปแบบและวิธีการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระ
การดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติ ด�วยรูปแบบการจัดการในอนาคตต�อไปว�าควรมีลักษณะอย�างไร 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของ 

กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” ผู�ศึกษา

กําหนดสมมติฐานของการศึกษาได� ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1    การจัดการทุนมนุษย7  มีระดับเดียวกันกับ  สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการ   
ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การประเมินผลกระบวนการอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 2    การจัดการงบประมาณ  มีระดับเดียวกันกับ  สภาพแวดล�อมของระบบการ
ปฏิบัติการความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การประเมินผลกระบวนการ
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 3   การจัดการสถานท่ีและวัสดุ  มีระดับเดียวกันกับ  สภาพแวดล�อมของระบบกา
ปฏิบัติการความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การประเมินผลกระบวนการ
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของ 

กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” 

1) ขอบเขตด"านเนื้อหา 

             1.1) เพ่ือศึกษาระดับของการนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�ง
ไปปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด�วย สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการความต�องการและทรัพยากรท่ีถูก
กําหนด การประเมินผลกระบวนการ 
    1.2) เพ่ือศึกษาระดับของรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด�วย การจัดการ
ทุนมนุษย7  การจัดการงบประมาณ  การจัดการสถานท่ีและวัสดุ 

2) ขอบเขตด"านระยะเวลา        

           2.1) ระยะเวลาข�อมูลในด�านการนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน�งไปปฏิบัติกับรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เป�นข�อมูลในช�วงปG2557 – 2558 
            2.2) ช�วงเวลาเก็บรวบรวมข�อมูล ดําเนินการเก็บข�อมูลในเดือน สิงหาคม 2558 – ตุลาคม
2558 

3) ขอบเขตด"านพ้ืนท่ี 
   การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของ 

กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” ได�แก� 

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

      4) ขอบเขตด"านประชากร 

           การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของ 

กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”ในครั้งนี้

กําหนดให�ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้ ได�มีการกําหนดประชากร และพ้ืนท่ีเป(าหมายเฉพาะ (Particularistic) 

ได�แก�  กํานัน – ผู�ใหญ�บ�าน / ระดับปฏิบัติการ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง รวมท้ังสิ้น 351 คน 
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1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของ 
กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : DAVE  ULICH , 2001 
 

ภาพท่ี  1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1.7 นิยามศัพท0เฉพาะ 

 การนํานโยบายสาธารณะด"านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน$งไปปฏิบัติ หมายถึง 

ความสัมพันธ7ระหว�างป+จจัยต�างๆ ท่ีมีผลต�อความสําเร็จหรือล�มเหลวของการนํานโยบายสาธารณะไป

ปฏิบัติ ซ่ึงแต�ละรูปแบบจะชี้ให�เห็นความแตกต�างของจุดเน�นในการศึกษาท่ีมีลักษณะหลากหลาย และ

เป�นการแสดงให�เห็นค�าในสถานการณ7ท่ีแตกต�างกัน ป+จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จหรือความล�มเหลว จึง

เป�นประโยชน7ท้ังในการสร�างความเข�าใจถึงการพัฒนา การวัดผลการปฏิบัติงานให�ชัดเจนท้ังมาตรฐาน 

การบังคับใช� ตลอดจนคุณลักษณะของหน�วยงานท่ีปฏิบัติ ท้ังในแง�ของการเมือง สังคม เศรษฐกิจของ

 (IV) 

���	

ก����ก������������������ 

 

(DV) 
ก��������
���������� ��ก��ก��!��

"���ก������#$��	!�%#&��'�
�$�( 
 

IV 1 ก����ก���*���*+�, 

 

IV 2 ก����ก��#
������ 

 

IV 3 ก����ก���/�����-"���* 

DV 1 ����	"�1 2�32#��

ก�� 

�'�
�$�ก�� 

DV 2 4"��$ 2#ก��	1�������ก���� 

/�กก��!�� 

DV 3 ก�����5���61ก��
"�ก�� 

����� : VAN HORN , VAN METER ,1975 
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องค7การ ซ่ึงประกอบด�วย  สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการ ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูก

กําหนด การประเมินผลกระบวนการ 

สภาพแวดล"อมของระบบการปฏิบัติการ หมายถึง สภาพแวดล�อมของระบบปฏิบัติการของ

องค7การท่ีมีสภาพแวดล�อมตรงตามความต�องการของบุคลากร และช�วยกระตุ�นผู�ปฏิบัติงาน 

ข�าราชการ โดยกระตุ�นให�เกิดผลผลิตของงานท่ีผู�ปฏิบัติงานทํา ผลงานท่ีเกิดข้ึนเกิดมาจากการท่ี

บุคลากรมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีตรงตามความต�องการของประชาชนและ

สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการขององค7การ 

 ความต"องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด หมายถึง ความสําเร็จหรือล�มเหลวของความ

ต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด จะส�งผลกระทบทางตรงและทางอ�อมต�อผู�ตัดสินใจในนโยบาย

สาธารณะท่ีมีการกําหนดป+ญหาของความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดไว� โดยให�ความรู�ความ

เข�าใจของบุคลากรในองค7การ เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ ความอยู� ดีกินดีของ

ประชาชน 

 การประเมินผลกระบวนการ หมายถึง การประเมินผลนโยบายสาธารณะขององค7การใน

ด�านประสิทธิภาพด�านประสิทธิผล ด�านผลกระทบอันเกิดจากนโยบาย ด�านการประเมินติดตามผลของ

นโยบายสาธารณะขององค7การไปปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง โดยให�บุคลากรมีส�วนร�วมในการประเมินผล

นโยบายสาธารณะขององค7การให�สอดคล�องกับประชาชนและผู�ใช�บริการ 

 รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการท่ีกําหนด กฎ ระเบียบ แบบ

แผน ในการปฏิบัติงานขององค7การ ซ่ึงรวมถึงวิธีการ การจัดองค7การท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึง

ประกอบด�วย การจัดการทุนมนุษย7 การจัดการงบประมาณ  การจัดการของสถานท่ี - วัสดุ 

          การจัดการทุนมนุษย0  หมายถึง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร�างคุณค�าของตัวบุคลากรเองท่ี

สนองตอบต�อความต�องการขององค7การว�า ปริมาณของบุคลากรกับคุณลักษณะคุณภาพของบุคลากร

ท่ีมีคุณค�า สามารถประเมินได�จากพฤติกรรมการทํางานและผลงานท่ีสําเร็จ โดยดูจากการเข�าใจงานท่ี

ได�รับมอบหมาย ข้ันตอนการออกแบบงาน กฎ ระเบียบข�อบังคับ การมีทักษะในการปฏิบัติงาน ป+จจัย

ท่ีมีอิทธิพลต�อการฝuกอบรมและการพัฒนา กระบวนการฝuกอบรม และการพัฒนา ตลอดจนทางเลือก

สาธารณะ  ทํางานได�ถูกต�องแม�นยํา รวดเร็ว และมีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงานได� คิดค�น

นวัตกรรมใหม�ๆ เพ่ือรองรับกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
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 การจัดการงบประมาณ  หมายถึง ระบบการควบคุมทางการเงินในการสนองตอบต�อการนํา

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ซ่ึงเป�นหัวใจหลักขององค7การ ต�องมีการควบคุมท่ีดีด�านงบประมาณ

การเงินให�มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการควบคุมทางการเงิน ซ่ึงเปรียบเสมือนเส�นเลือดสําคัญในการ

ปฏิบัติงาน หากไม�สัมพันธ7กันระหว�างนโยบายกับการนําไปปฏิบัติ ก็จะเกิดความเสี่ยงอย�างมากโดยให�

คํานึงถึงข�อมูลทางการเงิน การวิเคราะห7ทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุน การตรวจสอบทาง

การเงิน งบประมาณ  รายได� รายจ�าย กําไร กระแสเงินสด ค�าใช�จ�ายในการลงทุน การผันแปรและ

คงท่ีของเงิน ศูนย7รับผิดชอบทางการเงินท่ีจะนําไปใช�ในเรื่องการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

 การจัดการสถานท่ี– วัสดุ  หมายถึง สถานท่ีท่ีจะต�องดําเนินการนํานโยบายสาธารณะไป

ปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล�องต�อความต�องการของประชาชน สถานท่ีต้ังของ

องค7การ องค7การเสมือนจริง ตัวแบบการจัดการสถานท่ี  ซ่ึงเป�นองค7ประกอบหลักในเรื่องของสถานท่ี 

โดยเฉพาะผลการปฏิบัติท่ีเป�นรูปธรรมซ่ึงประชาชนมองเห็นได�อย�างชัดเจนวัสดุท่ีจะนํามาใช�ในงาน

ด�านการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ วัสดุอุปกรณ7 เทคโนโลยี เครื่องมือท่ีใช�ในการสนับสนุนจะต�อง

มีคุณภาพท่ีเหมาะสมและมีปริมาณท่ีเพียงพอต�อการตอบสนองของการได�รับบริการของประชาชน 

วัสดุดังกล�าว ถูกนําไปใช�งานอย�างคุ�มค�า และมีประสิทธิภาพดี ท่ีสุด จะต�องไม�กระทบต�อ

สภาพแวดล�อมโดยรวม 

1.8 ประโยชน0ท่ีได"รับจากการศึกษา 
             1. ทําให�ทราบถึงระดับของการนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน�งไปปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด�วย สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการ ความต�องการและ
ทรัพยากรท่ีถูกกําหนด  การประเมินผลกระบวนการซ่ึงจะเป�นประโยชน7ต�อการปรับปรุงการนํา
นโยบายสาธารณะของกํานัน – ผู�ใหญ�บ�าน อ.เถิน จ. ลําปาง ไปปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนต�อไป 
             2. ทําให�ทราบถึงระดับของรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด�วย การ
จัดการทุนมนุษย7 การจัดการงบประมาณ  การจัดการสถานท่ี – วัสดุซ่ึงจะเป�นประโยชน7ต�อการ
ปรับปรุงการดําเนินนโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติด�วยรูปแบบ
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพให�เหมาะสมต�อไป 
             3. เพ่ือทราบถึงรูปแบบและวิธีการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการนํานโยบายสาธารณะด�านการ
กําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติ ด�วยรูปแบบการจัดการให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทําให�สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนต�อไป
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะดานการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไปปฏิบัติของกํานัน 

- ผูใหญบาน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ดวยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” โดยนําเสนอตามลําดับ  
2.1  แนวคิด– ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

       2.1.1  ประวัติกํานัน-ผูใหญบาน 

       2.1.2  ความหมายของนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

       2.1.3  ขอบขายการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

       2.1.4  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

        2.1.5  ข้ันตอนของการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

        2.1.6  กลยุทธและกระบวนการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

        2.1.7 ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

        2.1.8  แนวความคิดเก่ียวกับความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบาย 

         สาธารณะฯไปปฏิบัติ 

       2.1.9   องคการและผูเก่ียวของในการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

       2.1.10 ข้ันตอนของการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

       2.1.11 ปญหาการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

2.2 การนํานโยบายสาธารณะดานการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไปปฏิบัติ 

       2.2.1 สภาพแวดลอมของระบบการปฏิบัติการ 

       2.2.2 ความตองการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด 

      2.2.3 การประเมินผลกระบวนการ 

2.3  รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

       2.3.1 การจัดการทุนมนุษย 

       2.3.2 การจัดการงบประมาณ 

       2.3.3 การจัดการสถานท่ี – วัสดุ 

        2.4  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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2.1 แนวคิด – ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

2.1.1 ประวัติกํานัน-ผู�ใหญ&บ�าน 

        1. ประวัติกํานัน-ผู�ใหญ�บ�าน และอํานาจหน�าท่ีของผู�ใหญ�บ�าน ตามพระราชบัญญัติ 
ลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
               1.1กํานัน-ผู�ใหญ�บ�านสมัยก�อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี5 การปกครองหัว
เมืองต�างๆของไทยก�อนการปฏิรูปการปกครองในรัชกาลท่ี5 นั้นในแต�ละตําบลจะมีกํานันเป6น
ผู�ปกครอง กํานันจะรับผิดชอบในการดูแลหมู�บ�านจํานวนหนึ่งซ่ึงแต�ละหมู�บ�านจะมีนายบ�านหรือ
ผู�ใหญ�บ�านปกครองดูแลลูกบ�านในเขตหมู�บ�านของตนการต้ังตําแหน�ง“กํานัน”ในฐานะท่ีเป6นผู�ปกครอง
ในระดับตําบลนี้ ชัยเรืองศิลป=ได�สันนิษฐานว�าคงเริ่มต�นข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร?ตอนต�นแต�ก็ไม�อาจระบุ
ได�อย�างชัดเจนว�ามีข้ึนในช�วงรัชสมัยใดท้ังนี้เพราะในสมัยอยุธยาไม�ปรากฏหลักฐานว�ามีกํานันทําหน�าท่ี
ปกครองตําบลพบแต�ตําแหน�ง “กํานัน” ซ่ึงเป6นเจ�าหน�าท่ีดูแลเก่ียวกับการเก็บค�านาคือจะทําหน�าท่ี
ช�วยเหลือข�าหลวงเสนาในการรังวัดและประเมินค�านาของราษฎรเม่ือถึงคราวชําระค�านาก็ดี หรือเม่ือ
จะมีการสํารวจไร�นาครั้งใหม�ก็ดีกํานันจะเป6นผู�ปDาวประกาศให�ชาวนารู�กันล�วงหน�าและเป6นผู�นํา
เจ�าหน�าท่ีสํารวจไปชี้เขตท่ีนาของราษฎรแต�ละคนนอกจากนี้ยังมีหลักฐานกล�าวถึงตําแหน�ง “กํานัน
ตลาด” อีกตําแหน�งหนึ่งด�วยตําแหน�งกํานันตลาดนี้มีอํานาจหน�าท่ีควบคุมราคาสินค�าควบคุมการซ้ือ
ขายสิ่งของต�องห�ามในตลาด เก็บภาษีอากรการค�าตรวจสอบดวงตราท่ีใช�ในราชการ และแจ�งประกาศ
ต�างๆ ของทางราชการให�ราษฎรทราบจะเห็นได�ว�า ตําแหน�ง “กํานัน” ในสมัยก�อนคงมีอํานาจหน�าท่ี
เก่ียวข�องในทางเศรษฐกิจและการเก็บผลประโยชน?แผ�นดินมากกว�าจะเป6นเจ�าพนักงานปกครองดูแล
ลูกบ�านหรือสืบจับติดตามผู�ร�าย 

จนกระท่ังถึงในสมัยรัชกาลท่ี 3 ได�ปรากฏหลักฐานเก่ียวกับการทําหน�าท่ีติดตามจับกระบือและ
ผู�ร�ายของกํานันข้ึนแล�วซ่ึง “กํานัน” ท่ีทําหน�าท่ีจับผู�ร�ายนี้ยังคงเป6นคนเดียวกับ “กํานันนา” ท่ีเดินนํา
ข�าหลวงประเมินค�านา เพียงแต�คําเรียกในระยะถูกทอนให�สั้นลงแม�หลักฐานท่ีพบในสมัย รัชกาลท่ี 3 นี้จะ
ไม�ได�ระบุไว�อย�างชัดเจนว�าตําแหน�งกํานันท่ีมีฐานะเป6นพนักงานปกครองตําบลเริ่มมีข้ึนเม่ือใดแต�ก็เป6น
หลักฐานท่ีทําให�สันนิษฐานได�ว�า กํานันในสมัยนี้ได�มีอํานาจหน�าท่ีสองลักษณะด�วยกัน กล�าวคืออํานาจ
หน�าท่ีเก่ียวกับการเก็บค�านาราษฎรและอํานาจหน�าท่ีในฐานะผู�ปกครองตําบลในส�วนของตําแหน�ง
ผู�ปกครองหมู�บ�าน คือ นายบ�าน หรือผู�ใหญ�บ�านพบว�ามีหน�าท่ีเก่ียวกับการปกครองดูแลลูกบ�านและการ
รักษาความสงบเรียบร�อยมาต้ังแต�สมัยอยุธยาแล�ว



14 
 

สําหรับการแต�งต้ังกํานัน-ผู�ใหญ�บ�านนั้น เจ�าเมืองหรือผู�ว�าราชการเมืองดังท่ีเรียกกัน                    

ในปFจจุบันเป6นผู�มีอํานาจในการแต�งต้ังและจากสภาพการปกครองหัวเมืองแบบกินเมืองในสมัยก�อน

การปฏิรูปการปกครองนั้นถือหลักว�าหัวเมืองแต�ละแห�งต�องรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร�อย

ภายในท�องถ่ินของตนเองฉะนั้น การแต�งต้ังกํานันผู�ใหญ�บ�านจึงมักแต�งต้ังเอาจากผู�ท่ีราษฎรให�ความ

เคารพนับถือ หรือมีอิทธิพลมีพรรคพวกมากในหมู�บ�านเป6นลักษณะเรื่องเช�นนี้ส�งผลให�ผู�นําตาม

ธรรมชาติในชุมชนหมู�บ�าน บางกลุ�มกลายมาเป6นผู�นําท�องถ่ินหมู�บ�านแบบทางการท่ีมีอํานาจหน�าท่ี 

สถานะ และมีบทบาทเป6นผู�นําท�องถ่ินในระดับสูงในขณะท่ีผู�นําท�องถ่ินอ่ืนๆ เช�น พระสงฆ? ผู�นํา

ชาวบ�านอ่ืนๆมีสถานะบทบาทหน�าท่ีในลําดับรองลงไป 

แต�อย�างไรก็ดีแม�กํานันผู�ใหญ�บ�านจะเป6นผู�นําท�องถ่ินแบบทางการท่ีอํานาจรัฐส�วนกลางให�

การรับรองแต�อํานาจรัฐส�วนกลางในสมัยนั้น ก็มีอย�างจํากัดคือไม�สามารถท่ีจะควบคุมผู�นําท�องถ่ินให�

เป6นอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบราชการได�กํานันผู�ใหญ�บ�านจึงไม�ได�มีฐานะเป6นตัวแทนหรือข�าราชการ

ของรัฐอย�างเต็มตัวท่ีคอยรับเงินเดือนตอบแทนจากรัฐแต�เพียงอย�างเดียวทําให�กํานันผู�ใหญ�บ�านอิงอยู�กับ

ระบบอุปถัมภ? (หรือมูลนายในระบบไพร�)ภายในท�องถ่ินมากกว�าอํานาจรัฐจากส�วนกลางซ่ึงลักษณะ

เช�นนี้ส�งผลให�กํานันผู�ใหญ�บ�านมีอิสระในการเลี้ยงชีพของตนเองท้ังในด�านกิจการส�วนตัวและการ

สามารถใช�ตําแหน�งหน�าท่ีราชการแสวงหาผลประโยชน?ให�แก�ตนเองได� 

1.1.2 ผู�ใหญ&บ�านกับการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 ต�อมาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 ได�มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทาง

การเมืองการปกครองจากระบบการปกครองแบบ “กินเมือง” แต�เดิม มาสู�ระบบการปกครองแบบ

ใหม�ท่ีเรียกว�า “เทศาภิบาล” การปกครองแบบเทศาภิบาลนี้เป6นการปกครองท่ีดึงเอาอํานาจการ

ปกครองท�องถ่ินเข�ามาไว�ในส�วนกลางอย�างเป6นระเบียบ โดยมีมณฑลเทศาภิบาลเป6นเขตการปกครอง

ท่ีใหญ�ท่ีสุด รองลงไปได�แก�จังหวัดต�างๆและภายในแต�ละจังหวัดได�มีการแบ�งเขตออกเป6นอําเภอ 

ตําบล และหมู�บ�าน ตามลําดับสําหรับการดําเนินการในระยะแรกสมเด็จกรมดํารงราชานุภาพได�ทรง

จัดการปกครองในพ้ืนท่ีระดับมณฑลและจังหวัดก�อนด�วยการส�งข�าหลวงออกไปประจําตามมณฑลและ

จังหวัดต�างๆเพ่ือดําเนินการปรับปรุงระเบียบในการบริหารราชการให�เป6นแบบแผนเดียวกันท่ัว

ราชอาณาจักร 
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สําหรับในระยะต�อมาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได�ทรงเริ่มดําเนินการจัดการ
ปกครองในระดับตําบลและหมู�บ�านจากแนวทางในการปรับปรุงการปกครองของสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพได�ทําให�ตําบลและหมู�บ�านกลายเป6นหน�วยการปกครองท่ีมีพ้ืนท่ีและขอบเขตท่ีชัดเจน
ซ่ึงเป6นเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งท่ีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงใช�ในการดึงคนในระบบไพร�ท่ี
สังกัดมูลนายต�างๆให�เข�ามาเป6นพลเมืองท่ีเท�าเทียมกันของรัฐสมัยใหม�โดยสังกัดอยู�ในเขตการปกครอง
ท่ีมีพ้ืนท่ีชัดเจนภายใต�การปกครองของผู�ใหญ�บ�านและกํานันตามลําดับซ่ึงตําแหน�งผู�ใหญ�บ�านและ
กํานันท่ีทรงจัดข้ึนใหม�นั้นไม�ได�ทรงส�งข�าหลวงจากส�วนกลางไปทําการปกครองอย�างเช�นท่ีกระทําใน
ระดับมณฑล จังหวัดและอําเภอแต�พระองค?ได�ทรงดึงเอาคนในท�องถ่ินให�เข�ามามีส�วนร�วมในการ
ปกครองรูปแบบใหม�นี้ด�วยการให�ราษฎรเป6นผู�เลือกต้ังกันข้ึนเอง 

สําหรับการส�งเสริมแผนการปฏิรูปการปกครองในระดับตําบลและหมู�บ�านของสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพนั้นในปL พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวได�ทรง
มอบหมายให�หลวงเทศาจิตรวิจารณ? (เส็งวิริยศิริ) ไปทดลองจัดระเบียบการเลือกต้ังผู�ใหญ�บ�านและ
กํานันในอําเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาโดยในครั้งนั้นหลวงเทศาจิตรวิจารณ?ได�จัดรวมครอบครัวท่ีมี
บ�านเรือนต้ังอยู�ใกล�ๆกันราว 10 ครัวเรือน เข�าเป6นหมู�บ�านแล�วให�หัวหน�าครัวเรือนท้ังหมดเลือก
ผู�ใหญ�บ�านข้ึนมาหนึ่งคนจากนั้นก็ให�ผู�ใหญ�บ�านท่ีได�รับเลือกเข�ามาจากหมู�บ�านต�างๆเลือกบุคคลหนึ่งใน
หมู�ของพวกตนข้ึนมาเป6นกํานันซ่ึงการจัดระเบียบการเลือกต้ังกํานันและผู�ใหญ�บ�านตามวิธีการนี้ส�งผล
ให�อําเภอบางปะอินจัดแบ�งเขตการปกครองอําเภอนั้นออกเป6น 32 ตําบล 

ในส�วนของอํานาจหน�าท่ีของกํานันผู�ใหญ�บ�านนั้นหลวงเทศาจิตรวิจารณ?ได�กําหนดให�กํานัน
ผู�ใหญ�บ�านมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร�อยภายในท�องถ่ินการปNองกันอาชญากรรม 
และระงับข�อพิพาททางแพ�งเล็กๆ น�อยๆยกเว�นคดีอาญาท่ีต�องโอนให�กับเจ�าหน�าท่ีในระดับอําเภอ
สําหรับผลประโยชน?ตอบแทน กํานันจะได�รับคงอยู�ในรูปของสิบลดของเงินค�านา (คือเงินหลวงท่ีเก็บ
ค�านาได�เท�าใดในแขวงนี้แล�วสิบลดชักหนึ่งหนึ่งส�วนนี้นํามาแบ�งเป6นส�วนเล็กอีกสิบส�วนให� กํานัน 3 
ส�วน นายแขวง 2 ส�วนเจ�าเมือง 1 ส�วน และข�าหลวงเสนาอีก 4 ส�วน) พบว�าสิบส�วนลดค�านาส�วนท่ี
เป6นของกํานันมีอัตราสูงสุดเพียง 100 บาทต�อปLสําหรับผลประโยชน?ตอบแทนอ่ืนๆ กํานันจะได�รับ ค�า
กฎหมายตราสิน ค�าอายัดค�าเหยียบย่ําประเภทละ 1 บาท 32 อัฐการทดลองจัดระเบียบการเลือกต้ัง
กํานันผู�ใหญ�บ�านในอําเภอบางปะอินนี้ถือได�ว�าประสบผลสําเร็จเป6นส�วนใหญ�และเป6นวางรากฐานของ
รูปแบบการปกครองท�องท่ีแบบใหม�ต�อมาจึงได�มีการจัดต้ังตําบลและหมู�บ�านตามหัวเมืองใกล�ๆท่ีมีการ
คมนาคมไปมาสะดวกเพ่ิมข้ึนอีกด�วย ครั้นในปL ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) จึงได�มีการประกาศใช�
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ.116 ข้ึนซ่ึงนับได�ว�าเป6นกฎหมายฉบับแรกของไทยท่ีได�จัด
รูปการปกครองท�องท่ีในระดับหมู�บ�านและตําบลไว�อย�างชัดเจนแม�ในระยะเวลาต�อมาพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จะได�ถูกยกเลิกและได�มีการประกาศพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 ข้ึนแทน 
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พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ.116 ได�กําหนดคุณสมบัติและการเลือกผู�ใหญ�บ�าน ดังนี้ 
ในหมู�บ�านหนึ่งให�มีผู�ใหญ�บ�านหนึ่งคนมาจากการเลือกต้ังของราษฎรโดยวิธีการเลือกต้ัง

ผู�ใหญ�บ�านนั้น ก็ให�ราษฎรชายหญิงซ่ึงต้ังบ�านเรือนหรือจอดเรือแพประจําอยู�ในหมู�บ�านนั้นประชุมกัน

เลือกเจ�าบ�านท่ีตนนับถือให�เป6นผู�ใหญ�บ�านคนหนึ่งโดยการเลือกนี้จะทําการโดยเปPดเผย หรือออกเสียง

เป6นการลับก็ได�ตามความเห็นของราษฎรส�วนใหญ�ในการนี้ได�มีการกําหนดคุณสมบัติของผู�ท่ีจะเป6น

ผู�ใหญ�บ�าน ไว�ดังนี้ คือ 

 1. ผู�ท่ีจะถูกเลือกเป6นผู�ใหญ�บ�านนั้นจะต�องเป6นชายท่ีมีอายุไม�ต่ํากว�า 21 ปL 
 2. เป6นคนในบังคับของประเทศสยามตามพระราชกําหนดกฎหมาย 
          3. ไม�เป6นทหารประจําการ 
สําหรับวาระการสิ้นสุดในดํารงตําแหน�งของผู�ใหญ�บ�านพระราชบัญญัติได�กําหนดไว�ดังนี้คือ 
 1. ไปอยู�เสียพ�นท�องท่ีหมู�บ�านท่ีได�ว�ากล�าว โดยไม�มีกําหนดกลับหรือกําหนดเกินกว�า 6 เดือน
ข้ึนไป 
 2. ต�องราชทัณฑ?อย�างหนึ่งอย�างใด นับแต�ต�องถูกจําคุกข้ึนไป 
         3. ไปมียศและตําแหน�งราชการอย�างอ่ืน ซ่ึงจะทําการในหน�าท่ีผู�ใหญ�บ�านไม�ได� 
         4. กระทําการทุจริตในหน�าท่ี 
         5. ลูกบ�านในหมู�บ�านนั้น โดยมากด�วยกันร�องขอให�เปลี่ยน 
         6.ลูกบ�านอพยพไปอยู�ท่ีอ่ืนเสียจนเป6นหมู�บ�านไม�ได�และผู�ว�าราชการเมืองมีคําสั่งให�ผู�ใหญ�บ�าน
นั้นออกเสียจากตําแหน�ง 

จากข�อบัญญัติในดังกล�าวจะเห็นได�ว�าการท่ีรัฐกําหนดคุณสมบัติของผู�ท่ีจะมาดํารงตําแหน�ง
ผู�ใหญ�บ�านและวาระในการสิ้นสุดตําแหน�งไว�นั้นน�าจะเป6นการสะท�อนให�เห็นถึงความพยายามของ
อํานาจรัฐส�วนกลางในการเข�าควบคุมท�องถ่ินในระดับล�างสุดด�วยการกําหนดคุณสมบัติเบ้ืองต�นของ
ผู�นําท�องถ่ินท่ีรัฐเห็นสมควรดึงให�เข�ามามีส�วนร�วมในการปกครองรูปแบบใหม�และกีดกันไม�ให�ผู�มี
อํานาจท�องถ่ินซ่ึงอยู�นอกระบบราชการ เช�น นักเลงโตหรือผู�มีคุณสมบัติไม�เหมาะสม เข�ามาเป6นส�วน
หนึ่งของระบบการปกครองแบบใหม� 

ในส�วนของอํานาจหน�าท่ีของผู�ใหญ�บ�านพระราชบัญญัติได�กําหนดให�ผู�ใหญ�บ�านมีหน�าท่ีในการ
รักษาความสงบเรียบร�อยในหมู�บ�านช�วยปNองกันความทุกข?และภัยอันจะมีมาถึงลูกบ�านโดยเต็มกําลัง
ความสามารถและต�องหม่ันปรึกษาหารือกับกํานันและผู�ใหญ�บ�านคนอ่ืนๆ ภายในตําบลเพ่ือช�วยกัน
จัดการธุระและการงานต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมู�บ�านถ�าลูกบ�านคนใดประพฤติชั่วร�ายผู�ใหญ�บ�านมีหน�าท่ี
ต�องเรียกตัวมาอบรมสั่งสอนถ�าว�าไม�ฟFงให�จับตัวส�งกํานัน ผู�ใหญ�บ�านต�องเป6นธุระในการตรวจตราคน
จรเหตุร�ายท่ีสงสัยว�าจะเป6นการผิดกฎหมาย และเหตุการณ?แปลกประหลาดท่ีเกิดข้ึนจะต�องรีบแจ�งต�อ
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กํานันให�ทราบโดยเร็วในกรณีท่ีมีโจรผู�ร�ายหรือเกิดไฟไหม�ในหมู�บ�านท่ีตนปกครองหรือหมู�บ�าน
ใกล�เคียงต�องเรียกลูกบ�านช�วยกันต�อสู�จับโจรผู�ร�ายและช�วยดับไฟในหมู�บ�านหนึ่งนั้น ผู�ใหญ�บ�านต�อง
จัดหาเครื่องสัญญาณตีเรียกลูกบ�านไว�ให�พร�อมเช�น ฆ�อง กลอง เกราะ เป6นต�น เพ่ือเวลาเกิดเหตุข้ึน 
ลูกบ�านจะได�มาช�วยโดยพร�อมกันนอกจากนี้ผู�ใหญ�บ�านต�องเป6นนายทะเบียนสํามะโนครัวประจํา
หมู�บ�านโดยต�องคอยจัดทําให�ถูกต�องเสมอ 

นอกจากนี้ผู�ใหญ�บ�านยังมีอํานาจในการลงโทษลูกบ�านในกรณีท่ีลูกบ�านขัดขืนไม�มาช�วยตาม
สัญญาณเรียกลูกบ�านจะมีความผิดและถูกลงโทษจําคุกไม�เกิน 1 เดือน หรือปรับไม�เกิน 160 บาทหรือ
ท้ังจําและปรับ โดยผู�ใหญ�บ�านจะเอาตัวลูกบ�านส�งกํานันเพ่ือนําส�งต�อนายอําเภอจะได�ไต�สวนหา
หลักฐาน และลงโทษผู�ทําผิดตามโทษานุโทษต�อไปหรือในกรณีท่ีผู�ใหญ�บ�านบังคับบัญชาตามหน�าท่ี
ราชการและลูกบ�านคนใดฝDาฝTนไม�ปฏิบัติตาม หรือล�อลวงอําพรางผู�ใหญ�บ�านด�วยประการใดๆลูกบ�าน
คนนั้นมีโทษถึงจําคุกอย�างไรก็ตามหากผู�ใหญ�บ�านละเมิดหน�าท่ีก็ต�องได�รับโทษเหมือนกัน 
 1.1.3 ผู�ใหญ&บ�านกับการประกาศใช�พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 
          ภายหลังจากการประกาศใช�พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ.116 ปกครองท�องท่ี
มาได� 17 ปL ในปL พ.ศ.2457 ได�มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีการประกาศใช�
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 ข้ึนแทนและยังคงใช�เป6นหลักในการปกครองท�องท่ี
ในระดับตําบลและหมู�บ�านมาจนถึงทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร�างของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านมี
มาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงมีสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1 .พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 (ฉบับท่ี 2- 8) พ.ศ.2486 – 2532 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457ได�มีการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ต�องห�ามของผู�ท่ีจะได�รับเลือกเป6นผู�ใหญ�บ�านดังต�อไปนี้ 
                       (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) อายุไม�ต่ํากว�ายี่สิบห�าปLบริบูรณ? แต�ไม�เกินหกสิบปLบริบูรณ?ในวันรับเลือก 
(3) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู�เป6นประจํา และมีชื่อในทะเบียนบ�านตามกฎหมายว�าด�วย

การทะเบียนราษฎรในหมู�บ�านนั้นติดต�อกันมาแล�วไม�น�อยกว�าสองปLจนถึงวันเลือกและเป6นผู�ท่ีประกอบ
อาชีพเป6นหลักฐาน 
       (4) เป6นผู�เลื่อมใสในการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
                (5) ไม�เป6นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
                (6) ไม�เป6นผู�มีร�างกายทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟFVนเฟTอนไม�สมประกอบ ติดยาเสพติดให�
โทษหรือเป6นโรคตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(7) ไม�เป6นข�าราชการประจํา ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ข�าราชการ การเมืองพนักงานส�วน
ท�องถ่ิน หรือลูกจ�างของส�วนราชการหรือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ�างของเอกชน 
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(8) ไม�เป6นผู�มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม 
                (9) ไม�เป6นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออกหรือปลดออก ฐานทุจริตต�อหน�าท่ีราชการหรือองค?การ
บริหารส�วนจังหวัดเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา และยังไม�พ�น 
กําหนดเวลาสิบปL นับแต�วันถูกไล�ออกหรือปลดออก 

(10) ไม�เป6นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เว�นแต�เป6นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และยังไม�พ�นกําหนดเวลาสิบปLนับแต�วันพ�นโทษ 

(11) ไม�เป6นผู�เคยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�า กระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายว�าด�วยปDาไม�
กฎหมายว�าด�วยปDาสงวนแห�งชาติ กฎหมายว�าด�วยการสงวนและคุ�มครองสัตว?ปDา กฎหมายว�าด�วย
อุทยานแห�งชาติ กฎหมายว�าด�วยศุลกากร กฎหมายว�าด�วยด�วยอาวุธปLนเครื่องกระสุนปLน วัตถุระเบิด
ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปLนในฐานความผิดเก่ียวกับอาวุธปTน เครื่องกระสุน ปLนหรือวัตถุระเบิด
ท่ีนายทะเบียนไม�อาจออกใบอนุญาตให�ได�กฎหมายว�าด�วยท่ีดินในฐานความผิด เก่ียวกับท่ี
สาธารณประโยชน? กฎหมายว�าด�วยยาเสพติดกฎหมายว�าด�วยการเลือกต้ังและกฎหมาย ว�าด�วยการ
พนันในฐานความผิดเป6นเจ�ามือหรือเจ�าสํานัก 

(12) ไม�เป6นผู�ลาออกจากตําแหน�งกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน และยังไม�พ�นกําหนดเวลาหนึ่งปLนับ
แต�วันท่ีได�รับอนุญาตให�ลาออก 

(13) ไม�เป6นผู�เคยถูกให�ออกจากตําแหน�ง ตามมาตรา 14 (6) (7) และยังไม�พ�น
กําหนดเวลาสิบปLนับแต�วันถูกให�ออก 

(14) ไม�เป6นผู�เคยถูกลงโทษให�ออกปลดออก หรือไล�ออกจากตําแหน�งกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน 
แพทย?ประจําตําบลหรือผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนและยังไม�
พ�นกําหนดเวลาสิบปLนับแต�วันถูกให�ออกปลดออกหรือไล�ออก 

(15) มีพ้ืนความรู�ไม�ตํ่ากว�าการศึกษาภาคบังคับ หรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไม�ตํ่ากว�า
การศึกษาภาคบังคับเว�นแต�ในท�องท่ีใดไม�อาจเลือกผู�มีพ้ืนความรู�ดังกล�าวได�ผู�ว�าราชการจังหวัดโดย
อนุมัติรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว�นหรือผ�อนผันได�" 

มาตรา 5 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป6นวรรค ห�า ของมาตรา 13 แห�งพระราชบัญญัติ ลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท�องท่ี 
(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2489 

"ผู�ใหญ�บ�านอยู�ในตําแหน�งคราวละห�าปLนับแต�วันท่ีราษฎรเลือก" 
มาตรา 6 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป6น (1ทวิ) ของมาตรา 14 แห�งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ท�องท่ีพระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี(ฉบับท่ี 8) 
พ.ศ.2532 

"(1ทวิ) ถึงคราวออกตามวาระ" 
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มาตรา 7 ให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�านซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�แล�วในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับยังคง

ดํารงตําแหน�งอยู�ต�อไปจนกว�าจะมีอายุครบหกสิบปLบริบูรณ? 

1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ. 2457 (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2535 

ผู�ใหญ�บ�านเป6นหัวหน�าหมู�บ�านซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของราษฎรท่ีมีชื่อในทะเบียนบ�านตาม
กฎหมายว�าด�วยทะเบียนราษฎรในหมู�บ�านนั้นติดต�อกันมาแล�วไม�น�อยกว�า 3 เดือน จนถึงวันเลือกต้ัง
ส�วนคุณสมบัติของผู�ดํารงตําแหน�งผู�ใหญ�บ�านนั้นได�มีการแก�ไขปรับปรุงมาโดยตลอด  

2.พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ีฉบับปFจจุบัน พ.ศ.2535 ได�กําหนดคุณสมบัติของผู�ท่ี
จะได�รับเลือกเป6นผู�ใหญ�บ�าน ดังนี้ 
 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 2. อายุไม�ต่ํากว�า 25 ปLบริบูรณ? ในวันรับเลือกต้ัง 
 3. มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู�เป6นประจําและมีชื่อในทะเบียนบ�านตามกฎหมายว�าด�วยทะเบียน
ราษฎรในหมู�บ�านนั้นติดต�อกันมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปL จนถึงวันเลือก และเป6นผู�ท่ีประกอบอาชีพเป6น
หลักฐาน 
         1. เป6นผู�เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
         2. ไม�เป6นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
         3.ไม�เป6นผู� มีร�างกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� วิกลจริตจิตฟFVนเฟTอนไม�
สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให�โทษหรือเป6นโรคตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

1. ไม�เป6นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหารท�องถ่ินข�าราชการการเมือง 
ข�าราชการประจํา พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือลูกจ�างของหน�วยงานของรัฐหรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของ
องค?กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือลูกจ�างของส�วนราชการหรือลูกจ�างของเอกชนซ่ึงมีหน�าท่ีทํางาน
ประจํา 

2. ไม�เป6นผู�มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม 
3. ไม�เป6นผู� เคยถูกให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือองค?กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพราะทุจริตต�อหน�าท่ี และยังไม�พ�นกําหนดเวลา 10 ปLนับ
แต�วันถูกให�ออก ปลดออก หรือไล�ออก 

4. ไม�เป6นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดเว�นแต�เป6นโทษสําหรับความผิด
ท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษและยังไม�พ�นกําหนดเวลา 10 ปLนับแต�วันพ�นโทษ 

5. ไม�เป6นผู�เคยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�ากระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายว�าด�วยปDาไม�
กฎหมายว�าด�วยปDาสงวนแห�งชาติ กฎหมายว�าด�วยการสงวนและคุ�มครองสัตว?ปDากฎหมายว�าด�วย
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อุทยานแห�งชาติ กฎหมายว�าด�วยศุลกากร กฎหมายว�าด�วยอาวุธปTนเครื่องกระสุนปTน วัตถุระเบิด 
ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปTนในฐานความผิดเก่ียวกับอาวุธปTน เครื่องกระสุนปTนหรือวัตถุระเบิด
ท่ีนายทะเบียนไม�อาจออกใบอนุญาตให�ได�  กฎหมายว�าด�วยท่ีดินในฐานความผิดเ ก่ียวกับ
สาธารณประโยชน? กฎหมายว�าด�วยยาเสพติดกฎหมายว�าด�วยการเลือกต้ัง และกฎหมายว�าด�วยการ
พนันในฐานความผิดเป6นเจ�ามือหรือเจ�าสํานัก 

6. ไม�เป6นผู� เคยถูกให�ออกจากตําแหน�งผู� ใหญ�บ�านเนื่องจากราษฎรผู� มีสิทธิเลือก
ผู�ใหญ�บ�านในหมู�บ�านนั้นมีจํานวนไม�น�อยกว�าก่ึงจํานวนร�องขอให�ออกจากตําแหน�งหรือผู�ว�าราชการ
จังหวัดสั่งให�ออกจากตําแหน�งเม่ือได�สอบสวนเห็นว�าบกพร�องในทางความประพฤติ หรือความสามารถ
ไม�เหมาะสมกับตําแหน�งและยังไม�พ�นกําหนดเวลา 10 ปL นับแต�วันถูกให�ออก 

7. ไม�เป6นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออก จากตําแหน�งกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน
แพทย?ประจําตําบล หรือผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนและยังไม�
พ�นกําหนดเวลา 10 ปL นับแต�วันถูกให�ออก ปลดออก หรือไล�ออก 

8. มีพ้ืนความรู�ไม�ต่ํากว�าการศึกษาภาคบังคับหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไม�ตํ่ากว�า
การศึกษาภาคบังคับเว�นแต�ในท�องท่ีใดไม�อาจเลือกผู�มีพ้ืนความรู�ดังกล�าวได�ผู�ว�าราชการจังหวัดโดย
อนุมัติรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว�นหรือผ�อนผันได� 

3. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 
  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย เห็นว�าการบริหารการปกครองท�องท่ีในปFจจุบันยังขาด

ประสิทธิภาพ และบทบาทอํานาจหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ยังไม�สอดคล�องกับการบริหารราชการ
แผ�นดินนับต้ังแต�ปL 2535 ท่ีให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�านดํารงตําแหน�ง 5 ปLจนถึงก�อนการประกาศใช�
พระราชบัญญัติฯ ฉบับปFจจุบันเป6นผลทําให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีเคยทําหน�าท่ีเป6นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ มี
หน�าท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคงภายใน ไม�กล�าปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายในฐานะ
เจ�าพนักงานอย�างตรงไปตรงมา เนื่องจากเกรงผลกระทบต�อคะแนนเสียง การทํางานขาดความ
ต�อเนื่อง ทําให�ไม�มีผู�นําตามธรรมชาติท่ีราษฎรยอมรับนับถือ ราษฎรเริ่มมีความขัดแย�ง แตกแยกกันจึง
ได�มีการแก�ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 มาตรา๑๔ (๑) ผู�ใหญ�บ�านต�องพ�น
จากตําแหน�งด�วยเหตุมีอายุครบหกสิบปL ซ่ึงเป6นการเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหน�งคราวละ 5 ปL เป6น
การดํารงตําแหน�งและให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 5 ปL 

1.2 หน�าท่ีและอํานาจของกํานัน ผู�ใหญ&บ�าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 (แก�ไขเพ่ิมเติมถึงป@จจุบัน) และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

ในการปกครองท�องท่ีระดับหมู�บ�านผู�ใหญ�บ�านเป6นบุคคลหนึ่งท่ีได�เข�าไปมีบทบาทเก่ียวกับงาน
ราชการเกือบทุกอย�างไม�ว�าจะเป6นงานของกระทรวงทบวงกรมใดหรือไม�ว�าจะเป6นงานท่ีเก่ียวกับตัวบท
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กฎหมายหรือนโยบายก็ตามทําให�ผู�ใหญ�บ�านมีอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบในการปกครองท�องท่ีอยู�
มากมายท้ังท่ีเป6นอํานาจหน�าท่ีตามบทบัญญัติของกฎหมายและอํานาจหน�าท่ีท่ีมิได�บัญญัติไว�ใน
กฎหมายหน�าท่ีและอํานาจของผู�ใหญ�บ�าน(กรมการปกครอง. 2551, หน�า 47-54) ได�ระบุบอํานาจ
หน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในปFจจุบันเป6นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสามารถจําแนกออกมาได�เป6น 8 หมวดดังนี้ 

1) การใช�อํานาจหน�าท่ีปกครอง ในการปกครองระดับตําบล หมู�บ�าน นั้น กํานัน 
ผู�ใหญ�บ�าน เป6นผู�ท่ีได�รับเลือกจากราษฎรให�ทําหน�าท่ีปกครองดูแลทุกข?สุขราษฎร นอกจากนั้นใน
ฐานะท่ีกํานันก็ดี ผู�ใหญ�บ�านก็ดีเป6นบุคคลท่ีอยู�ในท�องท่ีรู�จักคุ�นเคยกับสภาพท�องถ่ินเป6นอย�างดี กํานัน 
ผู�ใหญ�บ�านจึงเป6นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการแก�ไขปFญหา ปFดเปDาความเดือดร�อนแก�ราษฎร และ
พัฒนาความเจริญให�กับท�องถ่ิน ในฐานะท่ีเป6นตัวกลางระหว�างรัฐบาลกับราษฎร อํานาจหน�าท่ีในการ
ปกครองราษฎร ประกอบด�วย 
 - ผู�ใหญ�บ�านมีอํานาจหน�าท่ีปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยู�ในเขตหมู�บ�าน (มาตรา 10) 
 - ผู�ใหญ�บ�านทําหน�าท่ีช�วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ีและเป6นหัวหน�าของราษฎร
ในหมู�บ�านของตน (มาตรา 27) 
 - อํานวยความเป6นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยให�แก�
ราษฎรในหมู�บ�าน(มาตรา 27 ข�อ3) 
 
 2) การรายงานต&อทางราชการ 

- รับฟFงปFญหาและนําความเดือดร�อนทุกข?สุขและความต�องการท่ีจําเป6นของราษฎรใน
หมู�บ�าน แจ�งต�อส�วนราชการหน�วยงานของรัฐ องค?กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือองค?กรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือให�การแก�ไขหรือช�วยเหลือ(มาตรา 27 ข�อ ) 

- ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ?ท่ีไม�ปกติซ่ึงเกิดข้ึนใน
หมู�บ�านให�กํานันทราบพร�อมท้ังรายงานต�อนายอําเภอด�วย (มาตรา 27 ข�อ 10) 

2) ในการดูแลรักษาความสงบและความเปCนระเบียบเรียบร�อยของชุมชน ตลอดจน
การปNองกันและระงับเหตุร�าย การรายงานเหตุการณ?ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในหมู�บ�าน ซ่ึงอาจเป6นคุณหรือ
โทษแก�ชุมชน ประชาชนหรือต�อประเทศชาติ ให�ทางราชการทราบ เป6นหน�าท่ีสําคัญของ ผู�ใหญ�บ�าน
ในฐานะเป6นผู�ปกครองดูแลรับผิดชอบเขตปกครองนั้นๆ เพ่ือจะได�ดําเนินการไปตามกฎหมาย และ
ปNองกันไม�ให�เกิดเหตุลุกลามใหญ�โตข้ึน หรือเป6นการปราบปรามเหตุการณ?นั้นได�โดยเด็ดขาด รวดเร็ว 

3) การนําข�อราชการไปประกาศแก&ราษฎร การนําข�อราชการไปประกาศแก�ราษฎร 
หรือการประชุมชี้แจงข�าวสารแก�ราษฎรเป6นสิ่งสําคัญทางการปกครอง เนื่องจากการทําความเข�าใจ
ร�วมกัน เป6นพ้ืนฐานสําคัญ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการบริหารราชการส�วนภูมิภาคถือว�ากํานัน 
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ผู�ใหญ�บ�านเป6นตัวกลางระหว�างราชการและประชาชน ในการท่ีจะนําข�าวสารข�อมูลทางราชการไปแจ�ง
แก�ราษฎรได�ทราบ และขณะเดียวกัน ก็นําความต�องการของราษฎรไปแจ�งให�แก�ทางราชการทราบ 
หน�าท่ีตามข�อนี้ได�แก� 
        1) จัดให�มีการประชุมราษฎร และคณะกรรมการหมู�บ�านเป6นประจําอย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง
(มาตรา 27 ข�อ 9) 
        2) ในเวลาท่ีผู�ว�าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมีหมายให�ประกาศข�อราชการอันใดแก�ราษฎร 
กํานันจะเรียกประชุมผู�ใหญ�บ�านในตําบลนั้นพร�อมกัน ชี้แจงให�เป6นท่ีเข�าใจข�อราชการอันนั้นแล�ว ให�
รับข�อราชการไปประกาศแก�ราษฎรอีกชั้นหนึ่งก็ได� (มาตรา 59) 
        3) การจัดทําทะเบียนในท�องท่ี  เป6นข�อมูลพ้ืนฐานสําคัญด�านการปกครองท่ีจะต�องจัดทํา
เพ่ือให�ได�ทราบเก่ียวกับรายละเอียดต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือปรากฏการต�างๆ ภายในเขตปกครองอัน
เก่ียวกับจํานวนประชาชน จํานวนครอบครัว จํานวนสัตว?พาหนะ และลักษณะพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบ 
ข�อมูลรายละเอียดดับกล�าวนอกจากจะเป6นประโยชน?แก�การปกครองและงานในหน�าท่ีของกํานัน 
ผู�ใหญ�บ�านแล�ว ยังจะสามารถประสานงานกับทางราชการ เม่ือเกิดเหตุและชี้แนะเหตุการณ?ต�างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในท�องท่ีให�ทางราชการทราบโดยเฉพาะอย�างยิ่งความสําคัญในเชิงสถิติ ข�อมูล เพ่ือใช�ในการ
วางแผนพัฒนาด�านต�างๆ ของทางราชการ 

ตามกฎหมายว�าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี ได�กําหนดให� ผู�ใหญ�บ�าน มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับ

งานทะเบียนคือ เม่ือผู�ใหญ�บ�านนําคนแปลกหน�านอกจากสํามะโนครัวตําบลมาส�งกํานันตามความ

มาตรา 27 ข�อ 6 ให�กํานันปรึกษาหารือกับผู�ใหญ�บ�านเม่ือเห็นสมควรจะขับไล�ผู�นั้นออกเสียจากท�องท่ี

ตําบลนั้นก็ได� (มาตรา 53) 

                 6. กิจการสาธารณประโยชนE  ในการปกครองระดับหมู�บ�าน ผู�ใหญ�บ�านซ่ึงเป6นผู�ได�รับ

เลือกจากราษฎรในหมู�บ�านนั้น มีอํานาจปกครองดูแลทุกข?สุขของราษฎร เป6นหน�าท่ีโดยตรงของ

ผู�ใหญ�บ�าน ท่ีจะต�องดูแลเอาใจใส�เรื่องนี้ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเป6นผู�คุ�นเคยกับสภาพท�องท่ี จะต�องรู�

ความต�องการและปFญหาของท�องถ่ินได�เป6นอย�างดี กํานัน ผู�ใหญ�บ�านจึงเป6นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญใน

การแก�ไขปFญหา ปFดเปDาความเดือดร�อนแก�ราษฎร และปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายได�ให�ไว�โดยเครงคัด 

ตามกฎหมายว�าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 กําหนดให�ผู�ใหญ�บ�านมี

อํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับกิจการสาธารณะประโยชน? ดังต�อไปนี้ 

1.ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก�ราษฎรในหมู�บ�านในการติดต�อหรือรับบริการกับส�วน

ราชการหน�วยงานของรัฐ หรือองค?กรปกครองส�วนท�องถ่ิน(มาตรา 27 ข�อ 3) 
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2. แจ�งให�ราษฎรให�ความช�วยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน? เพ่ือบําบัดปFดปNอง
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการช�วยเหลือ บรรเทาทุกข?แก�ผู�ประสบภัย 
(มาตรา 27 ข�อ 8) 

3.อบรมหรือชี้แจงให�ราษฎรมีความรู�ความเข�าใจในข�อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ในการนี้สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได�ตามสมควร (มาตรา 27 ข�อ 7) 

4. ถ�ามีเหตุสงสัยว�าผู�ใดในตําบลนั้นแสดงความอาฆาตมาดร�ายแก�ผู�อ่ืนก็ดี หรือเป6นคนจรจัด
ไม�ปรากฏการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไม�สามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนได�ก็ดี ให�กํานันเรียก
ประชุมผู�ใหญ�บ�านสืบสวน ถ�ามีหลักฐานควรเชื่อว�าเป6นความจริงก็ให�เอาตัวผู�นั้นส�งกรมการอําเภอไป
ฟNองร�องเอาโทษตามมาตรา 30 แห�งประมวลกฎหมายอาญา(มาตรา 52) 

5.ถ�าลูกบ�านผู�ใดไปต้ังกระท�อม หรือโรงเรียนอยู�ในท่ีเปลี่ยวในตําบลนั้น ซ่ึงน�ากลัวจะเป6น
อันตรายด�วยโจรผู�ร�าย หรือน�าสงสัยว�าจะเป6นสํานักโจรผู�ร�ายอย�างนี้ให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�านนั้นเรียก
ประชุมปรึกษากันดู เม่ือเป6นเป6นการสมควรแล�วจะบังคับให�ลูกบ�านคนนั้นย�ายเข�าไปอยู�เสียในหมู�บ�าน
ราษฎรก็ได�และให�นําความแจ�งต�อกรมการอําเภอด�วย (มาตรา 54) 

6. ในวันเวลาใดจะมีอันตรายแก�การทํามาหากินของลูกบ�านในตําบลนั้น เช�น มีโรคภัยไข�เจ็บ 
หรือน้ํามาก เป6นต�น ให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน และแพทย?ประจําตําบลปรึกษาหารือกันในการท่ีจะปNองกัน
แก�ไข เยียวยา แนะนําให�ลูกบ�านทําอย�างใด กํานันมีอํานาจท่ีจะบังคับการนั้นได� ถ�าเห็นเป6นการเหลือ
กําลังให�ร�องเรียนต�อกรมการอําเภอและผู�ว�าการเมืองขอกําลังรัฐบาลช�วย (มาตรา 56) 

7. การปFองกันโรคติดต&อ การรักษาสุขภาพอนามัยของราษฎรนับเป6นภารกิจท่ีสําคัญอย�างหนึ่ง
ของการรักษาความสงบเรียบร�อยเพราะสุขภาพของราษฎรเป6นรากฐานและบ�อเกิดแห�งความสุขสมบูรณ?
ของราษฎรท้ังมวล และเม่ือราษฎรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ?ก็จะเป6นกําลังสําคัญในการมีพัฒนาประเทศ
ในด�านต�างๆ ไม�ว�าจะเป6นทางด�านการผลิตและการสร�างสรรค?สิ่งท่ีดีงามทางสังคม 

8. การจัดหมู&บ�านให�เปCนระเบียบเรียบร�อย ผู�ใหญ�บ�านมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับความเป6น
ระเบียบร�อยของหมู�บ�านดังนี้ 
  -  จัดหมู�บ�านให�เป6นระเบียบเรียบร�อยและถูกสุขลักษณะ 
  -  ถ�าราษฎรคนใดท้ิงให�บ�านเรือนชํารุดรุงรัง หรือปล�อยให�โสโครกโสมมอาจจะเป6น 
เหตุให�เกิดอันตรายแก�ผู�อยู�ในท�องท่ีนั้น หรือผู�ท่ีอยู�ใกล�เคียงหรือผู�ท่ีไปมาหรือให�เกิดอัคคีภัยหรือโรคภัย 
ให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน และแพทย?ประจําตําบลปรึกษากันถ�าเห็นควรจะบังคับให�ผู�ท่ีอยู�นั้นแก�ไขเสียให�ดีก็
บังคับได� ถ�าผู�นั้นไม�ทําตามบังคับ ก็ให�กํานันนําความร�องเรียนต�อกรมการอําเภอ (มาตรา 55) 
 9. การท่ีเก่ียวด�วยความอาญา การดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยในทางคดีเป6นการ
ปฏิบัติการต�อเนื่องเพ่ือการปราบปรามผู�กระทําผิดทางอาญา อันเป6นผลกระทบกระเทือนต�อความสงบ
เรียบร�อยของประชาชน เพราะถึงแม�ว�ากฎหมายจะบัญญัติโทษหนักเพียงใด หรือเจ�าหน�าท่ีฝDาย
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สมรรถภาพดีอย�างไรก็ตาม ก็ไม�อาจปNองกันการกระทําผิดมิให�เกิดข้ึนได�ทุกกรณีเนื่องจากการกระทํา
ผิดนั้นเป6นปรากฏการณ?ทางสังคมหรือเป6นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากสังคมอยู�เสมอเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
ตามกฎหมายจึงต�องเป6นผู�มีความรู�ในเรื่องนี้พอเพียงท่ีจะสามารถทําหน�าท่ีท้ังปNองกันและปราบปราม
การกระทําผิดกฎหมายว�าด�วยลักษณะการปกครองท�องท่ี ได�กําหนดให� ผู�ใหญ�บ�านมีอํานาจ 
หน�าท่ีเก่ียวด�วยความอาญา ดังนี้ 

 - ผู�ใหญ�บ�านมีหน�าท่ีและอํานาจในการท่ีเก่ียวด�วยความอาญาดังต�อไปนี้ (มาตรา 28) 

ข�อ 1 เม่ือทราบข�าวว�ามีการกระทําผิดกฎหมายข้ึน หรือสงสัยว�าได�เกิดข้ึนในหมู�บ�าน ของตน
ต�องแจ�งความต�อกํานันนายตําบลให�ทราบ 

ข�อ 2 เม่ือทราบข�าวว�ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิด หรือสงสัยว�าได�เกิดข้ึนในหมู�บ�านท่ี
ใกล�เคียงต�องแจ�งความต�อผู�ใหญ�บ�านนั้นให�ทราบ 

ข�อ 3 เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผู�กระทําผิดกฎหมายมีอยู�ก็ดี หรือสิ่งของท่ีสงสัยว�าได�มาโดย
การกระทําผิดกฎหมาย หรือเป6นสิ่งของสําหรับใช�ในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี ให�จับสิ่งนั้นไว�และรีบ
นําส�งต�อกํานันนายตําบล 

ข�อ 4 เม่ือปรากฏว�าผู�ใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว�าเป6นผู�ท่ีได�กระทํา
ผิดกฎหมายก็ดี ให�จับผู�นั้นไว�และรีบนําส�งกํานันนายตําบล 

ข�อ 5  ถ�ามีหมายหรือคําสั่งตามหน�าท่ีราชการ ให�จับผู�ใดในหมู�บ�านนั้นเป6นหน�าท่ีของ
ผู�ใหญ�บ�านท่ีจะจับผู�นั้น และรับนําส�งต�อกํานันและกรมการอําเภอตามสมควร 

ข�อ 6 เม่ือเจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีออกหมายสั่งให�ค�นหรือให�ยึด ผู�ใหญ�บ�านต�องจัดการให�เป6นไป
ตามหาย 

นอกจากนี้ก็ยังมี อํานาจท่ีเก่ียวข�องกับงานสังคมและพิธีกรรมต�างๆ ในชุมชนดังเช�น การเป6น
ประธานหรือหัวหน�าในพิธีการ งานประเพณี งานบุญและงานสังคมต�างๆอาจกล�าวได�ว�าผู�ใหญ�บ�านมี
หน�าท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายอีกมากมายซ่ึงเก่ียวกับชีวิตประจําวันของประชาชนทุก
ด�าน ต้ังแต�เกิดจนตาย เช�นงานสังคมสงเคราะห? แต�งงาน    หย�าร�าง งานบวช ฯลฯ ล�วนแต�มี
ผู�ใหญ�บ�านเข�ามาเก่ียวข�องท้ังสิ้น 

จากอํานาจหน�าท่ีของผู�ใหญ�บ�านท้ังตามท่ีกฎหมายกําหนดและมิได�มีกฎหมายกําหนดจะเห็น

ได�ว�า ในระยะเวลากว�า 80 ปL ท่ีผ�านมาผู�ใหญ�บ�านมีบทบาทและอํานาจหน�าท่ีในการปกครองท�องท่ี

เพ่ิมข้ึนมากมายท้ังในฐานะเจ�าพนักงานปกครองของรัฐประเภทหนึ่งท่ีเป6นตัวแทนของทางราชการใน

การบริหารงานต�างๆ มิใช�เป6นตัวแทนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตามสายการบังคับ

บัญชาเท�านั้น แต�ยังเป6นตัวแทนของทุกกระทรวง ทบวงกรม ท่ีเข�าไปปฏิบัติงานในท�องท่ีระดับตําบล
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หมู�บ�านอีกด�วย และอีกฐานะหนึ่งก็คือฐานะเป6นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนท่ีทําหน�าท่ีเป6นปากเป6น

เสียงแทนประชาชนในเรื่องต�างๆ 

 2.1.2 ความหมายของนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

 แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�ทําการศึกษาถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากเห็นว�า

การศึกษาเรื่องนโยบายยังไม�มีหลักการท่ีเป6นมาตรฐานเดียวกัน เพราะนักวิเคราะห?นโยบายในช�วงนั้น

ได�ทําการศึกษาในหลายแง�มุม ท้ังในด�านลักษณะของปFญหาทางเศรษฐกิจสังคม การวิพากษ?วิจารณ?

การปฏิบัติงานของรัฐบาล ไปจนกระท่ังการให�ความสําคัญต�อการศึกษาถึงผลกระทบของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติท่ีมีต�อประชาชนหรือกลุ�มผู�รับผลประโยชน? แวน มีเตอร? และแวนฮอร?นได�ให�

ทรรศนะว�า การศึกษาในรูปแบบต�างๆ ท่ีผ�านมาทําให�สามารถเข�าใจถึงกระบวนการของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติได�พอสมควร(Van Meter and Van Horn, 1975) ก�อนหน�านี้ แวนมีเตอร?ได�ทําการ

พัฒนากรอบแนวคิดของเรื่องนโยบายร�วมกับชาเคนสก้ี (Sharkansky, 1970) ซ่ึงต�างจากตัวแบบเชิง

ระบบของอีสดัน (Easton, 1965) ซ่ึงได�พัฒนาไว�ก�อนแล�ว 

          แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�สรุปว�าการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการโดย

บุคคลหรือกลุ�มบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงดําเนินการดังกล�าวมุ�งท่ีจะก�อให�เกิดความสําเร็จโดยตรง

ตามวัตถุประสงค?ของนโยบายท่ีได�ตัดสินอาจกระทําไว�ก�อนหน�านั้นโดยมีตัวแบบท่ีประกอบไปด�วย

องค?ประกอบต�างๆ ท่ีอยู�ในระบบท้ังสิ้น 6 ส�วน ได�แก�  

   1) สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการ หมายถึง สภาพแวดล�อมของ

ระบบปฏิบัติการขององค?การท่ีสอดคล�องกับหน�วยงาน ซ่ึงตรงตามความต�องการของบุคลากร และ

ช�วยกระตุ�นผู�ปฏิบัติงาน ข�าราชการ โดยกระตุ�นให�เกิดผลผลิตของงานท่ีผู�ปฏิบัติงานทํา ผลงานท่ี

เกิดข้ึนเกิดมาจากการท่ีบุคลากรมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีตรงตามความต�องการ

ของประชาชนและสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการขององค?การ 

 2) ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด หมายถึง ความสําเร็จหรือล�มเหลวของ

ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกําหนด จะส�งผลกระทบทางตรงและทางอ�อมต�อผู�ตัดสินใจในนโยบาย

สาธารณะท่ีมีการกําหนดปFญหาของความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดไว� โดยให�ความรู�ความ

เข�าใจของบุคลากรในองค?การ เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความอยู�ดีกินดีของ

ประชาชน 
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 3) การประเมินผลกระบวนการ หมายถึง การประเมินผลนโยบายสาธารณะของ

องค?การในด�านประสิทธิภาพด�านประสิทธิผล ด�านผลกระทบอันเกิดจากนโยบาย ด�านการประเมิน

ติดตามผลของนโยบายสาธารณะขององค?การไปปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง โดยให�บุคลากรมีส�วนร�วมในการ

ประเมินผลนโยบายสาธารณะขององค?การให�สอดคล�องกับประชาชนและผู�ใช�บริการ 

 4) เปNาหมายของนโยบาย หมายถึง นโยบายท่ีมีเปNาหมาย เจตนา หรือคําสั่งไปยัง

เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน มีการกําหนดเปNาหมายการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมีไว�ชัดเจนให�มีการ

ทําการศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ และเปPดโอกาสให�แสดงความคิดเห็นในระหว�างการ

นํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ โดยท่ีจะต�องอยู�ภายใต�กรอบขององค?กร 

 5) สมรรถนะของนโยบาย หมายถึง สมรรถนะของนโยบายท่ีเป6นตัวชี้วัดถึงระดับ
ของการตอบสนองต�อกลุ�มเปNาหมาย ประชาชนโดยมีการกําหนดนโยบายสาธารณะถึงระดับของการ
บริการได�อย�างชัดเจนและสมรรถนะของนโยบายสาธารณะจะดีหรือล�มเหลว ข้ึนอยู�กับระยะเวลาใน
การปฏิบัติซ่ึงจะต�องมีการศึกษาถึงในการดําเนินนโยบายสาธารณะ ท่ีประสบความสําเร็จจะต�องมี
เง่ือนไขท่ีนําไปสู�การเกิดผลลัพธ?ท่ีชัดเจน ซ่ึงจะเป6นตัวท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อองค?การและ
ผู�ปฏิบัติงาน 
  6) ผลสะท�อนกลับของนโยบาย หมายถึง ผลสะท�อนกลับของนโยบายสาธารณะท่ี
สามารถมองเห็นถึงปFญหาของการนํานโยบายสาธารณะท่ีมีความซับซ�อนมากไปปฏิบัติ มีความ
สอดคล�องกับสภาพสังคม และจะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางราชการ หรือคําสั่ง
ขององค?การ ซ่ึงผลสะท�อนกลับของนโยบายสาธารณะจะเป6นตัวปฏิบัติสัมพันธ?ท่ีเชื่อมโยงระหว�างส�วน
ราชการภายในองค?การตลอดจนทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเชิงปฏิบัติของบุคลากรในองค?การให�
เป6นท่ียอมรับต�อการเปลี่ยนแปลง 
 ผลงานของแวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น เรื่อง The Policy Implementation 
Process P. A Conceptual Framework นี้มุ�งสนใจไปท่ีการวินิจฉัยกระบวนการของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ เพ่ือต�องการแสวงหารูปแบบแนวคิดของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ และเสนอตัว
แบบท่ีสามารถใช�วิเคราะห?การนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีอยู�ภายใต�กรอบขององค?การใดองค?การหนึ่ง หรือ
ภายใต�กรอบของความสัมพันธ?ระหว�างหลายๆ องค?การ 
   แวนมีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�เคยให�คํานิยามของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หมายความว�ารวมถึง  การกระทําต�างๆ ท้ังโดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยบุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีมุ�ง
ให�เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค?ของนโยบายท่ีได�พิจารณาไว�แล�วก�อนหน�านี้ เช�นเดียวกับท่ี วอล?
เตอร?วิลเลียมส?(Walter Williams, 1971 p. 144) ได�ให�คํานิยามไว�ว�า การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป6น
เรื่องเก่ียวกับการพิจารณาว�าองค?การจะสามารถใช�บุคลากรเครื่องมือเครื่องใช�ในการท่ีจะประสาน
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หน�วยงานต�างๆ ภายในองค?การ และกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติ จึงเป6นข้ึนตอนท่ีเกิดข้ึนหลักจากท่ีได�มี
การต้ังเปNาหมายหรือวัตถุประสงค?ของหน�วยงานก�อนแล�ว เพรสแมน และ วิลดาฟสก้ี กล�าวว�า 
การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงจําเป6นต�องตรวจสอบถึงปFจจัยท่ีช�วยทําให�วัตถุประสงค?สามารถ
เป6นจริงได� หรือไม�สามารถเป6นจริงได� (Pressman and Wildavsky, 1973) 
   การศึกษาการนําโยบายไปปฏิบัติโดย แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น มีการแสดงให�

เห็นความแตกต�างระหว�างการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) และผลกระทบของ

นโยบาย (Policy Impact) อย�างชัดเจน การศึกษาถึงผลกระทบของนโยบาย เป6นการศึกษาว�า 

นโยบายทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อตัวองค?การ หน�วยงาน หรือผู�ปฏิบัติงานอย�างไร ส�วนการศึกษา

การนํานโยบายไปปฏิบัติจะเน�นศึกษาท่ีกิจกรรมท่ีส�งผลให�เกิดการให�บริการสาธารณะ เช�น สมรรถนะ

ของหน�วยงานท่ีดําเนินนโยบาย ซ่ึงเป6นแรงผลักดันท่ีส�งให�เกิดผลกระทบของนโยบาย กล�าวคือ 

การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติต�องการหาสาเหตุว�าทําไมการปฏิบัติงานดังกล�าวจึงส�งผลให�เกิดผล

กระทบอย�างนี้เกิดข้ึน 

   ตัวแบบของแวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ท่ีได�พัฒนาข้ึนต�องการท่ีจะอธิบายถึงสิ่งท่ี

เรียกว�า “สมรรถนะของโครงการ” (Performance) เช�น ระดับของการบริการท่ีต้ังเปNาไว� อย�างไรก็

ตาม แม�นโยบายนั้นจะถูกนําไปปฏิบัติได�อย�างมีประสิทธิผล แต�อาจล�มเหลวในการส�งประโยชน? 

เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดังนั้น สมรรถนะของโครงการท่ีประสบความสําเร็จจะต�องมีเง่ือนไขท่ี

นําไปสู�การเกิดผลลัพธ?บ้ันปลาย (Ultimate Outcomes) ท่ีพึงปรารถนาด�วยกรอบทฤษฎีท่ีแวน มี

เตอร? และแวน ฮอร?น ได�คิดค�นนี้มีพ้ืนฐานมาจากหลักวิชาการ 3 ด�านด�วยกัน ได�แก�  

  1) ทฤษฎีองค?การ โดยเฉพาะการศึกษาถึงการดําเนินงานภายใต�การ

เปลี่ยนแปลงขององค?การ (นวัตกรรม) และการควบคุม       

  2) ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะผลกระทบจากการตัดสิน

ทางกระบวนการยุติธรรม  

  3) การศึกษาถึงความสัมพันธ? ระหว� างหน�วยงานของรัฐ  ซ่ึ ง เลือก

ทําการศึกษาเป6นกรณีๆ ไป 

 การศึกษาดังกล�าวของแวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น เน�นไปท่ีการศึกษาถึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค?การและการควบคุมเป6นหลัก (Van Meter and Van Horn, 1975 p. 

456) แวน มีเตอร? และ แวน ฮอร?น กล�าวว�า ได�มีผู�ทําการศึกษาเรื่องทฤษฎีองค?การอยู�หลายท�าน อาทิ 

คาฟแมน (Kaufman, 1971) ได�ทําการศึกษาถึงนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในด�านการปรับเปลี่ยนโครงสร�าง
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องค?การและการดําเนินงาน ซ่ึงเป6นผลมาจากปFจจัยต�างๆ มากมาย เช�น ทรัพยากรท่ีมีอย�างจํากัด การ

เกิดต�นทุนท่ีสูญเปล�า ผลประโยชน?ท่ีได�จากความม่ันคง และอ่ืนๆ ซ่ึงปFจจัยเหล�านี้เป6นปFจจัยท่ีทําให�

องค?การสามารถดําเนินงานไปได� อย�างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล�านี้มักจะไม�เกิดข้ึนถ�าหากไม�ได�รับ

การบีบค้ันจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การศึกษาด�านการควบคุมองค?การเป6นอีกหัวข�อ

หนึ่งท่ีมีนักวิชาการหลายท�านให�ความสนใจ อาทิ วิเลนสก้ี (Wilensky, 1967) แอนโทนี่ (Anthomy, 

1965) และเอตซิโอนี่ (Etzioni, 1964) โดยท้ังสามท�านได�สรุปถึงความหมายของการควบคุมไว�

ใกล�เคียงกันคือ การควบคุมองค?การหมายถึง กระบวนการของกิจกรรมหรือการใช�ทรัพยากรของ

องค?การ เพ่ือทําให�เกิดการดําเนินงานไปตามกฎระเบียบ หรือคําสั่งของหน�วยงานท่ีกําหนดไว� 

 นอกจากแนวคิดเรื่องทฤษฎีองค?การแล�ว แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ยังเห็นว�า

แนวคิดเรื่องการยินยอมทําตาม (Compliance) เป6นอีกแนวคิดท่ีมีประโยชน?ต�อการศึกษาการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter and Van Horn, 1975 p. 454) ซ่ึงทําให�สามารถมองเห็นถึงปFญหา

ของการนํานโยบายท่ีมีความซับซ�อนมากไปปฏิบัติได�ในระบบการเมืองท่ีแตกออกเป6นส�วนๆ อย�างใน

สหรัฐอเมริกา 

 นอกจากนี้แล�ว การศึกษาถึงความสัมพันธ?ระหว�างหน�วยงานของรัฐเองก็มีส�วน

เก่ียวข�องโดยตรงกับการศึกษาปFญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ด�วยเหตุท่ีว�าปFญหานั้นสามารถมา

จากท้ังภายใน และระหว�างหน�วยงานของรัฐด�วยกันเอง ซ่ึงจากผลงานของนักวิชาการหลายท�าน เช�น 

เดอร?ธิค(Derthick 1970, 1972) หรือเพรสแมนและวิลดัฟสก้ี (Pressman and Wildazsky, 1973) 

เองก็ได�สรุปว�าปฏิสัมพันธ?ท่ีเชื่อมโยงระหว�างหน�วยงานภายในของรัฐในทุกระดับนั้นมีส�วนสําคัญใน

การศึกษาถึงปFจจัยท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการสื่อสารนั้นด�วยเช�นกัน 

 แนวคิดของทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติของแวน มีเตอร?และแวน ฮอร?น เริ่มจาก

การศึกษาถึงตัวนโยบาย ซ่ึงท้ังสองได�ยอมรับทรรศนะของโลวาย (Lowi, 1964) และโพรแมน

(Froman, 1968) ท่ีกล�าวว�ากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความแตกต�างกันข้ึนอยู�กับธรรมชาติ

ของตัวนโยบายเอง โดยใช�เกณฑ?การแบ�ง 2 เกณฑ? คือ ปริมาณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และระดับ

ของการยอมรรับในเปNาหมายหรือวัตถุปรงสงค?ของนโยบายท่ีผู�เก่ียวข�องในกระบวนการนํานโยบายไป

ปฏิบัติให�การยอมรับ (โปรดพิจารณาจากแผนภาพท่ี 2.1) 
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แผนภาพท่ี 2.1 มิติของนโยบายท่ีส�งผลต�อการนําไปปฏิบัติ 

 

    การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มี

ความสําคัญ 2 ประการคือ แนวทางของนโยบายใหม�อาจแตกต�างจากนโยบายเก�า ทําให�ต�องการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ ซ่ึงนโยบายใหม�มีแนวทางปฏิบัติเป6นท่ียอมรับท่ัวไปก็จะส�งผลให�การ

เปลี่ยนแปลงไม�เกิดปFญหาตามมา และอีกประการคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะส�งผลให�เกิดการ

เปลี่ยนแปลงขององค?การด�วย ไม�ว�าจะเป6นโครงสร�างการบริหารขององค?การและข้ันตอนการ

ดําเนินงาน นอกจากการเปลี่ยนแปลงแล�วระดับการยอมรับเปNาหมายของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายก็มี

ส�วนสําคัญเช�นกัน ซ่ึงหากสามารถหาแนวทางให�ผู�ปฏิบัติ หรือผู�เก่ียวข�องระดับล�างเข�ามามีส�วนร�วมใน

การกําหนดนโยบายก็จะทําให�นโยบายได�รับการยอมรับมากข้ึน (Goss and associated, 1971) 

อย�างไรก็ตาม การท่ีผู�ปฏิบัติยอมรับไม�สามารถประกันได�ว�าปFญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะ

หมดไป จากแผนภาพท่ี 2 ทําให�เกิดนโยบายท้ังสิ้น 4 ประเภท โดยนโยบายท่ีพบมากท่ีสุดมักจะเป6น 

“นโยบายท่ีมีการเปลี่ยนปลงมากและได�รับการยอมรับน�อย” และ “นโยบายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน�อย

และได�รับการยอมรับมาก” ซ่ึงความสัมพันธ?ดังกล�าวเป6นไปในแนวทางท่ีสมเหตุสมผลอยู�แล�วส�วน

นโยบายอีกสองประเภทท่ีเหลือนั้นสามารถพบได�เหมือนกัน จากท่ีแวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�

ค�นพบความสัมพันธ?ดังกล�าว ทําให�ท้ังสองต้ัง สมมติฐานข้ึนว�า “การนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบ

ความสําเร็จได�ต�อเม่ือนโยบายนั้นทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน�อย ในขณะท่ีระดับการยอมรับ

เปNาหมายของนโยบายมีอยู�สูง ในทางกลับกัน หากนโยบายนั้นทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก และ

เปNาหมายของนโยบายนั้นไม�ค�อยได�รับการยอมรับ ก็จะทําให�การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นล�มเหลวได�”

(Van Meter and Van Horn, 1975 p. 462) นอกจากนี้ แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ยังได�ต้ัง
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ข�อสังเกตว�า นโยบายท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก แต�ก็ได�รับการยอมรับในเปNาหมายนั้นสูงก็มี

แนวโน�มว�าจะเกิดความสําเร็จในการไปปฏิบัติมากกว�านโยบายท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงน�อย แต�

การยอมรับในเปNาหมายของนโยบายก็น�อยตามไปด�วย ดังนั้น แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น จึงสรุปได�

ว�า ปFจจัยท่ีสงผลกระทบต�อการนํานโยบายไปปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ระดับการยอมรับเปNาหมายของ

นโยบาย มากกว�าระดับของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

    เพ่ือเป6นการพิสูจน?สมมติฐานดังกล�าว แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�ทําการ

ทดสอบปFจจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยได�พัฒนาตัวแบบทางทฤษฎีท่ี

ใช�ในการพิสูจน?สมมติฐานข้ึนมา ดังรายละเอียดท่ีจะกล�าวต�อไปนี้ 

    ตัวแบบของแวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ประกอบไปด�วยตัวแปรท้ังสิ้น 6 ตัวแปร 

ซ่ึงเชื่อมโยงระหว�างนโยบาย (Policy) และสมรรถนะ (Performance) ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตัว

แบบนี้ยังแสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ?ระหว�างตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ีมีต�อกัน 

และความสัมพันธ?ของตัวแปรอิสระท่ีมีต�อตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซ่ึงได�รับการพิสูจน?ใน

เชิงประจักษ?แล�ว ตัวแปรอิสระท่ีอยู�ในตัวแบบนี้ประกอบไปด�วยตัวแปร และสามารถแสดงแผนภาพท่ี 

2.2 ได�ดังนี้ 
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 มาตรฐานและวัตถุประสงคEของนโยบาย 

 มาตรฐานและวัตถุประสงค?ของนโยบายเป6นปFจจัยสําคัญท่ีจะตัดสินว�านโยบายมี

สมรรถนะมากน�อยเพียงใด การกําหนดตัวชี้วัดของสมรรถนะของนโยบายเป6นสิ่งสําคัญท่ีจะต�องทํา

เป6นอันดับแรก นั่นคือ มาตรฐานและวัตถุประสงค?ของนโยบายจะต�องสอดคล�องกับความเป6นจริง ใน

บางกรณีมาตรฐานและวัตถุประสงค?ของนโยบายอาจสามารถสังเกตและวัดได�ง�าย เช�น ในกรณีของ

นโยบายการสร�างงานในเมืองโอ�คแลนด?ท่ีศึกษาโดยเพรสแมนและวิลดัฟสก้ี อาจสังเกตว�านโยบาย

ประสบความสําเร็จหรือไม� จากจํานวนงานท่ีได�สร�างข้ึน หรือหาหลักฐานจากผู�ท่ีได�ถูกว�าจ�าง หรือดู

จากความก�าวหน�าของโครงการหรืองานท่ีเก่ียวข�องก็ได� แต�ในบางกรณีการวัดสมรรถนะของนโยบายก็

อาจทําได�ยากเช�นกัน หากนโยบายนั้นมีมาตรฐานหรือวัตถุประสงค?ท่ีคลุมเครือหรือขัดแย�งกันเอง โดย

สรุปแล�วมาตรฐานและวัตถุประสงค?ของนโยบายเป6นตัวแปรท่ีจะต�องกําหนดข้ึนอย�างชัดเจน เพราะ

การนํานโยบายไปปฏิบัติไม�สามารถทราบได�ว�าสําเร็จหรือล�มเหลวหากปราศจากเปNาหมายและ

ข�อกําหนดท่ีชัดเจน (Pressman and Wildavsky, 1973) 

 ทรัพยากรของนโยบาย 

 นอกจากนโยบายจะต�องมีเปNาหมาย วัตถุประสงค? และตัวชี้วัดท่ีเป6นมาตรฐานแล�ว 

นโยบายยังประกอบไปด�วยทรัพยากร ซ่ึงความหมายรวมถึงเงินงบประมาณ และแรงกระตุ�นสนับสนุน

อ่ืนๆ เพ่ือช�วยให�การนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผล อย�างไรก็ตาม จากการศึกษาของมาร?ธา

เดอร?ธิค ในนโยบายการสร�างเมืองใหม� (Martha Derthick, 1972 p. 87) ได�พบว�าปFจจัยด�าน

ทรัพยากรท่ีสําคัญมากท่ีสุดท่ีส�งผลให�นโยบายประสบความสําเร็จ คือ การช�วยเหลือและสนับสนุนจาก

หน�วยงานของรัฐ มากกว�าการให�งบประมาณท่ีเพียงพอ 

    การสื่อสารระหว�างองค?การและกิจกรรมส�งเสริมการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

    การนํานโยบายไปปฏิบัติต�องอาศัยการสื่อสารของเปNาหมายและวัตถุประสงค?ไป

ยังหน�วยงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องในทุกลําดับชั้นขององค?การเนื่องจากสื่อสารเป6นกระบวนการท่ีมีความ

ซับซ�อนอยู�ในตัวเองอยู�แล�ว และผู�สื่อสารเองก็เป6นอุปสรรคสําคัญในการสร�างให�เกิดบิดเบือนเปNาหมาย

และวัตถุประสงค?ดังกล�าว การสื่อสารท่ีสร�างให�เกิดความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะต�องมี

ความชัดเจน (Clarity) ความเท่ียงตรง (Accuracy) และสมํ่าเสมอ (Consistency) ในระหว�าง

กระบวนการสื่อสาร 
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    การสื่อสารระหว�างองค?การมีความสําคัญต�อการนํานโยบายไปปฏิบัติเป6นอย�าง

มาก อันประกอบด�วยกิจกรรมกระตุ�นและสนับสนุนท่ีสําคัญ 2 ลักษณะคือ   

    1) การให�คําแนะนําด�านเทคนิคและความช�วยเหลือโดยหน�วยงานระดับบน เพ่ือ

ช�วยเหลือให�หน�วยงานระดับล�างดําเนินการตามท่ีต�องการ 

                       2) หน�วยงานระดับบนอาจพิจารณาให�การสนับสนุนได�หลายรูปแบบ ท้ังเป6นผล

ด�านลบและบวกต�อหน�วยงานระดับล�าง 

 แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�นําแนวคิดของเอตซิโอนี่ (Etzioni, 1961 p. 5-8) 

เก่ียวกับเรื่องอํานาจท่ีมีอยู�สามชนิด คือ อํานาจให�กรใช�กฎระเบียบเป6นตัวบังคับ (Coercive Power) 

อํานาจในการให�รางวัลตอบแทน (Remunerative Power) และอํานาจท่ีมาจากมาตรการท่ีเป6น

บรรทัดฐาน (Normative Power) มาใช�ในการกระตุ�นผู�ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การสื่อสารดังกล�าว

อาจมีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทุกระดับเข�ามามีส�วนร�วมในโครงการหรือนโยบายด�วย หรือในรูปของการ

ท่ีผู�กําหนดนโยบายสร�างให�เกิดความร�วมมือระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทุกระดับโดยให�การ

สนับสนุนด�านงบประมาณในการบริหาร หรือให�บริการด�านเทคนิค บุคลากร หรือการวิจัย 

 ลักษณะขององค?การท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�ให�ข�อสังเกตถึงลักษณะขององค?การท่ีนํานโยบายไป

ปฏิบัติว�ามี 2 องค?ประกอบคือ  

 1) ลักษณะโครงสร�างอย�างเป6นทางการขององค?การ 

 2) ลักษณะอย�างไม�เป6นทางการของบุคลากรในองค?การ ท้ังสองยังได�เสนอลักษณะ

ของหน�วยงานท่ีส�งผลต�อสมรรถนะของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด�วย 

 1.1) ปริมาณและความสามารถของบุคลากรในหน�วยงาน  

 1.2) ระดับของการควบคุมท่ีเป6นลําดับชั้นในการติดสินใจและดําเนินการ  

 1.3) ทรัพยากรทางการเมืองของหน�วยงาน เช�น แรงสนับสนุนจากผู�บริหารหรือ

นักการเมือง  

 1.4) ความสามารถในการยืนหยัดของหน�วยงาน  

 1.5) ระดับของการสื่อสารแบบเปPด เช�น การมีเครือข�ายการสื่อสารท่ีเป6นอิสระ  

 1.6) การเชื่อมโยงอย�างเป6นทางการและไม�เป6นทางการของผู�กําหนดนโยบายและผู�ท่ี

เก่ียวข�องในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเง่ือนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
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      แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น กล�าวว�า สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท่ี

ส�งผลกระทบต�อการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป6นปFจจัยท่ีเม่ือก�อนไม�ได�มีผู�ให�ความสนใจศึกษา 

แต�ก็เป6นท่ีทราบกันอย�างกว�างขวางว�า เง่ือนไขและทรัพยากรด�านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีผล

สําคัญต�อการนํานโยบายไปปฏิบัติอย�างมากท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม 

 ความร�วมมือหรือการตอบสนองของผู�นํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ความเข�าใจของผู�นํานโยบายไปปฏิบัตินั้นมีส�วนสําคัญและถือว�าเป6นปFจจัยท่ีส�งผลต�อ

ผลลัพธ?ของนโยบายมากท่ีสุดปFจจัยหนึ่ง องค?ประกอบของปFจจัยนี้เน�นไปท่ีตัวผู�ปฏิบัติ ซ่ึงมี 3 ประการ

คือ  

 1) การรับรู�และความเข�าใจของผู�ปฏิบัติท่ีมีต�อนโยบาย     

 2) ทิศทางในการตอบสนองต�อนโยบายของผู�ปฏิบัติ                                   

 3) ระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู�ปฏิบัติ 

 ซ่ึงท้ังสามประการเป6นเง่ือนไขท่ีมีอยู�ในตัวผู�ปฏิบัติทุกคน นโยบายจะไม�ประสบ

ความสําเร็จได�ถ�าหากเปNาหมายและวัตถุประสงค?ของนโยบายได�รับการปฏิเสธจากผู�ปฏิบัติต้ังแต�ต�น 

สาเหตุอาจมาจากาการท่ีเปNาหมายและวัตถุประสงค?นั้นขัดต�อค�านิยมในตัวผู�ปฏิบัติ หรือขัดแย�งต�อ

ผลประโยชน?หรือความสนใจของผู�ปฏิบัติ ซ่ึงสามารถแก�ไขได�โดยการให�ผู�ปฏิบัติเข�ามามีส�วนร�วมใน

การต้ังเปNาหมายและวัตถุประสงค?ของนโยบายต้ังแต�เริ่มต�น 

       ตัวแบบท่ีแวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น พัฒนาข้ึนนี้ เม่ือพิจารณาถึงตัวแปรท้ัง 6 

ตัวแปรแล�ว จะดูเป6นตัวแบบท่ีคงท่ี (Static) แต�ในความเป6นจริง กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น

เป6นกระบวนการท่ีมีการเคลื่อนไหว (Dynamic) ตลอดเวลา ดังนั้น หากต�องการศึกษาการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติจะต�องทําการศึกษาในทุกข้ันตอนของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ และความสัมพันธ?

ของตัวแปรต�างๆ ในหลายช�วงเวลา 

        แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�กล�าวถึงความสัมพันธ?ท่ีเกิดข้ึนระหว�างตัวแปร

ของการนํานโยบายไปปฏิบัติไว�มากมาย ได�แก� ตัวแปรมาตรฐานและวัตถุประสงค?ของนโยบาย ถึงแม�

จะไม�ใช�ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ?โดยตรงกันสมรรถนะของนโยบาย แต�ก็เป6นตัวแปรท่ีสําคัญใน

กระบวนการสื่อสารระหว�างองค?การและผู�ปฏิบัติ ซ่ึงหากผู�ปฏิบัติมีความเข�าใจและให�การยอมรับใน

วัตถุประสงค?ของนโยบายอาจทําให�นโยบายนั้นถูกนําไปปฏิบัติอย�างราบรื่นก็เป6นได� นอกจากนี้ ผู�
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กําหนดนโยบายอาจนํากิจกรมเพ่ือช�วยกระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติมีความรู�ความเข�าใจในวัตถุประสงค?ของ

นโยบายหรือใช�อํานาจอย�างเหมาะสมเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติดําเนินการตามท่ีต�องการ 

 ชนิดและทรัพยากรท่ีมีอยู�ของนโยบายนั้นจะส�งผลโดยตรงต�อกระบวนการสื่อสาร 

และกิจกรรมการส�งเสริมการให�ความช�วยเหลือทางเทคนิคและการให�บริการอ่ืนๆ อาจสามารถทําได�

แค�ในช�วงต�นของการตัดสินใจในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความเพียงพอของทรัพยากรทางการการเงิน

และทรัพยากรอ่ืนๆ จะสร�างให�เกิดความต�องการ (Demand) ในการทําให�นโยบายเกิดความสําเร็จใน

การนําไปปฏิบัติ สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจะส�งผลไปยังลักษณะของ

หน�วยงานท่ีทําให�หน�าท่ีปฏิบัติการยอมรับของผู�ปฏิบัติ และตัวสมรรถนะของนโยบายด�วย ท้ังนี้

เนื่องจากสภาพแวดล�อมของหน�วยงาน ซ่ึงทําให�ผู�ปฏิบัติดําเนินการตามโดยไม�ต�องได�รับการยอมรับ

จากตัวผู�ปฏิบัติเองมากนัก นอกจากนี้ปFจจัยด�านสภาพแวดล�อมยังมีผลกระทบโดยตรงต�อการ

ให�บริการสาธารณะด�วย 

  ลักษณะของหน�วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติจะส�งผลกระทบต�อผู�ปฏิบัติงาน เพราะ

หน�วยงานจะมีเครือข�ายการสื่อสาร ระดับของการควบคุมลําดับชั้น และรูปแบบของผู�นํา ซ่ึงใช�อํานาจ

ในการทําให�ผู�ปฏิบัติดําเนินงานไปยังทิศทางท่ีตนต�องการต�างกัน 

 โดยสรุปแล�ว แวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�ต้ังข�อสังเกตสําคัญในการนําตัวแบบไป

ใช�อธิบายปรากฏการณ?ต�างๆ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติไว� 3 ประการคือ 

 1) กระบวนการสื่อสารถือได�ว�าเป6นตัวเชื่อมโยงระหว�างมาตรฐานและวัตถุประสงค?

ของนโยบาย การสื่อสารระหว�างหน�วยงานและกิจกรรมการส�งเสริม ลักษณะของหน�วยงานท่ีนํา

นโยบายไปปฏิบัติ และการยอมรับในตัวผู�ปฏิบัติ โดยแวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�ยกตัวอย�างของ

การปฏิรูปกฎหมายด�านการศึกษาในปL 1965 ว�ามีความจําเป6นท่ีจะต�องทําให�เกิดการเข�าถึงของ

นโยบายไปยังโรงเรียนต�างๆ จึงจะประสบความสําเร็จได�    

 2) ปFญหาด�านความสามารถแวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�กล�าวว�าความสําเร็จของ

การนํานโยบายไปปฏิบัติเก่ียวข�องกับความสามารถของหน�วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติว�าสามารถ

ปฏิบัติตามนโยบายได�หรือไม� ปFญหาด�านความสามารถนี้เก่ียวข�องกับตัวแปร 4 ประการ ได�แก� 

ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสารและกิจกรรมส�งเสริม ลักษณะของหน�วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

และสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยท้ังสองได�ยกตัวอย�างการศึกษาของเดอร?ธิค

(Derthick, 1972) ในนโยบายการสร�างเมืองใหม�ของประธานาธิบดีจอห?นสัน ซ่ึงจากการศึกษาของ
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เดอร?ธิค พบว�า หน�วยงานไม�สามารถท่ีจะนําท่ีดินท่ีเหลือไปขายในราคาถูกได� เนื่องจากขัดต�อกฎหมาย 

และยังไม�สามารถนําทรัพยากรและแรงสนับสนุนท่ีมีอยู�มาดําเนินการให�เกิดผลสําเร็จได�  

3) ความขัดแย�งในการปฏิบัติงานความขัดแย�งในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู�ปฏิบัติไม�ยอมรับในสิ่งท่ี

ต�องทํา ปFญหานี้จะเก่ียวข�องกับตัวแปรต�างๆ ได�แก� ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสารและกิจกรรม

การส�งเสริมลักษณะของหน�วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ และสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

โดยแวน มีเตอร? และแวน ฮอร?น ได�ยกตัวอย�างในกรณีของความขัดแย�งระหว�างประธานาธิบดีเคนเนด้ี

และกองทัพเรือ เก่ียวกับวิกฤติการณ?ด�านอาวุธในคิวบา ซ่ึงเกิดความล�มเหลวในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติเพราะผู�ปฏิบัติ(กองทัพเรือ) ไม�เห็นด�วยกับนโยบายของประธานาธิบดี (Allison, 1971) 

 Ira Sharkanskyให�นิยามนโยบายสาธารณะไว�ว�า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมท่ีกระทํา

โดยรัฐบาล ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของรัฐบาล อาทิเช�น การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ 

และการก�อสร�างทางหลวงโดยรัฐ รวมท้ังข�อกําหนดและระเบียบในการควบคุมและกํากับการดําเนิน

กิจกรรมของปFจเจกบุคคลและนิติบุคคลท้ังมวล ตลอดจนการดําเนินงานของหน�วยงานของรัฐ อาทิ

เช�น การรักษาความสงบเรียบร�อยของตํารวจ การตรวจสอบราคาสินค�า การควบคุมการจําหน�ายยา

และอาหาร นอกจากนี้ นโยบายสาธารณะยังหมายรวมถึงการเฉลิมฉลองของรัฐพิธีต�างๆ อาทิ ครอบคุ

ลมกิจกรรมฉลองวันชาติ วันกองทัพ วันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค?พระประมุข นโยบายสาธารณะ 

นอกจากจะครอบคลุมกิจกรรมภายในประเทศท้ังหมดแล�ว ยังครอบคลุมกิจกรรมต�างประเทศท้ังหมด

อีกด�วย อาทิเช�น นโยบายการค�าระหว�างประเทศ ความร�วมมือกับองค?การระหว�างประเทศ การ

รวมตัวเป6นกลุ�มองค?การระหว�างประเทศและความสัมพันธ?ระหว�างประเทศ (Ira Sharkansky,1970 

p. 1)           

          การวิเคราะห?จากแนวความคิดของ Sharkanskyจะเห็นได�ว�า Sharkanskyพยายามจะสื่อ

ความหมายของนโยบายสาธารณะในลักษณะท่ีเป6นรูปธรรม เข�าใจง�าย กล�าวคือ กิจกรรมใดๆก็ตามท่ี

รัฐบาลกระทํา ไม�ว�าจะเป6นกิจกรรมภายในประเทศหรือระหว�างประเทศ ถือเป6นนโยบายสาธารณะ

ท้ังสิ้น ภายใต�ความหมายนี้จะไม�ครอบคลุมสิ่งท่ีรัฐบาลเพียงแต�พูดหรือต้ังใจจะทํา หรือสิ่งท่ีรัฐบาล

ตัดสินใจไม�กระทํา นอกจากนี้ Sharkanskyยังมิได�เน�นถึงเปNาหมายของกิจกรรมท่ีรัฐบาลกระทํา และ

ทําไมต�องกระทํา หรือกิจกรรมท่ีรัฐบาลกระทําเก่ียวข�องกับความต�องการของประชาชนหรือค�านิยม

ของสังคมอย�างไร          

 กล�าวโดยสรุป นโยบายสาธารณะตามความหมายของ Sharkanskyจะมีลักษณะเป6นงาน
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กิจวัตร (routines) ของรัฐบาลในด�านต�างๆ ท่ีรัฐบาลโดยท่ัวไปจะต�องกระทํา เป6นความหมายสั้นๆ 

เป6นรูปธรรมและเข�าใจง�าย แต�อาจจะขาดสาระสําคัญบางประการท่ีจําเป6นจะต�องขยายความให�

ชัดเจน เพ่ือความเข�าใจท่ีครบถ�วนสมบูรณ?ยิ่งข้ึน      

  Thomas R. Dye ให�ความหมายไว�ว�า นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งท่ีรัฐบาลเลือกจะ

กระทําหรือไม�กระทํา ในส�วนท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําจะครอบคลุมกิจกรรมต�างๆ ท้ังหมดของ

รัฐบาล ท้ังกิจกรรมท่ีเป6นกิจวัตรและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในบางโอกาส อาทิเช�น การควบคุมความขัดแข�ง

ท่ีเกิดข้ึนในสังคมและความพยายามในการขจัดความขัดแย�งกับสังคมอ่ืนๆ เป6นต�น และมีวัตถุประสงค?

ให�กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําบรรลุเปNาหมายด�วยดี ในการให�บริการแก�สมาชิกในสังคม 

  การท่ีรัฐบาลเก็บเงินจากประชาชนในรูปแบบของภาษีอากรต�างๆ ทําให�นโยบาย

สาธารณะมีผลในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในลักษณะต�างๆ อีกด�วย อาทิเช�น การท่ีรัฐบาล

เก็บภาษีสินค�าฟุDมเฟTอยในอัตราสูง ทําให�ประชาชนบริโภคสินค�าฟุDมเฟTอยน�อยลง หรือการท่ีรัฐบาล

ยกเว�นการเก็บภาสินค�าท่ีจําเป6นบางประการ ทําให�ประชาชนบริโภคสินค�าเหล�านั้นมากข้ึน เป6นต�น

  ในส�วนท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม�กระทําก็ถือว�าเป6นสาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ 

อาทิเช�น การท่ีรัฐบาลบางหระเทศยกเลิกนโยบายการเกณฑ?ทหาร นั่นคือ รัฐบาลเลือกท่ีจะไม�บังคับใช�

ชายฉกรรจ?ทุกคนต�องเป6นทหารรับใช�ชาติ แต�เปลี่ยนไปรับสมัครตามความสมัครใจของประชาชน ทํา

ให�รัฐบาลได�สมาชิกองกองทัพท่ีมีความเต็มใจท่ีจะทําหน�าท่ีปNองกันประเทศอย�างแท�จริง หรือการท่ี

รัฐบาลเลือกท่ีจะไม�ใช�นโยบายประกันการว�างงานของประชาชน ทําให�ประชาชนท่ีตกงานไม�มีโอกาส

ไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาล ทําให�ประชาชนท่ีตกงานอาจดํารงชีวิตอยู�ด�วยความยากลําบาก ดังนั้น สิ่ง

ท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม�กระทํา อาจส�งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ต�อประชาชนด�วย การเลือกท่ี

จะไม�กระทําของรัฐบาลจึงเป6นส�วนสําคัญของนโยบายสาธารณะไม�ด�อยไปกว�าส�วนท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะ

กระทําเช�นกัน          

        วิเคราะห?ความหมายของนโยบายสาธารณะจากแนวความคิดของ Dye จะเห็นว�า มี

ส�วนท่ีคล�ายคลึงกับแนวความคิดของ Sharkansky ในส�วนแรก คือ สิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําซ่ึงก็

คือ กิจกรรมท่ีกระทําโดยรัฐบาล นั่นเอง ส�วนท่ีแตกต�างและมีความสําคัญคือ ส�วนท่ี Dye ระบุว�าสิ่งท่ี

รัฐบาลเลือกท่ีเลือกท่ีจะไม�กระทําถือเป6นโยบายสาธารณะด�วย ในขณะท่ีแนวความคิดของ 

Sharkansky มิได�กล�าวถึงประเด็นนี้แต�อย�างใด ความแตกต�างดังกล�าวชี้ให�เห็นอย�างสําคัญว�าแนวคิด

ของ Dye เก่ียวกับความหมายของนโยบายสาธารณะมีความครอบคลุมปรากฏการณ?ท่ีเป6นจริง
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มากกว�าแนวความคิดของ Sharkansky ท้ังนี้เพราะการท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไม�กระทํา ล�วน

มีผลกระทบต�อวิถีการดํารงชีวิตประชาชนท้ังสิ้น ในบางกรณี การท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม�กระทําอาจ

ส�งผลกระทบให�การพัฒนาประเทศล�าหลักก็ได� อาทิเช�น การท่ีรัฐบาลบางประเทศโดยเฉพาะประเทศ

ด�อยพัฒนาหรือประเทศกําลังพัฒนาเลือกท่ีจะไม�ใช�นโยบายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปL ย�อมก�อให�เกิด

ความแตกต�างกับประเทศท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะใช�นโยบายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปL เพราะการท่ีรัฐบาล

เลือกท่ีจะใช�นโยบายการศึกษาภาคบังคม 9 ปL ย�อมเป6นหลักประกันว�า เยาวชนทุกคนจะต�องได�รับ

การศึกษาอย�างน�อย 9 ปL ตามท่ีกฎหมายกําหนด และในการดําเนินนโยบายดังกล�าว รัฐบาลจะต�อง

จัดสรรงบประมาณรองรับการขยายบริการทางการศึกษา ท้ังเรื่องบุคลากร อาคารสถานท่ีและอุปกรณ?

การเรียนต�างๆ ให�เพียงพอตามกฎหมายกําหนด เพราะการปฏิบัติหมายถึง การจัดการศึกษาฟรีให�กับ

เยาวชนได�รับการพัฒนาให�เป6นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะเป6นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ

ต�อไป ส�วนประเทศท่ีเลือกจะไม�ใช�นโยบายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปL รัฐบาลก็ไม�จําเป6นจะต�องด้ินรน

ขวนขวายในการจัดหางบประมาณมารองรับการให�บริการการศึกษาแก�เยาวชนให�ครบถ�วนถึง 9 ปL 

รัฐบาลอาจจะจัดการบริการการศึกษาอย�างเสมอภาค รัฐบาลอาจใช�วิธีการสอบแข�งขันเพ่ือคัดเลือก

เฉพาะเยาวชนบางส�วนท่ีสอบผ�านจึงจะมีโอกาสได�เข�าศึกษาต�อ ทําให�เยาวชนอีกจํานวนมากหมด

โอกาส และการท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม�ใช�นโยบายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปL รัฐบาลยังใช�สิทธิท่ีจะเก็บ

ค�าศึกษาจากผู�ปกครองท่ีต�องการจะส�งบุตรหลานเข�าศึกษาต�อได�อีกด�วย หรือรัฐบาลอาจอนุญาตให�

เอกชนจัดบริการเหล�านี้ด�วย โดยเอกชนสามารถเรียกเก็บค�าบริการได�ตามความเหมาะสม การท่ี

รัฐบาลเลือกท่ีจะไม�ใช�นโยบายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปL เช�นนี้ จะส�งผลกระทบให�เกิดความไม�เสมอ

ภาคในหมู�เยาวชน กล�าวคือ จะมีเฉพาะเยาวชนท่ีมีความสามารถสูงและครอบครัวมีความสามารถทาง

เศรษฐกิจเพียงพอท่ีจะสนับสนุนเท�านั้น จึงจะมีโอกาสได�รับการศึกษา 9 ปL และมีโอกาสท่ีจะได�รับ

การศึกษาระดับสูงต�อไปอีก ในท่ีสุดจะกลายเป6นชนชั้นอภิสิทธิ์ส�วนน�อยของสังคม ในขณะท่ีครอบครัว

ท่ียากจนจะไม�มีโอกาสใช�บริการเหล�านี้ บุตรหลานของประชาชนท่ียากจนก็จะกลายเป6นบุคคลท่ีด�อย

คุณภาพของสังคม เพราะขาดโอกาสท่ีจะได�รับการพัฒนาให�เป6นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะส�งผลให�

ศักยภาพการพัฒนาประเทศตกตํ่าตามไปด�วย ดังท่ีปรากฏอยู�ในประเทศด�อยพัฒนาโดยท่ัวไป ดังนั้น

จึงสรุปได�ว�าการท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม�กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถือว�าเป6นนโยบายสาธารณะท่ีส�งผลกระทบ

อย�างสําคัญต�อการพัฒนาประเทศด�วยเช�นกัน(Thomas R. Dye,1984 p. 1-3)    
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 James E. Anderson ให�ทัศนะเก่ียวกับนโยบายสาธารณะไว�ว�า นโยบายสาธารณะคือแนว

ทางการปฏิบัติหรือการกระทําซ่ึงมีองค?การกอบหลายประการได�แก� ผู�ปฏิบัติหรือชุดของผู�กระทําท่ี

จะต�องรับผิดชอบในการแก�ไขปFญหาท่ีเก่ียวข�องของสังคม โดยมีจุดมุ�งหมายชัดเจนว�า สิ่งใดท่ีจะต�อง

กระทําให�สําเร็จ มิใช�สิ่งท่ีรัฐบาลเพียงแต�ตั้งใจจะกระทําหรือเสนอให�กระทําเท�านั้น เป6นการจําแนกให�

เห็นความแตกต�างท่ีชัดเจนระหว�างนโยบายกับการตัดสินใจของรัฐบาล ซ่ึงเป6นประเด็นสําคัญระหว�าง

การเลือกทางเลือกท่ีต�องเปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives)  กล�าวคือ การตัดสินใจของ

รัฐบาลอาจแสดงออกถึงความต้ังใจหรือข�อเสนอของรัฐบาลท่ีจะกระทําเท�านั้น โดยในความจริงอาจไม�

เกิดการกระทําข้ึนเลยก็ได� แต�ในด�านนโยบายสาธารณะนั้นจะต�องปรากฏการกระทําท่ีมีจุดมุ�งหมาย

ชัดเจนนโยบายสาธารณะอาจได�รับการพัฒนาโดยหน�วยงานของรัฐหรือข�าราชการ พรรคการเมือง 

นักการเมือง หรือองค?การเอกชนท่ีอาจมีอิทธิพลต�อการพัฒนานโยบายของรัฐก็ได� Anderson จําแนก

ให�เห็นว�านโยบายสาธารณะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้      

 1) นิยามของนโยบายสาธารณะจะต�องเชื่อมโยงระหว�างนโยบายสาธารณะกับการกระทําให�

บรรลุเปNาหมาย มากกว�าการกําหนดให�เป6นไปตามโอกาสท่ีจะเป6นไปได� นโยบายสาธารณภายใต�ระบบ

การเมืองสมัยใหม�มิได�เสนอข้ึนลอยๆ แต�ถูกกําหนดเพ่ือบรรลุเปNาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงหรือก�อให�เกิด

ผลลัพธ?ท่ีชัดเจน ถึงแม�ว�านโยบายสาธารณะจะไม�ประสบความสําเร็จเสมอไปก็ตาม แต�ข�อเสนอ

นโยบายเฉพาะเจาะจง เพ่ือบรรลุเปNาหมายเฉพาะอย�างใดอย�างหนึ่ง อาทิเช�น เพ่ือการเพ่ิมรายได�แก�

เกษตรกร รัฐบาลอาจให�การอุดหนุนการเกษตร และควบคุมการผลิต เพ่ือมิให�ผลผลิตล�นตลาด 

โครงการนี้อาจช�วยให�เกษตรบางส�วนได�รับรายได�เพ่ิมข้ึน แต�มิใช�เกษตรกรท้ังหมด 

 2) นโยบายสาธารณะประกอบด�วยจํานวนชุด (courses) หรือแบบแผน (patterns) ของการ

กระทําท่ีดําเนินการโดยหน�วยงานของรัฐอย�างต�อเนื่องมากกว�าการแบ�งแยกหรือการใช�ดุลยพินิจ

ตัดสินใจเฉพาะกรณี นโยบายสาธารณะครอบคลุมไม�แต�เพียงการตัดสินใจผ�านกฎหมายหรือการ

กําหนดระเบียบสําหรับกรณีบางกรณีเท�านั้น แต�หมายรวมถึงการตัดสินใจท่ีเป6นผลผลิตตามมาโดยมุ�ง

ท่ีจะก�อให�เกิดการบังคับใช� (enforcement) ให�เป6นไปตามกฏระเบียบท่ีกําหนดไว�อาทิเช�น นโยบาย

เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมาย ปL ค.ศ. 1970 ของ

สหรัฐอเมริกา มิได�กําหนดข้ึนเพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยตามวิชาชีพ 

ค.ศ. 1970 แต�เป6นการพิจารณากําหนดข้ึนเพ่ือส�งเสริมให�การปฏิบัติเป6นไปโดยสมบูรณ?โดยการออก

กฎระเบียบต�างๆ เพ่ือส�งเสริมให�เกิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอย�างแท�จริงโดยครอบคลุมท้ัง



39 
 

ระเบียบการบริหาร การตีความ การตัดสินใจของตุลาการ การอธิบายรายละเอียด และการ

ประยุกต?ใช�ให�สอดคล�องกับสถานการณ?เฉพาะโดยตรง 

 3) นโยบายสาธารณะเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองต�อความต�องการนโยบาย (policy demands) 

ของประชาชน หรือต�อผู�ท่ีอ�างถึงสิ่งท่ีต�องกระทําหรือไม�กระทํา ต�อประเด็นสาธารณะบางประเด็นท่ี

นําเสนอโดยเอกชนอ่ืน ๆ ตัวแทนกลุ�มผลประโยชน? หรือข�าราชการหน�วยอ่ืน ๆ ต�อข�าราชการหรือ

หน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในแต�ละเรื่องให�เกิดการกระทําตามข�อเรียกร�อง คําประกาศนโยบาย ใน

ลักษณะหนึ่งก็คือการแสดงออกท่ีเป6นทางการ หรือการระบุความชัดเจนของนโยบายสาธารณะ

รูปธรรมของคําประกาศเหล�านี้ ได�แก� พระราชบัญญัติมติคณะรัฐมนตรี พระราชกําหนด กฎกระทรวง 

ระเบียบปฏิบัติ หรือความเห็นของตุลาการรวมท้ังคําประกาศหรือคําปราศรัยของผู�นํารัฐบาลโดยระบุ

ถึงความต้ังใจของรัฐบาล เปNาหมายและสิ่งท่ีต�องการกระทําให�ปรากฎเป6นจริง 

         4) นโยบายสาธารณะเก่ียวข�องกับสิ่งท่ีรัฐบาลจะต�องกระทําจริง ๆ มิใช�แต�เพียงเรื่องท่ีต้ังใจจะ

กระทํา หรือสิ่งท่ีรัฐบาลเพียงแต�พูดว�าจะกระทําเท�านั้น ในประเด็นนี้จะพิจารณาหรือให�ความสนใจ

เก่ียวกับผลลัพธ?จากการกระทําของรัฐบาลเป6นสําคัญ เพราะถ�าไม�มีการกระทําก็จะไม�มีผลลัพธ?เกิดข้ึน

แต�อย�างใด 

         5) นโยบายสาธารณะอาจมีลักษณะทางบวกหรือทางลบก็ได� (positive or negative) 

กล�าวคือ นโยบายบางนโยบายอาจกําหนดข้ึนเพ่ือแก�ไขปFญหาของประชาชนให�บรรลุผล อาทิเช�น

นโยบายกําจัดขยะโดยใช�เตาเผาปลอดมลพิษ เป6นต�น ลักษณะนโยบายเช�นนี้ถือเป6นนโยบายทางบวก 

แต�ในบางกรณีหน�วยงานของรัฐอาจตัดสินใจไม�กระทําอะไรเลย ท้ัง ๆ ท่ีเป6นเรื่องท่ีควรจะกระทํา อาทิ

เช�น การกําหนดให�เทศบาลทุกเขตต�องจัดทําหรือเตรียมแผนจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียในเขตชุมชน

เทศบาล เป6นต�น การไม�กระทําดังกล�าวถือว�าเป6นนโยบายทางลบ เพราะจะทําให�เกิดผลกระทบต�อ

คุณภาพสิ่งแวดล�อมของชุมชนเทศบาลท้ังในปFจจุบันและอนาคตมากข้ึน 

         6) นโยบายสาธารณะในฐานะท่ีเป6นนโยบายทางบวก โดยท่ัวไปจะปรากฎในลักษณะของ

กฎหมายหรือคําสั่งท่ีชอบด�วยกฎหมาย อาทิเช�น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายควบคุมการนําเข�า

สินค�า และกฎหมายควบคุมความเร็วของรถยนต?บนทางด�วน เป6นต�น หากผู�ใดฝDาฝTนกฎหมายเหล�านี้ 

จะต�องถูกปรับหรือถูกลงโทษ ซ่ึงหมายความว�า นโยบายสาธารณะมีผลบังคับให�ประชาชนปฏิบัติตาม

กฎหมายในขณะท่ีเอกชนไม�มีอํานาจดังกล�าว 
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            วิเคราะห?ความหมายของนโยบายสาธารณะจากแนวความคิดของ Anderson จะเห็นได�ว�ามี

ส�วนท่ีแตกต�างจากแนวความคิดของ Dye อย�างขัดเจนคือ ส�วนท่ี Anderson มิได�ให�ความหมาย

ครอบคลุมถึงสิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม�กระทํา ซ่ึงเป6นส�วนท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งส�วนหนึ่งดังได�กล�าวไว�

แล�ว สําหรับประเด็นท่ีเป6นจุดเด�นตามความหมายของ Anderson คือ ส�วนท่ี Anderson ระบุว�า การ

กระทําของรัฐบาลท่ีเรียกว�านโยบายสาธารณะจะต�องมีจุดมุ�งหมายชัดเจนว�า สิ่งใดท่ีจะต�องกระทําให�

สําเร็จ และจําแนกให�เห็นความแตกต�างระหว�างนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจของรัฐบาลว�า 

นโยบายสาธารณะจะหมายถึงสิ่งท่ีรัฐบาลลงมือกระทําอย�างเป6นรูปธรรมแล�วเท�านั้นส�วนการตัดสินใจ

ของรัฐบาลอาจเป6นเพียงการแสดงความต้ังใจท่ีจะกระทําหรือข�อเสนอท่ีจะกระทําแต�อาจมิได�ลงมือ

กระทําก็ได� (James E. Anderson, 1994 p. 5-6)   

            นอกจากนี้ Anderson ยังชี้ให�เห็นถึงบทบาทของบุคคลและองค?กรต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ

การพัฒนานโยบายสาธารณะท้ังทางตรงและทางอ�อม รวมท้ังการจําแนกลักษณะสําคัญของนโยบาย

สาธารณะให�ผู�ศึกษาเข�าใจอย�างละเอียดชัดเจน ซ่ึงเป6นประโยชน?อย�างยิ่งสําหรับผู�ท่ีเริ่มต�นศึกษาเรื่อง

นโยบายสาธารณะ 

           Kennet Prewitt and SidneyVerbaให�ทัศนะเก่ียวกับนโยบายสาธารณะไว�ว�า นโยบาย

สาธารณะ คือ พันธะสัญญาระยะยาวในการดําเนินกิจกรรมอย�างเป6นแบบแผนของรัฐบาล โดยมุ�งถึง

สิ่งท่ีรัฐบาลกระทําจริงมากกว�าสิ่งท่ีรัฐบาลพูด Prewitt และ Verba เห็นว�า เพ่ือการทําความเข�าใจต�อ

นโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย�างชัดเจน ประชาชนจะต�องติดตามการบัญญัติกฎหมายของฝDายนิติ

บัญญัติอย�างใกล�ชิด รวมท้ังกฎกระทรวงและระเบียบปฏิบัติต�าง ๆ ท่ีฝDายบริหารนํามาใช�ในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติให�ปรากฏเป6นจริงในกรณีเฉพาะของกฎหมายแต�ละกรณี ซ่ึงแต�ละข้ันตอนล�วนมี

ความสําคัญท้ังสิ้น ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

 1.ข้ันตอนของการบัญญัติกฎหมาย : ฝDายนิติบัญญัติผ�านพระราชบัญญัติควบคุม

มลพิษในเขตชุมชน 

 2. ข้ันตอนการบริหาร : หน�วยควบคุมมลพิษจะต�องกําหนดกฎระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติ เพ่ือทําให�กฎหมายมีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยต�องระบุให�ชัดเจนว�า ในอากาศจะมี

ปริมาณฝุDนได�เท�าไหร� และจะให�เวลานานเท�าใดแกผู�ทําให�เกิดมลพิษท่ีจะปฏิบัติให�เป6นไปตามกฎหมาย 

 3.ข้ันตอนการปฏิบัติ : เจ�าหน�าท่ีจะต�องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ?สําหรับ

ตรวจสอบปริมาณฝุDนในอากาศในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ถ�าผลไม�เป6นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด
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เจ�าหน�าท่ีจะต�องกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งตามท่ีกฎหมายระบุไว� เพ่ือให�กฎหมายมีผลบังคับใช�

อย�างแท�จริง 

 Prewitt และ Verba ยังให�ข�อคิดไว�ด�วยว�า ถ�าประชาชนเน�นแต�การอ�านกฎหมาย 

โดยมิได�ติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายแต�ละกรณี ประชาชนอาจจะ

ไม�เข�าใจว�ามีอะไรเกิดข้ึนจริงตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม� ดังนั้น ประชาชนจึงควรติดตามดู

กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบให�ชัดเจนด�วย ถึงแม�กระนั้นก็ตาม ประชาชนก็

อาจจะยังไม�รู�ว�าอะไรเกิดข้ึน เพราะผลท่ีต�องการข้ึนอยู�กับผลการปฏิบัติท่ีแท�จริง ดังนั้นจึงเป6นเรื่องท่ี

ประชาชนจะต�องสนใจคือ ผลลัพธ?ของการนํานโยบายไปปฏิบัติด�วย จึงจะม่ันใจได�ว�า นโยบายนั้น

ได�ผลหรือไม� เพราะอะไร 

 วิเคราะห?ความหมายของนโยบายสาธารณะ จากแนวความคิดของ Prewitt และ 

Verbaจะเห็นได�ว�าเป6นความพยายามท่ีจะอธิบายนโยบายสาธารณะ ในลักษณะท่ีเป6นความสัมพันธ?กับ

ประชาชนว�า จะทําอะไรบ�างเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน ซ่ึงพันธะสัญญาดังกล�าว

จะต�องมีลักษณะต�อเนื่องยาวนาน เพ่ือให�ม่ันใจว�า พันธะสัญญาดังกล�าวจะถูกนําไปปฏิบัติให�ปรากฎ

เป6นจริง 

 Prewitt และ Verba ระบุไว�อย�างชัดเจนว�า นโยบายสาธารณะมีลักษณะเป6น

กระบวนการ โดยเริ่มต้ังแต�ข้ันตอนการบัญญัติกฎหมาย การบริหาร และการปฏิบัติ เพ่ือให�เข�าใจ

กระบวนการนโยบายสาธารณะอย�างชัดเจน ประชาชนควรสนใจติดตามการประกาศใช�นโยบาย

สาธารณะของรัฐบาลต้ังแต�เริ่มต�น คือ การบัญญัติกฎหมาย จนกระท่ังเกิดผลลัพธ?ของนโยบาย เพ่ือให�

ม่ันใจว�าผลจากการนํานโยบายไปปฏิบัติเป6นไปตามจุดมุ�งหมายแห�งพันธะสัญญาท่ีรัฐบาลให�ไว�หรือไม� 

 แนวความคิดของ Prewitt และ Verba สอดคล�องกับแนวความคิดของ Anderson 

ในส�วนท่ีมุ�งเน�นสิ่งท่ีรัฐบาลกระทํามากกว�าท่ีรัฐบาลพูด และมิได�กล�าวถึงสิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไม�

กระทํา ซ่ึงเป6นส�วนท่ีแตกต�างอย�างสําคัญกับแนวความคิดของ Dye 

 กล�าวโดยสรุป ความหมายของนโยบายสาธารณะตามแนวคิดของ Prewitt และ 

Verbaค�อนข�างจะกระชับและเฉพาะเจาะจงโดยมุ�งศึกษาสัญญาระยะยาวท่ีรัฐบาลมีต�อประชาชน

พันธะสัญญาดังกล�าวแสดงออกในรูปแบบของกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหน�วยท่ี

จะต�องรับผิดชอบ การนําไปปฏิบัติให�ปรากฏเป6นจริงตามจุดมุ�งหมายของกฎหมาย 

(Kennet Prewitt and Sidney Verba 1983, p. 652-653 ) 
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 Carl J. Friedrich ให�ทัศนะไว�ว�า นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข�อเสนอเก่ียวกับ

การกระทําของบุคคล กลุ�มบุคคล หรือรัฐบาล ภายใต�สิ่งแวดล�อมท่ีประกอบไปด�วยปFญหา อุปสรรค 

(obstacles) และโอกาส (opportunity) ซ่ึงนโยบายถูกนําเสนอเพ่ือนําไปใช�ประโยชน?ในการแก�ไข

ปFญหาของประชาชน โดยมุ�งท่ีจะกระทําให�บรรลุเปNาหมายหรือกระทําให�วัตถุประสงค?ปรากฎเป6นจริง 

นอกจากนี้ นโยบายสาธารณะจะต�องประกอบด�วยแนวความคิดท่ีสําคัญเก่ียวกับเปNาประสงค? (goal) 

วัตถุประสงค? (objective) หรือจุดมุ�งหมาย (purpose) ของสิ่งท่ีรัฐบาลกระทํา (Carl J. 

Friedrich1963,p.70) 

 Friedrich เน�นให�เห็นความแตกต�างระหว�างกิจกรรมเฉพาะของรัฐบาลกับกิจกรรม

หรือโครงการของรัฐบาลท่ีเรียกว�า นโยบายสาธารณะ โดยกล�าวว�า กิจกรรมท่ีจะเรียกว�า นโยบายได�

นั้น จะต�องมีเปNาประสงค?เป6นองค?ประกอบสําคัญ หากกิจกรรมใดไม�มุ�งเน�นการบรรลุเปNาประสงค? ไม�

เรียกว�านโยบายสาธารณะ 

 โดยท่ัวไปมักสรุปกันว�า สิ่ ง ท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทํา ย�อมมีเปNาประสงค? 

วัตถุประสงค? หรือจุดมุ�งหมาย แต�เปNาประสงค?ดังกล�าวมีความจําเป6นและความสําคัญมากน�อยเพียงใด 

 วิเคราะห?ความหมายของนโยบายสาธารณะจากแนวความคิดของ Friedrich จะเห็น

ได�ว�า Friedrich พยายามจะจําแนกให�เห็นว�ากิจกรรมต�าง ๆ ท่ีรัฐกระทํานั้นมิใช�นโยบายสาธารณะ

ท้ังหมด กิจกรรมท่ีเรียกว�านโยบายสาธารณะจะต�องประกอบด�วย เปNาประสงค? วัตถุประสงค? หรือ

จุดมุ�งหมายท่ี ต�องการจะบรรลุให�ชัดเจน ส�วนกิจกรรมท่ีขาดองค?ประกอบดังกล�าวไม�ถือว�าเป6น

นโยบายสาธารณะ โดย Friedrich เน�นว�า ถึงแม�โดยท่ัวไปจะสรุปกันว�า กิจกรรมต�าง ๆ ของรัฐบาล

ย�อมมีเปNาประสงค? วัตถุประสงค?หรือจุดมุ�งหมาย แต�ต�องพิจารณาด�วยว�า เปNาประสงค?ดังกล�าวมี

ความสําคัญมากน�อยเพียงใด อาทิเช�น การจัดพิธีเฉลิมฉลองนักกีฬาของชาติท่ีได�รับเหรียญทองจาก

การแข�งขันกีฬาโอลิมปPก แม�จะมีเปNาประสงค?ในการให�กําลังใจและยกย�องนักกีฬาท่ีทําชื่อเสียงให�

ประเทศชาติ แต�ตามทัศนะของ Friedrich กิจกรรมเช�นนี้อาจไม�เรียกว�า นโยบายสาธารณะ เพราะ

มิได�สะท�อนถึงเปNาประสงค?สําคัญในการแก�ไขปFญหาของประชาชน แนวความคิดของ Friedrich ใน

ส�วนนี้จึงแตกต�างจากแนวความคิดของ Sharkanskyและ Dye อย�างชัดเจน แต�จะมีลักษณะ

สอดคล�องกับแนวความคิดของ Anderson และ Prewitt และ Verbaท่ีพิจารณานโยบายสาธารณะใน

ลักษณะท่ีเป6นชุดของการกระทํา หรือกฎหมายท่ีจะต�องนําไปปฏิบัติให�บรรลุผลสําเร็จตามเปNาประสงค?

ท่ีต�องการ 
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 David Easton ให�ทัศนะว�านโยบายสาธารณะ หมายถึง อํานาจในการจัดสรร

ค�านิยมของสังคมท้ังมวลและผู�ท่ีมีอํานาจในการจัดสรร ก็คือ รัฐบาลและสิ่งท่ีรัฐบาลตัดสินใจท่ีจะ

กระทําหรือไม�กระทําเป6นผลมาจาก “การจัดสรรค�านิยมของสังคม”(David Easton 1953, p.129) 

 นอกจากนี้ Easton ยังได�ขยายความว�า บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมของระบบ

การเมือง (political system) ซ่ึงเป6นบุคคลท่ีมีอํานาจสั่งการ (authorities) ได�แก� ผู�อาวุโสทาง

การเมือง ฝDายบริการ ฝDายนิติบัญญัติ ตุลาการ นักบริหาร ท่ีปรึกษาประมุขของประเทศ และผู�นํา

ทางการเมืองอ่ืน ๆ ซ่ึงเป6นบุคคลท่ีเป6นท่ีรู�จักและยอมรับในระบบการเมืองบุคคลเหล�านี้เป6นผู�มี

บทบาทท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายให�สอดคล�องกับค�านิยมของสังคม โดยได�รับการยอมรับใน

ฐานะเป6นผู�มีอํานาจโดยชอบด�วยกฎหมาย(Easton 1965, p. 212) 

 วิเคราะห?ความหมายของนโยบายสาธารณะตามแนวความคิดของ Easton สามารถ

จําแนกองค?ประกอบสําคัญได�หลายประการคือ ประการแรก นโยบายสาธารณะเป6นสิ่งท่ีรัฐบาล

ตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม�กระทําซ่ึงมีความครอบคลุมกว�างขวางทํานองเดียวกับแนวความคิดของ 

Dye ดังได�กล�าวมาแล�ว ประการท่ีสอง การตัดสินใจท่ีจะกระทําของรัฐบาลเป6นผลมาจากการจัดสรร

ค�านิยมของสังคม ในประเด็นนี้นับว�ามีความสําคัญมาก เพราะ Easton ชี้ให�เห็นถึงความสัมพันธ?

ระหว�างผู�ตัดสินใจนโยบายกับประชาชนในสังคม กล�าวคือ การตัดสินใจนโยบายใด ๆ ของรัฐบาล

จะต�องคํานึงถึงค�านิยมและระบบความเชื่อของประชาชนในสังคมเป6นสําคัญ ท้ังนี้เพราะสิ่งท่ีรัฐบาล

ตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม�กระทําสิ่งใด จะมีผลในทางปฏิบัติและจะต�องสอดคล�องกับค�านิยมของ

ประชาชนในสังคม หากการตัดสินใจของรัฐบาลไม�สอดคล�องกับค�านิยมของประชาชนในสังคม

นโยบายของรัฐบาลอาจมีอุปสรรคได�รับการปฏิเสธหรือขัดขวางจากประชาชน เพราะขัดต�อระบบ

ความเชื่อและค�านิยมของสังคมท่ีสั่งสมสืบทอดกันมาเป6นเวลาช�านาน ในบางกรณีอาจก�อให�เกิดการ

ต�อต�านอย�างรุนแรงจนเป6นเหตุให�เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ได� อาทิเช�น ในสังคมท่ีประชาชนส�วน

ใหญ�นับถือศาสนาคาธอลิค รัฐบาลจะต�องตระหนักว�านโยบายการทําแท�งเสรีไม�สอดคล�องกับระบบ

ความเชื่อและค�านิยมของประชาชนในสังคม ดังนั้น รัฐบาลจะต�องเลือกท่ีจะไม�ประกาศใช�นโยบายทํา

แท�งเสรีอย�างเด็ดขาด มิฉะนั้น จะได�รับการต�อต�านคัดค�านจากประชาชนอย�างกว�างขวางหรือนโยบาย

เก่ียวกับสวัสดิการของประชาชนในสังคมท่ีมีระดับการพัฒนาสูง ประชาชนจะคาดหวังว�ารัฐบาล

จะต�องจัดสวัสดิการเพ่ือเป6นหลักประกันในการดํารงชีวิตของประชาชนอย�างมีคุณภาพ ท้ังนี้เพราะ

ประชาชนได�ยินยอมชําระภาษีท่ีมาจากหยาดเหง่ือแรงงานของตนให�กับรัฐบาลด�วยดี รัฐบาลจึงสมควร
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ท่ีจะต�องนําภาษีเหล�านั้นมาใช�ให�เป6นประโยชน?ต�อประชาชน รัฐบาลจึงต�องตัดสินใจท่ีจะกําหนด

นโยบายสวัสดิการสังคมให�สอดคล�องกับฐานะทางการเงินของรัฐบาลและความต�องการของประชาชน 

มิฉะนั้นประชาชนอาจรวมตัวกันเรียกร�อง เพ่ือผลักดันให�รัฐบาลเร�งรัดตัดสินใจกําหนดนโยบาย

สวัสดิการสังคม หากรัฐบาลไม�ปฏิบัติตามอาจมีผลต�ออนาคตการดํารงอยู�ของรัฐบาล ดังนั้น จึงกล�าว

ได�ว�าค�านิยมของสังคมมีอิทธิพลอย�างสําคัญต�อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล แนวความคิดใน

ประเด็นนี้ของ Easton จึงมีลักษณะโดดเด�นท่ีสะท�อนความเป6นจริงได�อย�างชัดเจน ประการท่ีสาม ผู�มี

อํานาจในการตัดสินใจท่ีจะกําหนดนโยบายว�าอะไรควรจะกระทําหรือไม�กระทํา คือ รัฐบาลและผู�มี

อํานาจตามกฎหมาย ท้ังฝDายนิติบัญญัติ ฝDายตุลาการ ประมุขของประเทศ และผู�นําทางการเมือง 

ประเด็นนี้ชี้ให�เห็นว�าอํานาจในการจัดสรรคุณค�าหรือค�านิยมทางสังคมข้ึนอยู�กับผู�ท่ีมีอํานาจโดยชอบ

ด�วยกฎหมาย โดยบุคคลเหล�านี้เป6นผู�รับผิดชอบโดยตรงท่ีจะบัญญัติกฎหมายใด ๆ หรือไม�บัญญัติ

กฎหมายใด ๆ ให�เป6นไปตามค�านิยมของสังคมในแต�ละช�วงเวลา 

 แม�ว�า Easton จะมิได�กล�าวถึงเปNาประสงค? วัตถุประสงค? หรือจุดมุ�งหมายของ

รัฐบาลท่ีจะต�องกระทําให�บรรลุผลสําเร็จ แต�การให�ความหมายเชื่อมโยกับค�านิยมของสังคม ก็มี

ลักษณะท่ีสะท�อนถึงเปNาประสงค?และความต�องการของประชาชนอยู�ในตัวเองเช�นกัน 

 Heinz EulauandKennett Prewitt ให�ทัศนะว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง การ

ตัดสินใจท่ีมีจุดยืนของรัฐบาล (standing decision) ซ่ึงจะต�องมีการกระทําท่ีต�อเนื่องสมํ่าเสมอ หรือ

กล�าวอีกนัยหนึ่ง นโยบายสาธารณะ คือ การตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมีพันธะผูกพันในการ

ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง (consistency and repetitiveness)(Heinz Eulau and Kennett 

Prewitt 1973,  p. 465) 

 อย�างไรก็ตาม Eulauและ Prewitt ให�ข�อสังเกตไว�ว�า ประชาชนจะพบนโยบาย

สาธารณะภายใต�ความหมายดังกล�าวได�มากน�อยแค�ไหน เพราะมีกิจกรรมของรัฐบาลจํานวนไม�น�อยท่ี

ไม�มีการดําเนินการอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ 

 วิเคราะห?ความหมายของนโยบายสาธารณะตามแนวความคิดของ Eulauและ 

Prewitt จะเห็นได�ว�า เป6นการให�ความหมายท่ีค�อนข�างกระชับโดยมุ�งเน�นประเด็นสําคัญเพียง 2 

ประเด็น คือ ประเด็นแรก นโยบายสาธารณะ คือ การตัดสินใจท่ีมีจุดยืนของรัฐบาลในการดําเนิน

กิจกรรมต�าง ๆ ของรัฐ ในประเด็นนี้อาจขยายความได�ว�า การตัดสินใจท่ีมีจุดยืนมีความหมาย

ครอบคลุมถึงการตัดสินใจในนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลจะต�องมีจุดมุ�งหมายชัดเจนในการตอบสนอง
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ความต�องการของประชาชนและการตัดสินใจนโยบายดังกล�าวจะต�องมีความมุ�งม่ันท่ีจะกระทําให�

ประสบความสําเร็จ การตัดสินใจท่ีมีจุดยืนของรัฐบาลอาจจะครอบคลุม ท้ังการตัดสินใจท่ีจะกระทํา

หรือไม�กระทําสิ่งใดด�วยก็ได� ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงประโยชน?และความต�องการของประชาชนเป6นท่ีต้ัง 

ดังนั้น คําว�า “การตัดสินใจท่ีมีจุดยืน” จึงเป6นคําท่ีกระชับ แต�มีความหมายครอบคลุมกว�างขวาง 

เพราะรัฐบาลจะต�องมีจุดยืนท่ีม่ันคงในการสร�างสรรค?ระโยชน?สุขให�กับประชาชน มิฉะนั้น รัฐบาลก็ไม�

อาจดํารงอยู�ได�เพราะขาดความศรัทธาของประชาชน ประเด็นท่ีสอง ซ่ึง Eulauและ Prewitt ให�

ความสําคัญไม�น�อยกว�าประเด็นแรกคือ ความสําคัญของการกระทําอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง 

เพ่ือให�ม่ันใจว�านโยบายนั้นจะนําไปสู�การบรรลุเปNาประสงค?ท่ีพึงปรารถนา เพราะการตัดสินใจนโยบาย

ใด ๆ ไปแล�ว แต�รัฐบาลไม�มีความจริงจังท่ีจะกระทําอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง ก็ยากท่ีจะประสบ

ความสําเร็จซ่ึง Eulauและ Prewitt ให�ข�อสังเกตไว�ว�า อาจมีรัฐบาลจํานวนมากท่ีไม�สนใจท่ีจะ

ดําเนินการสานต�อนโยบายให�ปรากฎเป6นจริง หรือเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู�นําองค?การ นโยบาย

อาจถูกเปลี่ยนแปลงไปด�วยโดยรัฐบาลใหม�หรือผู�นําองค?การคนใหม�อาจจะไม�ให�ความสนใจกับนโยบาย

ท่ีปฏิบัติมาก�อน แต�ต�องการจะผลักดันนโยบายใหม�ของตน เป6นต�น ลักษณะเหล�านี้อาจนําไปสู�การ

สูญเสียทรัพยากรท่ีได�ใช�ไปแล�ว แต�ประชาชนยังไม�ได�รับประโยชน?เต็มท่ี และจะส�งผลให�การพัฒนา

ประเทศมีลักษณะเดินหน�าถอยหลังอยู�ตลอดเวลา อาทิเช�น นโยบายการปฏิรูปท่ีดินของประเทศไทย 

หากพิจารณาในด�านความต�อเนื่องอย�างสมํ่าเสมอตามความหมายของ Eulauและ Prewitt จะเห็นได�

ชัดเจนว�า ต้ังแต�ประกาศใช�พระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมาต้ังแต�ปL พ.ศ.2518 

จนกระท่ังถึงปFจจุบัน ปรากฎว�า การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมของไทยยังไม�ก�าวหน�าไปถึงไหน 

ท้ังๆ ท่ีเวลาล�วงเลยมากว�า 20 ปLแล�ว และปFญหาการไร�ท่ีดินทํากินของเกษตรกรก็ยังเป6นปFญหาใหญ�

อยู�ทุกวันนี้ ท้ังนี้เพราะการดําเนินงานท่ีไม�สมํ่าเสมอต�อเนื่อง บางรัฐบาลผู�นําให�ความสนใจมาก 

นโยบายนี้ก็ได�รับการเอาใจใส�มากหน�อย แต�บางรัฐบาลไม�ให�ความสนใจ นโยบายนี้ก็ไม�มีการปฏิบัติ 

เจ�าหน�าท่ีสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมก็ไม�ต�องทําอะไร ลักษณะนโยบายท่ีไม�มีการ

ดําเนินการอย�างสมํ่าเสมอต�อเนื่อง หากผู�ใดสนใจติดตามศึกษาจะพบว�ามีอยู�มากมาย ซ่ึงก�อให�เกิด

ความเสียหายต�อทรัพยากรของชาติและการพัฒนาประเทศเป6นอย�างยิ่งจึงกล�าวได�ว�า สาระสําคัญใน

เรื่องพันธะผูกพันของรัฐบาลท่ีจะต�องกระทําอย�างสมํ่าเสมอต�อเนื่องของนโยบายสาธารณะตามทัศนะ

ของ Eulauและ Prewitt ได�สื่อความหมายท่ีมีคุณค�าต�อการศึกษาและทําความเข�าใจเรื่องนโยบาย

สาธารณะเป6นอย�างยิ่ง 
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 Hugh Hecloให�ทัศนะว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง ชุดของการกระทําของ

รัฐบาลหรือสิ่งท่ีรัฐบาลไม�กระทํามากกว�าการตัดสินใจหรือการกระทําท่ีเฉพาะเจาะจงของรัฐบาล หรือ

ในอีกทางหนึ่งอาจหมายถึง สิ่งท่ีรัฐบาลตกลงใจท่ีจะกระทําจริง ๆ โดย ประกอบไปด�วยชุดของการ

กระทําท่ีเป6นระบบท่ีจะนําไปสู�การบรรลุเปNาหมายท่ีพึงปรารถนา(Hugh Heclo1972, p. 85) 

 อย�างไรก็ตาม Hecloให�ข�อสังเกตไว�ว�า ปFญหาในการนิยามนโยบายสาธารณะนั้น 

นักวิเคราะห?แต�ละคนอาจจะให�นิยามแตกต�างกันไปตามทัศนะของแต�ละคน นิยามของคนหนึ่งอาจ

ไม�ได�รับการยอมรับจากอีกคนหนึ่ง แต�ในท่ีสุด ความหมายของนโยบายสาธารณะจะกล�าวให�ง�ายก็คือ 

“สิ่งท่ีข�าพเจ�าได�กล�าวไว�นั่นเอง” 

 วิเคราะห?ความหมายของนโยบายสาธารณะตามแนวความคิดของ Heclo จะพบว�า 

Hecloให�ความสําคัญกับกิจกรรมของรัฐบาลว�า จะจัดเป6นนโยบายสาธารณะหรือไม�ข้ึนอยู�กับลักษณะ

ของกิจกรรมท่ีต�องมีลักษณะเป6นชุดของการกระทําหรือไม�กระทํา มิใช�การกระทําอย�างใดอย�างหนึ่ง

เป6นการเฉพาะเจาะจงเพียงอย�างเดียว แสดงให�เห็นว�าตามแนวความคิดของ Heclo เรื่องนโยบาย

สาธารณะเป6นเรื่องสําคัญและเรื่องใหญ� ไม�สามารถจะใช�การกระทําเพียงอย�างใดอย�างหนึ่งให�ประสบ

ผลสําเร็จได� จําเป6นจะต�องอาศัยการกระทําหลาย ๆ อย�างประกอบกันเป6นชุดของการกระทํา จึงจะ

เรียกว�าได�ว�าเป6นนโยบายสาธารณะ นิยามของ Heclo ให�ความหมายท่ีค�อนข�างจํากัดเม่ือเปรียบเทียบ

กับแนวความคิดอ่ืน ๆ ท่ีได�กล�าวมาแล�ว 

 อย�างไรก็ตาม Heclo ได�ให�ข�อสังเกตเก่ียวกับปFญหาการนิยามนโยบายสาธารณะไว�

อย�างน�าสนใจว�า ข้ึนอยู�กับทัศนะของนักวิเคราะห?นโยบายแต�ละคนว�าจะมีความเห็นอย�างไร โดยแต�

ละคนอาจจะเห็นแตกต�างกัน หรืออาจไม�ยอมรับความเห็นของผู�อ่ืน และสรุปบนพ้ืนฐานของธรรมชาติ

มนุษย?โดยท่ัวไปว�า ในท่ีสุดแล�วแต�ละคนก็จะเห็นว�า “ความคิดเห็นของตนนั้นถูกต�อง” 

 แต�ในฐานะของผู�สนใจศึกษานโยบายสาธารณะ ผู�เขียนอาจไม�เห็นด�วยกับข�อสรุป

ของ Hecloเสียทีเดียว แม�จะยอมรับว�ามนุษย?เรามีธรรมชาติเช�นนั้น ท้ังนี้เพราะผู�สนใจศึกษานโยบาย

สาธารณะท่ีมีเหตุผลจะต�องให�คําอธิบายได�ว�า นิยามของนักคิดเรื่องนโยบายสาธารณะแต�ละคนให�

สาระสําคัญและความเข�าใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะท่ีสอดคล�องกับความเป6นจริง และมีความ

ครอบคลุมกว�างขวางแค�ไหน คงเป6นเรื่อง�ายท่ีแต�ละคนจะคิดว�าความคิดของตนถูกต�อง ซ่ึงไม�ใช�

ประเด็นสําคัญ ประเด็นสําคัญคือ ผู�อ่ืนหรือผู�สนใจศึกษาส�วนใหญ�เขาคิดเห็นอย�างไรเก่ียวกับนิยาม

ของคุณ 
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 Mark Considine ให�ทัศนะว�า นโยบายสาธารณะมีความหมายในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งหรือหลาย ๆ ลักษณะดังต�อไปนี้ 

 ประการแรก การกําหนดความชัดเจนของค�านิยมและความต้ังใจของสังคม (Values 

and intentions) 

 ประการท่ีสอง พันธะผูกพันในการจัดสรรงบประมาณและบริการแก�ประชาชน 

 ประการท่ีสาม ให�สิทธิและเอกสิทธิ์แก�ประชาชน (Rights and entitlements) 

 โดยนัยดังกล�าว นโยบายสาธารณะมีความหมายครอบคลุมการกระทําท่ีเกิดจากการ

ใช�อํานาจของรัฐท่ีจะผูกมัดการใช�ทรัพยากรของสังคมในการสนับสนุนค�านิยมท่ีพึงปรารถนาของสังคม 

(Preserred Value) 

 นอกจากนี้ Considine ยังระบุด�วยว�า ผู�กําหนดนโยบายสาธารณะโดยท่ัวไปก็คือ

นักการเมืองท่ีสําคัญและข�าราชการท่ีมีอํานาจในการสั่งการสถาบันต�าง ๆ ให�ความเห็นชอบต�อการ

ตัดสินใจหรือต�อโครงการของตน 

 วิเคราะห?ความหมายของนโยบายสาธารณะตามแนวความคิดของ Considine จะ

เห็นได�ว�า มีส�วนท่ีสอดคล�องกับแนวความคิดของ Easton ในเรื่องของความสัมพันธ?ระหว�างกิจกรรม

ของรัฐและค�านิยมของสังคมโดย Considine ระบุชัดเจนว�า นโยบายสาธารณะจะต�องมีจุดมุ�งหมายท่ี

ชัดเจนในการใช�ทรัพยากรของรัฐเพ่ือตอบสนองค�านิยมของสังคมและถือว�าเป6นพันธะผูกพันท่ีสําคัญ

ยิ่งด�วย อาทิเช�น นโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปL เป6น 9 ปL การประกาศใช�นโยบายเช�นนี้ 

รัฐบาลจะต�องจัดสรรงบประมาณให�เพียงพอต�อการขยายบริการทางการศึกษาแก�เยาวชนให�ครบ 9 ปL 

โดยเยาวชนจะต�องได�รับโอกาสอย�างเท�าเทียมกันท่ีจะได�รับการศึกษาฟรี 9 ปL ตามนโยบายของรัฐบาล

ผลจากนโยบายนี้จะส�งเสริมความเสมอภาคทางสังคมมากข้ึน เพราะการศึกษาเป6นกลไกสําคัญในการ

ขจัดความแตกต�างทางชนชั้น ซ่ึงจะนําไปสู�ความเสมอภาคทางสังคมท่ีเป6นจริง ยิ่งประชาชมในสังคมมี

ระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงข้ึนมากเท�าใด ความเสมอภาคทางสังคมก็จะปรากฎเป6นจริงมากข้ึนเท�านั้น 

และสังคมท่ีศิวิไลซ?ท้ังหลายต�างยอมรับว�า ความเสมอภาคทางสังคมเป6นค�านิยมท่ีพึงปรารถนาของ

สังคม และการท่ีเยาวชนได�รับการศึกษาฟรีถึง 9 ปL ย�อมถือได�ว�าเป6นเอกสิทธิ์สําคัญท่ีเยาชนได�รับจาก

นโยบายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปL ของรัฐบาล 

 ในส�วนของผู�มี อํานาจในการกําหนดนโยบายซ่ึง Considine ระบุไว�อย�างชัดเจนว�า 

ได�แก� นักการเมืองท่ีสําคัญและข�าราชการท่ีมีอํานาจสั่งการของหน�วยงานต�าง ๆ ของรัฐ แม�
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Considine จะมิได�รับอิทธิพลมาจากใครก็ตาม แต�เม่ือวิเคราะห?ประกอบกับสาระสําคัญของนโยบาย

สาธารณะตามความหมายของ Considine จะพบว�า ผู�มีอํานาจในการกําหนดนโยบายเหล�านี้จะต�อง

กําหนดนโยบายให�สอดคล�องกับค�านิยมอันเป6นท่ีปรารถนาของสังคม อาทิเช�น นโยบายการให�สิทธิ

หรือเอกสิทธิ์แก�ทหารผ�านศึกในการใช�บริการคมนาคมของรัฐ โดยเสียค�าโดยสารในอัตราครึ่งราคา 

เป6นต�น สิทธิหรือเอกสิทธิ์ดังกล�าวก็เพ่ือแสดงออกถึงการตอบแทนความอุทิศเสียสละของทหารผ�านศึก

ท่ีได�เสี่ยงชีวิตเพ่ือรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ สิทธิและเอกสิทธิ์ดังกล�าวแท�จริงเป6นผลมาจาก

ค�านิยมของสังคมท่ีมีต�อทหารผ�านศึกนั่นเอง(Mark Considine1994, p. 3-6) 

 Fred MFrohockให�ทัศนะว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึงแบบแผนของการกระทํา

เพ่ือแก�ไขปFญหาความขัดแย�งหรือการให�สิ่งตอบแทนสําหรับความร�วมมือของประชาชน โดยมีลักษณะ

ท่ีสําคัญ คือ  

 ประการแรก นโยบายสาธารณะ คือ การกระทําทางสังคม (social practice) มิใช�

กรณีเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับคนคนเดียวหรือเหตุการณ?เฉพาะบุคคล 

 ประการท่ีสอง นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งท่ีเป6นโอกาสซ่ึงเกิดข้ึนจากความต�องการ

ของประชาชน อาจเป6นความต�องการในการขจัดความขัดแย�งหรือการกําหนด ผลตอบแทนสําหรับ

การกระทําร�วมกัน 

 วิเคราะห?ความหมายของนโยบายสาธารณะตามแนวความคิดของ Frohockจะเห็น

ได�ว�าเป6นแนวความคิดท่ีพยายามจําแนกกิจกรรมของรัฐบาลให�ชัดเจนว�า กิจกรรมท่ีถือว�าเป6นนโยบาย

สาธารณะจะต�องเป6นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับประชาชนจํานวนมาก มิใช�บุคคลใดเพียงบุคคลเดียวและ

กิจกรรมดังกล�าวต�องกําหนดเป6นแบบแผนให�ชัดเจน เพ่ือให�มีผลต�อการแก�ไขปFญหาของประชาชน ท้ัง

ในเรื่องของการขจัดความขัดแย�งและการสร�างความร�วมมือในหมู�ประชาชน โดยระบุอย�างชัดเจนว�า 

เป6นเรื่องท่ีต�องเก่ียวข�องกับกิจกรรมทางสังคมเป6นสําคัญ อย�างไรก็ตามความหมายของนโยบาย

สาธารณะตามแนวความคิดของ Frohockมีลักษณะค�อนข�างจํากัดและไม�กระจ�างชัดเม่ือเปรียบเทียบ

กับแนวความคิดอ่ืน ๆ ท่ีได�กล�าว มาแล�ว(Fred M Frohock 1979, p. 11) 

 แนวความคิดอ่ืน ๆ เก่ียวกับความหมายของนโยบายสาธารณะ เนื่องจากการศึกษา

นโยบายสาธารณะได�รับความสนใจอย�างกว�างขวาง ดังนั้นจึงมีผู�ให�ความหมายของนโยบายสาธารณะ

ไว�อีกมากมาย อาทิเช�น 
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 Robert Eystoneให�ความหมายไว�ว�า นโยบายสาธารณะ คือ ความสัมพันธ?ระหว�าง
องค?การของรัฐกับสิ่งแวดล�อมขององค?การ ซ่ึงเป6นความหมายท่ีค�อนข�างกว�างและยากท่ีจะเข�าใจ
ความหมายท่ีแท�จริง เพราะสิ่งแวดล�อมขององค?การอาจจะหมายถึง สิ่งแวดล�อมทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ส�วนองค?การของรัฐอาจมีความหมาย ครอบคลุมองค?การท้ังหมดของรัฐ ส�วนลักษณะ
ของความสัมพันธ?ระหว�างองค?การของรัฐกับสิ่งแวดล�อมขององค?การ ก็อาจมีหลายลักษณะ จึงกล�าวได�
ว�าเป6นความหมายท่ีมิได�ระบุสาระสําคัญของนโยบายสาธารณะอย�างชัดเจน(Robert Eystone1971, 
p. 18) 
 Richard Rose ให�ความหมายไว�ว�า นโยบายสาธารณะ คือ ชุด (course) หรือแบบ

แผน(pattern) ของกิจกรรมของรัฐ (activity) ท่ีมีความต�อเนื่อง เพ่ือก�อให�เกิดผลลัพธ?ท่ีพึงปรารถนา 

ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงมีน้ําหนักมากกว�าการใช�ดุลยพินิจตัดสินใจของรัฐบาลท่ีจะกระทําบางสิ่ง

บางอย�างเท�านั้น เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลในหลายกรณีอาจไม�มีการปฏิบัติท่ีเป6นจริงก็ได� ดังนั้น 

สิ่งท่ี Rose พยายามเน�นให�เห็นความแตกต�างระหว�างการตัดสินใจท่ัว ๆ ไปของรัฐบาลกับกิจกรรม

ของรัฐบาลท่ีถือว�าเป6นนโยบายสาธารณะ ก็คือ การตัดสินใจของรัฐบาลอาจนําไปสู�การกระทําหรือไม�

ก็ได� แต�นโยบายสาธารณะจะต�องนําไปสู�การกระทําเสมอ และการกระทํานั้นต�องมีระบบ มี

กระบวนการท่ีเรียกว�าเป6นชุดของการกระทําหรือแบบแผนของกิจกรรม โดยมีเปNาประสงค?ท่ีจะต�อง

กระทําให�บังเกิดผลลัพธ?ท่ีพึงปรารถนา(Richard Rose 1969, p.53) 

 Harold D. LasswellandAbraham Kaplan ให�ความหมายไว�ว�านโยบาย

สาธารณะ หมายถึง การกําหนดเปNาประสงค? (goals) ค�านิยม (values) และการปฏิบัติ (practices) 

ของโครงการของรัฐ เป6นการระบุอย�างชัดเจนว�า กิจกรรมท่ีเป6นแผนงานหรือโครงการของรัฐท่ีเรียกว�า

นโยบายสาธารณะนั้น จะต�องสดคล�องกับค�านิยมของสังคม รวมถึงแนวทางปฏิบัติท่ีจะทําให�บรรลุ

เปNาหมาย แนวความคิดของ Lasswellและ Kaplan จึงให�ความชัดเจนเก่ียวกับสาระสําคัญของ

นโยบายสาธารณะพอสมควร แม�ว�าจะยังไม�ครอบคลุมสาระสําคัญอีกหลายประเด็นก็ตาม(Harold D. 

Lasswell and Abraham Kaplan 1970, p. 71) 

 G. Allison ให�ความหมายของนโยบายสาธารณะไว�ว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง 

กิจกรรมท่ีกระทําอย�างต�อเนื่องโดยกลุ�มผู�กําหนดนโยบาย ซ่ึงใช�สถาบันทางสังคมท่ีเก่ียวข�องเป6น

ผู�รับผิดชอบในการทําความชัดเจนและการแสดงออกเก่ียวกับค�านิยมในสิ่งต�าง ๆ ท่ีแต�ละสถาบันเห็น

ว�าเป6นสิ่งท่ีพึงปรารถนาของสังคม ความเห็นของ Allison มีความสอดคล�องกับแนวความคิดของ

นักวิชาการหลายท�านท่ีกล�าวมาแล�ว โดย Allison ให�ความสําคัญต�อความต�อเนื่องของกิจกรรมของ
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รัฐบาลและกิจกรรมเหล�านั้นต�องตอบสนองต�อค�านิยมของสังคม โดยมีสถาบันหรือหน�วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวข�องเป6นผู�รับผิดชอบ ซ่ึงยังขาดสาระสําคัญอีกหลายประเด็นเช�นกัน(G. Allison 1971)  

 Robert L. Linebberryให�ทัศนะไว�ว�า นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของการกระทํา

เพ่ือการแก�ไขปFญหาบางประการของสังคมให�บรรลุผล อาจกล�าวได�ว�าเป6นความหมายท่ีค�อนข�าง

กระชับและมุ�งเฉพาะประเด็นการแก�ไขปFญหาบางประการของสังคม ซ่ึงโดยความเป6นจริงนโยบาย

สาธารณะควรจะเก่ียวข�องกับการแก�ไขปFญหาทุกประการของสังคม Lineberryพยายามเน�นให�เห็น

ความสําคัญของลักษณะของกิจกรรมท่ีใช�ในการแก�ไขปFญหาข�องสังคมว�าจะต�องเป6นชุดของกิจกรรม 

กล�าวคือ ต�องเป6นระบบมีกระบวนการท่ีชัดเจนและต�องมีแผนงานหรือโครงการท่ีจําเป6นอย�างครบถ�วน 

เพ่ือให�การปฏิบัติบรรลุเปNาหมายท่ีต�องการ แนวความคิดของ Lineberryคงให�ความชัดเจนเก่ียวกับ

นโยบายสาธารณะได�บางส�วนเท�านั้น(Robert L. Linebberry,1983) 

 James G. March และ Johan P. Olsen (1983) ให�ทัศนะไว�ว�า นโยบายสาธารณะ

เป6นเครื่องมือองรัฐท่ีจะไปสู�การบรรลุเปNาประสงค?ของสังคม นโยบายสาธารณะจึงเป6นเรื่องท่ีเก่ียวข�อง

กับทฤษฎีของการเลือก ( theory of choice) และการศึกษาเก่ียวกับต�นทุนของกิจกรรมของรัฐบาล 

แนวความคิดของ March และ Olsen ชี้ให�เห็นว�า การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ของรัฐบาลเพ่ือบรรลุ

เปNาประสงค?ท่ีพ่ึงปรารถนานั้น อาจมีทางเลือกในการดําเนินการได�หลายทางเลือก ดังนั้นรัฐบาล

จะต�องเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือให�การนําทางเลือกไปปฏิบัติบรรลุผล และการเลือกทาง

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมนั้น จะเก่ียวข�องกับการวิเคราะห?ต�นทุนและผลประโยชน?ของแต�ละทางเลือก เพ่ือ

นํามาเปรียบเทียบในการตัดสินใจเลือก ในประเด็น March และ Olsen ได�ชี้ให�เห็นถึงแนวทางปฏิบัติ

ในการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมว�า จะต�องใช�ความรู�เก่ียวกับการวิเคราะห?ทางเลือกมาเป6นเครื่องมือ 

เป6นการขยายความให�เกิดความเข�าใจความสําคัญของการเลือกและเทคนิคการวิเคราะห?ทางเลือก 

เพ่ือให�ได�ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 Brian W. Hogwood และ Lewis A. Gunn ให�ทัศนะเก่ียวกับความแตกต�าง

ระหว�างนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจว�า นโยบายสาธารณะมีความหมายกว�างกว�าการตัดสินใจ 

นโยบายสาธารณะจะเก่ียวข�องกับชุดของการตัดสินใจมากกว�าการตัดสินใจเฉพาะเรื่องและนโยบาย

สาธารณะจะเก่ียวข�องกับปฏิสัมพันธ?ระหว�างบุคคลจํานวนมาก โดยจะเก่ียวข�องกับการตัดสินใจไม�

มากก็น�อย แนวความคิดของ Hogwood และ Gunn ยืนยันว�า การตัดสินใจเป6นส�วนหนึ่งของนโยบาย

สาธารณะ แต�จะต�องเป6นการตัดสินใจท่ีมีลักษณะเป6นชุดของการตัดสินใจเพราะนโยบายสาธารณะใน
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แต�ละเรื่องจะเก่ียวข�องกับกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการจํานวนมากเสมอ เพราะเป6นเรื่องท่ี

เก่ียวข�องกับความต�องการของประชาชนจํานวนมาก ดังนั้น แนวความคิดของ hogwoodและ Gunn 

จึงให�สาระสําคัญท่ีเป6นประโยชน?ต�อการจําแนกความแตกต�างระหว�างการตัดสินใจ และนโยบาย

สาธารณะอย�างชัดเจน(Brian W. Hogwoodและ Lewis A. Gunn 1984, p. 19) 

          2.1.3 ขอบข&ายการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

            การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป6นข้ันตอนท่ีสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการนโยบาย จึงเป6น

จุดเชื่อมโยงระหว�างกระบวนการกําหนดนโยบาย และกระบวนการประเมินผลนโยบายสามารถแสดง

แผนภาพท่ี 3ได�ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี 2.3 แสดงกระบวนการนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

 ท่ีมา : ถวัลย? วรเทพพุฒิพงษ?, 2537 หน�า 283 

 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป6นข้ันตอนท่ีสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการ

นโยบายแม�มีนโยบายดีแต�ไม�ได�มีการนําไปปฏิบัติก็ไร�ความหมาย 

 2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป6นกระบวนการแปลงนโยบายซ่ึงเป6นแนวทางปฏิบัติ

กว�างๆ ของรัฐบาลเป6นนามธรรม (Abstract) ให�เป6นรูปธรรม (Concrete) ในรูปแผนงานโครงการ 

 3) การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป6นภารกิจท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งของฝDายข�าราชการ

ประจํา 

การกําหนดนโยบาย 
(POLICY FORMULATION) 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(POLICY IMPLEMENTATION) 

การประเมินผลนโยบาย 
(POLICY EVALUATION) 
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 4) การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป6นหลักประกันท่ีสําคัญประการหนึ่งของฝDายการเมือง

ท่ีนโยบายของตนจะได�รับการปฏิบัติจากฝDายข�าราชการประจํา 

Walter Williams’s, 2005เห็นว�าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีจุดเน�นท่ีสําคัญ 1 ประการ คือ 

 1) กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

    1.1) องค?การและสมรรถนะในการบริหาร 

    1.2) ผู�ร�วมงาน 

    1.3) กลยุทธ?ในการนําไปปฏิบัติ 

    1.4) สภาพแวดล�อมภายนอก เช�น การเมือง เศรษฐกิจ   

 สรุป กระบวนการนํานโยบายมีขอบข�ายท้ัง 1ข้ันตอนของกระบวนการนโยบาย

(ถวัลย? วรเทพพุฒิพงษ?, 2537 หน�า 283) 

          2.1.4  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

         ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้น สรุปได�ว�ามีอยู� 2 แนวทาง คือ  

 1.ทฤษฎีส�งผ�านจากบนลงล�าง (Top-down Model)  

                     แนวความคิดนี้นําเอาความคิดระบบทางการเมืองท่ี Easton, David (1971, p.15) 

เป6นแม�แบบในการสร�างแบบจําลอง กล�าวคือ ในส�วนกระบวนการเปลี่ยนปFจจัยนําเข�า (Input) ไปเป6น

ปFจจัยนําออก (Output) คือกระบวนการแปลงรูป (Conversion Process) 

 2 ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติเป6นแบบมองจากล�างข้ึนบน (Bottom-up 

Model) นับเป6นข�อเสนอท่ีตรงกันข�ามกับข�อแรกคือ เป6นการมองการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับ

ล�างสุดนับเป6นข�อเสนอท่ีตรงกันข�ามกับข�อแรก คือ เป6นการมองการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับ

ล�างสุด ดังเช�น คําอธิบายของ Elmore, Richard(1982, p.9)ได�ให�ความสําคัญกับสิ่งต�อไปนี้คือ 

ความสัมพันธ?ซ่ึงกันและกันระหว�างผู�บังคับบัญชา การเชื่อมโยงระหว�างการใช�การควบคุมตามลําดับ

ข้ันกับสภาพความซับซ�อนท่ีเพ่ิมข้ึน การใช�ดุลยพินิจเป6นเครื่องมือในการปรับตัวและการใช�วิธีการ

ต�อรองเป6นเง่ือนไขแรกๆ ท่ีใช�เพ่ือให�เกิดผลในระดับท�องถ่ิน 

 ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะจากล�างข้ึนบนหรืออาจเรียกว�า เป6นการ

วาดภาพย�อนกลับ(Backward Mapping) มีลักษณะดังนี้ 

 1) จุดเริ่มต�นจะเป6นการกําหนดข�อความแสดงถึงพฤติกรรมเป6นการเฉพาะของ

เจ�าหน�าท่ีระดับล�างในกระบวนการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ เม่ือกําหนดพฤติกรรมได�แล�วก็กําหนด
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จุดประสงค? จุดประสงค?แรก คือ แผนการดําเนินงานของหน�วยงาน จากนั้นระบุผลผลิตข้ันสุดท�ายท่ี

เกิดข้ึนจากการทํางาน เม่ือกําหนดเปNาหมายได�แล�ว การวิเคราะห?ก็จะเริ่มจากการตอบคําถามสองข�อ 

คือ ข�อแรก ความสามารถของหน�วยนี้ท่ีจะส�งผลกระทบกับพฤติกรรมท่ีมุ�งหวังอันเป6นเปNาหมายของ

นโยบาย ข�อสอง คือ ความต�องการทรัพยากรประเภทใดเพ่ือให�เกิดผลตามท่ีต�องการ เม่ือมอง

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติต�องระลึกว�าผู�นํานโยบายไปปฏิบัติก็ยังคงยึดมาตรฐานของผู�กําหนด

นโยบาย แต�จะมองมาตรฐานความสําเร็จหรือความล�มเหลวตามเง่ือนไข กล�าวคือ คํานิยามของ

ความสําเร็จมาจากความสามารถของคนท่ีจะไม�มีอิทธิพลของคนอ่ืนในระดับหนึ่งของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ กล�าวคือ การวาดภาพย�อนกลับ ถือว�าเม่ือใดท่ีผู�นั้นอยู�ใกล�ปFญหามากท่ีสุดบุคคลนั้นก็จะมี

ช�องโอกาสท่ีจะมีอิทธิพลต�อการดําเนินงานสูง นอกจากนี้ ความสามารถของระบบท่ีมีความซับซ�อน

ไม�ได�ข้ึนอยู�กับการควบคุมตามลําดับข้ัน แต�ข้ึนอยู�กับการใช�ดุลยพินิจในจุดท่ีมีปFญหาเกิดข้ึน 

 2) องค?การเป6นเครื่องมือสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยต�องมีความเข�าใจ

ลักษณะความซับซ�อนของอํานาจอย�างเป6นทางการซ่ึงเกิดจากความรู�ความสามารถ ทักษะ และการท่ี

อยู�ใกล�ชิดกับปFญหาส�วนนี้จะผลักดันลงไปตามข้ันตอนในองค?การ 

 3) การตัดสินใจด�วยตัวเองของเจ�าหน�าท่ีระดับล�าง (Street Level Discretion)

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน เป6นการท่ีจะสนองตอบต�อความต�องการของประชาชนท่ีมีอยู�สูง เป6นเหตุให�

เจ�าหน�าท่ีระดับล�างเหล�านี้จําต�องสร�างกลไกการสนองต�อความต�องการของลูกค�าข้ึน เช�น การปรับ

เกณฑ?ในการให�บริการท่ีกําหนดโดยหน�วยเหนือมาเป6นเกณฑ?ท่ีสอดคล�องกับสถานการณ?ขณะนั้น ท้ังนี้

มักพบบ�อยๆ ว�าแนวปฏิบัติท่ีส�งมาจากหน�วยเหนือมักไม�เหมาะสมกับการปฏิบัติในระดับล�าง 

 4) ประการสุดท�าย ได�แก� การรวมกลุ�ม และการต�อรองประนีประนอม (Coalition 

and the Bargaining Area) ประเด็นนี้จะเป6นข�อค�นพบในงานวิจัยท่ัวไป กล�าวคือ ผลกระทบของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ มักข้ึนอยู�กับการสร�าง การรวมกลุ�มและการต�อรองประนีประนอมในระดับล�าง 

ถ�าผู�กําหนดนโยบายและผู�นํานโยบายไปปฏิบัติระดับล�างไม�อาจรวบรวมพลังความสนใจและทักษะท่ี

จําเป6นเพ่ือสร�างการต�อรองได�แล�ว ผลกระทบของนโยบายนั้นๆ ก็ย�อมออกมาในลักษณะไม�ชัดเจนและ

กระจัดกระจาย 

 Pulzl, Helga and Treib, Oliver กล�าวว�า ปFจจุบันอาจแบ�งทฤษฎีการศึกษานํา

นโยบายไปปฏิบัติไว� 3 ทฤษฎี ดังต�อไปนี้ 
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 1. ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทฤษฎีนี้เริ่มจากสมมติฐานท่ีว�าการนํานโยบายไป

ปฏิบัติเริ่มต�นมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง ทฤษฎีนี้ได�รับอิทธิพลจากการวิเคราะห?ระบบเน�นท่ี

กล�องดําท่ีอยู�ตรงกลางและถือว�านโยบายมีผลต�อผลลัพธ?โดยตรงและมักไม�สนใจผลกระทบของผู�นํา

นโยบายไปปฏิบัติท่ีมีต�อการให�บริการตามนโยบาย การศึกษาตามแนวนี้จะมองว�านโยบายเป6นปFจจัย

นําเข�า (Input) และการนํานโยบายไปปฏิบัติเป6นผลผลิต (Output) เพราะเหตุนี้แนวนี้ให�ความสําคัญ

กับการตัดสินใจกําหนดนโยบาย บางครั้งจึงถูกมองว�าเป6นแนวการศึกษาท่ีเน�นบทบาทการใช�อํานาจ

ของผู�นํา 

 2. ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติจากล�างข้ึนบน (Bottom-Up Theories of 

Implementation) 

 เป6นผู�ปฏิบัติระดับพ้ืนท่ีในฐานะผู�ให�บริหารและมองการนํานโยบายไปปฏิบัติเป6น

กระบวนการต�อรองท่ีเกิดในเครือข�ายของผู�นํานโยบายไปปฏิบัติ ทฤษฎีนี้เกิดข้ึนช�วงปลาย พ.ศ. 2513 

ถึง พ.ศ. 2523 เนื่องจากต�องการตอบโต�ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล�างงานหลายชิ้นข้ึน

ในทฤษฎีนี้แสดงให�เห็นว�าผลลัพธ?ทางการท่ีเกิดข้ึนไม�จําเป6นต�องเก่ียวข�องกับวัตถุประสงค?ของนโยบาย 

และการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุและผลตามความเชื่อของทฤษฎีจากบนลงล�างอาจไม�เป6นจริงด�วย นัก

ทฤษฎีในกลุ�มนี้สนใจศึกษาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในระดับของการรับบริหารและสาเหตุท่ีแท�จริงท่ีมีผลต�อ

การปฏิบัติในระดับล�าง วิธีการศึกษาจะเริ่มจากระดับล�าง โดยระบุว�าเครือข�ายของตัวแสดงในการ

ให�บริการท่ีแท�จริงเป6นอย�างไร ทฤษฎีนี้จะปฏิเสธแนวคิดท่ีว�านโยบายเริ่มมาจากระดับบนและส�ง

นโยบายลงมาให�ผู�ปฏิบัติเพ่ือปฏิบัติตามระดับบนให�มากท่ีสุด แต�มองว�าการใช�ดุลยพินิจในการให�รับ

บริการระดับล�างเป6นปFญหาท่ีแท�จริงมากกว�า 

 3. ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบผสม (Hybrid Theories of 

Implementation) 

 ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล�างและล�างข้ึนบนเป6นประเด็นโต�แย�งทาง

วิชาการอยู�หลายปL นักวิจัยหลายคนจึงพยายามสังเคราะห?ทฤษฎีท้ังสองเข�าด�วยกัน ทฤษฎีผสมนี้รวม

องค?ประกอบท้ังสองฝDายเข�าด�วยกันเพ่ือปPดจุดอ�อนของแต�ละฝDาย เช�น ทฤษฎีบนลงล�างเน�นการเริ่มต�น

จากข�างบน มีจุดมุ�งหมายเพ่ือสร�างทฤษฎีท่ัวไป ยึดถือตามแนวกระบวนการและข้ันตอนนโยบาย เน�น

การนําการตัดสินใจระดับบนไปปฏิบัติ ยึดประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือตัวแบบผู�นํา ส�วนทฤษฎีล�าง

ข้ึนบนเริ่มต�นจากล�างและขยายออกไปทางข�าง มีจุดมุ�งหมายท่ีจะพรรณนาและอธิบายปฏิกิริยาของ
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ตัวแสดงในการให�บริการถือว�าข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติแยกไม�ออกจากข้ันการก�อรูป หรือยึดตาม

หลักการหลอมรวม (Fusionist Model) มากกว�าจะกระจายออกไป นอกจากนั้นยังปฏิเสธข้ันตอน

ของนโยบาย โดยถือว�าไม�มีทางท่ีระดับบนจะคุมระดับล�างได�หมดเพราะระดับล�างมีดุลพินิจและ

ผลประโยชน?เป6นของตัวเอง ส�วนด�านประชาธิปไตยนั้น ทฤษฎีล�างข้ึนบนยึดประชาธิปไตยแบบมีส�วน

ร�วมนอกจากผู�นําแล�วยังต�องคํานึงถึงเจ�าหน�าท่ีระดับท�องถ่ิน (Pulzl, Helga and Treib, Oliver, 

2007 p. 90-97) 

 Pulzl, Basir, Onlineอธิบายทฤษฎีและแนวความคิดการนํานโยบายภาครัฐไป

ปฏิบัติ ว�าแนวคิดโดยท่ัวไปมี หลักใหญ�ๆ คือ นโยบายจากเบ้ืองบน (Top-DownApproach) ซ่ึงจะมี

ผลสําเร็จเม่ือเปNาหมายและวัตถุประสงค?มีความชัดเจนและนโยบายท่ีจะนําไปปฏิบัติมีวิสัยทัศน?และ

ทักษะของผู�ปฏิบัติรวมถึงทรัพยากรท่ีพร�อมซ่ึงกรณีหลังยังขาดแคลนในประเทศท่ีกําลังพัฒนา แม�ว�า

นโยบายเบ้ืองบนมีความเหมาะสมในทางทฤษฎี แต�ในทางปฏิบัติวิธีจากเบ้ืองล�าง (Bottom-Up 

Approach) จะเหมาะสมกว�าในประเทศปากีสถาน ยังถูกครอบงําด�วยความไม�ไว�วางใจและการฉ�อโกง

ของเจ�าหน�าท่ีส�วนกลาง ประสบการณ?ของผู�ปฏิบัติในระดับท�องถ่ินเป6นปFจจัยท่ีจะทําให�นโยบาย

ภาครัฐประสบความสําเร็จหรือล�มเหลว และได�เสนอแนวทางสังเคราะห?การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(Synthesis Approach) โครงการวางรากฐานในการทํางานร�วมกัน หรือการสังเคราะห?ระหว�างระดับ

ล�าง (Bottom-Up) หมายถึงเครือข�ายของผู�นําชุมชนการเป6นหุ�นส�วนระหว�างคนในภาครัฐและเอกชน

ท่ีเก่ียวข�องกับภาพรวมกับวัตถุประสงค?ท่ีกําหนดมาจากเบ้ืองบนสะพานเชื่อมระหว�างนโยบายเบ้ืองบน

และวิธีการระดับล�าง คือ กรอบความร�วมมือของหลายฝDายจากหลากหลายสถาบัน ท่ีมีความเชื่อและ

สนใจเพ่ือค�นหาจุดร�วมในการทํางานในระบบย�อยโดยมุ�งไปท่ีขบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 สรุปทฤษฎีและแนวความคิดการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ สรุปว�ามีอยู� 2 แนวทาง 

คือ ทฤษฎีส�งผ�านจากบนลงล�าง (Top-Down Model) ทฤษฎีการนําเอานโยบายไปปฏิบัติเป6นแบบ

มองข้ึนบน (Bottom-Up Approach) ต�อมานักวิจัยหลายคนจึงพยายามสังเคราะห?ทฤษฎีท้ังสงเข�า

ด�วยกันทฤษฎีผสมนี้รวมเอาองค?ประกอบท้ังสองฝDายเข�าด�วยกันเพ่ือปPดจุดอ�อนของแต�ละฝDายเรียกว�า

ทฤษฎีการนําเอานโยบายไปปฏิบัติแบบผสม (Hybrid Theories of Implementation) (Pulzl, 

Basir, Online, 2011) 
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         2.1.5 ข้ันตอนของการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ  

                 การนํานโยบายไปปฏิบัติจะข้ึนอยู�กับข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องอยู�ในสองระดับคือ 

 1. ในระดับมหภาค(Macro)มีปFจจัยดังนี้ 1.1การแปลงนโยบาย เช�นแนว

ปฏิบัติ แผนงานโครงการการแปลงนโยบายไปสู�การปฏิบัติให�หน�วยงานราชการเป6นผู�รับผิดชอบ  มี

ความสําคัญมากสาเหตุของการแปลงนโยบายท่ีเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค?อาจเกิดจาก  ความ

คลุมเครือไม�เจาะจงของนโยบาย  ความหลากหลายในเปNาหมายซ่ึงอาจทําให�เกิดความขัดแย�งกันเอง

หรือการจัดอันดับความสําคัญไม�ถูกต�อง   หน�วยงานผู�รับผิดชอบมีความเข�าใจในนโยบายมากน�อย

เพียงไร และความร�วมมือหรือความจริงใจในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 1.2 การยอมรับการกําหนด

นโยบายจากส�วนบนในระดับกระทรวง ไปสู�ทบวน กรม หรือราชการบริหารส�วนกลางสู�ส�วนท�องถ่ิน

ตามแนวทางหรือแผนงานโครงการแต�ละระดับการจะให�หน�วยงานปฏิบัติระดับล�างหรือหน�วยงานใน

ส�วนท�องถ่ินยอมรับข้ึนอยู�กับปFจจัยหลายประการเช�นลักษณะของหน�วยงาสภาพแวดล�อม  เศรษฐกิจ

สังคม การเมืองหรือประโยชน?ท่ีท�องถ่ินจะได�รับการยอมรับจะทําให�การปฏิบัติสอดคล�องกับแผนงานท่ี

วางไว� 

 2. ในระดับจุลภาค (Micro) เป6นจุดเริ่มต�นของการปฏิบัติ ซ่ึงในระดับจุลภาคจะมี

ความเก่ียวพันกันใน 3 ข้ันตอนคือ การระดมพลัง การปฏิบัติ การสร�างความเป6นป�กแผ�นหรือความ

ต�อเนื่องในระดับจุลภาคมีปFจจัยท่ีต�อเนื่องดังนี้คือ  

 1.หน�วยงานในท�องถ่ินท่ีต�องดําเนินการใน สองกิจกรรม คือการพิจารณารับ

นโยบาย (ตามความเหมาะสม ความสําคัญเร�งด�วน ตรงเปNาหมายของหน�วยงาน ตอบสนองความ

ต�องการของท�องถ่ิน) และการแสวงหาความสนับสนุน (จากสมาชิกในหน�วยงาน บุคคลสําคัญหรือ

องค?การอ่ืนๆ) และในระยะยาวต�องสู�ความสําเร็จและความต�อเนื่องของนโยบาย 

 2. เก่ียวกับผู�ปฏิบัติโดยตรงท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแผนงานให�เข�ากับ

พฤติกรรม ซ่ึงจะมีความไม�แน�นอนอยู�มาก จากสภาพปFจจัยท่ีต�างกันการควบคุมให�เป6นไปในทิศทาง

เดียวกันจึงเป6นสิ่งท่ียากความสําเร็จจึงอาจข้ึนอยู�กับการปรับแนวทางหรือแผนงานให�สอดคล�องกัน

ระหว�างนโยบายของรัฐกับการปฏิบัติของหน�วยงานในระดับท�องถ่ิน 

 3. เป6นผลพลอยได�จากสองข�อท่ีผ�านมา (จากการปรับเปลี่ยนและยอมรับ) จึงเกิด

ความต�อเนื่อง ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับรัฐบาลกลาง หรือหน�วยงานในส�วนกลางด�วยท่ีจะเน�นความต�อเนื่องหรือ
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ยกเลิกนโยบาย หรือมีนโยบายอ่ืนเข�ามาใหม� และนโยบายจะมีความต�อเนื่องเม่ือมีการแปลงนโยบาย

ให�เป6นภารกิจประจําวัน 

            2.1.6 กลยุทธEและกระบวนการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

 1) ศึกษาให�เข�าใจเนื้อหาและวัตถุประสงค?ของนโยบาย 

 2) การจัดองค?การเพ่ือการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 3) การพิจารณากําหนดผู�เก่ียวข�องในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

  3.1)  หน�วยงานเจ�าของเรื่อง 

  3.2)  หน�วยงานสนับสนุน 

  3.3)  ประชาชนกลุ�มเปNาหมาย 

 4) การแปลงนโยบายให�เป6นรูปธรรมในรูปของแผนงานและ/หรือโครงการ 

 5) การนํานโยบายท่ีแปลงเป6นรูปธรรมแล�วไปปฏิบัติ 

 6) การประเมินกระบวนการบริหารนโยบาย 

     6.1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติตามนโยบาย  

(Implementation Process Assessment) 

     6.2) ควบคุมกํากับดูแลผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring) 

 7) การแก�ไขสิ่งท่ีเบ่ียงเบนไปจากแผนเดิม 

          2.1.7 ป@จจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต&อประสิทธิผลของการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

           ป@จจัยท่ีมีผลต&อการนํานโยบายไปปฏิบัติ นั้นมีนักวิชาการหลายท&านได�นําเสนอในหลาย

ป@จจัย ดังต&อไปนี้ 

           วรเดช จันทรศร ได�อธิบายกรอบแนวคิดของ Van Meter, Donald S. and Van Horn, 

Carl E. (1975, p.463) ไว�ว�ากรอบการมองแบบนี้จะอธิบายให�ทราบถึงความสัมพันธ?ระหว�างนโยบาย

และผลลัพธ?ท่ีเกิดข้ึนโดยผ�านกระบวนนํานโยบายไปสู�ภาคปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร 2548, หน�า 38) 
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แผนภาพท่ี 2.4 ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ (Van Meter, Donald S. and Van 

Horn, Carl E. 1975, p.463) 

 กรอบการมองนี้อธิบายให�ทราบถึงความสัมพันธ?ระหว�างนโยบายและผลลัพธ?ท่ี

เกิดข้ึนโดยผ�านกระบวนการแปลงนโยบายไปสู�ภาคปฏิบัติ ปFจจัยหรือตัวแปรสําคัญ 6 ประการท่ีมีผล

ต�อการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู�ภาคปฏิบัติ ปFจจัยหรือตัวแปรสําคัญ 6 ประการท่ีมีผลต�อการแปลง

นโยบายไปสู�ภาคปฏิบัติตามกรอบการมองนี้ คือ 1) วัตถุประสงค?และมาตรฐานของนโยบาย 2) 

ทรัพยากรนโยบาย 3) การสื่อสารระหว�างองค?การต�างๆ 4) คุณลักษณะของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ

เรื่องการปฏิบัติ 5) สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และ 6) คุณสมบัติของบุคคลท่ีรับผิดชอบโดย

ลักษณะสําคัญของปFจจัยท้ัง 6 ประการและความสัมพันธ?ระหว�างปFจจัยต�างๆ ด�วยกันจะมีผลกระทบ

ต�อผลลัพธ?ของนโยบาย 
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 ปFจจัย 6 ประการท่ี Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E. ได�กล�าวไว�มี

ความสัมพันธ?ต�อผลลัพธ?ของนโยบายมีลักษณะสําคัญโดยท่ัวไป ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค?ของนโยบาย 

 เม่ือทราบลักษณะปFญหานโยบายท่ีชัดเจนแล�วจะต�องกําหนดเปNาหมายหรือ

วัตถุประสงค?ในการแก�ไขปFญหาให�ชัดเจนการกําหนดวัตถุประสงค?ของนโยบาย ทําให�ทราบถึงลําดับ

ความสําคัญของนโยบายท่ีต�องจัดทํา และการเลือกใช�นโยบายให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค?ท่ีต�องการ

วัตถุประสงค?ของนโยบายมีความสําคัญ ในฐานะท่ีเป6นปFจจัยกําหนดทิศทางของทางเลือกนโยบายท่ีจะ

นําไปปฏิบัติให�ประสบผลสําเร็จวัตถุประสงค?เป6นเกณฑ?ในการประเมินผลสําเร็จของนโยบาย ท่ีจะ

นําไปปฏิบัติว�าเป6น   ตามวัตถุประสงค?ท่ีได�กําหนดไว�มากน�อยเพียงใด  

 คุณลักษณะของวัตถุประสงค?ของนโยบาย 

              1.1 ความครอบคลุมประเด็นปFญหานโยบาย 

                1.2  ความสอดคล�องกับค�านิยมของสังคม 

               1.3  ความชัดเจนและความเป6นไปได�ในทางปฏิบัติ 

             1.4  ความสมเหตุสมผล 

                       1.5  มีความสอดคล�องกับทรัพยากรท่ีจําเป6นต�องใช� 

                       1.6  มีความสอดคล�องทางการเมือง 

                       1.7  การกําหนดกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

 2. ทรัพยากรนโยบาย 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย?เป6นแนวทางการดําเนินงานขององค?การ เพ่ือให�

ทรัพยากรมนุษย?สามารถปฏิบัติงานได�อย�างเต็มความสามารถตามขอบเขตหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย

เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค?ขององค?การ  หลักการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย? มีดังนี้ 

                 2.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย?จะต�องมีความสอดคล�องและเป6นไปได�กับ

นโยบายหลักขององค?การนโยบายหลักขององค?การจะเป6นแนวคิดพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายการ

บริหารทรัพยากรมนุษย?ได�อย�างเหมาะสมและสามารถบรรลุวัตถุประสงค?ขององค?การ เช�น นโยบาย

การพัฒนากระบวนการผลิตด�วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําให�เกิดนโยบายการสรรหาคัดเลือกพนักงานท่ี

มีความรู�ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช� 
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                   2.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย?มักมีท่ีมาจากปรัชญาในการบริหารของ

ผู�บริหารระดับสูง ผู�บริหารระดับสูงเป6นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการชี้นําความคิดและกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานให�แก�องค?การอย�างยิ่ง เช�น ผู�บริหารมีปรัชญาการบริหารท่ียึดหลักระบบคุณธรรม ทําให�

กระบวนการสรรหาคัดเลือกดําเนินการโดยพิจารณาความรู�ความสามารถเป6นหลัก และเปPดโอกาสให�ผู�

ท่ีมีความสามารถทุกคนมีโอกาสได�รับการคัดเลือกอย�างท่ัวถึง ซ่ึงเป6นการดําเนินการตามนโยบายบน

พ้ืนฐานปรัชญาของผู�บริหารนั่นเอง 

                   2.3 นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย?ควรตระหนักถึงความต�องการของ

สังคม เนื่องจากองค?การทุกแห�งล�วนเป6นส�วนหนึ่งของสังคม การให�ความสําคัญกับสังคมในการกําหนด

นโยบายท่ีสอดคล�องกับความต�องการของสังคมจึงเป6นสิ่งท่ีมีคุณค�าอย�างยิ่ง เช�น การท่ีสังคมต�องการ

การยอมรับความเท�าเทียมกันระหว�างเพศหญิงและเพศชาย องค?การจึงควรมีนโยบายการให�โอกาส

อย�างเท�าเทียมกันของบุคคลทุกเพศในการคัดเลือกบุคคลเข�าทํางาน การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน�ง การ

มอบหมายงานให�ตามความรู�ความสามารถโดยไม�เลือกเพศ      

   2.4 นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย?ถือเป6นการสร�างอัตลักษณ?ให�แก�

องค?การ องค?การส�วนใหญ�ต�องการสร�างความโดดเด�นเหนือกว�าคู�แข�ง และปลูกฝFงความรู�สึกเป6นหนึ่ง

เดียวให�แก�พนักงาน ด�วยการกําหนดนโยบายท่ีมีลักษณะแตกต�างจากองค?การอ่ืน เช�น นโยบายการ

สร�างพนักงานเลือดใหม� นโยบายการพัฒนาดาวเด�นในองค?การ หรือนโยบายการสร�างภาพลักษณ?ของ

เครื่องแบบพนักงาน หรือนโยบายการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในเทศกาลต�างๆ 

                   2.5 นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย?เป6นการนํานโยบายขององค?การท่ีได�รับ

ความนิยมหรือการยอมรับอย�างแพร�หลาย มากําหนดเป6นนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย? เพ่ือให�

พนักงานเกิดความรู�สึกภาคภูมิใจในองค?การของตนว�าใช�นโยบายเดียวกันกับองค?การท่ีมีชื่อเสียง เช�น 

การท่ีองค?การมีนโยบายให�รางวัลแก�พนักงานท่ีมีข�อเสนอดีๆให�แก�องค?การเหมือนกับท่ีบริษัท

ปูนซีเมนต?ใช�วิธีนี้ให�แก�พนักงานของตน 

 3. การสื่อสารและการนําไปปฏิบัติระหว�างองค?การต�างๆ 

 การสื่อสารนับเป6นเครื่องมือสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ในการสร�างความ

เข�าใจอันดีต�อกัน การแจ�งผู� อ่ืนให�รับทราบและเข�าใจถึงเจตนา ความต�องการปFญหา ความคิด 

ความรู�สึก ความเข�าใจ แนวคิด ท�าทีความเห็นด�วย ไม�เห็นด�วย การอธิบายในด�านภาพรวม 

รายละเอียด วัตถุประสงค?เหตุผลเปNาหมายและผลงาน การนัดหมาย ต�อรองทางธุรกิจ และเรื่องอ่ืน ๆ 
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ทุกเรื่อง จึงไม�เป6นท่ีต�องสงสัยว�า ผู�บริหารจัดการ และผู�นํานั้นจําต�องตระหนักถึงความสําคัญและ

บทบาทของการสื่อสารในฐานะท่ีเป6น ดัชนีบ�งชี้ท่ีสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จขององค?การ 

ความตระหนัก และความเข�าใจถึงความสําคัญของบทบาทและกลไกในการสื่อสารนั้นช�วยทําให�ผู� 

บริหารจัดการสามารถบริหารจัดการ และนําองค?การได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 

 ความสามารถของการสื่อสาร  

 การสื่อสารคือ การถ�ายทอด ส�งถ�าย ถ�ายโอน (Transference) ความหมาย 

(Meaning) จากคนหนึ่งซ่ึงเป6นผู�ส�งสาร (Sender) ไปสู�อีกคนหนึ่งซ่ึงเป6นผู�รับสาร (Receiver) เพ่ือ

สามารถทําให�ข�อมูล (Information) หรือ แนวคิดต�าง ๆ (Ideas) นั้นได�รับการส�งต�อไปได� และ

ความหมายของการสื่อสารมิได�ถูกจํากัดเพียงแค�การส�งถ�ายความหมายเท�านั้น แต�ยังรวมถึงความ

เข�าใจ (Understanding) นั่นคือสารท่ีส�งไปนั้นจะต�องเป6นท่ีเข�าใจได�ของผู�รับ เพราะหากคนไทยพูด

ภาษาไทยกับคนอังกฤษซ่ึงไม�สามารถเข�าใจภาษาไทยเลย ก็เท�ากับว�าการสื่อสารไม�ได�เกิดข้ึนแต�หาก

สามารถใช�ภาษาท�าทาง (Body Language) ประกอบ และทําให�เกิดความเข�าใจตรงตามเจตนา

สามารถทําให�เปNาหมายบรรลุผลได�จึงจะนับ ได�ว�าเป6นการสื่อสาร กล�าวโดยสรุปได�ว�าการสื่อสารคือ 

กระบวนการ การถ�ายทอด ส�งถ�ายโอนความหมาย และความหมายของสารนั้นผู�รับสารสามารถทํา

ความเข�าใจได� 

 ความสําคัญของการสื่อสาร จากการท่ีการสื่อสารในองค?การนั้นเป6นสิ่งท่ีไม�สามารถ

จะหลีกเลี่ยงได�และ เป6นปFจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะเอ้ือให�องค?การประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ 

องค?การ แต�การสื่อสารท่ีด�อยคุณภาพนั้นเป6นสิ่งท่ีสามารถจะหลีกเลี่ยงได� และท่ีสําคัญซ่ึงไปกว�านั้นก็

คือ ผู�บริหารจัดการ และผู�นําทุกคนจะต�องทําหน�าท่ีเป6นผู�สื่อสาร (Communication) ในความเป6น

จริงแล�วสิ่งท่ีผู�บริหารจัดการ และผู�นําทําลงไปทุกอย�างนั้นเป6นการสื่อสารอะไรบางอย�าง โดยวิธีการ

บางอย�างถึงคนบางคนหรือบางกลุ�ม คําถามก็คือ สิ่งท่ีสื่อออกไปนั้นจะมีผลเช�นใด นั่นคือ ในการ

สื่อสารออกไปนั้นผลท่ีตามมาคืออะไร เป6นไปตามเจตนาหรือไม� ในการดําเนินธุรกิจนั้น การสื่อสารมี

บทบาทหรือเราสามารถจะใช�ประโยชน?จากการสื่อสารใน 4 ประเด็นหลัก ๆ คือ การควบคุมดูแล 

(Controlling) การจูงใจ (Motivation)การแสดงออกทางอารมณ?ความรู�สึก (Emotional 

Expression) และด�านข�าวสารข�อมูลต�าง ๆ (Information) 

 กระบวนการในการสื่อสาร(The Communication Process) การสื่อสารนั้น

สามารถท่ีจะคํานึงถึงได�ในแง�ของกระบวนการ โดยอาจกล�าวได�ว�ามีทิศทางในการสื่อสาร 4 ลักษณะ 
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คือ จากบนลงล�าง (Downward Communication) จากล�างข้ึนบน (Upward Communication) 

การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) และการสื่อสารแบบต�างหน�วยงาน  

 1)การสื่อสารจากบนลงล�าง (Downward Communication) เป6นการสื่อสารซ่ึง

ส�งผ�านจากลําดับชั้นบังคับบัญชาในระดับสูงลงไปยังผู�ใต� บังคับบัญชาในระดับตํ่ากว�าภายในองค?การ

ซ่ึงรวมถึงนโยบายในการบริหารจัดการการสั่งงานและบันทึกข�อความท่ีเป6นทางการ 

 2)การสื่อสารจากล�างข้ึนบน (Upward Communication) เป6นการสื่อสารซ่ึงส�งผ�าน
จากผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในระดับบังคับบัญชาท่ีตํ่า กว�าข้ึนสู�ระดับท่ีสูงกว�า การสื่อสารในลักษณะนี้จะรวมถึง
กล�องรับความคิดเห็น การประชุมกลุ�ม และกระบวนการในการร�องเรียน จากการศึกษาวิจัยกลุ�มหนึ่ง 
พบว�าหากมีการสื่อสารในทิศทางนี้อย�างมีประสิทธิภาพ ผู�บริหารจัดการจะสามารถปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานของตนได�ดียิ่งข้ึน อย�างไร ก็ตาม การท่ีจะให�ผู�ปฏิบัติในระดับล�างสื่อสารต�อระดับสูงอย�างจริงใจ 
เปPดเผย ตรงไปตรงมานั้นไม�ใช�เรื่องท่ีจะทําได�ง�ายนัก อีกท้ังยังมีการศึกษาอีกกลุ�มหนึ่งท่ี ชี้ให�เห็นว�าการ
สื่อสารในทิศทางนี้ ด�อยประสิทธิภาพท่ีสุดโดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือสาระท่ีปรากฏในสารนั้นเป6นไปใน ทาง
ลบอย�างไรก็ตาม การสื่อสารจากล�างข้ึนบนนั้น มักจะมีความจําเป6นต�อการตัดสินใจท่ีดี 
                        3)การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป6นการสื่อสารซ่ึงส�ง

ข�ามหน�วยงานภายในองค?การซ่ึงมีความจําเป6นยิ่งต�อการ ประสานงาน และการหลอมรวมหน�าท่ีสาย

งานภายในองค?การท่ีต�างกันเข�าด�วยกัน เช�น การติดต�อข�ามสายงานระหว�างฝDายตลาดกับฝDายบัญชี 

ฝDายผลิต และฝDายขาย  

                        4)การสื่อสารแบบต�างหน�วยงานและต�างระดับภายในองค?การ (Diagonal 

Communi- cation) แม�ว�าจะเป6นวิธีการสื่อสารท่ีอาจจะมีการใช�น�อยท่ีสุดในการสื่อสารท้ัง 4 แบบนี้ 

แต�ก็มีความจําเป6นในสถานการณ?ท่ีสมาชิกในองค?การไม�สามารถสื่อสารอย�างมี ประสิทธิภาพผ�าน

ช�องทางอ่ืน ๆ ได� เป6นลักษณะการสื่อสารท่ีส�งตัดข�ามไปยังหน�วยงานท่ีต�างกัน และในระดับท่ีต�างกัน 

 4. คุณสมบัติของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

 1) ความซ่ือสัตย?สุจริต ต�องเป6นผู�ท่ีทํางานอย�างมีศักด์ิศรี ไม�เห็นแก�ประโยชน?อันมิ

ชอบหรืออันมิควรได� 

    2) ความขยันหม่ันเพียร ต�องอุทิศตนและเวลาให�กับการทํางานอย�างเต็มกําลัง

ความสามารถ มีความขยันต้ังใจและเอาใจใส�ต�องานในหน�าท่ีรับผิดชอบให�สําเร็จลุล�วงไปด�วยดี  

    3) ความรู�ความสามารถ ต�องเอาใจใส�ศึกษาเรียนรู�งานในหน�าท่ี เตรียมความ

พร�อมตลอดเวลา เพ่ือให�มีความสามารถในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   4) ความมีระเบียบวินัย ต�องประพฤติปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ

และคําสั่ง ตลอดจนจรรยาบรรณนี้อย�างเคร�งครัด 

   5) การรักษาความลับของข�าราชการ ต�องมีจิตสํานึกแห�งการรักษาความ

ปลอดภัย และปฏิบัติอย�างเคร�งครัดตามกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับและคําสั่ง 

  6) การพัฒนาแบบบูรณาการ ต�องร�วมมือพัฒนาและสร�างสรรค?สํานักงานให�เป6น
องค?การท่ีมีวัฒนธรรมแห�งการเรียนรู�  เปPดกว�าง ปฏิบัติงานในลักษณะองค?รวม มุ�งเน�นประสิทธิ-
ภาพ โดยรวมพลังแรงกายและแรงใจของเจ�าหน�าท่ีทุกคน 
 7) การรักษาผลประโยชน?ของทางราชการ ต�องรักษาผลประโยชน?ของทางการใน

การบริหาร และการใช�จ�ายงบประมาณแผ�นดินอย�างมีประสิทธิภาพและอย�างประหยัด การรักษา

ทรัพย?สินของทางราชการให�อยู�ในสภาพท่ีดีและให�เกิดประโยชน?สูงสุด 

 8) การสร�างจิตสํานึกท่ีดีงาม ต�องมีความรับผิดชอบในเปNาหมายแห�ง

จรรยาบรรณ การมีวิสัยทัศน?ท่ีก�าวหน�าและกว�างไกล การปรับปรุงตนเองและสํานักงานฯ โดยมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน? วัฒนธรรม และค�านิยม ของระบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนว

ใหม�และการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

 9) ความถูกต�องความชอบธรรม ต�องยึดหลักความถูกต�อง ชอบธรรมตามหลักธรร

มาภิบาล ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติ หน�าท่ีท้ังปวง 

 5. สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 ผลกระทบของสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีต�อนโยบายต�างๆ นั้นเป6นเรื่อง

ท่ีนักวิชาการในด�านต�างๆ สนใจโดย Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E. (1975, 

p.200-217) เสนอว�าคําถามต�อไปนี้เป6นคําถาม ท่ีควรพิจารณาหาคําตอบให�ได�เม่ือต�องการให�แปลง

นโยบายไปสู�ภาคปฏิบัติบรรลุผล คือ 

      1) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู�ในเขตพ้ืนท่ีนํานโยบายไปดําเนินการนั้น

เพียงพอหรือไม� ท่ีจะช�วยผลักดันให�การแปลงนโยบายไปสู�ภาคปฏิบัติบรรลุผล 

      2) การแปลงนโยบายไปสู�ภาคปฏิบัติจะก�อให�เกิดผลกระทบอะไรบ�างต�อสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมท่ีสําคัญๆ ในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการนั้น 

     3) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการมีความเห็นอย�างไรบ�างต�อการเปลี่ยนแปลง

นโยบายไปสู�ภาคปฏิบัติ ความเห็นดังกล�าวจริงจังแค�ไหนอย�างไร 
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     4) ผู�นําต�างๆ ในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการเห็นด�วยหรือคัดค�านการแปลงนโยบายไปสู�

ภาคปฏิบัติ 

     5) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการส�วนใหญ�ชมชอบพรรคการเมืองใดและพรรค

การเมืองนั้นมีความเห็นอย�างไรบ�างในเรื่องนี้ 

     6) กลุ�มผลประโยชน?ต�างๆ มีการเคลื่อนไหวเพ่ือสนับสนุนหรือคัดค�านนโยบายนี้

หรือไม�อย�างไร 

 6. คุณสมบัติของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

 จากประสบการณ?ท่ีได�จัดทําระบบ Competency และระบบบริหารผลงานของ

องค?การต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มาพอสมควร ทําให�พบว�า องค?การส�วนใหญ�ต�องการพนักงานท่ีมี

คุณสมบัติท่ีไม�ค�อยแตกต�างกันมากนัก แบบท่ัวๆ ไป ยิ่งไปกว�านั้น ได�มีโอกาสอ�านงานวิจัยของฝรั่ง ท่ี

เก่ียวข�องกับเรื่องของคุณสมบัติของพนักงานท่ีเป6นท่ีต�องการขององค?การ แล�ว ก็พบว�า มีความ

เหมือนกันอยู�มาก ก็เลยทําให�ต�องมาเขียนให�อ�านกัน ว�าโดยท่ัวๆ ไปแล�วองค?การต�องการพนักงาน

แบบไหน มีคุณสมบัติอย�างไร เพ่ือเข�ามาทํางานในองค?การมีความรับผิดชอบสูง พนักงานท่ีมีความรู�สูง 

มีทักษะในการทํางานท่ีดีมีอยู�เยอะ แต�ถ�าพนักงานคนนั้นขาดความรับผิดชอบ ไว�ใจให�ทํางานอะไรก็

ไม�ได� พนักงานแบบนี้ย�อมไม�มีใครอยากได�เข�ามาร�วมงานด�วย องค?การส�วนใหญ�มากกว�า 90% ตอบ

เป6นเสียงเดียวกันว�า ต�องการพนักงานท่ีมีความรับผิดชอบสูง มอบหมายงานอะไรให� ก็พยายามท่ีจะ

ทํางานนั้นให�สําเร็จ รวมท้ังสามารถเชื่อใจ และไว�ใจได�ในฐานะพนักงานของบริษัท ในการเข�ามาช�วย

ให�องค?การไปสู�เปNาหมายท่ีกําหนดไว� เรื่องของความรับผิดชอบนั้นยังหมายความรวมถึงการท่ีพนักงาน

คนนั้นสามารถท่ีจะคิดและหาวิธีการในการทํางานให�ไปสู�เปNาหมายได�ด�วยตนเอง โดยท่ีไม�ต�องให�

หัวหน�างานหรือผู�จัดการเข�ามาสั่งและบอกให�ทําทีละข้ันตอน นอกจากนั้นยังมองไปถึงเรื่องของการ

มุ�งม่ันทุ�มเททํางานเพ่ือให�ประสบความสําเร็จได�อย�างไม�ย�อท�อ เวลามีอุปสรรคเกิดข้ึน หรือมีปFญหา

เกิดข้ึนในการทํางาน พนักงานคนนี้ก็ไม�เคยท่ีจะล�มเลิก และยังคงพยายามหาวิธีการแก�ไขปFญหา

เหล�านั้น เพ่ือให�งานสําเร็จได�ตามเปNาหมายท่ีกําหนด นี่แหละครับ ท่ีเรียกว�า “ความรับผิดชอบสูง”

ปรับตัวเข�ากับสถานการณ?ต�างๆ ได�อย�างดี เนื่องจากปFจจุบันสถานการณ?ต�างๆ ภายนอกบริษัท รวมท้ัง

เทคโนโลยี และความเจริญต�างๆ เกิดข้ึนมากมาย และองค?การเองก็ต�องรับเอาสิ่งใหม�ๆ เข�ามาปรับใช�

ในองค?การอยู�เสมอ ก็เลยทําให�องค?การต�องการพนักงานท่ีมีความยืดหยุ�น สามารถปรับตัวให�เข�ากับ

สถานการณ?ต�างๆ ได�เป6นอย�างดี ดังนั้นองค?การสมัยใหม� จํานวนถึง 85% ต�างก็ต�องการพนักงานท่ีมี
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ความสามารถในการปรับตัวเองให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได�อย�างดี 

ไม�ใช�พนักงานท่ีทํางานแบบเดิมๆ อยู�แบบเดิมๆ คิดแบบเดิมๆ หรือเวลาท่ีมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็

พยายามท่ีจะต�อต�าน และไม�ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากจะทําให�ตนเองเสียประโยชน?

บางอย�าง และยังต�องทําให�ตนเองต�องอยู�ไม�ค�อยสบายสักเท�าไหร� องค?การเองท่ีต�องการประสบ

ความสําเร็จอย�างรวดเร็ว ต�างก็ต�องการพนักงานท่ีมีความสามารถทางด�านนี้ค�อนข�างมาก โดยเฉพาะ

องค?การท่ีต�องอาศัยเทคโนโลยีต�างๆ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ถ�าพนักงานไม�ยืดหยุ�นพอ 

ความสําเร็จของการทํางานก็เกิดข้ึนได�ยากมากข้ึนไปอีกครับมีความคิดสร�างสรรค?ใหม�ๆ องค?การ

ปFจจุบันต�องอยู�ภายใต�การแข�งขันท่ีสูงมาก ต�างฝDายต�างก็พยายามชิงความได�เปรียบในธุรกิจ โดยการ

คิดอะไรใหม�ๆ ออกมาสู�ตลาดอยู�เสมอ พยายามหาวิธีการท่ีจะทําให�ลูกค�าชอบและประทับใจในสินค�า

และบริการของตนเองให�มากท่ีสุด ดังนั้น พนักงานท่ีทํางานในสายงานหลักขององค?การก็จะต�องมี

คุณสมบัติท่ีเป6นคนท่ีมีความคิดสร�างสรรค?ใหม�ๆ อยู�เสมอ สามารถคิดต�อยอดสิ่งเดิมท่ีมีอยู� หรือไม�ก็คิด

ใหม�ไปเลย แบบท่ียังไม�เคยมีใครคิดมาก�อน เพ่ือสร�างความได�เปรียบในการแข�งขันนั่นเอง ดังนั้นการท่ี

องค?การจะสามารถอยู�รอดในภาวะการณ?แข�งขันท่ีรุนแรงแบบนี้ ย�อมต�องการพนักงานท่ีมีความคิด

สร�างสรรค?ดีๆ เข�ามาร�วมงานด�วยสื่อความได�ดี คนเราสมัยนี้พูดกันน�อยลงไปเรื่อยๆ สังเกตว�า

เทคโนโลยีทําให�คนเราสามารถติดต�อถึงกันได�อย�างไร�พรมแดน แต�กลับกลายเป6นว�า คนเราคุยกัน

น�อยลง สื่อความกันน�อยลง ในองค?การเองก็เช�นกัน หัวหน�ากับลูกน�องบางคู� แทบจะไม�เคยคุยกันเลย

ก็มี หรือแม�กระท่ังพนักงานกันเอง ก็ทํางานโดยไม�ค�อยได�สื่อความกัน ก็เลยทําให�ทักษะในการสื่อ

ความของคนเราค�อยๆ แย�ลงไปเรื่อยๆ แต�ในการทํางานให�ประสบความสําเร็จได�นั้น จะต�องสื่อความ

กับคนอ่ืนรู�เรื่อง จะต�องมีทักษะในการสร�างมนุษย?สัมพันธ?กับคนรอบข�าง รวมท้ังลูกน�อง และหัวหน�า

ของตนเองได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจนั้น ถ�าอยากประสบความสําเร็จ ย�อมขาด

การสื่อความไม�ได�เลย ทักษะด�านนี้จึงเป6นท่ีต�องการขององค?การมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะคนเราสื่อความ

กันน�อยลง และสื่อกันอย�างไร�ประสิทธิภาพมากข้ึนนั่นเองมีใจรักท่ีจะทํางานและต�องการประสบ

ความสําเร็จ คุณสมบัติของพนักงานข�อสุดท�ายท่ีเป6นท่ีต�องการขององค?การส�วนใหญ�ก็คือ ต�องการ

พนักงานท่ีมีความรักท่ีจะทํางาน รักท่ีจะประสบความสําเร็จในหน�าท่ีการงาน ไม�ใช�ทํางานแบบขอไปที 

ทําเพราะจําเป6น หรือต�องทํา โดยท่ีไม�มีความมุ�งม่ันอะไรซ�อนอยู�ในการมาทํางานเลย พนักงานหลาย

คนเป6นแบบนี้จริงๆ เวลามาทํางานก็มาแบบเซ็งๆ ทําเพราะต�องทํา ไม�ทําก็ไม�มีอะไรกิน แต�ไม�เคยคิด

ว�าจะทํางานอย�างไรให�ประสบความสําเร็จ คิดแค�ว�า วันนี้ทําแค�นี้ก็พอ ท่ีเหลือไว�พรุ�งนี้ค�อยทําต�อก็ได� 
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แต�องค?การในปFจจุบันท่ีอยู�ในสภาวะท่ีต�องด้ินรน แข�งขันสูงๆ แบบนี้ ถ�าได�พนักงานท่ีไม�ค�อยมีความ

กระตือรือร�นอยากสําเร็จมาทํางานแล�ว สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนก็คือ องค?การก็จะไม�สามารถเติบโตได� และ

อาจจะต�องปPดตัวและหายไปในท่ีสุด(Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E. 1975, 

p.200-217) 

 2.1.8  แนวความคิดเก่ียวกับความสําเร็จหรือล�มเหลวของการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

         แนวความคิดเก่ียวกับความสําเร็จหรือล�มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติในปFจจุบันสามารถ

ท่ีจะพิจารณาได�หลายทาง ในแนวทางเบ้ืองต�นคือ ด�านนโยบายท่ีกําหนดข้ึนนั้นมีความชัดเจน(Clarity 

of goals)เพียงใด และจะมีกลยุทธ? (Strategy)ต�างๆอย�างใดท่ีสามารถดําเนินการตอบสนองของ

วัตถุประสงค?ของนโยบายหรือไม�  ในแนวทางปฏิบัติเป6นนโยบายธรรมดาและหลีกเลี่ยงความซับซ�อน

ได�มากเท�าใด โอกาสของความล�มเหลวก็มีส�วนสําคัญอย�างมาก ทรัพยากรและบุคลากรมีความพร�อม

หรือไม� เพียงใด แนวในการปฏิบั ติ ท่ีนับว�ามีความสําคัญอีกอย�างหนึ่ ง คือ การประสานงาน 

(Coordinating)ท้ังระหว�างองค?การต�อองค?การและผู�ปฏิบัติต�อผู�ปฏิบัติจะต�องมีความชัดเจนและ

ต�อเนื่อง เพ่ือการประหยัดเวลาและทรัพยากรการบริหาร รวมท้ังลดความขัดแย�งในการปฏิบัติตาม

นโยบาย นอกจากนี้การพิจารณาไม�ควรละเลยเง่ือนไขของเวลา และสภาพแวดล�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง

ไปด�วยนโยบายต�าง ๆ นั้นอาจจะสําเร็จหรือล�มเหลวได�ถ�าเวลาเปลี่ยนแปลงไปด�วย เพราะปFจจัยต�าง

นั้นได�เปลี่ยนแปลงไปด�วย (ไพศาล เกษตรพิบาล, 2542 หน�า39) 

 Pressman และ Wildavskyได�พิจารณาวัดความสําเร็จหรือล�มเหลวของการนํา

นโยบายการสร�างงานท่ีเมือง Oakland ดังนี้ 

 1)จํานวนงานทําเม่ือเทียบกับเปNาหมายท่ีกําหนด 

 2) จํานวนเงินท่ีใช�ไปและยังไม�ได�ใช�จากการจัดสรรงบประมาณให�โครงการ 

 3) เวลาท่ีโครงการใช�ไป โดยมองในแง�เวลาท่ีสิ้นสุดตามแผน หรือการขยายเวลา

ออกไป 

 4) จํานวนกลุ�มเปNาหมายท่ีได�รับประโยชน?จากโครงการ เม่ือเทียบกับเปNาหมายท่ี

กําหนดไว� (Pressman และ Wildavsky, 1979) 

 Edwards&Sharkanskyได�เสนอปFจจัยสิ่งท่ีก�อให�เกิดความสําเร็จของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติไว� 5 ประการ คือ 

  1) การติดต�อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพชัดเจน 
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  2) ความพร�อมด�านทรัพยากร รวมท้ังความครบถ�วนระบบข�อมูล 

  3) ความเห็นด�วยและคล�อยตามของผู�ปฏิบัติ 

   4) มาตรฐานในการทํางาน 

  5) การติดตามนโยบาย 

 (Edwards&Sharkansky, 1978:292-321) 

 Van Meter และ Van Horn เสนอตัวแบบเชิงระบบในการศึกษากระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ โดยเชื่อว�าความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นข้ึนอยู�กับ 2 ปFจจัยด�วยกันคือ 

 1) การสื่อข�อความท่ีต�องการความเข�าใจจากบุคคลท่ีมีส�วนร�วมรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน 

 2) สมรรถนะขององค?การท่ีจะทําให�บรรลุผลสําเร็จตามนโยบาย และสอดคล�องกับ

สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Van Meter และ Van Horn 1975 p. 436-466) 

 Cheema และ RodinelliศึกษาปFจจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จหรือล�มเหลวของการนํา

นโยบายของการพัฒนาชนบทไปปฏิบัติในประเทศต�าง ๆ ในทวีปเอเชีย ท่ีมีการกระจายอํานาจให�

หน�วยงานระดับท�องถ่ินเพ่ือไปปฏิบัติได�แก�ความชัดเจนของวัตถุประสงค? และลักษณะองค?การความ

สนับสนุนทางด�านการเมือง การเงิน และเทคนิควิชาการอย�างเพียงพอ การให�คําแนะนํา การควบคุม

เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมของหน�วยปฏิบัติงาน บทบาทของผู�นําการเมืองระดับท�องถ่ิน การ

ประสานสอดคล�องกันของแผนงาน และการจัดการของบุคลากรในท�องถ่ินความยืดหยุ�นในการทํางาน

ของระบบราชการ(Cheemaและ Rondinelli1983 p. 88) 

 Williams ได�พิจารณาความสําเร็จหรือล�มเหลวของนโยบายโดยจะต�องมีความ

ชัดเจนแน�นอน ดําเนินการตามหลักเหตุผล มีความพร�อมของบุคลากร มีศักยภาพในการดําเนินการ

จัดการองค?การ และต�องสอดคล�องกับระบบราชการ การเมืองตลอดจนสภาพแวดล�อมขององค?การ 

ผู�บริหารนโยบายจะต�องมีศักยภาพสูงในการท่ีจะบริหารงานให�ทุกคนภายในองค?การทํางานภายใต�

ทรัพยากรท่ีมีอยู�สู�เปNาหมายของนโยบาย  (Williams 1975p. 535-554) 

 วรเดช จันทรศร ได�ชี้ให�เห็นถึงความแตกต�างระหว�างความสําเร็จและความล�มเหลว

ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในรายงานการศึกษาการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติว�า มีความ

แตกต�างกันออกไปอย�างน�อย 3 แนวทางได�แก� 
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 แนวทางแรก ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถวัดได�จากระดับความ

ร�วมมือท่ีผู�รับนโยบายไปปฏิบัติ ท่ีมีต�อผู�ออกคําสั่งหรือผู�กําหนดนโยบาย ถ�าระดับของความร�วมมือมี

สูง ระดับของความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูงตามไปด�วย และในทางกลับกัน ถ�า

ระดับของความร�วมมือมีต่ําก็ย�อมหมายความว�าระดับของความล�มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะ

มีอยู�สูงตามไปด�วย  

 แนวทางท่ีสอง ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถพิจารณาได�จาก

เง่ือนไขท่ีว�า ได�มีการบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนั้นตามภาระและหน�าท่ีขององค?การท่ีรับผิดชอบ

นั้นอย�างราบรื่นและปราศจากปFญหา ถ�าการปฏิบัติตามนโยบายใดเต็มไปด�วยความขัดแย�งเกิดมากข้ึน

เท�าใดระดับความล�มเหลวก็น�าจะมีสูงข้ึนเท�านั้น  

 แนวทางท่ีสาม ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถพิจารณาได�การท่ี

นโยบายก�อให�เกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้น (ShortrunPerformance) และหรือก�อให�เกิดผลกระทบ 

(impact) ตามท่ีพึงปรารถนาหรือไม� (วรเดช จันทรศร, 2530 หน�า 5-10) 

 ศุภชัย เยาวประภาษ ได�กล�าวถึงปFจจัย 8ประการท่ีกําหนดความสําเร็จหรือล�มเหลว

ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ได�แก� 

 1) ลักษณะของนโยบายนั้น ๆ ได�แก� ประเภทของนโยบาย ผลประโยชน?สัมพันธ?ของ

นโยบาย ความสอดคล�องของค�านิยมท่ีมีอยู� ประสบการณ?ท่ีผ�านมา ความเป6นไปได�ในการทดลอง

ปฏิบัติ ความเห็นผลได�ของนโยบาย คุณภาพของการส�งข�อมูลย�อนกลับ 

 2) วัตถุประสงค?ของนโยบาย ต�องมีความชัดเจน ความสอดคล�องกัน ความยากง�าย

ในการรับรู� วัตถุประสงค? ดัชนีความสําเร็จของนโยบาย ความเท่ียงตรงของข�าวสารท่ีมีไปยังผู�นํา

นโยบายการปฏิบัติ 

 3) ความเป6นไปได�ทางการเมือง อันได�แก� การเจรจาระหว�างรัฐบาลกับเอกชนความ

สนับสนุนจากทุก ๆ ฝDายท่ีเก่ียวข�อง ผลกระทบของนโยบายท่ีมีต�อกลุ�มอาชีพ ความสนับสนุนจากชน

ชั้นนํา สื่อมวลชนและผู�มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

 4) ความพอเพียงของทรัพยากร ได�แก� ด�านการเงิน กําลัง และคุณภาพของบุคลากร 

ปFจจัยทางด�านการบริหาร 

 5) ความเป6นไปได�ทางเทคโนโลยี ต�องเป6นเทคโนโลยีท่ีสอดคล�องกับสถานการณ?หรือ

ภาวะแวดล�อมท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติ 



69 
 

 6) ลักษณะของหน�วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 7) ทัศนคติของผู�ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 8) กลไกภายในหน�วยงานหรือระหว�างหน�วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ปFจจัยท้ังหลายท้ังปวงท่ีกล�าวมาข�างต�น ล�วนมีส�วนในการกําหนดความสําเร็จหรือ

ล�มเหลวของการดําเนินงานนโยบายไปปฏิบัติ(ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540 หน�า 101-118) 

 สรุป การประเมินหรือพิจารณาระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

สามารถพิจารณาได�อย�างน�อย 3 ทาง ได�แก�แนวทางแรกพิจารณาระดับความร�วมมือท่ีผู�รับนโยบายไป

ปฏิบัติมีต�อผู�ออกคําสั่งหรือผู�กําหนดนโยบาย แนวทางท่ีสอง พิจารณาว�าการปฏิบัติมีระดับของความ

ราบรื่น หรือความขัดแย�งมากน�อยแค�ไหน เพียงใด แนวทางท่ีสาม พิจารณาว�านโยบายนั้นได�ก�อให�เกิด

ผลปฏิบัติในระยะสั้น และ/หรือก�อให�เกิดผลกระทบตามท่ีพึงปรารถนาหรือไม�

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 หน�า 193-200)  

2.1.9 องคEการและผู�เก่ียวข�องในการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ  

 องค?การและผู�เก่ียวข�องล�วนแต�มีความคาดหวังและเปNาหมายท่ีแตกต�างกันไป แต�

จําเป6นต�องเข�ามาปฏิบัติร�วมกันหรือปฏิสัมพันธ?ซ่ึงกันและกันในระดับใดระดับหนึ่ง องค?การและ

ผู�เก่ียวข�องเหล�านั้นต�างก็มีบทบาทและอิทธิพลต�อการนํานโยบายไปปฏิบัติมากหรือน�อยต�างกันไป แต�

ไม�มีใครท่ีสามารถควบคุมผลหรือทิศทางของการนํานโยบายไปปฏิบัติได�ด�วยตัวเองท้ังหมด องค?การ

และผู�เก่ียวข�องเหล�านั้นได�แก� ฝDายการเมือง ระบบราชการ ข�าราชการ ผู�รับบริการ หรือผู�ได�รับผลจาก

นโยบาย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 หน�า 201-212) 

 1) ฝDายการเมือง  

 ฝDายการเมือง ณ. ท่ีนี้ครอบคลุมถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี สองสถาบันหลักนี้อาจ

กล�าวได�ว�า มีความสําคัญในการกําหนดขอบเขตอาจทําได�โดยการออกกฎหมายหรือกําหนดข้ึนเป6นมติ

คณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง ตลอดจนการวางระเบียบข�อบังคับต�าง ๆ เพ่ือให�หน�วยราชการท่ี

เก่ียวข�องถือเป6นแนวทางไปปฏิบัติ โดยปกติท้ังสองสถาบันนี้มักจะไม�ให�ความสนใจ หรือมีส�วนเก่ียวใน

การกําหนดรายละเอียดของการนํานโยบายไปปฏิบัติมากนัก ส�วนท่ีค�อนข�างจะให�ความสนใจก็คือ การ

พิจารณาว�าหน�วยราชการใดท่ีมีความสามารถ มีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะเป6นผู�รับผิดชอบในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติได� หลังจากนโยบายนั้นดําเนินไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ฝDายการเมืองอาจเข�ามามี

บทบาทท่ีเก่ียวข�องในแง�ของการพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบาย พิจารณาว�านโยบายนั้นควรจะยุติ
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(Terminate)หรือการได�รับการสนับสนุนต�อไป สําหรับประเทศไทยเราเห็นได�ว�า ฝDายการเมืองท่ีมี

บทบาทมากท่ีสุด ได�แก� คณะรัฐมนตรี ซ่ึงรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ�ากระทรวง 

 สรุป  ฝDายการเมืองไม�สนใจ หรือมีส�วนเก่ียวข�องในรายละเอียดของกระบวนการใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติ ฝDายการเมืองให�ความสนใจเรื่องการพิจารณาว�าหน�วยราชการใดมี

ความสามารถ มีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะเป6นผู�รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติได�เท�านั้น 

 2) ระบบราชการ(Bureaucracy) 

 ซ่ึงในท่ีนี้ได�แก� หน�วยงานต�าง ๆ ของรัฐ ถือได�ว�าเป6นองค?การท่ีสําคัญท่ีสุด ท้ังใน

กระบวนการของการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงจะมีความสัมพันธ?ต�อเนื่องและ

คาบเก่ียวกัน ในข้ันการกําหนดนโยบาย ระบบราชการมีบทบาทอย�างสําคัญในฐานะเป6นผู�กําหนด

นโยบาย เพราะระบบราชการเป6นท้ังผู�เก็บรวบรวมวิเคราะห?และปNอนข�อมูลต�าง ๆ ไปให�ฝDายการเมือง 

ในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย ระบบราชการจะเป6นผู�ครอบงําระบบการเมืองอย�าง

เห็นได�โดยชัด ท้ังนี้เพราะฝDายการเมืองไม�มีสมรรถนะเพียงพอในการได�มาซ่ึงข�อมูลต�าง ๆ ความจําเป6น

ท่ีต�องพ่ึงพาระบบราชการจึงมีมาก ปกติระบบราชการได�มีการกําหนดแผนงานและโครงการต�าง ๆ ไว�

ก�อนแล�วเป6นระยะเวลานาน แผนงานและโครงการต�าง ๆ ก็มีกําหนดเวลาหลาย ๆ ปL เช�น แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฝDายการเมืองท่ีครองอํานาจอยู�เดิมหรือฝDายการเมืองท่ีเข�ามาใหม�ยากท่ี

จะเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือโครงการต�าง ๆ เหล�านั้นได� ท้ังนี้เพราะข�อจํากัดทางด�านข�อมูล ความ

ชํานาญต�าง ๆ อย�างไรก็ตามฝDายการเมืองก็อาจจะเป6นผู�ทําการกําหนดนโยบายข้ึนใหม�ท้ังหมด ซ่ึง

แตกต�างจากเรื่องท่ีระบบเคยทําอยู�ก็เป6นได� แต�ก็เป6นกรณีท่ีเกิดข้ึนน�อยมาก 

 สรุป การกําหนดนโยบายระบบราชการมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากเป6นท้ังผู�เก็บ

รวบรวมวิเคราะห?และปNอนข�อมูลต�าง ๆ ไปให�ฝDายการเมือง ในข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ ระบบ

ราชการจะได�เปรียบกว�าภาคเอกชนเพราะไม�มีคู�แข�ง และปFญหาการขาดทุนไม�ใช�เป6นปFญหาท่ีจะ

นําไปสู�ความสิ้นสุด หรือจุดจบของหน�วยราชการ 

 3) ข�าราชการ(Bureaucrats) 

 ในฐานะบุคคลก็ถือได�ว�ามีส�วนเก่ียวข�องหรือส�งผลอย�างมากต�อความสําเร็จ หรือ

ความล�มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความเก่ียวข�องของการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจแบ�ง

เป6นได�หลายระดับเช�น ในฐานะผู�บริหารระดับสูงของหน�วยงาน ในฐานะผู�บริหารโครงการ และใน

ฐานะผู�ให�บริการตามโครงการ ท้ังนี้บุคคลเหล�านี้ย�อมมีเปNาหมายและค�านิยมแตกต�างกัน ความ
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แตกต�างเหล�านี้อาจจะเป6นท่ีมาของพฤติกรรมของแต�ละบุคคลท่ีแตกต�างกัน ในส�วนท่ีเก่ียวกับการนํา

นโยบายไปปฏิบัติอาจกล�าวได�ว�า ผู�บริหารระดับสูงของหน�วยงานจะมีความสําคัญอย�างมากในแง�ท่ีว�า

จะให�ความสนับสนุนและอุทิศตนให�กับนโยบายนั้น ๆ อย�างไร ผู�บริหารระดับสูงของหน�วยงานจึงถือ

ว�าเป6นหัวรถจักร หรือหัวเรือใหญ�ท่ีจะส�งผลทําให�การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบอุปสรรค หรือความ

ราบรื่นเพียงใดในระดับหนึ่ง ผู�บริหารโครงการก็เหมือนหัวเรือขนาดกลางท่ีจะแปลงความสนับสนุน

หรือแนวทางการปฏิบัติหากนโยบายขาดความชัดเจนปFญหาในการนําไปปฏิบัติก็จะเกิดข้ึน หรือใน

กรณีท่ีนโยบายหรือโครงการนั้นๆ ไปมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของ

ข�าราชการเหล�านี้ ข�าราชการเหล�านั้นอาจจะไม�ยอมรับหรือหาทางหลีกเลี่ยง เพิกเฉย หรือตีความ

นโยบายนั้นเสียใหม�ก็ได� ในกรณีท่ีข�าราชการระดับล�างนั้นมีปฏิสัมพันธ?กับประชาชนผู�มารับบริการ 

ข�าราชการเหล�านี้อาจจะทําการบิดเบือนหรือไม�เปPดเผยข�อมูลต�าง ๆ ท่ีรับบริการหรือผู�ท่ีมีสิทธิจะได�

ประโยชน?จากโครงการควรจะรู�ก็ได� ในกรณีข�าราชการระดับล�างเหล�านั้นอาจจะทําการสกัดก้ันข�อมูล

ความต�องการ ข�อเรียกร�อง หรือข�อเสนอจากผู�รับบริการมิให�ไปถึงผู�บริการระดับสูงก็ได� กล�าวโดยย�อ 

ข�าราชการในระดับล�างเหล�านี้เป6นผู�ท่ีมีอิทธิพลต�อผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติเป6นอย�างมาก 

การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติในระยะหลัง ต�างได�หันมาเพ่ิมความสนใจท่ีพฤติกรรมของ

ข�าราชการระดับล�าง และปฏิสัมพันธ?ของข�าราชการดังกล�าวท่ีมีต�อผู�รับบริการมากยิ่งข้ึน 

 สรุป ข�าราชการมีบทบาทสําคัญในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะมี

ปฏิสัมพันธ?กับประชาชนผู�รับบริการ หรือกลุ�มผู� ท่ีได�รับผลประโยชน?โดยตรง และอย�างใกล�ชิด

ข�าราชการระดับล�างจะมีความอิสระ มีอํานาจหรือวิจารณญาณในการติดสินใจอย�างมาก โดยท่ี

ผู�บังคับบัญชาไม�อาจจะควบคุมได� 

 4) ผู�ได�รับผลจากนโยบาย  

 ซ่ึงได�แก� ผู�รับบริการผู�ได�รับประโยชน?หรือผู�เสียประโยชน?ในท่ีนี้หมายรวมถึงท้ังในแง�

ของบุคลและกลุ�ม ในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผู�รับบริการหรือผู�ได�รับประโยชน?ใน

ฐานะท่ีเป6นบุคคล (หมายถึงประชาชนท่ัวไปมิใช�ผู�มีอิทธิพลหรือบุคคลสําคัญ) จะเป6นผู�ท่ีติดต�อกับ

ข�าราชการในระดับล�างโดยตรง หากบุคคลดังกล�าวขาดการรวมตัวกันเป6นกลุ�ม บทบาทท่ีจะมีอิทธิพล

ต�อกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีค�อนข�างน�อย ข�าราชการในระดับล�างจะสามารถให�

การปฏิบัติแก�บุคคลเหล�านั้นอย�างไรก็ได� ข�อเรียกร�องหรือความต�องการต�าง ๆ จะมีน้ําหนักน�อย และ

ยากท่ีจะได�รับความสนใจจากฝDายการเมืองหรือระบบราชการ อย�างไรก็ตาม หากผู�รับบริการหรือผู�รับ
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ประโยชน?มีการรวมตัวกันเป6นกลุ�มก�อน ในลักษณะของกลุ�มของผลประโยชน?บทบาทของกลุ�มท่ีจะ

ส�งผลต�อการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีมากข้ึน เพราะการรวมตัวกันเป6นกลุ�มก�อนก็คือการประสาน

ทรัพยากรซ่ึงกันและกัน ทําให�ข�อเรียกร�องมีน้ําหนักมากยิ่งข้ึน อํานาจในการต�อรองกับฝDายการเมือง

หรือระบบราชการจะมีมากข้ึน ประเด็นของการเรียกร�องจะคลอบคลุมท้ังในแง�ของการเรียกร�อง

เพ่ือให�สมาชิกในกลุ�มของตนได�รับผลประโยชน?มากยิ่งข้ึน การเรียกร�องเพ่ือให�ยุตินโยบายนั้น หรือ

เรียกร�องให�มีการปรับปรุงนโยบายใหม�นั้น ในกรณีท่ีกลุ�มของตนเป6นฝDายเสียผลประโยชน? หรือการ

เรียกร�องเพ่ือกีดกันมิให�กลุ�มอ่ืนได�มีโอกาสได�รับประโยชน?จากนโยบายแผนงาน หรือโครงการนั้น 

 สรุป ผู�รับผลประโยชน?ถ�ามีการรวมตัวกันเป6นกลุ�ม จะมีบทบาทท่ีจะมีอิทธิพลต�อ

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เป6นการประสานทรัพยากรซ่ึงกันและกัน ทําให�ข�อเรียกร�องมี

น้ําหนักมากยิ่งข้ึน อํานาจในการต�อรองกับฝDายราชการจะมีมากข้ึน 

 5) ความแตกต�างระหว�างบทบาทขององค?การ และผู�เก่ียวข�องแต�ละประเภทของ

นโยบาย 

 องค?การและผู�เก่ียวข�องในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีบทบาทและ

ปฏิสัมพันธ?ซ่ึงกันและกันในแง�มุมท่ีแตกต�างกันไปไม�ว�าจะเป6นฝDายการเมือง ระบบราชการท้ังใน

ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วนท�องถ่ิน ข�าราชการในแต�ละระดับ รวมตลอดถึงผู�รับบริการ ผู�ได�รับ

ประโยชน?และผู�เสียประโยชน? ในรายละเอียดบทบาทขององค?การ และผู�เก่ียวข�องเหล�านี้ยังมีความ

แตกต�างกันในแต�ละประเภทของนโยบายด�วย 

 ในส�วนของระบบราชการ ซ่ึงประกอบด�วยหน�วยงานราชการท้ังในส�วนกลาง ส�วน

ภูมิภาค และส�วนท�องถ่ิน องค?การในแต�ระดับจะดูมีบทบาทท่ีสําคัญไม�ยิ่งหย�อนกันในด�านนโยบายท่ี

เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร หรือผลประโยชน?ต�อสังคมส�วนรวม เช�น นโยบายหรือโครงการสร�างงาน

ในชนบทของประเทศไทยกล�าวคือ หน�วยราชการส�วนกลางมักจะเป6นฝDายให�ความสนับสนุน ควบคุม

อํานวยการ ในขณะท่ีหน�วยราชการในระดับภูมิภาคและท�องถ่ินมักจะเป6นหน�วยปฏิบัติการ มี

ปฏิสัมพันธ?หรือให�บริการกับผู�รับบริการหรือผู�ได�รับประโยชน?จากนโยบายโดยตรง อย�างไรก็ตามหาก

นโยบายนั้นเป6นนโยบายท่ีเก่ียวกับการจํากัด 

 ฝDายการเมืองเข�าไปมีบทบาทเก่ียวข�องในทุกประเภทของนโยบาย แต�อย�างไรก็ดี

ลักษณะของแรงจูงใจท่ีจะเข�าไปมีส�วนร�วมอาจจะมีการแตกต�างกันเช�น ในนโยบายท่ีเก่ียวกับการ

จัดสรรทรัพยากร หรือผลประโยชน?ต�อสังคมส�วนรวม ฝDายการเมืองโดยเฉพาะรัฐสภาโดย



73 
 

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรอาจเข�าไปแทรกแซงโดยตรงในเรื่องเก่ียวกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล 

หรือภาคเอกชนเพ่ือประโยชน?ต�อสังคมส�วนรวม ฝDายการเมืองจะเข�ามาแทรกแซงเก่ียวข�องโดยตรงใน

กรณีท่ีนโยบายการควบคุมนั้นได�รับการวิพากษ?วิจารณ?หรือร�องทุกข?ท้ังในกรณีท่ีมีการปฏิบัติไม�เป6นผล

หรือท้ังในกรณีท่ีมีการควบคุมมากเกินไปจนฝDายท่ีถูกควบคุมรู�สึกว�าไม�ได�รับความเป6นธรรมจาก

นโยบายท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม� เพ่ือให�เกิดประโยชน?แก�ผู�เสียเปรียบในสังคมมาก

ยิ่งข้ึน การเข�าไปเก่ียวข�องของฝDายการเมืองมักมุ�งไปในการหาข�อมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติของ

นโยบายนั้น เพ่ือเป6นการดูแลและประกันให�ผลกระทบของนโยบายเป6นไปในทางท่ีพึงประสงค? และ

เพ่ือเป6นการประกันให�ผู�ท่ีเสียเปรียบหรือกลุ�มเปNาหมายของนโยบายเท�านั้นเป6นผู�ได�รับผลประโยชน? 

 ในส�วนของผู�รับบริการหรือได�รับผลประโยชน?จากนโยบาย ผู�ได�รับประโยชน?ก็คือทุก

ฝDาย เช�น โครงการสร�างงานชนบท ผู�ได�รับประโยชน?จะมีท้ังประชาชนท่ีอยู�ในชุมชนนั้นตลอดจนฝDาย

เอกชนผู�รับเหมาก�อสร�างเป6นอาทิ ไม�มีใครหรือฝDายใดถูกจํากัดสิทธิ หากทรัพยากรท่ีจะจัดสรรมีจํากัด 

ผู�ท่ีเสียประโยชน?ก็จะมีข้ึน กลุ�มผู�เสียผลประโยชน?เหล�านี้ในระยะยาวก็จะต�อสู�เพ่ือก�อให�เกิดการ

ปรับปรุงนโยบายใหม� เพ่ือให�ฝDายตนมีสิทธิเช�นเดียวกับฝDายอ่ืน ๆ ในประเภทของนโยบายท่ีเก่ียวกับ

การควบคุมพฤติกรรมของบุคคล หรือของภาคเอกชนเพ่ือประโยชน?ต�อสังคมส�วนรวม จะมีลักษณะ

เด�นโดยเฉพาะ ไม�มีกลุ�มท่ีเสียประโยชน?นอกจากฝDายท่ีถูกควบคุม 

 สรุปองค?การและผู�เก่ียวข�องในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมี

บทบาทและปฏิสัมพันธ?ซ่ึงกันและกันในแง�มุมท่ีแตกต�างกันไปในแต�ละประเภทของนโยบาย 

         2.1.10 ข้ันตอนของการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

 ข้ันตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป6นการปฏิสัมพันธ?ความเก่ียวข�อง

การพ่ึงพา ตลอดจนความอิสระขององค?การและบุคคล สามารถแบ�งออกเป6น 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอน

ในระดับมหภาค (Macro) และข้ันตอนในระดับจุลภาค (Micro) (วรเดช จันทรศร, 2542 หน�า 35-65) 

1) ข้ันตอนการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหภาค  

 ข้ันตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคแบ�งเป6น 2 ข้ันตอนหลักได�แก� 

ข้ันตอนของการแปลงนโยบายออกเป6นแนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการ

แล�วแต�กรณี และข้ันตอนในการทําให�หน�วยงานในระดับท�องถ่ินยอมรับ แนวทาง แผนงาน โครงการ 

หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต�อไป 
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 1.1) ข้ันตอนของการแปลงนโยบาย 

        เป6นข้ันตอนแรกกล�าวคือ เม่ือทางฝDายการเมืองกําหนดนโยบายออกมาใน

รูปแบบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือกฎกระทรวง หรือในรูปใดรูปหนึ่ง มีการระบุให�หน�วย

ราชการเป6นผู�รับผิดชอบหลัก ซ่ึงจะเป6นผู� ท่ีแปลงนโยบายนั้นออกมาเป6นแนวทางในการปฏิบัติ 

แผนงาน หรือโครงการ ได�แก� กระทรวง ทบวงหรือกรม ซ่ึงเป6นราชการส�วนกลางท่ีจะเป6นฝDายแปลง

นโยบายนั้นออกมาเพ่ือให�หน�วยงานปฏิบัติในระดับล�างหรือระดับภูมิภาคและท�องถ่ินถือปฏิบัติ 

ข้ันตอนของการแปลงนโยบายจะออกเป6นแนวทางในการปฏิบัติ หรือออกมาในรูปของแผนงานหรือ

โครงการแล�วแต�กรณี หรือประเภทของนโยบายนี้ถือว�าเป6นข้ันตอนแรกของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ในระดับมหภาค 

 ข้ันตอนของการแปลงนโยบายนี้ มีความสําคัญมาก เพราะเม่ือใดท่ีมีการแปลง

นโยบายให�เบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค?แล�ว ก็ถือว�าเป6นความล�มเหลวปFจจัยท่ีส�งผลทําให�นโยบาย

ต�องถูกแปรเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค?เดิม มีหลายปFจจัย ปFจจัยแรกได�แก� ความคลุมเครือหรือการ

ขาดความเฉพาะเจาะจงของนโยบาย ยิ่งนโยบายมีความคลุมเครือมากเท�าไร หน�วยงานท่ีรับผิดชอบใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติย�อมมีอิสระ หรือมีดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากยิ่งข้ึนเท�านั้น 

ปFจจัยท่ีสองได�แก� ความหลากหลายในเปNาหมายของนโยบาย ในบางครั้งเปNาหมายของนโยบายจะมี

ความขัดแย�งกัน หรือยากท่ีจะจัดลําดับความสําคัญก�อนหลังได� ปFจจัยท่ีสาม มีผลสืบเนื่องมากจากสอง

ปFจจัยแรกกล�าวคือ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบายนั้นมีความเข�าใจในวัตถุประสงค?ของ

นโยบายนี้เพียงไรและในปFจจัยสุดท�าย หน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบายร�วมมือและจริงใจ

ในการนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติเพียงใด ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในเบ้ืองต�นนี้ข้ึนอยู�กับ

ความชัดเจน ความสัมพันธ?ของเปNาหมาย และการท่ีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง

นโยบายมีความเข�าใจในวัตถุประสงค?ของนโยบาย ตลอดจนให�ความร�วมมือกับฝDายการเมือง และมี

ความจริงใจท่ีจะนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติเพียงใด  

 1.2) ข้ันตอนของการยอมรับ 

 เป6นข้ันท่ีสองกล�าวคือ การเปลี่ยนนโยบายโดยท่ัวไป หน�วยงานท่ีรับผิดชอบได�แก� 

กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการบริหารส�วนกลาง เม่ือส�วนกลางทําการเปลี่ยนแปลงนโยบายออก

มาแล�ว จะเป6นข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค คือการทําให�หน�วยงานในระดับ

ท�องถ่ินยอมรับแนวทางแผน แผนงาน โครงการ หรือผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต�อ 
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ในข้ันตอนนี้การท่ีราชการบริหารส�วนกลางจะสามารถทําให�หน�วยงานปฏิบัติในระดับล�าง หรือระดับ

ท�องถ่ินยอมรับจัดทําโครงการสนองนโยบายท่ีส�วนราชการวางไว� ข้ึนอยู�กับปFจจัยหลายอย�าง เช�น 

ลักษณะของหน�วยงานท�องถ่ินนั้น สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท�องถ่ินนั้นปFจจัย

หลักนี้จะเป6นเง่ือนไขท่ีสําคัญในอันท่ีจะสร�างความเต็มใจให�หน�วยงานท�องถ่ินรับนโยบายไปปฏิบัติ 

ส�วนกลางหรือหน�วยงานท่ีรับผิดชอบจะต�องเจรจาเก่ียวกับระยะเวลาเปNาหมายของการดําเนิน

โครงการ พิจารณาจัดสรรเงินหรือทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจําเป6นจะต�องใช�ในโครงการให�กับหน�วยงาน

ท�องถ่ิน หากสิ่งข�างต�นนี้ไม�พร�อม ความล�าช�าในการดําเนินโครงการก็ย�อมจะเกิดข้ึน 

 สรุป ข้ันตอนการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหภาค แบ�งได� 2 ข้ันตอน 

คือ ข้ันตอนการแปลงนโยบาย และข้ันตอนของการยอมรับ  

 2) ข้ันตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับจุลภาค 

 การนํานโยบายไปปฏิบัติกลับอยู�ท่ีข้ันตอนในระดับจุลภาค ซ่ึงเป6นเรื่องท่ีนโยบาย

จากส�วนกลางถูกนํามาปฏิบัติในสภาพแวดล�อมของแต�ละท�องถ่ินท่ีมีความแตกต�างกัน ในข้ันตอนนี้จึง

มีความเก่ียวพันกับการท่ีหน�วยงานในระดับท�องถ่ิน จะยอมรับนโยบายจากรัฐบาลหรือหน�วยงาน

ส�วนกลางเข�าเป6นนโยบายของท�องถ่ินมากน�อยแค�ไหน เพียงใด จะทําการปรับปรุงวิธีการในการ

ปฏิบัติงานของตนเองให�สอดคล�องกับนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนแผนงานท่ี

ส�วนกลางกําหนดไว�หรือไม� หรือจะเป6นผู�ทําการปรับเปลี่ยนนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนแผนงานท่ีส�วนกลางกําหนดไว�ให�เข�ากับสภาพแวดล�อม และวิธีการในการปฏิบัติของตนเสีย

เอง เม่ือมีการปรับเปลี่ยนอย�างใดอย�างหนึ่งแล�ว ผลการปฏิบัติจะเป6นอย�างไร หน�วยงานท�องถ่ิน 

ตลอดจนผู�ปฏิบัติจะทําการยอมรับและถือเอานโยบายเข�าเป6นส�วนหนึ่งของภารกิจประจําวันด�วยความ

ต�อเนื่องเพียงใด นโยบายจากส�วนกลางจะถูกยกเลิกโดยท�องถ่ินหรือไม� 

 ความเก่ียวพันต�างๆ ดังกล�าวเป6นคุณลักษณะสําคัญท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนในระดับ

จุลภาค ซ่ึงจะมีจุดท่ีหน�วยงานในท�องถ่ิน ตลอดจนผู�มีส�วนเก่ียวข�องแต�ละฝDายจะต�องทําการตัดสินใจ

หรือมีปฏิสัมพันธ?อย�างต�อเนื่องกันไป ยิ่งไปกว�านั้นพฤติกรรมของการตัดสินใจและการปฏิสัมพันธ?จะ

แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา และจะมีความแตกต�างกันไปตามความเก่ียวพันผลประโยชน?ท่ีผู�ปฏิบัติหรือผู�

มีส�วนเก่ียวข�องในแต�ละฝDายมีอยู� กล�าวให�เฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน ความเก่ียวพันต�างๆ ซ่ึงอยู�ในระดับ

จุลภาคนี้ สามารถแยกออกได�เป6น 3 ข้ันตอนหลักคือ ข้ันการระดมกําลัง (Mobilization) ข้ันการ
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ปฏิบัติ  (DelivererImplementation)และข้ันการสร�างความเป6นป�กแผ�น หรือความต�อเนื่อง 

(Institutionalization or Continuation) 

 2.1) ข้ันการระดมกําลัง (Mobilization) 

 เป6นข้ันตอนท่ีหน�วยงานในระดับท�องถ่ินจะต�องดําเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การ

พิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุนในกิจกรรมแรก หน�วยงานในระดับท�องถ่ินจะ

พิจารณาว�านโยบายจากส�วนกลางมีความเหมาะสมมีความสําคัญเร�งด�วน ตรงตามเปNาหมายของ

หน�วยงานและสามารถตอบสนองกับความต�องการของท�องถ่ินหรือไม�เพียงใด การตัดสินใจดังกล�าวถือ

ว�าเป6นจุดสําคัญในการชี้ชะตาหรืออนาคตของนโยบาย หากหน�วยงานท�องถ่ินเห็นว�านโยบายดังกล�าว

ไม�มีความสําคัญ ไม�เก่ียวกับหน�าท่ีหลักของหน�วยงาน หรือไม�เก่ียวกับสภาพปFญหาหรือความต�องการ

ของท�องถ่ิน ความผูกพันของหน�วยงานท�องถ่ินท่ีมีต�อนโยบายนั้นก็จะไม�มี และถึงแม�จะมีการยอมรับก็

จะเป6นการยอมรับอย�างแกนๆ หรือในบางกรณีก็อาจจะทําการยอมรับเพ่ือท่ีจะเอาผลประโยชน?หรือ

งบประมาณจากรัฐบาล หรือหน�วยงานกลางโดยปราศจากความต้ังใจอย�างจริงจังท่ีจะปฏิบัติงานให�

บรรลุนโยบาย 

 หากหน�วยงานท�องถ่ินยอมรับนโยบายเพราะเห็นว�าเป6นความสําคัญเร�งด�วนและตรง

กับเปNาหมายของหน�วยงานแล�ว การยอมรับโดยหน�วยงานท�องถ่ินอย�างเดียวย�อมจะไม�ประกัน

ความสําเร็จของนโยบายนั้นในระยะยาว     

 2.2) ข้ันการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) 

 ข้ันตอนนี้ครอบคลุมกระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการท่ีได�มีการยอมรับแล�ว

ออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ในข้ันนี้จึงเป6นเรื่องท่ีเก่ียวกับตัวผู�ปฏิบัติ หรือผู�ให�บริการตามโครงการ

โดยตรง ในบางกรณีผู�ปฏิบัติอาจจะยอมทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในเข�ากับแผนหรือ

โครงการท่ีกําหนดไว� ในบางกรณีผู�ปฏิบัติอาจจะทําการปรับแผน หรือโครงการนั้นให�เข�ากับพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของตัวเองก็ได� แน�นอนการไม�มีการนําไปปฏิบัติจะไม�เกิดข้ึนถ�าหากผู�ปฏิบัติไม�ได�มีการ

ปรับเปลี่ยนอย�างใดอย�างหนึ่งในสองกรณีข�างต�น ในสภาพความเป6นจริงของการปฏิบัติแล�วอาจกล�าว

ได�ว�ามีภาวะความไม�แน�นอน (Uncertaintits) อยู�อย�างมากเพราะหน�วยงานท�องถ่ินแต�ละแห�ง อยู�

ภายใต�สภาพแวดล�อมของท�องถ่ินเฉพาะแห�งซ่ึงแตกต�างกันออกไป โครงการหรือพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผู�บริหารในระดับท�องถ่ินอาจไม�ใช�สิ่งท่ีคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงไม�ได� เพราะอาจจะมีการ

ต�อต�านเรียกร�องให�ปรับวิธีดําเนินการในโครงการจากผู�เก่ียวข�องในกระบวนการของการนํานโยบายไป
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ปฏิบัติซ่ึงอยู�ในท�องถ่ินนั้นก็ได� นอกจากนี้การปฏิบัติก็อยู�ภายใต�ดุลยพินิจของผู�ปฏิบัติหรือผู�ให�บริการ

แต�ละบุคคล ลักษณะของการปฏิบัติหรือการให�บริการจึงไม�มีทางท่ีจะควบคุมให�เป6นแบบฉบับเดียวกัน

ได� ไม�ว�าโครงการนั้นจะมีการออกแบบหรือว�ากฎข�อบังคับ อย�างไรก็ตามยิ่งโครงการนั้นมีลักษณะของ

การให�บริการทางสังคมซ่ึงผู�ให�บริการจะต�องปฏิสัมพันธ?กับผู�รับบริการโดยตรงด�วยแล�ว ผู�ปฏิบัติ

ย�อมจะมีดุลยพินิจในการบริการอย�างมากจนผู�บังคับบัญชาไม�สามารถทําการควบคุมได� โดยนัย

ดังกล�าวโครงการท่ีหน�วยงานท�องถ่ินให�การยอมรับแล�วย�อมจะมีลักษณะเบ่ียงเบนได�เสมอ ดังนั้นการ

สร�างความสําเร็จของการปฏิบัติให�เกิดข้ึนในข้ันนี้ จึงข้ึนอยู�กับการแสวงหาวิธีการในการปรับแนวทาง

ในการปฏิบัติงานหรือปรับโครงการ และหรือแผนงานท่ีส�วนกลางกําหนดให�สอดคล�องกับความ

ต�องการของท�องถ่ินในแต�ละช�วงเวลา อีกท้ังหน�วยงานท�องถ่ินจะต�องแสวงหาวิธีการท่ีจะปรับ

พฤติกรรมของตัวผู�ปฏิบัติ ให�เข�ากับแนวทางในการปฏิบัติหรือเข�ากับแผนและโครงการนั้นด�วย 

 2.3) ข้ันการสร�างความเป6นป�กแผ�นหรือความต�อเนื่อง 

 เป6นข้ันตอนสุดท�ายในระดับจุลภาคซ่ึงได�แก� ข้ันการสร�างความเป6นเป6นป�กแผ�นหรือ

ความต�อเนื่อง เป6นผลพลอยได�ท่ีเกิดมาจากข้ันตอนท่ีสอง เพราะความสําเร็จหรือผลลัพธ?ในระยะยาว

ของนโยบายใดก็ตามจะเกิดข้ึนไม�ได� หากนโยบายนั้นไม�ถูกนําไปปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง หมายความว�า

นโยบายนั้นจะต�องถูกปรับเปลี่ยนและได�รับการยอมรับเป6นหน�าท่ีประจําวันของผู�ปฏิบัติด�วย ข้ันตอน

นี้จึงเป6นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากอีกข้ันตอนหนึ่งก็เนื่องจากเหตุผลท่ีว�ามีนโยบายจากส�วนกลางเป6น

จํานวนมากท่ีหน�วยปฏิบัติในระดับท�องถ่ินมีความกระตือรือร�นท่ีจะปฏิบัติในช�วงระยะเวลาอันสั้นแต�

ในเวลาต�อมาเม่ือรัฐบาลกลางเลิกให�ความสนใจหรือกวดขันหรือเลิกให�งบประมาณหน�วยงานท�องถ่ินก็

มักจะเลิกปฏิบัติตามนโยบายนั้น เข�าทํานอง “ไฟไหม�ฟาง” ฉะนั้นการสร�างความสําเร็จให�เกิดข้ึนใน

นโยบายไปปฏิบัติ ผู�เก่ียวข�องหรือผู�รับผิดชอบในนโยบายทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับท�องถ่ินจะต�อง

หาทางทําให�การปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีสองสืบทอดมาสู�ข้ันตอนท่ีสาม ซ่ึงก็คือการสร�างความเป6น

ป�กแผ�นหรือความต�อเนื่องในการปฏิบัติให�เกิดข้ึนกับนโยบายนั้นให�ได� การหาทางทํานโยบายนั้นให�ได� 

การหาทางทําให�นโยบายนั้นได�รับการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง ส�วนกลางจะต�องฝากไว�กับผู�บริหารใน

ระดับท�องถ่ินเองท่ีจะต�องเป6นตัวนําในการชักจูงให�ผู�ปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายดังกล�าวอย�าง

ต�อเนื่อง และในระยะหลังผลงานของนักวิชาการบางท�านได�เน�นวิธีการของการนําเอาแนวความคิด

ทางด�านการพัฒนาองค?การ (Organization Development) เข�ามาประยุกต?ใช�เพ่ือสร�างการจูงใจ 

และมีส�วนร�วม และการทํางานเป6นทีมให�เกิดข้ึนกับผู�ปฏิบัติ 
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 สรุป ข้ันตอนการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับจุลภาคแยกออกเป6น 3 

ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันการระดมกําลัง ข้ันการปฏิบัติการ และข้ันการสร�างความเป6นป�กแผ�นหรือความ

ต�อเนื่อง 

                 2.1.11 ป@ญหาการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ 

 ลักษณะปFญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ รวม 5 ด�าน

หลักๆดังนี้ ด�านสมรรถนะ ด�านการควบคุม ด�านความร�วมมือและการต�อต�านการเปลี่ยนแปลง ด�าน

อํานาจและความสัมพันธ?กับองค?การอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและ ด�านความสนับสนุนและความผูกพันของ

องค?การหรือบุคคลท่ีสําคัญ (Key Actors) ในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 1) ปFญหาด�านสมรรถนะ 

 ปFญหาจะมีมากน�อยเพียงใดข้ึนอยู�กับปFจจัยย�อยหลายประการนับต้ังแต� ปFจจัย

ทางด�านบุคลากร ปFจจัยทางด�านเงินทุน ปFจจัยทางด�านวัสดุอุปกรณ? เครื่องมือเครื่องใช�และปFจจัย

ทางด�านวิชาการหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายนั้น 

 1.1)ปFจจัยทางด�านบุคลากร ปFญหาทางด�านสมรรถนะจะมีมากน�อยเพียงใด

ย�อมข้ึนอยู�กับเง่ือนไขหลายประการ เง่ือนไขประการแรก นโยบายท่ีถูกนําไปปฏิบัติต�องการจํานวน

บุคลากรเท�าใด ต�องการบุคลากรประเภทใด และต�องการบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติอย�างไร เง่ือนไข

ประการท่ีสอง บุคลากรท่ีต�องการเหล�านั้นมีอยู� ในระบบราชการหรือไม�  มีคุณภาพ ความรู� 

ความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นได�หรือไม� มีความยินดีหรือความต้ังใจท่ีจะร�วมเป6นผู�ปฏิบัติ

เพียงใด สามารถแสดงแผนภาพท่ี 2.5 ได�ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 2.5 แสดงปFจจัยทางด�านบุคลากร ท่ีส�งผลต�อปFญหาทางด�านสมรรถนะภายใต�เง่ือนไขต�างๆ   

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2545 หน�า 225 

 

 1.2)ปFจจัยทางด�านเงินทุน ปFญหาทางด�านสมรรถนะจะมีมากข้ึนหากหน�วยงานท่ี

รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติถูกจํากัดโดยเง่ือนไขของการใช�เงินทุน 

 1.3) ปFจจัยทางด�านวัสดุอุปกรณ?เครื่องมือเครื่องใช�ตลอดจนปFจจัยทางด�าน

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายนั้น ปFญหาทางสมรรถนะจะทวีมากข้ึนถ�าหากหน�วยท่ีรับผิดชอบ

ไม�ได�รับการสนับสนุนทางด�านวัสดุอุปกรณ? เครื่องมือเครื่องใช�อย�างพอเพียง หรือทันต�อเวลา 

 2) ปFญหาด�านการควบคุม 

 ปFญหาด�านการควบคุม หมายถึงความสามารถในการวัดความก�าวหน�าหรือผลการ

ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ข้ึนอยู�กับเง่ือนไขด�วย ประการแรกข้ึนอยู�กับความสมารถ

ของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบายว�าจะสามารถแปลงนโยบายนั้นๆ ออกมาเป6นแนวทาง

ปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการท่ีสอดคล�องกับความต�องการของนโยบายเพียงใด ประการท่ีสอง
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วัตถุประสงค?ท่ีชัดเจนมากน�อยเพียงใด ประการท่ีสามข้ึนอยู�กับการกําหนดภารกิจและมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับแนวทางการปฏิบัติงานรวมแผนงานหรือโครงการนั้นเพียงใด สามารถ

แสดงแผนภาพท่ี 2.6 ได�ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2.6  แสดงเง่ือนไขต�างๆ ท่ีส�งผลความสามารถในการควบคุมและปFญหาในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติท่ีมา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2545 หน�า 228 

 

 ปFญหาทางด�านความร�วมมือและต�อต�านการเปลี่ยนแปลงมีเง่ือนไขหรือเหตุผลหลักๆ 

อย�างน�อย 7 ประการ ท่ีเป6นอุปสรรคต�อความร�วมมือ ได�แก� 

 1)สมาชิกในองค?การหรือหน�วยงานปฏิบัติเห็นว�านโยบายนั้นไม�ได�มาจากรากฐาน

ความต�องการของตนท่ีแท�จริง(Felt Need) หรือไม�ได�เห็นความสําคัญของนโยบายนั้น 

 2) สมาชิกในองค?การหรือหน�วยงานปฏิบัติทําการต�อต�านเพราะเห็นว�านโยบายนั้นมี

ผลทําให�ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานประจําของตนต�องเปลี่ยนแปลงไป 

 3)หัวหน�าของหน�วยงานปฏิบัติ ไม�ได�ให�ความสนับสนุนในนโยบายนั้น 

 4) สมาชิกในองค?การหรือหน�วยงานปฏิบัติทําการต�อต�าน เพราะเห็นว�ามีการปฏิบัติ

ตามนโยบายนั้นจะส�งผลให�งบประมาณ อัตรากําลังของหน�วยงานต�องลดลงในระยะยาว อีกท้ังยังจะ

ก�อให�เกิดการปรับเปลี่ยนในภารกิจและหน�าทีของบุคลากรอย�างขนาดใหญ� 
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 5) สมาชิกในองค?การหรือหน�วยงานปฏิบัติเห็นว�า นโยบายนั้นถูกกําหนดข้ึน โดย

ฝDายบริหารท่ีไม�เข�าใจว�าสภาพความเป6นจริงในการปฏิบัติงานหรือให�บริการของผู�ปฏิบัติเป6นอย�างไร 

 6)สมาชิกในองค?การหรือหน�วยงานปฏิบัติไม�เห็นด�วยกับสาระหรือวิธีการปฏิบัติใน

โครงการหรือนโยบายนั้น เพราะไม�ได�เข�าไปมีส�วนร�วมในการตัดสินใจดังกล�าว 

 7) สมาชิกในองค?การหรือหน�วยงานปฏิบัติไม�ให�ความร�วมมือ และต�อต�านเนื่องจาก

ขาดความรู�ความเข�าใจว�าจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นอย�างไร 

 ปFญหาด�านอํานาจและความสัมพันธ?กับองค?การอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

 ปFญหาท่ีเกิดข้ึนองค?การท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะมีปฏิสัมพันธ?กับ

องค?การอ่ืนๆ อาจจะเป6นผู�รับผิดชอบหรือมีส�วนร�วมเก่ียวข�องในการนํานโยบายไปปฏิบัติด�วยเช�นกัน 

การปฏิสัมพันธ?ท่ีเกิดข้ึนดังกล�าวนี้ถือว�าเป6นการปฏิสัมพันธ?ท่ีเกิดข้ึนภายใต�สภาพแวดล�อมทาง

การเมือง ซ่ึงเน�นการเผชิญหน�า การแสวงหาความสนับสนุน การเจรจาต�อรองในการจัดสรรทรัพยากร

หรือผลประโยชน?ระหว�างหน�วยงานหรือองค?การต�างๆ ในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ปFญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงเกิดจากอํานาจ และความสัมพันธ?ระหว�าง

องค?การท่ีรับผิดชอบนํานโยบายไปปฏิบัติกับองค?การอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องจะมีมากน�อยเพียงใดข้ึนอยู�กับ

เง่ือนไขหรือปFจจัยย�อยหลายๆ ประการนับต้ังแต� 

 1) ลักษณะของการติดต�อ และความสัมพันธ?ท่ีหน�วยงานปฏิบัติมีกับหน�วยงานท่ี

ควบคุมนโยบายดังกล�าว 

 2) ระดับความจําเป6นท่ีหน�วยปฏิบัติ จะต�องแสวงหาความร�วมมือ พึงพาหรือทํา

ความตกลงกับหน�วยงานหลักอ่ืนๆ และ 

 3)ระดับของความเป6นไปได�ท่ีเจ�าหน�าท่ีของแต�ละหน�วย จะสามารถทํางานร�วมกันได� 

 ปFญหาด�านความสนับสนุน และความผูกพันขององค?การหรือบุคคลท่ีสําคัญ 

 ความสนับสนุนและความผูกพันขององค?การ หรือบุคคลสําคัญ ซ่ึงได�แก� กลุ�มอิทธิพล 

กลุ�มผลประโยชน?นักการเมือง ข�าราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชนเป6นอาทิ จึงเป6นความสําคัญ

อย�างมาก องค?การหรือบุคคลสําคัญดังกล�าวอาจให�ความสนับสนุนทางการเมือง เงินทุน งบประมาณ 

ตลอดจนสร�างอุปสรรค ต�อต�าน เตะถ�วง หรือคัดค�าน ได�ตลอดเวลามากน�อยแตกต�างกันไปตามภาวะ

อํานาจและสถานการณ? 
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 สรุป ปFญหาของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแบ�งออกได� 5 ด�าน คือ ปFญหา

ด�านสมรรถนะ ปFญหาการควบคุมปFญหาด�านความร�วมมือและต�อต�านการเปลี่ยนแปลง ปFญหาด�าน

ความสนับสนุนและความผูกพันกับองค?การอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและปFญหาด�านความสนับสนุนและความ

ผูกพันขององค?การหรือบุคคลสําคัญ 

 วัฏจักรของการกําหนดนโยบายจนถึงการปฏิบัติตามนโยบายท่ีวางไว� 

 นโยบายสาธารณะย�อมมีจุดเริ่มต�นและสิ้นสุดเช�นเดียวกับกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ 

จากจุดเริ่มต�นจนถึงจุดสิ้นสุดหรือแปรสภาพไปเป6นนโยบายอ่ืนๆ หรือกิจกรรมอ่ืนนั้น  อาจเรียกได�

ตามภาษาทางชีวภาพว�าเป6นวงจรชีวิต (Life Cycly) ของนโยบายหรือเรียกง�ายๆว�าข้ันตอนนโยบาย 

ข้ันตอนนโยบายนี้นักวิชาการแต�ละคนมักมีวิธีการในการจัดแบ�งในรายละเอียดแตกต�างกันตามจุดเน�น

ของแต�ละคน 

 Frank Levy and Eugene Bardachได�แบ�งการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป6น 

6 ข้ันตอน ประกอบด�วย จับประเด็นปFญหา รวบรวมข�อมูล พัฒนาทางเลือก พยากรณ?ผลลัพธ? ให�

น้ําหนักผลลัพธ? และลงมือดําเนินการ  (Frank Levy and Eugene Bardach, 1993 p.202-205) 

 อิดท?สโตก้ี และ ริชาร?ดเชคเฮาเซอร? ให�วิธีการแยกแยะวิธีท่ีคล�ายคลึงกันโดยแบ�งการ

นํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป6น 5 ข้ันตอน เริ่มจากจับประเด็นปFญหา รวบรวมข�อมูล พัฒนา

ทางเลือก พยากรณ?ผลลัพธ? ให�น้ําหนักผลลัพธ? และกําหนดนโยบาย (Id stoky and 

Richardechekhusser, 1995p.145-146) 

 ชาลล? ลินด?บลอมจําแนกข้ันตอนนโยบายออกเป6น 4 ข้ันตอน เริ่มจากการค�นหา

ปFญหาท่ีเกิด ข้ันการบ�งชี้เปNาหมายของนโยบาย การรวบรวมทางเลือก และข้ันสุดท�ายคือการกําหนด

นโยบาย (ChallLinborm, 1997 หน�า 177-179) 

 ดันน?ก็แยกแยะข้ันตอนนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติออกเป6น 6 ข้ันตอน คล�ายคลึง

กันโดยเริ่มจากการจัดโครงสร�างของปFญหา การทํานายทางเลือกต�างๆ การชั่งน้ําหนักแต�ละทางเลือก

แล�วเสนอทางเลือกหนึ่งเป6นนโยบาย ควบคุมการตรวจตราการนํานโยบายไปปฏิบัติการประเมินผล

นโยบาย และการปรับเปลี่ยนนโยบาย (Dunn, 1998 p.168-172) 
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2.2 การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติ 

       2.2.1 สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการ 

  แวน มีเตอร และแวน ฮอรน ได�ทําการศึกษาถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากเห็นว)า

การศึกษาเรื่องนโยบายยังไม)มีหลักการท่ีเป*นมาตรฐานเดียวกัน เพราะนักวิเคราะหนโยบายในช)วงนั้น

ได�ทําการศึกษาในหลายแง)มุม ท้ังในด�านลักษณะของป4ญหาทางเศรษฐกิจสังคม การวิพากษวิจารณ

การปฏิบัติงานของรัฐบาล ไปจนกระท่ังการให�ความสําคัญต)อการศึกษาถึงผลกระทบของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติท่ีมีต)อประชาชนหรือกลุ)มผู�รับผลประโยชน แวน มีเตอร และแวนฮอรนได�ให�

ทรรศนะว)า การศึกษาในรูปแบบต)างๆ ท่ีผ)านมาทําให�สามารถเข�าใจถึงกระบวนการของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติได�พอสมควร (Van Meter and Van Horn, 1975) ก)อนหน�านี้ แวนมีเตอรได�ทํา

การพัฒนากรอบแนวคิดของเรื่องนโยบายร)วมกับชาเคนสก้ี (Sharkansky, 1970) ซ่ึงต)างจากตัวแบบ

เชิงระบบของอีสดัน (Easton, 1965) ซ่ึงได�พัฒนาไว�ก)อนแล�ว  

           แวน มีเตอร และแวน ฮอรน ได�สรุปว)าการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการโดย

บุคคลหรือกลุ)มบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงดําเนินการดังกล)าวมุ)งท่ีจะก)อให�เกิดความสําเร็จโดยตรง

ตามวัตถุประสงคของนโยบายท่ีได�ตัดสินอาจกระทําไว�ก)อนหน�านั้นโดยมีตัวแบบท่ีประกอบไปด�วย

องคประกอบต)างๆ ท่ีอยู)ในระบบท้ังสิ้น 6 องคประกอบ (แต�ผู�ศึกษานํามาศึกษา  3 องค,ประกอบ) 

ได�แก)  

   1) สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการ หมายถึง สภาพแวดล�อมของระบบ 

ปฏิบัติการขององคการท่ีสอดคล�องกับหน)วยงาน ซ่ึงตรงตามความต�องการของบุคลากร และช)วย

กระตุ�นผู�ปฏิบัติงาน ข�าราชการ โดยกระตุ�นให�เกิดผลผลิตของงานท่ีผู�ปฏิบัติงานทํา ผลงานท่ีเกิดข้ึน

เกิดมาจากการท่ีบุคลากรมีส)วนร)วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีตรงตามความต�องการของ

ประชาชนและสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการขององคการ 

   2) ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด หมายถึง ความสําเร็จหรือล�มเหลว

ของความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกําหนด จะส)งผลกระทบทางตรงและทางอ�อมต)อผู�ตัดสินใจใน

นโยบายสาธารณะท่ีมีการกําหนดป4ญหาของความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดไว� โดยให�ความรู�

ความเข�าใจของบุคลากรในองคการ เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความอยู)ดีกินดีของ

ประชาชน 
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 3) การประเมินผลกระบวนการ หมายถึง การประเมินผลนโยบายสาธารณะของ

องคการในด�านประสิทธิภาพด�านประสิทธิผล ด�านผลกระทบอันเกิดจากนโยบาย ด�านการประเมิน

ติดตามผลของนโยบายสาธารณะขององคการไปปฏิบัติอย)างต)อเนื่อง โดยให�บุคลากรมีส)วนร)วมในการ

ประเมินผลนโยบายสาธารณะขององคการให�สอดคล�องกับประชาชนและผู�ใช�บริการ 

 Thomas B. Smith สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการท้ังหมดอาจ

เปรียบเสมือนตาข)าวท่ีไม)มีรอยต)อ ดังท่ี Thomas B. Smith  ให�ทัศนะว)าผู�ท่ีทําหน�าท่ีในการกําหนด

นโยบายและผู� ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติเปรียบเสมือนตัดออกมาจากผ�าผืนเดียวกัน ดังนั้น จึงมี

ความสําคัญโดยเนื้อหาอย)างใกล�ชิดเพราะเป*นผ�าเนื้อเดียวกัน อย)างไรก็ตาม กลุ)มท่ีนิยมแนวความคิด

แบบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส)วน (instrumentalism) อาจไม)เห็นด�วยกับประเด็น

ดังกล)าว แต)เห็นว)าควรเป*นกิจกรรมท่ีแยกออกจากกัน ดังจะเห็นได�จากนโยบายแบบเปลี่ยนแปลงจาก

เดิมบางส)วน ซ่ึงมีวิวัฒนาการมาในแบบท่ีไม)ค)อยให�ความสนใจกับความต้ังใจและความมุ)งม่ันของ

บุคคลเท)าใดนัก แต)จะเน�นเรื่องของกระบวนการวางแผนและการวิเคราะหมากกว)า ซ่ึงมีบรรทัดฐาน

ของความสําเร็จของนโยบายอยู)ท่ีความอยู)รอดของนโยบายหรือการคงอยู)ของนโยบายหรือการคงอยู)

ของนโยบายอย)างต)อเนื่องเป*นสําคัญ ภายใต�แนวความคิดนี้จะพยายามตัดส)วนของการประเมิน

แผนงานออก เพ่ือปbองกันมิให�ผลการประเมินส)งผลกระทบต)อความอยู)รอดของนโยบาย ทําให�เป*น

อุปสรรคต)อการสร�างสรรคหรือนวัตกรรมในการกําหนดหรือปรับแต)งนโยบายใหม) 

 ความสําคัญของบริบทในการนํานโยบายไปปฏิบัติ สิ่งสําคัญท่ีจะต�องพิจารณา คือ ผู�

มีส)วนร)วมทุกฝdายในการนํานโยบายไปปฏิบัติ อาทิเช)น การกําหนดนโยบายหนึ่งข้ึนมานั้น ทางฝdายนิติ

บัญญัติจะมีบทบาทและอิทธิพลอย)างมากในการพิจารณามาตรการท่ีเก่ียวข�องกับการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ โดยจะกําหนดไว�ในกฎหมายอย)างชัดเจน ส)วนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทางกฎหมาย 

อาจได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีติดตามดูแลหน)วยปฏิบัติว)าได�ปฏิบัติให�เป*นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

ไว�หรือไม) หรือหน)วยงานท่ีรับนโยบายไปปฏิบัติมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินการให�สําเร็จได�หรือไม) 

ส)วนทางฝdายบริหาร อาจกล)าวได�ว)ามีบทบาทและความสําคัญต)อการนํานโยบายไปปฏิบัติเป*นอย)างยิ่ง 

เพราะเป*นผู�รับผิดชอบองคการราชการหรือหน)วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติเป*นส)วนใหญ) และ

ประการสําคัญเป*นผู�ริเริ่มและผลักดันการก)อรูปนโยบาย การพัฒนาทางเลือกนโยบาย และการ

ตัดสินใจนโยบายก)อนท่ีจะนําเสนอต)อฝdายนิติบัญญัติ ดังนั้น ฝdายบริหารจึงมีบทบาทและความสําคัญ

ต)อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติเป*นอย)างยิ่ง สําหรับฝdายตุลาการก็มีส)วนเก่ียวข�องกับการนํา
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นโยบายไปปฏิบัติเช)นกัน ท้ังนี้เพราะคําพิพากษาของศาลสูงหรือศาลฎีกาคือนโยบายท่ีองคการ

ราชการต)าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องจะต�องปฏิบัติตาม ซ่ึงบางครั้งอาจมีลักษณะเป*นอุปสรรคต)อการปฏิบัติงาน

ท่ีแท�จริงของหน)วยปฏิบัติก็ได� 

 นอกจากนี้ กลุ)มอิทธิพล (pressure groups) และกลุ)มผลประโยชน (interest 

groups) จํานวนมาก ต)างพยายามท่ีจะขยายบทบาทและอิทธิพลของกลุ)มตน โดยใช�อํานาจในการ

ต)อรองในลักษณะต)าง ๆ เพ่ือผลักดันให�มีผลต)อการนํานโยบายไปปฏิบัติให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค

หรือผลประโยชนของกลุ)มตน แต)จะทําได�มากหรือน�อยแค)ไหน ย)อมข้ึนอยู)กับว)าใครจะเป*นผู�มีอํานาจ

อยู) ในขณะนั้น ท่ีจะสามารถกําหนดให� เป*นไปตามความต�องการของกลุ)มตน หรือกลุ)มใดมี

ความสามารถในการสร�างแรงกดดันต)อผู�มีอํานาจมากน�อยเพียงใด เพ่ือให�การตัดสินใจของผู�มีอํานาจ

เอ้ือประโยชนแก)กลุ)มของตนมากท่ีสุด 

 ดังนั้น จึงอาจกล)าวได�ว)าการนํานโยบายไปปฏิบัตินับวันจะยิ่งได�รับความสนใจอย)าง

กว�างขวางมากข้ึน ท้ังนี้เพราะการกําหนดนโยบายจะดีเลิศเพียงใดก็ตาม แต)เม่ือนําไปปฏิบัติแล�วเกิด

ความล�มเหลว นอกจากจะก)อให�เกิดความเสียหายต)อประชาชน ต)อทรัพยากรของชาติและสูญเสีย

เวลาอันมีค)าไปแล�ว ยังอาจส)งผลกระทบต)ออนาคตทางการเมืองของผู� กําหนดนโยบายหรือ

ผู�รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติอีกด�วย ดังนั้นการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติท้ังในด�าน

กรอบความคิดเชิงทฤษฎี แนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติ ป4จจัยต)าง ๆ ท่ีมีผลต)อการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ และตัวแบบในการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงมีความสําคัญอย)างยิ่งต)อความสําเร็จ

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และต)อกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังหมดด�วย 

 ความสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจกล)าวโดยสรุปได�ดังนี้ 

 ประการแรก ความสําเร็จหรือความล�มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะส)งผล

กระทบท้ังทางตรงและทางอ�อมต)อผู�ตัดสินใจนโยบาย ในกรณีท่ีการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จตามเปbาประสงคของนโยบาย จะส)งผลให�ผู�ตัดสินใจนโยบายได�รับความเชื่อถือศรัทธาจาก

ประชาชน เพราะได�กระทําการตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีถูกต�องและเลือกหน)วยปฏิบัติท่ีเหมาะสมซ่ึงจะ

เป*นผลดีต)ออนาคตทางการเมืองของผู�ตัดสินใจนโยบาย ในทางตรงกันข�ามถ�าหากการนํานโยบายไป

ปฏิบัติประสบความล�มเหลว จะส)งผลให�ผู�ตัดสินใจนโยบายถูกตําหนิหรือวิพากษวิจารในทางลบจาก

ประชาชน ท้ังต)อการตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีไม)เหมาะสม และความบกพร)องในการควบคุมและกํากับ

หน)วยปฏิบัติ หรือการมอบหมายให�หน)วยปฏิบัติท่ีไม)เหมาะสมเป*นผู�รับผิดชอบ ถึงแม�ว)าการตัดสินใจ
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เลือกนโยบายจะถูกต�อง แต)เม่ือการนํานโยบายไปปฏิบัติล�มเหลว ย)อมแสดงว)าผู�ตัดสินใจในฐานะผู�นํา

ทางการเมืองท่ีควบคุมกํากับดูแลหน)วยปฏิบัติมีความบกพร)องด�วยและจะต�องรับผิดชอบต)อความ

ล�มเหลวท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน ปรากฏการณนี้จะส)งผลทางลบต)ออนาคตทางการเมืองของผู�ตัดสินใจ

นโยบายโดยตรง 

 ประการท่ีสอง ความสําเร็จหรือความล�มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะส)งผล

กระทบท้ังทางตรงและทางอ�อมต)อกลุ)มเปbาหมายท่ีเก่ียวข�อง ในกรณีท่ีการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จตามเปbาประสงค จะทําให�ป4ญหาของกลุ)มเปbาหมายได�รับการแก�ไขด�วยดีกลุ)มเปbาหมายจะ

มีความพอใจต)อผลงานของผู�ตัดสินใจนโยบายหรือรัฐบาลท่ีเป*นผู�รับผิดชอบ ในทางตรงกันข�าม ถ�าการ

นํานโยบายไปปฏิบัติประสบความล�มเหลว ป4ญหาของกลุ)มเปbาหมายจะไม)ได�รับการแก�ไข 

กลุ)มเปbาหมายจะยังคงเรียกร�องให�รัฐบาลเร)งรัดหามาตรการใหม)ในการแก�ไขต)อไป และสภาพป4ญหา

อาจจะยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน ทําให�การแก�ไขต�องใช�เวลาและต�นทุนสูงข้ึนด�วย และจําทําให�

กลุ)มเปbาหมายขาดความเชื่อถือศรัทธาต)อรัฐบาล ทําให�แนวทางการแก�ไขป4ญหาของรัฐบาลมีความ

ยุ)งยากมากข้ึน 

 ประการท่ีสาม ความสําเร็จหรือล�มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะส)งผล

กระทบท้ังทางตรงและทางอ�อมต)อหน)วยปฏิบัติ ในกรณีท่ีการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ

ตามเปbาประสงค หน)วยปฏิบัติจะได�รับความเชื่อถือและความไว�วางใจท้ังจากผู�กําหนดนโยบายและ

กลุ)มเปbาหมายว)าเป*นหน)วยปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงผู�กําหนดนโยบายอาจให�รางวัล

ตอบแทนแก)หน)วยปฏิบัติเพ่ือเป*นขวัญกําลังใจ ในทางตรงกันข�ามถ�าหากการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ประสบความล�มเหลว หน)วยปฏิบัติจะถูกตําหนิท้ังจากผู�กําหนดนโยบายและกลุ)มเปbาหมายท่ีเก่ียวข�อง

ว)าทํางานอย)างไร�ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจทําให�ผู�รับผิดชอบในหน)วยปฏิบัติต�องถูกลงโทษหรือมิได�รับ

พิจารณาความดีความชอบก็ได� 

 ประการท่ีสี่ ความคุ�มค)าของการใช�ทรัพยากร เนื่องจากประเทศทุกประเทศมี

ทรัพยากรจํากัด ดังนั้น ถ�าการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จตามเปbาประสงค แสดงว)าการ

ใช�ทรัพยากรมีความคุ�มค)าเพราะสามารถแก�ไขป4ญหาของกลุ)มเปbาหมายหรือของสังคมอย)างได�ผล 

ในทางตรงกันข�าม ถ�าหากการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความล�มเหลว แสดงว)าการใช�ทรัพยากรไม)

คุ�มค)าหรือเกิดการสูญเปล)าจากการใช�ทรัพยากรและอาจจะต�องใช�ทรัพยากรมากข้ึนในการดําเนินการ
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แก�ไขใหม) ซ่ึงจะส)งผลกระทบต)อการจัดสรรทรัพยากรในการแก�ไขป4ญหาสาธารณะอ่ืน  ๆ ด�วย 

ทรัพยากรในท่ีนี้หมายความรวมท้ังบุคลากร งบประมาณ อุปกรณและเวลาท่ีต�องใช�ไปท้ังหมด 

 ประการท่ีห�า ความก�าวหน�าในการพัฒนาประเทศ การนํานโยบายไปปฏิบัติมี

ความสําคัญต)อความก�าวหน�าในการพัฒนาประเทศเป*นอย)างยิ่ง เพราะถ�าหากการนํานโยบายไป

ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการพัฒนาต)าง  ๆ ประสบความสําเร็จตามเปbาประสงคท่ีกําหนดไว� จะ

ส)งผลให�การพัฒนาประเทศบรรลุเปbาหมายเพ่ือความก�าวหน�าท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะทําให�

ประชาชนมีความอยู)ดีกินดีและมีความสุข ในทางตรงกันข�าม ถ�าการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความ

ล�มเหลวย)อมหมายถึงความล�มเหลวในแผนงานและโครงการพัฒนาต)าง ๆ ด�วยทําให�การพัฒนา

ประเทศไม)เป*นไปตามเปbาหมาย ป4ญหาของประชาชนจะไม)ได�รับการแก�ไข และสภาพป4ญหาอาจทวี

ความรุนแรงยิ่งข้ึน ทําให�การแก�ไขยากลําบากมากข้ึน และทําให�สูญเสียทรัพยากรในการแก�ไขป4ญหา

มากข้ึนด�วย ดังนั้นผู�รับผิดชอบการพัฒนาประเทศจึงต�องพยายามท่ีจะตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีมีความ

เป*นไปได�ในการปฏิบัติ และมอบหมายให�หน)วยปฏิบัติท่ีมีความสามารถเหมาะสมในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติให�ประสบผลสําเร็จ เพ่ือเป*นหลักประกันว)าการพัฒนาประเทศจะประสบความสําเร็จดังท่ี

คาดหวังไว� ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของประชาชนท้ังมวล 

 ประการสุดท�าย ความสําคัญต)อกระบวนการนโยบายสาธารณะ ในกระบวนการ

วิเคราะหนโยบายนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติเข�าไปมีบทบาทต้ังแต)กระบวนการกําหนดทางเลือก

นโยบาย กล)าวคือ นักวิเคราะหนโยบายจะต�องคํานึงถึงการพิจารณาทางเลือกนโยบายท่ีมีความเป*นไป

ได�ในทางปฏิบัติเท)านั้น เพ่ือให�ม่ันใจว)าทุกทางเลือกท่ีนํามาวิเคราะหจะไม)ก)อให�เกิดความสูญเปล)า 

และในการจัดทําทางเลือกนโยบายก็จะต�องคํานึงถึงการกําหนดแนวทางการนําไปปฏิบัติท่ีสอดคล�อง

กับความเป*นจริงและสามารถนําไปปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด เม่ือถึงข้ันตอน

ของการตัดสินใจเลือกทางเลือกนโยบายของผู�มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ผู�ตัดสินใจนโยบาย

จะต�องพยายามเลือกทางเลือกท่ีมีความสอดคล�องกับค)านิยมท่ีพึงปรารถนาของสังคมและจําต�องเป*น

ทางเลือกท่ีมีความเป*นไปได�ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ือเป*นหลักประกันว)าการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกนโยบายจะสามารถนําไปปฏิบัติให�ปรากฎเป*นจริงตามเปbาประสงคท่ีกําหนดไว� เม่ือผู�

ตัดสินใจเลือกนโยบายแล�ว การมอบหมายให�หน)วยงานใดเป*นผู�รับผิดชอบไปปฏิบัติ ผู�กําหนดนโยบาย

จะต�องม่ันใจว)าหน)วยงานท่ีได�รับมอบหมายจะต�องมีศักยภาพเพียงพอในการนํานโยบายไปปฏิบัติให�

บรรลุความสําเร็จตามเปbาประสงค โดยมีท้ังทรัพยากรบุคคลงบประมาณ และอุปกรณท่ีจําเป*นอย)าง
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เพียงพอ ในระหว)างการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะต�องทําการประเมินผลควบคู)กันไปด�วย เพ่ือ

ตรวจสอบว)าในแต)ละข้ันตอนมีอุปสรรคและป4ญหาอะไรบ�างท่ีจะต�องเร)งรัดแก�ไข เพ่ือให�การปฏิบัติ

ดําเนินต)อไปอย)างมีประสิทธิภาพ จนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผู�ประเมินผล

จะต�องทําการประเมินระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปรียบเทียบกับเปbาประสงคของ

นโยบายเพ่ือตรวจสอบว)าประสบความสําเร็จในระดับใด ป4ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว)างการนํา

นโยบายไปปฏิบัติได�รับการแก�ไขอย)างเหมาะสมเพียงใด ท้ังนี้เพ่ือนําไปสู)การพิจารณาปรับปรุง

นโยบายให�มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน และถ�าปรากฎว)าการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความล�มเหลว

เพราะหน)วยปฏิบัติให�เหมาะสม หรือความล�มเหลวเกิดจากนโยบายไม)มีความเหมาะสม ผู�ประเมินผล

อาจเสนอให�ยกเลิกนโยบายนั้นเสีย (Terminate) ดังนั้น จึงกล)าวได�ว)าการนํานโยบายไปปฏิบัติมี

ความสําคัญอย)างยิ่งต)อกระบวนการนโยบายสาธารณะ(Thomas B. Smith , 1973 p.109) 

 2.2.2  ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด 

                  การศึกษาดังกล)าวของแวน มีเตอร และแวน ฮอรน เน�นไปท่ีการศึกษาถึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคการและการควบคุมเป*นหลัก (Van Meter and Van Horn, 1975 p. 

456) แวน มีเตอร และ แวน ฮอรน กล)าวว)า ได�มีผู�ทําการศึกษาเรื่องทฤษฎีองคการอยู)หลายท)าน อาทิ 

คาฟแมน (Kaufman, 1971) ได�ทําการศึกษาถึงนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในด�านการปรับเปลี่ยนโครงสร�าง

องคการและการดําเนินงาน ซ่ึงเป*นผลมาจากป4จจัยต)างๆ มากมาย เช)น ทรัพยากรท่ีมีอย)างจํากัด การ

เกิดต�นทุนท่ีสูญเปล)า ผลประโยชนท่ีได�จากความม่ันคง และอ่ืนๆ ซ่ึงป4จจัยเหล)านี้เป*นป4จจัยท่ีทําให�

องคการสามารถดําเนินงานไปได� อย)างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล)านี้มักจะไม)เกิดข้ึนถ�าหากไม)ได�รับ

การบีบค้ันจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การศึกษาด�านการควบคุมองคการเป*นอีกหัวข�อ

หนึ่งท่ีมีนักวิชาการหลายท)านให�ความสนใจ อาทิ วิเลนสก้ี (Wilensky, 1967) แอนโทนี่ (Anthomy, 

1965) และเอตซิโอนี่ (Etzioni, 1964) โดยท้ังสามท)านได�สรุปถึงความหมายของการควบคุมไว�

ใกล�เคียงกันคือ การควบคุมองคการหมายถึง กระบวนการของกิจกรรมหรือการใช�ทรัพยากรของ

องคการ เพ่ือทําให�เกิดการดําเนินงานไปตามกฎระเบียบ หรือคําสั่งของหน)วยงานท่ีกําหนดไว� 

 นอกจากแนวคิดเรื่องทฤษฎีองคการแล�ว แวน มีเตอร และแวน ฮอรน ยังเห็นว)า

แนวคิดเรื่องการยินยอมทําตาม (Compliance) เป*นอีกแนวคิดท่ีมีประโยชนต)อการศึกษาการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter and Van Horn, 1975 p. 454) ซ่ึงทําให�สามารถมองเห็นถึงป4ญหา
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ของการนํานโยบายท่ีมีความซับซ�อนมากไปปฏิบัติได�ในระบบการเมืองท่ีแตกออกเป*นส)วนๆ อย)างใน

สหรัฐอเมริกา 

 นอกจากนี้แล�ว การศึกษาถึงความสัมพันธระหว)างหน)วยงานของรัฐเองก็มีส)วน

เก่ียวข�องโดยตรงกับการศึกษาป4ญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ด�วยเหตุท่ีว)าป4ญหานั้นสามารถมา

จากท้ังภายใน และระหว)างหน)วยงานของรัฐด�วยกันเอง ซ่ึงจากผลงานของนักวิชาการหลายท)าน เช)น 

เดอรธิค (Derthick 1970, 1972) หรือเพรสแมนและวิลดัฟสก้ี (Pressman and Wildazsky, 1973) 

เองก็ได�สรุปว)าปฏิสัมพันธท่ีเชื่อมโยงระหว)างหน)วยงานภายในของรัฐในทุกระดับนั้นมีส)วนสําคัญใน

การศึกษาถึงป4จจัยท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการสื่อสารนั้นด�วยเช)นกัน 

 2.2.3 การประเมินผลกระบวนการ 

         อเล็กซานเดอร สํารวจผลงานของนักวิชาการท่ีเก่ียวข�องเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติ

มากมาย และได�ให�ข�อสังเกตถึงการศึกษาเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติว)าเป*นเรื่องท่ียากในการทํา

ความเข�าใจและทําการศึกษาได�อย)างครบถ�วนสมบูรณ ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุสําคัญคือ การปฏิบัติมี

ความซับซ�อนในตัวเองจึงทําให�เป*นข�อจํากัดท่ีสําคัญของการศึกษาวิเคราะหกระบวนการในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ และแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการของนโยบายนั้นเป*นเรื่องยากท่ีจะแปลงให�มาเป*น

การปฏิบัติ ทฤษฏีการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีเหมาะสมควรเป*นทฤษฎีท่ีสามารถเชื่อมโยงระหว)าง

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายภายใต�สภาวการณท่ีต)างๆ ท่ีเกิดข้ึนได�อย)างเหมาะสม และได�

พัฒนาตัวแบบของกระบวนการในการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือใช�ในการพัฒนาทฤษฎีท่ีต้ังอยู)บน

พ้ืนฐานของความไม)แน)นอนข้ึนยังเป*นทฤษฎีท่ีสามารถใช�อธิบายนโยบาย ไม)ว)าจะอยู)สภาพแวดล�อม

แบบใด หรือมีเปbาหมายหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องแตกต)างกันอย)างไร 

          อเล็กซานเดอร ได�เสนอตัวแบบท่ีได�พัฒนามาจากพ้ืนฐานของทฤษฎีความไม)แน)นอน 

เรียกว)า PPIP Model ข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว)างนโยบาย โครงการ/แผนงาน และการนํา

นโยบายท่ีอยู)ในรูปของโครงการหรือแผนงานนั้นไปปฏิบัติ ท่ีเป*นกระบวนการท่ีมีความสัมพันธกัน

อย)างต)อเนื่อง ซ่ึงเชื่อว)าตัวแบบนี้จะสามารถเป*นกรอบแนวคิดท่ีนําไปสู)การพัฒนาทฤษฎีการนํา

นโยบายไปปฏิบัติได�ในอนาคต 

          ตัวแบบ PPIP หรือชื่อเต็มว)า Program-Implementation Process แสดงถึง

กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติต้ังแต)ข้ันตอนของการเปลี่ยนรูปจากเจตจํานงของนโยบาย 

ไปสู)การปฏิบัติซ่ึงมีลักษณะเป*นกระบวนการท่ีมีความต)อเนื่อง โดยเริ่มจากสิ่งกระตุ�น ซ่ึงเกิดจาก
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ป4ญหาหรือความพยายามท่ีจะทําให�บรรลุเปbาหมาย ไปยังข้ันตอนท่ีผลักดันให�เกิดการกระทํา ไม)ว)าจะ

เป*นแรงกระตุ�นทางการเมือง หรือการกําหนดนโยบายใหม)ๆ ข้ึนมาเพ่ือช)วยให�เกิดผลการกระทําท่ี

ต�องการ 

          กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบ PPIP ประกอบไปด�วย 4 

ข้ันตอนและ 3 ตัวเชื่อมโยงคือ 

          ข้ันตอนท่ี 1 สิ่งกระตุ�น เกิดจากป4ญหาใหม)หรือป4ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติเดิม 

หรือการกําหนดวัตถุประสงคและเปbาหมายใหม) เพ่ือทําให�เกิดการพัฒนานโยบายใหม)ข้ึนมา 

          ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนานโยบาย ในท่ีนี้  หมายถึง แนวทางของการปฏิบัติ ท่ีมี

จุดมุ)งหมายเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติดําเนินตามแนวทางของการปฏิบัติท่ีมีจุดมุ)งหมายเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติดําเนินตาม 

โดยแนวทางนี้จะผูกพันกับวัตถุประสงคหรือป4ญหาท่ีสนใจ 

          ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบโครงการ/แผนงาน หมายถึงรายละเอียดของแนวทางใน

การบรรลุเปbาหมาย ทรัพยากรท่ีจําเป*นต�องใช�สภาพแวดล�อมหรือสถานท่ีในการปฏิบัติงานหรือวิธีการ

ปฏิบัติงาน และกลุ)มของผลประโยชนท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงโครงการ แผนงานนี้ อาจประกอบไปด�วย

กฎระเบียบ แผนหรือโครงการ หรืออาจเป*นนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจงเข�ามาก็ได� โครงการหรือแผนงาน

ดังกล)าวจะทําให�เกิดผลลัพธมากมาย แต)เป*นผลลัพธย)อยๆ ของนโยบายและยังขาดความสัมพันธ

ระหว)างผลลัพธมากกมาย แต)เป*นผลลัพธของโครงการแผนงานด�วยกันเอง 

          ข้ันตอนท่ี 4 การปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินงานท่ีทําให�โครงการหรือแผนงานนั้น

สามารถส)งผลต)อผู�รับประโยชนท่ีเป*นกลุ)มเปbาหมาย 

          นอกจากข้ันตอนท้ัง 4 อเล็กซานเดอรยังมองว)าในความเป*นจริงนี้ข้ันตอนแต)ละข้ันจะ

ส)งผลกระทบซ่ึงกันและกันเสมือนมีสิ่งเชื่อมโยงกันอยู) ซ่ึงตัวเชื่อมโยงนี้ประกอบไปด�วย ต 

          ตัวเชื่อมโยงท่ี 1 เป*นตัวเชื่อมโยงท่ีเกิดจากสิ่งกระตุ�นทําให�เกิดการแปลงเป*นนโยบาย

ท่ีเรียกว)า สภาพแวดล�อมของการกําหนดนโยบาย 

          ตัวเชื่อมโยงท่ี 2 เป*นตัวเชื่อมโยงท่ีเกิดจากนโยบายท่ีซับซ�อนถูกกระจายออกมาเป*น

โครงการแผนงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากข้ึน เรียกว)าการกําหนดโครงการ แผนงาน 

          ตัวเชื่อมโยงท่ี 3 เป*นตัวเชื่อมโยงท่ีเกิดข้ึนในสภาพของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงจะ

มีผู�ปฏิบัติงานระดับล)าง ทําให�เกิดการปฏิบัติงานท่ีเป*นไปตามโครงการหรือแผนงาน 
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          ถึงแม�ว)าตัวเชื่อมโยงแต)ละตัวจะเชื่อมโยงระหว)างข้ันตอนเพียง 2 ข้ันตอนเท)านั้น แต)อ

เล็กซานเดอรยังกล)าวว)า ตัวเชื่อมโยงอาจทําหน�าท่ีเชื่อมโยงไปยังข้ันตอนอ่ืนๆ ท่ีเป*นทางเลือกได�

เช)นกัน(Alexsander , 1997 p.114) 

 

2.3 รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

        2.3.1 การจัดการทุนมนุษย, 
  Williams อธิบายว)า การจัดการทุนมนุษย หมายถึง การปรับปรุงการปฏิบัติงานถือเป*น
เปbาหมายหลักเชิงกลยุทธขององคการ ท่ีมีการวางแผนคิดไปข�างหน�า จะกลายเป*นองคการแห)งการ
เรียนรู�ซ่ึงองคการแห)งการเรียนรู�จะเป*นองคการท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการฝvกอบรมและการ
พัฒนาในการปฏิบัติงานอย)างต)อเนื่อง อย)างไรก็ดีองคการท่ีประสบความสําเร็จต)างตระหนักดีกว)า
โครงสร�างองคการและกิจกรรมการฝvกอบรมและการพัฒนาพนักงานเป*นสิ่งสําคัญซ่ึงมีความสัมพันธ
อย)างยิ่งกับความสําเร็จขององคการในระยะยาว ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเป*นหน�าท่ีหลัก
ในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต)อการฝvกอบรมและการพัฒนา  
 1. การได�รับการสนับสนุนจากผู�บริหารระดับสูง กิจกรรมการฝvกอบรมและการพัฒนาจะ
สําเร็จได�หากได�รับการสนับสนุนจากผู�นํา หรือผู�บริหารขององคการท้ังในเรื่องของการศึกษา การ
ฝvกอบรมและการพัฒนาองคการ 
 2. ความสามารถของผู�ชํานาญงานหรือผู�เชี่ยวชาญท่ีทําการอบรม นอกจากฝdายบริหารจะต�อง
ให�การสนับสนุนแล�ว การฝvกอบรมและพัฒนาท่ีจัดข้ึนในองคการยังต�องได�รับความร)วมมือจาก
หน)วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ชํานาญงานท่ีจะเข�าทําการฝvกอบรม ท้ังนี้ผู�ท่ีจะ
เข�ามารับงานฝvกอบรมต�องเป*นผู�เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรงและมีความรู� ความสามารถในเรื่องท่ี
จะอบรมอย)างชัดเจน         
 3. ความก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยี ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต)อการฝvกอบรมและการพัฒนาเป*น
อย)างยิ่งคือ เทคโนโลยี เช)น คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ซ่ึงมีผลต)อการจัดการในทุกกระบวนการทาง
ธุรกิจ โดยเทคโนโลยีได�เข�ามีบทบาทท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการส)งผ)านความรู�ไปยัง
พนักงานในองคการ          
           4. โครงสร�างท่ีสลับซับซ�อนขององคการ โครงสร�างองคการแบบแบนราบ เป*นผลมาจากการ
มีสายบังคับบัญชาท่ีสั้นลง ทําให�เกิดการบริหารคนและงานทําได�อย)างคลองตัวและง)ายข้ึน งานของแต)
ละบุคคลและทีมเป*นท้ังการขยายขอบเขตของงาน และการเพ่ิมคุณค)าในงาน ผลก็คือพนักงาน
สามารถทุ)มเทเวลาให�กับงานท่ีมีความซับซ�อนได�มากข้ึน     
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 กระบวนการฝvกอบรมและการพัฒนา      
 1. การสํารวจหาความจําเป*นในการฝvกอบรม โดยการศึกษารวบรวมข�อเท็จจริงในเรื่อง
มาตรฐานท่ีกําหนดไว�กับผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง การวิเคราะหข�อเท็จจริง การกําหนดความต�องการด�วย
การพิจารณาว)าจะแก�ไขด�านใด แก�ไขบุคคลประเภทใด เรียงลําดับอย)างไร กําหนดหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบของบุคคลท่ีเข�ารับการอบรม       
 2. การพัฒนาหลักสูตรและการวางโครงการฝvกอบรม  จะต�องมีการกําหนดวัตถุประสงคในการ
ฝvกอบรมให�ชัดเจน เลือกวิธีการฝvกอบรมและเลือกสื่อท่ีจะใช�ในการอบรมตามท่ีได�วางวัตถุประสงคไว� 
 3. การบริหารโครงการฝvกอบรม คือการประสานกิจกรรมท้ังก)อนและหลังโครงการฝvกอบรม 
ซ่ึงประกอบไปด�วยกิจกรรมต)างๆ โดยมีวิธีการดําเนินการอยู) 2 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนแรก คือข้ันตอน
เตรียมการก)อนการดําเนินการฝvกอบรมและในข้ันนี้จะมีกิจกรรมท่ีต�องกระทํา คือ การเขียนโครงการ
ฝvกอบรม เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและการจัดประชุมคณะผู�ดําเนินการฝvกอบรม และข้ันตอนของ
การฝvกอบรม ซ่ึงประกอบด�วยข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมการฝvกอบรม ซ่ึงประกอบไปด�วย
กิจกรรมท่ีสําคัญต)างๆ ท่ีใช�ในการฝvกอบรมและทําให�ผู�เข�ารับการฝvกอบรมเกิดความเชื่อม่ันว)ากิจกรรม
นี้คุ�มค)า   
          4. การประเมินผลการฝvกอบรมและการพัฒนา จะประกอบไปด�วยองคประกอบท่ีสําคัญ 2 
ส)วนด�วยกัน ได�แก) การประเมินผลการฝvกอบรมจะต�องมีเกณฑสําหรับการประเมินหรือตัวชี้วัดท่ีจะ
บอกว)าอะไรคือความสําเร็จหรือว)าล�มเหลว การประเมินผลการฝvกอบรมจะต�องมีวิธีการสําหรับการ
เก็บรวบรวมข�อมูลต)างๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหผลท่ีได� ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว� โดยเกณฑแบ)งเป*น 4 
กลุ)มด�วยกันได�แก) เกณฑการวัดปฏิกิริยาของผู�เข�าร)วมการฝvกอบรม เป*นการวัดความพึงพอใจ มาก
น�อยเพียงใด เกณฑการวัดการเรียนรู� เป*นการประเมินว)า ผู�เข�าร)วมได�รับความรู�มากน�อยเพียงใด 
เกณฑการวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีเปลี่ยนไป วัดจากผลการปฏิบัติงานของผู�เข�าร)วมการฝvกอบรม
ซ่ึงกลับมาปฏิบัติในสภาวะแวดล�อมท่ีแตกต)างจากท่ีได�ฝvกอบรม และเกณฑการวัดประสิทธิผลของ
องคการ โดยกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมินผล การวางแผนการประเมินผล การ
ดําเนินตามแผน การวิเคราะหข�อมูล การรายงานผลและการเขียนรายงาน  
              ประโยชนของการฝvกอบรมและพัฒนา การฝvกอบรมให�ประโยชนในการพัฒนาบุคคลและ
องคการเป*นอย)างมาก เพราะนอกจากจะเพ่ิมพูนความรู�ความสามารถ รวมท้ังเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ค)านิยมของผู�เข�าร)วมการอบรม และทําให�มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งข้ึนแล�ว การฝvกอบรมยัง
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน(Williams, 2005p.117)    
 นอกจากนี้ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะยังได�เสนอให�มีการวิเคราะหนโยบายเพ่ือให�องคการ
สามารถท่ีจะวางโครงการและบริหารงานได�ตรงตามวัตถุประสงคของประชาชน นักวิชาการท่ี
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สนับสนุนความคิดของทฤษฎีนี้คือ Vincent Ostrom ซ่ึงเสนอให�มีการนําวิธีการแบบประชาธิปไตยมา
ใช�ในองคการ  
  Vincent Ostrom จากหนังสือ The Intellectual Crisis of American Public 
Admininstration ซ่ึงตีพิมพในปz ศ.ศ. 1968 มีเนื้อหาท่ีสําคัญๆ อยู) 5 เรื่องคือ 
  - ลักษณะและสาเหตุของวิกฤตการณในวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  - การนําเอาแนวความคิดจากเศรษฐศาสตรการเมืองมาช)วยแก�ไขป4ญหา 
  - การนําเอาปรัชญาการบริหารแบบประชาธิปไตยมาใช� 
  - ข�อสมมติฐานในพาราไดมการบริหารแบบประชาธิปไตย 
  - ผลของความคิดทางเลือกสาธารณะ 

  สําหรับในส)วนท่ีเก่ียวข�องกับองคการมีเนื้อหาพอสรุปได�ดังนี้ 
  1) ลักษณะของมนุษยในองคการคือการเป*นผู�คํานึงถึงประโยชนส)วนตัว (Self-
interest) มีเหตุผล (Rational) ต�องการทางเลือกท่ีให�ประโยชนแก)ตนมากท่ีสุด (Maximizing 
Strategies) และพิจารณาเลือกทางเลือกจากข�อมูลท่ีมีอยู)ภายใต�สถานการณท่ีแน)นอน (Certainty) 
หรือไม)แน)นอน (Uncertainty) หรือสภาวะของการเสี่ยง (Rick) ซ่ึงในแต)ละสถานการณนั้นมนุษยจะ
เลือกท่ีแตกต)างกัน สินค�าสาธารณะ และสินค�าส)วนบุคคลกับสินค�าสาธารณะร)วมกัน สินค�าส)วนบุคคล 
เช)น สินค�าบริโภคท่ัวๆ ไปท่ีกําหนดค)าตอบแทนท่ีผู�รับบริการต�องจ)ายให�ผู�ผลิตได� สินค�าสาธารณะ เช)น 
การศึกษาภาคบังคับ แม�ว)าผู�รับบริการจะไม)จ)ายค)าตอบแทนก็สามารถรับบริการได� สินค�าร)วมกัน
ระหว)างส)วนบุคคลกับสาธารณะ เช)น โรงงานผลิตอาหารกระป}องแต)ปล)อยน้ําเสียให�กับชุมชน เป*นต�น 
         2) ลักษณะขององคการตามรูปแบบการตัดสินใจมี 4 รูปแบบ 
  - องคการท่ียอมให�ป4จเจกชนเลือกตัดสินใจท่ีจะร)วมมือหรือไม)ร)วมมือก็ได� 
  - องคการท่ีจัดระบบตัดสินใจแบบมีสายการบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจากบนมาล)าง 
ผู�ใต�บังคับบัญชาต�องเชื่อฟ4งผู�บังคับบัญชา 
  - องคการท่ีให�ป4จเจกชนตกลงร)วมกันเพ่ือหาคนมารับผิดชอบการผลิตสินค�าและ
บริการภายใต�กฎเกณฑการตัดสินใจท่ีกําหนดไว�โดยใช�หลักเสียงข�างมาก (Majority Vote) 
  - องคการท่ีมีหลายๆ แบบพร�อมๆ กัน (Multi-organizational Arrange-ments) 
ซ่ึง Ostrom ถือว)าเป*นหลักการบริหารท่ีตรงกับความเป*นจริงของสิ่งแวดล�อมในประเทศสหรัฐอเมริกา
มากท่ีสุด เพราะเหมาะกับโครงสร�างการตัดสินใจแบบกระจายอํานาจ 
   การศึกษาองคการตามแนวทางเลือกสาธารณะของ Ostrom เป*นแนวทางท่ี
ออกแบบองคการให�สอดคล�องตามสภาพแวดล�อมทางการเมืองของชุมชนโดยให�ผู�รับบริการของ
องคการมีส)วนในการกําหนดเปbาหมายขององคการ และในการผลิตสินค�าและบริการแต)ละประเภทนั้น
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ก็จําเป*นต�องใช�วิธีการจัดการบริหารท่ีแตกต)างกันจึงให�วิธีการประสานงานระหว)างองคการต)างๆ เป*น
หลัก ล�มล�างการจัดองคการแบบรวมอํานาจไว�ท่ีศูนยกลางและการจัดองคการแบบลําดับชั้นท่ีสมบูรณ 
ใช�การกระจายอํานาจให�มีศูนยการตัดสินใจหลายๆ ศูนย และมีหลายระดับคาบเก่ียวกันด�วย 
แนวทางการศึกษาองคการตามแนวทางนี้มีพ้ืนฐานความคิดจากตัวแบบทางเศรษฐศาสตรและ
เศรษฐศาสตรการเมือง ภายใต�สมมติฐานท่ีว)าผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) เป*น
เปbาหมายของการท่ีป4จเจกชนมารวมกันเป*นกลุ)ม และจากการท่ีมีความร)วมมือในชุมชนเช)นนี้จึงเป*น
ท่ีมาของสินค�าสาธารณะ (Public Goods) ซ่ึงสมาชิกของกลุ)มจะต�องมีส)วนร)วมในการให�บริการนั้น
ด�วย (Vincent Ostrom, 1968 p.145) 
  การเกิดองคการท่ีต�องผลิตสินค�าสาธารณะเพ่ือประโยชนร)วมกันเช)นนี้เองเป*นเหตุให�
เกิดองคการของรัฐบาลข้ึน ซ่ึงมีลักษณะเป*นผู�ผูกขาด (Monopoly) ในสินค�าและบริการทางสาธารณะ 
การผูกขาดในสินค�าดังกล)าวประกอบกับการขยายตัวของการปฏิบัติงานให�ครบคลุมทุกมวลชน ทําให�
ต�องเป*นองคการท่ีมีการลงทุนต)อหัวโดยเฉลี่ยตํ่า และอาจทําให�เกิดผู�แข)งขันท่ีผิดกฎหมายในการผลิต
สินค�าและบริการทางสาธารณะข้ึนได� ฉะนั้นประชาชนจะต�องช)วยกันมีส)วนร)วมในผลประโยชน
สาธารณะนี้มากข้ึนกว)าเดิม โดยการส)งเสริมไม)ให�องคการรัฐบาลเป*นองคการท่ีผูกขาดสินค�าและ
บริการสาธารณะ และประชาชนซ่ึงเป*นผู�บริโภคสินค�าสาธารณะจะต�องมีอํานาจมากกว)าหน)วยงาน
ทางราชการโดยการมีสิทธิเสียงท่ีจะเลือกรับบริการสาธารณะมากข้ึน แนวความคิดตามนัก
เศรษฐศาสตรทางเลือกสาธารณะนี้เป*นการให�ประชาชนผู�บริโภคสินค�าได�มีทางเลือกมากกว)าเดิม โดย
ใช�วิธีการดังนี้ 
  - ใช�ระบบผู�รับรอบ (The Voucher System) คือการท่ีประชาชนจะไปใช�สินค�าและ
บริการสาธารณะจากองคการอ่ืนท่ีไม)ใช)องคการของรัฐบาลก็ให�สามารถใช�ได�ในราคาเท)าท่ีใช�กับ
องคการรัฐบาล เช)น การเข�าเรียนในโรงเรียนเอกชนและเสียค)าใช�จ)ายเท)ากับโรงเรียนรัฐบาล เป*นต�น 
  - ใช�การมีหน)วยงานรับผิดชอบในระดับท�องถ่ิน โดยรับผิดชอบการให�บริการสินค�า
และบริการสาธารณะต)างๆ ในท�องถ่ิน สนองความต�องการของท�องถ่ิน เช)น ตํารวจ และพนักงาน
ดับเพลิง เป*นต�น (Williams C., 2005 p.379) 
 Walter Williams เป*นนักวิเคราะหท่ีอยู)ในยุคต�น ๆ ของการพัฒนาความคิดเก่ียวกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ได�ให�ทัศนะว)า การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือความพยายามท่ีจะตัดสินความสามารถ
ขององคการในการรวบรวมคนและทรัพยากรในหน)วยงานหนึ่ง (a cohesive organizational unit) 
และกระตุ�นบุคลากรให�ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 จากแนวความคิดของ Williams แสดงให�เห็นอย)างชัดเจนว)า Williams ให�ความหมายของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติโดยอยู)บนพ้ืนฐานของทฤษฎีองคการ โดยถือว)าความสามารถขององคการ 
คือป4จจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต)อความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยชี้ให�เห็นลักษณะสําคัญ คือ 
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 ประการแรก องคการต�องมีความสามารถในการรวบรวมคนและทรัพยากรขององคการให�มี
เอกภาพ ซ่ึงปรากฎการณนี้จะเกิดข้ึนก็ต)อเม่ือผู�นําขององคการเป*นผู�ท่ีมีภาวะผู�นําสูง (leadership) 
และเข�าใจถึงความสําคัญของพลังในการร)วมมือของบุคลากรในองคการ รวมท้ังทรัพยากรท่ีมีอยู)
ท้ังหมดขององคการ เพ่ือรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 ประการท่ีสอง ความพยายามในการกระตุ�นบุคลากรให�ปฏิบัติงานเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการซ่ึงหมายความว)าผู�นําองคการจะต�องชี้ให�บุคลากรผู�ปฏิบัติงานภายในองคการมีความ
เข�าใจต)อวัตถุประสงคของนโยบายซ่ึงองคการรับมาเป*นวัตถุประสงคขององคการให�ชัดเจนโดยจะต�อง
ใช�ป4จจัยต)าง ๆ ในการกระตุ�น (motivation) รวมท้ังการกําหนดสิ่งจูงใจ (incentives) แก)ผู�ปฏิบัติ 
เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติมีขวัญและกําลังใจ (morale) ท่ีจะปฏิบัติงานให�บรรลุวัตถุประสงค อย)างมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น จึงเห็นได�ว)าขอบเขตการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติตามแนวความคิดของ 
Williams เป*นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับสมรรถนะขององคการอย)างชัดเจน ซ่ึงอาจกล)าวได�ว)าตามความคิด
ของ Williams การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติก็คือ การศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะขององคการใน
การปฏิบัติภารกิจท่ีได�รับมอบหมายให�บรรลุผลอย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Walter Williams , 1971 p.144) 
 Jeffrey L. Pressman และ Aaron Wildavsky (1973) ดังได�กล)าวแล�วว)า Pressman และ 

Wildavsky คือผู�บุกเบิกและจุดประกายของการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติให�ได�รับความสนใจ

จากนักวิชาการท่ีเก่ียวข�องอย)างกว�างขวาง จนกระท่ังการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติได�รับการ

ยอมรับว)าเป*นข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 ในข้ันต�น Pressman และ Wildavsky (1973 p.13) ได�กล)าวถึงนิยามของการนํานโยบายไป

ปฏิบัติอย)างเรียบง)ายว)า หมายถึงสิ่งท่ีได�กล)าวไว�ในพจนานุกรมของ Webster และ Roget ซ่ึงกล)าวว)า

การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การดําเนินงานให�ลุล)วง ให�ประสบความสําเร็จ ให�ครบถ�วน ให�เกิดผล

ผลิต และให�สมบูรณ ซ่ึงสิ่งเหล)านี้คือสิ่งท่ีรัฐบาลกําลังปฏิบัติอยู) และเป*นธรรมชาติของนโยบาย 

 หากพิจารณาความหมายตามนัยดังกล)าวจะเห็นได�ว)าการนํานโยบายไปปฏิบัติเป*นภารกิจของ
องคการราชการท่ีจะต�องรับผิดชอบนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จในทุกด�าน 
ท้ังความเรียบร�อยในการดําเนินงาน ความครบถ�วนสมบูรณตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว� การ
ก)อให�เกิดผลผลิตท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงเป*นกิจกรรมท่ีองคการราชการปฏิบัติอยู)เป*นงานกิจวัตร (routine) 
ให�ทัศนะนี้จึงมีความหมายท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจขององคการและสมรรถนะขององคการทํานอง
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เดียวกันกับทัศนะของ Williams แต)อธิบายให�เห็นเพ่ิมเติมว)าลักษณะการทํางานองคการราชการ
ดังกล)าวมีลักษณะเป*นงานกิจวัตรท่ีรัฐบาลกําลังกระทําอยู)อย)างต)อเนื่อง 
 Pressman และ Wildavsky ได�ให�ความหมายเพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากทัศนะของตนว)าการ
นํานโยบายไปปฏิบัติเป*นกระบวนการปฏิสัมพันธระหว)างการกําหนดเปbาประสงคและการปฏิบัติเพ่ือ
การบรรลุเปbาประสงค การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติยังเก่ียวข�องกับป4ญหาของการประเมิน
ความสําเร็จของผู�ปฏิบัติและการตีความข�อปฏิบัติท่ีมีลักษณะท่ัวไป ลงสู)การตัดสินใจเฉพาะด�านท่ีต�อง
มีผู�เข�าร)วมมากมาย และมีมุมมองท่ีหลากหลายการบรรลุเปbาประสงคผ)านการตัดสินใจเฉพาะด�าน ณ 
ระดับใด ย)อมเป*นการวัดระดับของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 คุณลักษณะสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามความหมายของ Pressman และ 
Wildavsky อาจจําแนกให�เห็นชัดเจนได�ดังนี้ 

 ประการแรก การนํานโยบายไปปฏิบัติเป*นกระบวนการซ่ึงต�องเก่ียวข�องกับความสัมพันธ
ระหว)างป4จจัยต)าง ๆ ท้ังหมดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ประการท่ีสอง กระบวนการหลักในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ
ระหว)างการกําหนดเปbาประสงคของนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเปbาประสงคดังกล)าว แสดง
ให�เห็นว)ามาตรการในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะต�องสอดคล�องกับการปฏิบัติให�บรรลุเปbาประสงคของ
นโยบาย ในกรณีนี้เปbาประสงคจึงเป*นเสมือนเข็มมุ)งของการปฏิบัติ และความเป*นไปได�ท้ังทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง ส)วนการปฏิบัติให�บรรลุเปbาประสงคจะต�องประกอบด�วยบุคลากรท่ีมีความรู�
ความชํานาญเหมาะสม มีทรัพยากรท่ีเพียงพอต)อการปฏิบัติบุคลากรมีความเข�าใจเก่ียวกับเปbาประสงค
ของนโยบายอย)างชัดเจน  และ  ผู�รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะต�องเป*นผู�มีภาวะผู�นํา
สามารถกระตุ�นและสร�างขวัญกําลังใจให�ผู�ปฏิบัติมีความต้ังใจและความเชื่อม่ันท่ีจะกระทํางานให�
ประสบความสําเร็จ 

 ประการท่ีสาม การประเมินผลสําเร็จเป*นการกําหนดกรอบในการวัดความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติให�มีความชัดเจน โดยกําหนดเกณฑการประเมินความสําเร็จให�ชัดเจนเป*นท่ียอมรับ

แก)ผู�เก่ียวข�อง ดังนั้น การประเมินผลสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงต�องมีท้ังความเท่ียงตรง

และเชื่อถือได� ซ่ึงหมายความว)าการประเมินผลจะต�องกระทําอย)างเป*นระบบถูกต�องตามระเบียบ

วิธีการประเมินผล (method) เพ่ือให�การประเมินผลสําเร็จสามารถระบุระดับความสําเร็จได�อย)าง

ชัดเจน และสามารถให�ข�อแนะนําได�ว)ามีป4ญหาอุปสรรคอะไรบ�างในระหว)างการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ี

ควรได�รับการแก�ไขปรับปรุง 

 ประการท่ีสี่ การแปลงความเป*นนามธรรมของเปbาประสงคไปสู)ความเป*นรูปธรรมท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง และสามารถนําไปปฏิบัติได� ซ่ึงผู�รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติจะต�องเป*นผู�
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ตัดสินใจในการกระทําดังกล)าว เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติปราศจากความคลุมเครือ และมีความชัดเจนต)อภารกิจ
ท่ีตนจะต�องรับผิดชอบในการดําเนินงานให�ประสบความสําเร็จ อาจกล)าวได�ว)าการตัดสินใจในข้ันตอน
นี้ เป*นส)วนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดส)วนหนึ่งในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ประการสุดท�าย การนํานโยบายไปปฏิบัติเก่ียวข�องกับบุคลากรท่ีร)วมรับผิดชอบจํานวนมาก 
ท้ังบุคลากรภายในหน)วยงานเดียวกันและบุคลากรระหว)างหน)วยงานท่ีต�องทํางานประสานกัน ดังนั้น 
การสร�างความเข�าใจท่ีดีต)อกันท้ังระหว)างบุคลากรภายในหน)วยงานเดียวกันและระหว)างหน)วยงานจึง
เป*นสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง เพราะถ�าบุคลากรผู�ปฏิบัติขาดความร)วมมือท่ีดีต)อกันหรือขาดความเข�าใจต)อ
ความสําคัญในการประสานงานกันอย)างใกล�ชิด หรือเกิดความขัดแย�งในระหว)างผู�ปฏิบัติงาน สิ่ง
เหล)านี้จะเป*นอุปสรรคสําคัญต)อการนํานโยบายไปปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จ ดังนั้น ความร)วมมือ
ด�วยความเข�าใจต)อการบรรลุเปbาประสงคร)วมกัน จะส)งเสริมให�การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จอย)างมีประสิทธิภาพ 

 Pressman และ Wildavsky ยังชี้ให�เห็นความสัมพันธเชิงสมมติฐานเก่ียวกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด�วยเง่ือนไขเบ้ืองต�นและการทํานายผลลัพธท่ีเกิดข้ึน กล)าวคือ ถ�า X ได�รับกร
กระทําในเวลา T1 จะก)อให�เกิด Y ณ เวลา T2 สมมติฐานดังกล)าวแสดงความสัมพันธแบบต)อเนื่อง
ระหว)างการนํานโยบายไปปฏิบัติและผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน 

 อย)างไรก็ตาม สมมติฐานจะต�องถูกแปลงไปสู)การปฏิบัติ และการปรับเปลี่ยนสมมติฐานไปสู)
การปฏิบัติของรัฐบาล เรียกว)าแผนงาน (program) อาทิเช)น การปฏิบัติท่ีมีหลักประกันว)าเง่ือนไข
เบ้ืองต�นได�รับการปฏิบัติเรียบร�อย ได�แก) การให�ความเห็นชอบกฏหมายและการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให�สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติได�ต)อไป 
 คุณลักษณะท่ีสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การพิจารณาบทบาทความสัมพันธ
ระหว)างองคการราชการ ซ่ึงเก่ียวข�องกับการปฏิบัติร)วมกันและมีลักษณะของความซับซ�อนในการ
ประสานงานระหว)างกัน Pressman และ Wildavsky ย้ําว)า ความพยามใด ๆ ท่ีจะปรับปรุงการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะต�องมีลักษณะของการบูรณาการด�วยการวิเคราะหเปbาประสงคหรือนโยบายให�
ชัดเจน ส)วนความล�มเหลวของนโยบายอาจเป*นผลมาจากทฤษฎีเชิงสาเหตุและผลท่ีไม)มีความเท่ียงตรง 
(invalid causal theories) 

 ความสําคัญของการนิยามการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Pressman และ Wildavsky คือ 

การรับรู�จุดท่ีการกําหนดนโยบายขององคการราชการยุติ และการนําไปปฏิบัติของผู�ปฏิบัติเริ่มต�นโดย

ผู�ปฏิบัติได�รับงบประมาณและอํานาจหน�าท่ี (authority) เป*นผู�รับผิดชอบต)อการบรรลุเปbาประสงค

ตามท่ีผุ�กําหนดนโยบายกําหนดไว� 
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 วรรณกรรมเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติบางส)วนให�ความสนใจในการให�คําแนะนําแก)ผู�
กําหนดนโยบายด�วยระบบท่ีดีท่ีสุดในการบรรลุเปbาประสงค ซ่ึงลักษณะทํานองเกียวกันกับคําแนะนํา
ว)าจะกําหนดความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลอย)างไรเพ่ือให�บรรลุเปbาประสงคท่ีพึงปรารถนา ตัวแบบ
การนํานโยบายไปปฏิบัติถูกสร�างข้ึนเพ่ืออธิบายแนวความคิดเก่ียวกับการบริหารท่ีสมบูรณ (perfect 
administration) ซ่ึงตรงกันข�ามกับแนวความคิดท่ีถือว)าความเป*นจริงสามารถท่ีจะเปรียบเทียบได� 
และผู�ตัดสินใจนโยบายได�เลือกทางเลือกนโยบายท่ีดีท่ีสุดแล�ว(Pressman และ Wildavsky , 1984 p. 
223) 
  Carl E. Van Horn และ Donald S. Van Meter (1976 : 103) เป*นผู�ท่ีสนใจศึกษาการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ โดยเน�นความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธระหว)างองคการท่ีมีผลต)อการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ และได�ให�ทัศนะเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติว)า การนํานําโยบายไปปฏิบัติครอบคลุม
กิจกรรมท้ังมวลท่ีกระทําโดยรัฐบาลและเอกชน ท้ังป4จเจกบุคคลและกลุ)มบุคคล ซ่ึงมีผลต)อการบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว�ล)วงหน�าจากการตัดสินใจนโยบาย ในกรณีนี้หมายรวมถึง
ป4จจัยท้ังหลายท่ีมีผลต)อความพยายามท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบของการตัดสินใจไปสู)มาตรการเชิงปฏิบัติ 
รวมท้ังความพยายามท่ีจะบรรลุการเปลี่ยนแปลงท่ีกําหนดไว�จากการตัดสินใจนโยบายด�วย 
 ตามความหมายของ Van Horn และ Van Meter ดังกล)าว อาจจําแนกคุณลักษณะสําคัญ
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติได�ดังนี้ 
 ประการแรก การนํานโยบายไปปฏิบัติเป*นท้ังกิจกรรมของรัฐและของเอกชน ในส)วนท่ีเป*น
กิจกรรมของรัฐ ย)อมหมายถึง กิจกรรมท้ังมวลท่ีองคการราชการเป*นผู�รับผิดชอบในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ส)วนกิจกรรมของเอกชนซ่ึงหมายความรวมท้ังป4จเจกบุคคลและกลุ)มบุคคล ในส)วนของป4จเจก
บุคคล อาจพิจารณาได�จากการประกอบกิจการส)วนตัวท่ีต�องปฏิบัติให�เป*นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะ
การชําระภาษีต)าง ๆ ให�ถูกต�องครบถ�วน และในส)วนของกลุ)มบุคคลอาจพิจารณาได�จากกลุ)มสมาคม
วิชาชีพต)าง ๆ ซ่ึงต�องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เป*นต�น 
 ประการท่ีสอง การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป*นผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจนโยบายของผู�กําหนด
นโยบาย โดยกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายไว�ล)วงหน�า ซ่ึงผู�ปฏิบัติจะต�องนํานโยบายไปปฏิบัติให�
บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว� เป*นการยืนยันความสัมพันธระหว)างการกําหนด
นโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติไว�อย)างชัดเจน โดยการกําหนดนโยบายเป*นผลจากการตัดสินใจ
นโยบายโดยได�พิจารณาทางเลือกและวัตถุประสงคของนโยบายไว�ล)วงหน�า เม่ือนโยบายได�รับความ
เห็นชอบจากผู�มีอํานาจโดยชอบด�วยกฎหมาย นโยบายนั้นจะถูกส)งให�องคการราชการท่ีรับผิดชอบเป*น
ผู�นํานโยบายไปปฏิบัติ  โดยมีภารกิจชัดเจนว)าจะต�องปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว� 
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 ประการท่ีสาม การนํานโยบายไปปฏิบัติเก่ียวข�องกับความพยายามในการแปลงรูปแบบการ
ตัดสินใจนโยบาย ซ่ึงส)วนใหญ)จะมีลักษณะนามธรรมให�เป*นมาตรการเชิงปฏิบัติท่ีเป*นรูปธรรม โดยผู�
ปฏิบัติสามารถทําความเข�าใจได�อย)างชัดเจน และรู�ว)าจะต�องดําเนินการตามข้ันตอนอย)างไรเพ่ือให�การ
นํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 
 ประการสุดท�าย การนํานโยบายไปปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จเป*นภารกิจท่ีจะต�องใช�ความ
พยายามสูง ดังนั้น ผู�เก่ียวข�องในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในการเลือกสรร
บุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถเหมาะสม จะต�องทําความเข�าใจเก่ียวกับความสําคัญในการสร�าง
ความร)วมมือและการประสานงานระหว)างองคการราชการท่ีมีภารกิจรับผิดชอบร)วมกันรวมท้ังการ
จัดสรรทรัพยากรให�เหมาะสมต)อการดําเนินงานให�ประสบความสําเร็จ ดังนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติ
ให�ประสบความสําเร็จจึงเป*นภารกิจท่ีผู�ปฏิบัติทุกฝdายจะต�องใช�ความพยายามอย)างเต็มท่ี ท้ังความ
พยายามในการปฏิบัติงานโดยตรงและความพยายามในการประสานงานระหว)างองคการท่ีรับผิดชอบ
ร)วมกัน 
   2.3.2. การจัดการงบประมาณ 
    Williamsอธิบายว)า การจัดการงบประมาณ หมายถึง ระบบการควบคุมทางการบริหารท่ี
สําคัญ พบว)าประเด็นท่ีเป*นแกนหลักในการควบคุมทางการบริหาร ประกอบด�วย แผนกลยุทธ เป*น
หลักการของกลยุทธท่ีสร�างความได�เปรียบในเชิงแข)งขันของธุรกิจ ซ่ึงจะมีการวิเคราะหสภาพแวดล�อม
ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ)อน โอกาสหรืออุปสรรค การพยากรณทางการเงิน 
มีพ้ืนฐานจากการคาดคะเนทางการเงินเก่ียวกับยอดขายและรายได�เป*นเวลาหนึ่งถึง 5 ปz โดยมี
องคประกอบหลักคือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และการประมาณการหรือคาดคะเน  
งบประมาณ เป*นข�อความทางการเงินในปzท่ีกําลังจะมาถึง โดยมีรายได�จับคู)ความสัมพันธกับค)าใช�จ)าย 
และคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการปฏิบัติงาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค เป*นการชี้นํา
กิจกรรมปฏิบัติงานของพนักงานให�มุ)งสู)เปbาหมายขององคการ ระบบบริหารและรายงานเชิงปฏิบัติการ 
เป*นเรื่องเก่ียวกับสินค�าคงเหลือ และเรื่องของการบริหารโครงการ ระบบข�อมูลทางการบริหาร เป*น
ระบบข�อมูลท่ีมีการจัดทํารายงานทางสถิติประกอบด�วยข�อมูลเชิงสถิติ เพ่ือให�ข�อมูลในการบริหาร
จัดการกระบวนงานภายในองคการเกิดข้ึนอย)างเหมาะสม การวิเคราะหทางการเงิน  ผลตอบแทนจาก
การลงทุน เป*นอัตราส)วนท่ีชี้วัดรายได�หลักหักภาษีท่ีมีความสัมพันธกับสินทรัพยรวม เพ่ือแสดงว)า
บริษัทมีการใช�สินทรัพยไปสร�างให�เกิดรายได�ดีเพียงใด การตรวจสอบทางการเงิน เป*นการประเมินผล
อย)างเป*นอิสระต)อการบันทึกข�อมูลทางการเงินขององคการ มี 2 แบบคือการตรวจสอบภายใน และ
การตรวจสอบภายนอก การตรวจสอบภายในหมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองคการ ระบบงาน 
และวิธีท่ีอยู)ภายในองคการ มีการวางแผน ประเมิน บริหารงานตรวจสอบ การใช�เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบ 
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  1. งบประมาณ (Budgets) เป*นแผนท่ีอยู)ในรูปของตัวเลขท่ีแสดงถึงศักยภาพในการ
ใช�เงินขององคการ ในอีกลักษณะหนึ่งงบประมาณอาจมองในรูปของการจัดสรรทรัพยากรให�แก)
กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดเพ่ือให�สามารถปฏิบัติภารกิจได�ตามเปbาหมายขององคการ ผู�บริหารของ
องคการมีหน�าท่ีในการเตรียมจัดทําการประมาณหรืองบประมาณ ไม)ว)าจะเป*นงบประมาณรายได� 
งบประมาณรายจ)าย งบประมาณกําไร งบประมาณเงินสด งบประมาณค)าใช�จ)ายในการลงทุน 
งบประมาณท่ีผันแปรและคงท่ี ดังนั้นจึงอาจกล)าวได�ว)างบประมาณเป*นเครื่องมือทรงอานุภาพท่ีมี
ประโยชนโดยตรงต)อการวางแผนและควบคุมการดําเนินการกิจกรรมของหน)วยงานด�านต)างๆ ของ
องคการให�สามารถใช�เงินได�เกิดประโยชนสูงสุด งบประมาณแบ)งออกเป*น 6 ประเภทด�วยกันคือ 
     1.1 งบประมาณรายได� (Revenue budgets) เป*นการจัดทําแผนประมาณการ
ล)วงหน�าเก่ียวกับยอดขายซ่ึงสัมพันธกับราคาขาย หากกําหนดได�แน)นอนก็สามารถประมาณการรายได�
ถูกต�องแม)นยําอย)างไรก็ตามองคการควรมีการกําหนดรายได�ท่ีต�องการในรอบระยะเวลาหนึ่งของ
องคการไว�เป*นการล)วงหน�า 
   1.2 งบประมาณรายจ)าย (Expense budgets) คือการนําภารกิจหรือกิจกรรมท่ี
องคการต�องปฏิบัติมาดําเนินการแตกต)างเป*นหน)วยหรือรายการย)อยๆ เพ่ือคํานวณค)าใช�จ)าย และ
จัดสรรงบประมาณให�ในแต)ละรายการ องคการทุกองคการจําเป*นต�องจัดทําไม)ว)าจะเป*นองคการท่ีมุ)ง
แสวงหากําไรหรือไม)ก็ตาม เพ่ือให�ทราบรายจ)ายโดยประมาณในรอบระยะเวลาหนึ่งขององคการ 
     1.3 งบประมาณกําไร (Profit budgets) คืองบประมาณท่ีรวมเอาประมาณการ
รายได�และรายจ)ายไว�ในงบเดียวกัน เพ่ือแสดงยอดรวมและกําไรสุทธิโดยประมาณ เป*นเครื่องมือท่ี
จําเป*นอย)างยิ่งต)อการวางแผนและการควบคุม 
  1.4 งบประมาณเงินสด (Cash budgets) คืองบประมาณซ่ึงคาดคะเนล)วงหน�าว)า
องคการควรมีเงินสดอยู)บนมือมากน�อยเพียงใด งบประมาณเงินสดยังเป*นสิ่งซ่ึงแสดงสถานะด�านการ
หมุนเวียนกระแสเงินสด (Cash flow) ขององคการในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ันว)า
องคการมีเงินพอเพียงต)อการใช�จ)ายต)างๆ ได�อย)างเพียงพอ เพราะหากองคการมีการหมุนเวียนของ
กระแสเงินสดตลอดเวลา (เงินรับและเงินจ)าย) ย)อมหายถึงสถานะในความสามารถด�านรายรับและ
รายจ)ายท่ีม่ันคงต)อองคการ 
   1.5 งบประมาณค)าใช�จ)ายในการลงทุน (Capital expenditure budgets) คือ
งบประมาณซ่ึงเก่ียวข�องกับการวางแผนในการคาดคะเนล)วงหน�าถึงผลตอบแทนท่ีจะได�รับจากการ
ลงทุนในสินทรัพยคงท่ี (Fixed asset) เช)น ท่ีดิน อาคาร หรืออุปกรณเครื่องไม�เครื่องมือ เครื่องจักรกล 
ฯลฯ เป*นเครื่องมือท่ีทําให�ผู�บริหารสามารถคาดคะเนความต�องการด�านการลงทุนในอนาคตว)าควร
ดําเนินการต)อหรือการลงทุนในเรื่องใด 
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   1.6 งบประมาณท่ีผันแปรและคงท่ี (Varible or fixed budgets) งบประมาณคงท่ี
คือการประมาณการระดับยอดขายหรือการผลิตท่ีคงท่ี องคการส)วนใหญ)ไม)สามารถคาดคะเนหรือ
ประมาณการยอดขายหรือยอดขายการผลิตได�ถูกต�อง เพราะต�นทุนด�านแรงงาน วัตถุดิบ และ
ค)าใช�จ)ายด�านการจัดการ เป*นตัวแปรท่ีไม)แน)นอน ส)วนงบประมาณท่ีผันแปรคือรูปแบบของ
งบประมาณซ่ึงกําหนดต�นทุนท่ีคาดคะเนตามระดับศักยภาพของผลผลิตท่ีแตกต)างกัน กล)าวอีกนัยหนึ่ง
เป*นการประมาณการต�นทุนท่ีแปรผันไปตามยอดขายหรือยอดขายการผลิตนั่นเอง เครื่องมือนี้สามารถ
ช)วยให�ผู�บริหารวางแผนต�นทุนท่ีผันแปรตามยอดการผลิตหรือยอดขายได�อย)างมีประสิทธิผล 
(Williams, C., 2005 p.380) 
  Paulsabatier and Danial Mazmanian ได�แบ)งลักษณะของนโยบายออกเป*น
ประเภทต)างๆ เพ่ือสร�างให�เกิดความเข�าใจอย)างถ)องแท�ของการศึกษาโดยรวม นโยบายแบ)งออกเป*น 3 
ประการคือ 
  1. ประเภทท่ีมุ)งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของข�าราชการท่ีมีต)อการปฏิบัติ งาน 
   2. ประเภทท่ีมุ)งให� เ กิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของข�าราชการท่ีมีต)อการนํา
งบประมาณไปใช�จ)าย 
   3. ประเภทท่ีมุ)งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�ปฏิบัติในหน)วยงานเอกชน 
ท่ีมีต)อการนํางบประมาณไปใช�จ)าย (  Paulsabatier and Danial Mazmanian, 1980) 
   Hambleton ได�ทําการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนนโยบายและการ
ปฏิบัติงานของหน)วยงานภาครัฐ และได�เสนอแนวคิดเรื่องระบบการวางแผนนโยบาย (Policy 
Planning System) ท่ีใช�ในการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย Hambleton ได�เสนอรูปแบบ
การวิเคราะหแนวคิดเรื่องระบบการวางแผนนโยบายโดยใช�ทฤษฎี 3 ทฤษฎี ได�แก) ทฤษฎีการวาง
แผนการปฏิบัติงานอย)างเป*นข้ันตอน (Procedural Planning Theory) ทฤษฎีความสัมพันธระหว)าง
องคการ (Inter-Organizational Theory) และ ทฤษฏีวิกฤติการณทางการเงิน (Theory of Fiscal 
Crisis) จากการศึกษาของ Hambleton ในเรื่องดังกล)าวได�มีการนําป4จจัยท่ีเป*นองคประกอบสําคัญ
ของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมาพิจารณาถึง 5 ป4จจัย ได�แก) ป4จจัยด�านการสื่อความของ
นโยบาย ป4จจัยด�านความหลากหลายของหน)วยงานท่ีเป*นผู�ปฏิบัติ ป4จจัยด�านมุมมองและอุดมคติของผู�
ปฏิบัติ ป4จจัยด�านทรัพยากรและป4จจัยด�านการเมืองท่ีเก่ียวข�องกับการวางแผนนโยบาย มาใช�ในการ
อธิบายด�วย 
  Hambleton ได�พิจารณาถึงเทคนิคสําคัญประการหนึ่งท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการ
นํานโยบายไปปฏิบัติอย)างหลีกเลี่ยงไม)ได�ในขณะนั้น ซ่ึงก็คือระบบการวางแผนนโยบาย (Policy 
Planning System) ซ่ึงเป*นเทคนิคท่ีได�มีการใช�อย)างแพร)หลายในหลายประเทศ เนื่องจากความไร�
ประสิทธิผลของการวางแผนการดําเนินงานและความต�องการในการเพ่ิมความสําคัญของกระบวนการ
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นํานโยบายไปปฏิบัติมีมากข้ึน แนวคิดของการนําระบบการวางแผนนโยบายจึงถูกนํามาใช� อัน
ประกอบไปด�วย การวิเคราะหถึงป4ญหาและความต�องการของนโยบายท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดล�อม
ท�องถ่ิน และการสํารวจหาความสัมพันธระหว)างกัน, การประสารงานระหว)างแผนก หรือหน)วยงาน
ต)างๆ ท่ีไม)เก่ียวข�อหรือข้ึนต)อกัน จึงต�องการสร�างให�เกิดความร)วมมือท้ังภายในและภายนอกองคการ
ดังกล)าว, การเน�นไปท่ีตัวนโยบาย โดยเฉพาะบทบาทของนโยบายจากส)วนกลางซ่ึงแสดงให�เห็นถึง
อิทธิพลทางการเมืองท่ีมีต)อการพัฒนาการบริการสาธารณะในอนาคต, การแปลงสภาพบทบาทของ
งบประมาณ จากท่ีเคยเป*นเครื่องมือท่ีใช�เพ่ือควบคุมด�านการเงินมาเป*นเครื่องในการตัดสินใจท่ีมุ)งไปสู)
การบรรลุในวัตถุประสงคของโครงการ, ความเหมาะสมของนวัตกรรม เพ่ือเสนอแนวทางใหม)ๆ ในการ
ตอบสนองความต�องการท่ีเปลี่ยนแปลงของประชาชนและระบบตรวจอบประสิทธิผลของนโยบาย 
โครงการ และการนําไปปฏิบัติ เพ่ือสามารถบรรลุวัตถุประสงคด�วยการเรียนรู�จากประสบการณท่ี
เกิดข้ึนในอดีตอย)างต)อเนื่องแล�วนํามากลับไปแก�ไขในข้ันการกําหนดนโยบายใหม)อีกครั้ง 
  Hambleton ได�ต้ังข�อสังเกตถึงระบบการวางแผนนโยบายว)าควรจะต�องระมัดระวัง
ในเรื่องต)อไปนี้ คือ การท่ีนโยบายแต)ละประเภทหรือแต)ละสาขานั้นมีความแตกต)างกัน ทําให�เกิดความ
แตกต)างของระบบการวางแผนงานในแต)ละหน)วยงาน ดังนั้น เพ่ือศึกษาให�เห็นถึงความแตกต)าง
ดังกล)าว การศึกษาครั้งนี้ได�ทําการศึกษาถึงนโยบายหลากหลายด�านด�วยกัน เช)น นโยบายด�านสุขภาพ 
นโยบายด�านบริการสังคม นโยบายด�านการใช�ท่ีดิน และนโยบายด�านการลงทุนในท่ีอยู)อาศัย เป*นต�น 
  Hambleton ได�ใช�ระบบการวางแผนนโยบายมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ันใน
กระบวนการของการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยอาศัยมุมมองของทฤษฎี 3 
ประการเพ่ือแสดงให�เห็นถึงประโยชนของการใช�ระบบการวางนโยบาย ดังนั้น 
  ทฤษฏีการวางแผนการปฏิบัติงานอย)างเป*นข้ันตอน มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ
ระบบโดยท่ัวไป ซ่ึงเน�นไปท่ีการใช�ระบบการวางแผนนโยบายเพ่ือแสวงหาแนวทางการแก�ไขป4ญหา
อย)างสมเหตุสมผลซ่ึงมีข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องคือ การหาจุดมุ)งหมายของนโยบาย การวิเคราะหอย)างเป*น
ระบบ การแสวงหาทางเลือกของนโยบายโดยใช�วิธีตรรกะ การประเมินทางเลือกดังกล)างอย)างมีระบบ 
และการวัดสมรรถนะของนโยบาย ทฤษฎีการวางแผนการปฏิบัติอย)างเป*นข้ันตอนช)วยให�องคการ
สามารถเรียนรู�จากประสบการณในการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีผ)านมาเพ่ือนํามาปรับปรุงในการกําหนด
นโยบายใหม)อีกครั้ง 
  ทฤษฎีความสัมพันธระหว)างองคการ เน�นไปท่ีการใช�ระบบการวางแผนนโยบายเพ่ือ
ทําให�เกิดการเลือกเปลี่ยนทรัพยากรระหว)างองคการและภายในองคการ ซ่ึงต�องพ่ึงพากันและกัน 
ทรัพยากรดังกล)าวหมายความรวมถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากร
ทางการเมือง และข�อมูลข)าวสาร เพ่ือช)วยลดวามขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในหน)วยงานโดยอาศัยการเจรจา
ต)อรองในเรื่องของการใช)ทรัพยากรและผลประโยชนระหว)างหน)วยงานและภายในหน)วยงาน 
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  ทฤษฎีวิกฤตการณทางการเงิน เน�นไปท่ีการใช�ระบบการวางแผนนโยบายเพ่ือเสนอ
ให�มีการควบคุมทรัพยากรทางการเงินแบบรวมอํานาจมากกว)าการให�อิสระแก)หน)วยงานท�องถ่ินเพ่ือ
ตอบสนองต)อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินและแรงกดดันจากหน)วยงานเบ้ืองบนโดยการเพ่ิม
การใช�จ)ายออกไป การรวมอํานาจทางการเงินนี้เองท่ีเป*นการช)วยปbองกันไม)ให�เกิดวิกฤตการณทาง
การเงินข้ึน 
  Hambleton ได�อธิบายถึงความสัมพันธของการวางแผนนโยบายและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติคล�ายๆ กับนักวิชาการหลายท)าน คือ การมองกระบวนการท้ังสองออกเป*นแบบ 
Top-Down และ Bottom-Up โดยมองว)านโยบายและการนําไปปฏิบัตินั้นเป*นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกัน 
โดยการวางแผนโยบายนั้นเป*นเสมือนกระบวนการท่ีอยู)ในระดับบนหรือฝdายบริหาร และการปฏิบัติ
เป*นเรื่องของระดับล)างและผู�ปฏิบัติต�องทําให�สําเร็จ การใช�ระบบการวางแผนในการวิเคราะห
กระบวนการดังกล)าวจึงสามารถนําแนวคิดของนโยบายท่ีเป*นแบบ Top-Down รวมกับแนวคิดแบบ 
Bottom-up ได� ซ่ึงระบบนี้จะคิดว)ากระบวนการดังกล)าวเป*นกระบวนการท่ีต)อเนื่องกันโดยมี
กระบวนการปฏิสัมพันธและการต)อรองระหว)างกันตลอดเวลา(Hambleton,  1983)  

 2.3.3. การจัดการสถานท่ี – วัสดุ 
   Williams อธิบายว)า  การจัดการสถานท่ี  หมายถึงองคการแบบด้ังเดิมมีขอบเขตท่ี
ไม)แน)นอนชัดเจน ขอบเขตดังกล)าวรวมถึงโครงสร�างองคการ สายการบังคับบัญชา หน�าท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงาน สถานท่ีต้ังขององคการ แต)เนื่องจากองคการเสมือนจริงใช�ความร)วมมือท่ี
เกิดข้ึนระหว)างองคการต)างๆ ซ่ึงมีลักษณะเป*นเครือข)าย โดยองคการเหล)านั้นอาจจะอยู)ต)างสถานท่ีกัน 
ทําให�เป*นการยากท่ีจะกําหนดจุดเริ่มต�นและจุดสิ้นสุดขององคการเสมือนจริงได�   
  องคการเสมือนจริงเกิดจากป4จจัยต)างๆ ท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ลูกค�า และคนทํางาน ดังต)อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมท่ีมี
ความรวดเร็วและมีความซับซ�อนมากข�นในตลาดและเทคโนโลยี ทําให�โอกาสท่ีองคการจะตามการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได�ทันและสามารถจัดการกับการดําเนินการต)างๆ ดังนั้นการสร�างความสัมพันธ
ระหว)างองคการเปรียบในการแข)งขันขององคการในยุคสมัยป4จจุบัน ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีทํา
ให�การทํางานต)างๆ สามารถใช�คนน�อยลง มีอิสระในการทํางานมากข้ึน และมีวิธีการทํางานท่ียืดหยุ)น
มากข้ึน ลูกค�ามีความต�องการสินค�า/บริการท่ีมีคุณภาพในเวลาท่ีรวดเร็วมากข้ึน โดยลูกค�าจะพิจารณา
จากข�อมูลต)างๆ เก่ียวกับทางเลือกคุณภาพ และความรวดเร็วในการได�รับสินค�า/บริการ คนทํางานให�
ความสําคัญกับวิชาชีพของตัวเองมากกว)าขององคการใดองคการหนึ่งและให�คุณค)ากับชีวิตการทํางาน
และชีวิตส)วนตัวทัดเทียมกันมากข้ึน(Williams, 2005)     
  ประโยชนขององคการเสมือนจริง ช)วยเสริมสร�างให�ธุรกิจขนาดเล็กใช�ทรัพยากรใน
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เครือข)ายเพ่ือแข)งขันกับธุรกิจขนาดใหญ)ได� ทําให�องคการสร�างความชํานาญเฉพาะด�านท่ีตนเอง
เชี่ยวชาญให�โดดเด)นได� เพ่ิมความสําคัญของมนุษยมากข้ึน เพราะองคประกอบของงานท่ีมีลักษณะ
เป*นเครื่องจักร มีความซํ้าซากจะลดน�อยลง เป�ดโอกาสให�คนทํางานโดยใช�ความคิด สร�างสรรคมากข้ึน 
  เป*นการจัดหน)วยงานภายในให�มีสาขาสําหรับกระจายการให�บริการแก)ลูกค�าหรือผู�
มาติดต)อกับองคการ สาขาขององคการจะมีการจัดโครงสร�างเหมือนกัน มีแนวทางและกระบวนการใน
ดําเนินการเช)นเดียวกัน เพ่ือให�เกิดมาตรฐานในการให�บริการแก)ผู�มาติดต)อ ลักษณะของการจัด
หน)วยงานย)อยตามพ้ืนท่ีได�แก)เพ่ือคอยให�บริการประชาชนผู�มาติดต)อ ลักษณะของการจัดองคการตาม
พ้ืนท่ีสามารถแสดงได�ดังแผนภาพท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.7 ตัวแบบการจัดการสถานท่ีตั้ง 
ท่ีมา : พิทยา บวรวัฒนา, 2550 
 จากแผนภาพจะเห็นว)าการจัดองคการตามพ้ืนท่ีจะมีหน)วยงานขององคการกระจายอยู)ตามท่ี
ต)างๆ คอยให�บริการลูกค�า ซ่ึงแต)ละองคการก็จะกําหนดเกณฑในการจัดต้ังองคการแตกต)างกันออกไป
ว)าจะมีจํานวนสาขามากน�อยเพียงใด บางองคการอาจพิจารณาจากจํานวนประชาชนในพ้ืนท่ี บาง
องคการอาจพิจารณาจากระยะทางหรือการอยู)ห)างจากสาขาอ่ืนๆ เป*นต�น การจัดองคการตามสถาน
ท่ีต้ังมีข�อดีคือ หน)วยงานย)อยจะสามารถปรับตัวให�สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนใน
ท�องถ่ินได�ดี องคการจะมีความใกล�ชิดกับประชาชนและเป*นการปกครองในลักษณะของการกระจาย
อํานาจหรือการปกครองตนเองของแต)ละพ้ืนท่ี การจัดการตามพ้ืนท่ีเหมาะสมกับองคการท่ีมีกลุ)ม
ลูกค�าหรือผู�รับบริการกระจายอยู)ในพ้ืนท่ีต)างๆ จํานวนมาก องคการมักจะมีขนาดใหญ) อย)างไรก็ดี 
การจัดองคการตามพ้ืนท่ีก็มีข�อจํากัดคือ การจัดองคการตามพ้ืนท่ีอาจทําให�แต)ละสาขาหรือแต)ละ
หน)วยงานย)อยมองการทํางานเฉพาะในส)วนตนเองไม)ได�คิดถึงหน)วยงานอ่ืน และองคการจะไม)สามารถ
ใช�ความชํานาญพิเศษได� เนื่องจากผู�บริหารของหน)วยงานย)อยมักจะมีลักษณะเป*นผู�บริหารท่ีมีความรู�
กว�างๆ (Generalist) มากกว)าผู�ท่ีมีความรู�เฉพาะ (Specialist) : อ�างถึง พิทยา บวรวัฒนา, 2550 
 Williams อธิบายว)า การจัดการวัสดุ หมายถึง ได�สํารวจบริษัทท่ีทําการผลิต 100 แห)ง เพ่ือ
ศึกษาว)าบริษัทเหล)านี้มีการจัดองคการอย)างไร โดยคาดว)าจะสามารถพบหลักการ วิธีเดียวท่ีดีท่ีสุด
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ตามแนวคิดของเทเลอร แต)ผลการศึกษาพบว)าไม)เป*นไปตามหลักการวิธีเดียวท่ีดีท่ีสุดแต)อย)างใด วู�ด
เวิรดจึงพัฒนามาตรวัดกระบวรการทํางานของบริษัทเหล)านี้ โดยนําลักษณะความซับซ�อนด�านเทคนิค
มาใช�การจําแนกเทคโนโลยีหลักเป*น เทคโนโลยีท่ีผลิตสินค�าจํานวนน�อยและผลิตเป*นหน)วย เทคโนโลยี
ท่ีผลิตสินค�าจํานวนมาก เทคโนโลยีท่ีมีกระวนการผลิตอย)างต)อเนื่อง(Williams, 2005 p.127) 
เจมส ทอมป�สันอธิบายว)า การจัดการวัสดุ หมายถึง ได�จําแนกเทคโนโลยีโดยพิจารณาจากความ 
สัมพันธของคนงานหรือหน)วยงานในการได�มาซ่ึงทรัพยากรหรือวัสดุเพ่ือใช�ในการทํางาน โดยได�แบ)ง
เทคโนโลยีเป*น 3 ประเท โดยพิจารณาจากลักษณะของเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต)อโครงสร�างท่ีเรียกว)า
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน คือระดับท่ีพนักงานและหน)วยงานอาศัยซ่ึงกันและกันเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการทํางาน ได�แก) เทคโนโลยีท่ีเป*นตัวกลางเชื่อมต)อกับลูกค�า เทคโนโลยีท่ีมี
ลําดับข้ันตอนในการทํางาน และเทคโนโลยีท่ีอาศัยระดับการผลิตหลายระบบรวมกัน (Thompson, 
1967 p.87)          
 ชารลส เพอรโรว อธิบายว)า การจัดการวัสดุ หมายถึง มิติของเทคโนโลยีท่ีสําคัญ 2 ประการ 
คือ 1. ความหลากหลายของงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซํ้าๆ มีมาตรฐานใน
กระบวนการในการทํางาน ความถ่ีของเหตุการณท่ีไม)คิดคิดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน และระดับ
ของการเกิดป4ญหาข�อยกเว�นท่ีต�องจัดการ ถ�ามีข�อยกเว�นมากในการปฏิบัติงาน งานนั้นจะมีระดับความ
หลากหลายสูง 2. ความชัดเจนในการแบ)งข้ันตอนของงาน หมายถึง งานนั้นสมารถจําแนกเป*นข้ันตอน
ได�ง)ายและผู�ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค ระเบียบวิธีการทํางานหรือคู)มือต)างๆ ใน
การแก�ป4ญหาได�ง)าย (Perroe, 1967 p.103)  
 ผลงานของแวน มีเตอร และแวน ฮอรน เรื่อง The Policy Implementation Process P. 
A Conceptual Framework นี้มุ)งสนใจไปท่ีการวินิจฉัยกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
เพ่ือต�องการแสวงหารูปแบบแนวคิดของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ และเสนอตัวแบบท่ีสามารถ
ใช�วิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีอยู)ภายใต�กรอบขององคการใดองคการหนึ่ง หรือภายใต�กรอบ
ของความสัมพันธระหว)างหลายๆ องคการ 
 แวนมีเตอร และแวน ฮอรน ได�เคยให�คํานิยามของการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายความว)า
รวมถึง  การกระทําต)างๆ ท้ังโดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยบุคคลหรือกลุ)มบุคคลท่ีมุ)งให�เกิดการ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคของนโยบายท่ีได�พิจารณาไว�แล�วก)อนหน�านี้ เช)นเดียวกับท่ี วอลเตอร วิล
เลียมส (Walter Williams, 1971 p. 144) ได�ให�คํานิยามไว�ว)า การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป*นเรื่อง
เก่ียวกับการพิจารณาว)าองคการจะสามารถใช�บุคลากรเครื่องมือเครื่องใช�ในการท่ีจะประสาน
หน)วยงานต)างๆ ภายในองคการ และกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติ จึงเป*นข้ึนตอนท่ีเกิดข้ึนหลักจากท่ีได�มี
การต้ังเปbาหมายหรือวัตถุประสงคของหน)วยงานก)อนแล�ว เพรสแมน และ วิลดาฟสก้ี กล)าวว)า 
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การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงจําเป*นต�องตรวจสอบถึงป4จจัยท่ีช)วยทําให�วัตถุประสงคสามารถ
เป*นจริงได� หรือไม)สามารถเป*นจริงได� (Pressman and Wildavsky, 1973)  
 กลุ)มตัวแปรด�านความสามารถในการแก�ไขป4ญหาของนโยบาย (Tractability of the 
problems) ความสามารถของนโยบายในการแก�ไขป4ญหาทางสังคมในบางครั้งอาจสามารถทําได�ง)าย
กว)าการแก�ไขป4ญหาท่ีเกิดจากการนํานโยบายของรัฐมาปฏิบัติ เช)น การแก�ไขป4ญหาเกิดจากมลพิษของ
เสียงในย)านตัวเมือง อาจง)ายกว)าการแก�ป4ญหาด�านความปลอดภัยในการผลิตไฟฟbาจากโรงงาน
นิวเคลียร เป*นต�น ซ่ึงจะเห็นได�ว)าความสามารถของนโยบายในการแก�ไขป4ญหาท่ีเกิดจากมลพิษของ
เสียงนั้น สามารถระบุได�ง)ายว)าจะต�องเปลี่ยนแปลงอย)างไรจึงจะแก�ไขป4ญหาได� เพราะแนวทางปฏิบัติ
นั้นจะมีไม)มากและมีผลกระทบต)อประชาชนเพียงเล็กน�อยเท)านั้น จากตัวอย)างนี้จึงสามารถสรุปได�ว)า 
ป4จจัยท่ีมีผลกระทบต)อการนํานโยบายไปปฏิบัติให�บรรลุผลมีดังนี้ คือ 
 ซาบาเตียร และ แมซมาเนียน 
 1) การมีทฤษฎีทางวิชาการเป*นแนวทางท่ีถูกต�องและมีเทคโนโลยีรองรับ (Valid Technical 
Theory and Technology) ซาเบาเตียรและแมซมาเนียนกล)าวว)า การเปลี่ยนแปลงดังกล)าวจะส)งผล
ให�เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ)มเปbาหมาย และการพัฒนาเทคโนโลยีจะทําให�กลุ)มเปbาหมาย
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ)มเปbาหมาย ถึงแม�ว)าจะไม)บรรลุวัตถุประสงคก็ตาม ป4ญหาด�าน
สังคมอ่ืนๆ ยังเกิดข้ึนจากการไม)สามารถนําเทคโนโลยีมาใช� เช)น ป4ญหามลพิษท่ีออกมาจากรถยนต 
การเก็บของเสียจากโรงงานนิวเคลียร และการควบคุมโรคพืชพันธุ 
 2) ความหลากหลายในพฤติกรรมของกลุ)มเปbาหมายท่ีจะต�องควบคุม (Diversity of Target 
Group Behavior) ถ�ายิ่งมีความหลากหลายของพฤติกรรมท่ีถูกระบุไว�ในนโยบายมีมากเท)าไร ก็จะยิ่ง
ยากท่ีจะทําให�นโยบายนั้นขาดความชัดเจน และยากท่ีจะทําให�บรรลุวัตถุประสงคนั้น 
 3) อัตราส)วนร�อยละของกลุ)มเปbาหมายจากจํานวนประชากร (Percentage Target Group) 
โดยท่ัวไปแล�ว ถ�าร�อยละของกลุ)มเปbาหมายท่ีต�องเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมยิ่งมีน�อย ก็จะยิ่งเป*นผลดีต)อ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ และทําให�เกิดการบรรลุวัตถุประสงคได�ง)ายข้ึน 
 4) ขอบเขตพฤติกรรมของกลุ)มเปbาหมายท่ีจะต�องเปลี่ยนแปลง (Extent of Behavioral 
Change) จํานวนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีได�ระบุไว�ในเง่ือนไขและวัตถุประสงคของนโยบายก็
คือ จํานวนของบุคคลท่ีอยู)ในกลุ)มเปbาหมายและจํานวนการเปลี่ยนแปลงกลุ)มเปbาหมายนั้นต�องการ ซ่ึง
ถ�ามีความต�องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากเท)าไร ก็จะทําให�การปฏิบัติงานเพ่ือแก�ไขป4ญหา
สําเร็จยากข้ึนเท)านั้น 
 สรุปได�ว)าป4ญหาบางอย)างสามารถแก�ไขได�ง)ายข้ึน ถ�ามีทฤษฎีท่ีมีความน)าเชื่อถือและ
เหมาะสมต)อการแก�ป4ญหา และสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของป4ญหาได�โดยง)าย ตลอดจนมี
เทคโนโลยีช)วยในการแก�ไขป4ญหา ความหลากหลายของพฤติกรรมท่ีเป*นสาเหตุของป4ญหามีน�อย 
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สามารถชี้ชัดลงไปได�โดยง)ายว)ากลุ)มเปbาหมายเป*นใคร และกลุ)มเปbาหมายควรเป*นเพียงกลุ)มเล็กๆ ของ
ประชาชน และพฤติกรรมท่ีจะต�องเปลี่ยนแปลงมีไม)มาก แต)อย)างไรก็ตาม การแก�ไขป4ญหายังข้ึนอยู)
กับตัวแปรด�านอ่ืนๆ ด�วย (Zabattain และ Massmanain, 1986p.167) 

2.4 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

      2.4.1. ผลงานวิจัยต)างประเทศ 

              Attewell, Paul and Gerstein, Dean (1979, pp. 311-327) จากงานวิจัยเรื่อง
Government Policy and Policy Practice ได�ทําการศึกษากรณี ความล�มเหลวของการกําหนอ
นโยบายบําบัดผู�ติดยาเสพติดไปปฏิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปz พ.ศ.2522 พบว)า ความ
ล�มเหลวของนโยบายมีสาเหตุหลักมาจากท่ีรัฐบาลกลางหรือสหพันธรัฐได�กําหนดตัวชี้การประเมินผล
สําเร็จของโครงการและการกําหนดข�อปฏิบัติอย)างเข�มงวดเพ่ือให�หน)วยงานระดับท�องถ่ินปฏิบัติตามได�
ตรง แต)เม่ือท�องถ่ินนําข�อปฏิบัตินี้ไปใช�พบว)าประสบความล�มเหลวนอกจากนี้ ตัวนโยบายเองก็มีความ
ผิดพลาดเช)นเดียวกัน กล)าวคือ การท่ีรัฐบาลให�กําหนดให�นําสารเมธาโดน มาใช�กับคนไข�นั้น ได�รับการ
คัดค�านจากหลายฝdายท่ีเก่ียวข�องเพราะเห็นว)าการใช�สารเมธาโดน เป*นประจําอาจทําให�ผู�ปdวยเปลี่ยน
จากการติดเฮโรอีนมาติดสารเมธาโดนแทน จากท่ีกล)าวมาท้ังหมดนี้สรุปได�ว)า สาเหตุสําคัญของการ
ล�มเหลว ในการนํานโยบายผู�ติดยาเสพติดไปปฏิบัติ มาจากการต้ังเกณฑตัวชี้วัดเป*นเปbาหมายท่ี
ผิดพลาดการกําหนดนโยบายท่ีไม)สอดคล�องกับการปฏิบัติงานในระดับล)างและการกําหนอกรอบการ
ปฏิบัติงานท่ีตายตัวเกินไป 

       2.4.2. ผลการวิจัย ในประเทศ 

     รัฐกร กลิ่นอุบล (2551) ได�ศึกษาเรื่อง “ ป4จจัยท่ีมีผลต)อความสําเร็จในการนํานโยบาย
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองคบริหารส)วนตําบลในภาคกลาง ” การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาป4จจัยท่ีมีผลต)อความสําเร็จในการนํานโยบายบริหารจัดการบ�านเมืองท่ี
ดีไปสู)การปฏิบัติ กรณีศึกษาองคการบริหารส)วนตําบลในภาคกลาง ได�แก) จังหวัดกลุ)มตัวอย)างท่ีใช�ใน
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วย ผู�บริหารองคการบริหารส)วนตําบล จํานวน 6 คน เจ�าหน�าท่ีในองคการ
บริหารส)วนตําบล 107 คนและประชาชนในเขต องคการบริหารส)วนตําบล 396 คน ผลการศึกษา 
พบว)า ป4จจัยท่ีมีผลต)อความสําเร็จในการนํานโยบายการบริหารบ�านเมืองท่ีดีไปสู)การปฏิบัติของ
องคการบริหารส)วนตําบลในภาคกลาง ประกอบด�วย 5 ป4จจัย ได�แก) ป4จจัยด�านวัตถุประสงคและ
มาตรฐานของนโยบาย ป4จจัยด�านการสื่อสารระหว)าองคกรต)างๆป4จจัยด�านคุณสมบัติหน)วยงานท่ี
รับผิดชอบ ป4จจัยด�านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และป4จจัยด�านคุณสมบัติของบุคลากรท่ีรับชอบ 
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                พีรธร บุณยรัตพันธ (2549) ได�ศึกษาเรื่อง “ ป4จจัยท่ีมีผลต)อความสําเร็จการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟbาภาครัฐของรัฐบาลสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร” ผลการศึกษาการนํานโยบายไปสู)การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติตามมาตราการประหยัดพลังงานไฟฟbาภาครัฐ ด�านวัตถุประสงคของนโยบายพบว)า
บุคลากรมีความเข�าใจในวัตถุประสงคของนโยบายในการประหยัดพลังงานไฟฟbาภาครัฐเป*นส)วนมาก
และหน)วยงานมีวิธีการทําให�บุคคลากรเข�าใจในสาระสําคัญของนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟbา
ภาครัฐโดยใช�วิธีการสื่อสารในองคกร 

                 อัษฎาวุธ พรชัย (2549) ได�ศึกษาเรื่อง “ การนํานโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ” จากวิจัยความสําเร็จและป4จจัยท่ีมีผลกระทบในการ
นํานโยบายโครงการธนาคารประชาชนไปปฏิบัติ ภายใต�แนวคิดและทฤษฏีแล�วพบว)า 6 ป4จจัย ดังนั้น
จึงได�เสนอแนะการแก�ไขป4ญหา เพ่ือให�ธนาคารออมสินประสานต)อนโยบายของรัฐบาลท่ีได�รับ
มอบหมายให�ธนาคารออมสินเป*นแหล)งเงินทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ�าซ่ึงเป*นประชาชนส)วนใหญ)
ของประเทศ 

    



 

 

 

บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “การนํานโยบายสาธารณะดานการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไปปฏิบัติ

ของ กํานัน –ผูใหญบาน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ดวยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ” เปน

การศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยในประเด็น ประชากร และการสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ และ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล เกณฑท่ีใชในการประเมินและสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลคาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

           ประชากรท่ีศึกษา 

    การศึกษา“ การนํานโยบายสาธารณะดานการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไปปฏิบัติ

ของกํานัน –ผูใหญบาน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ดวยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”  

รวมท้ังสิ้น  351  คน/ ศึกษาเต็มจํานวน 100 % 

            การศึกษา ครั้งนี้ ไดมีการกําหนดประชากร และพ้ืนท่ีเปาหมายเฉพาะ (Particularistic) 

ไดแก กํานัน – ผูใหญบาน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

           ตัวแปรในการศึกษา 

* การนํานโยบายสาธารณะดานการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไปปฏิบัติ 

    DV1 สภาพแวดลอมของระบบการปฏิบัติการ 

    DV2 ความตองการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด 

    DV3 การประเมินผลกระบวนการ 

             *รูปแบบการจัดการ 

            IV1 การจัดการทุนมนุษย 

   IV2 การจัดการงบประมาณ 

   IV3 การจัดการสถานท่ี – วัสดุ 
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3.2  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 1. การหาขอมูลในการศึกษา 

 1.1 การออกแบบกรอบงานวิจัย  

 ผูศึกษาไดทําการคนควาและอธิบายเชิงปรากฏการณในภาพรวมโดยการศึกษา ทบทวน

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยผนวกกับความรูและประสบการณของผูศึกษา 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจในขอบเขตเนื้อหาของการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติใน 

 

            DV1 สภาพแวดลอมของระบบการปฏิบัติการ 

   DV2 ความตองการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด 

   DV3 การประเมินกระบวนการแปลงสภาพโครงสรางของรัฐ 

  

  IV1  การจัดการทุนมนุษย 

  IV2 การจดัการงบประมาณ 

  IV3 การจัดการสถานท่ี– วัสดุ 

 

 (DV1- DV3) / (IV1-IV3)ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยหาขอสรุปทางอุปนัยจากสภาพแวดลอมท่ีมีอยูตาม

ความจริงในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน โดยวิเคราะหถึงระดับของปจจัยประเด็นปญหา 

 ผูศึกษายังไดทําการศึกษาองคความรูตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก และประเทศไทย โดยการ

คนควาจากตํารา เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการหลายๆ ทาน ท้ังชาว

ไทยและชาวตางประเทศหองสมุดตามมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและเอกชน ท้ังทางสื่ออิเลคทรอนิกส

ตางๆ เพ่ือใหไดองคความรูและพัฒนาการแนวความคิดเก่ียวกับ การนํานโยบายสาธารณะดาน

การเมืองไปปฏิบัติ ตลอดจนคนควาและอธิบายเชิงปรากฏการณ เพ่ือแสวงหาความเขาใจเฉพาะ

สภาวะบริบทท่ีเก่ียวของ การนํานโยบายสาธารณะปายจราจรอัจฉริยะไปปฏิบัติ ใหมีประสิทธิภาพดี

ท่ีสุด 

 ดังนั้น การศึกษาในชวงการออกแบบงานวิจัย จึงเปนลักษณะของการคนควาเพ่ืออธิบายเชิง

ปรากฏการณ และทําความเขาใจในสภาวะบริบทของเนื้อหาในงานวิจัยเกิดข้ึนเปน ประเด็นปญหา

การศึกษา มีการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาพัฒนาการแนวความคิด ของตัวแปรท่ีศึกษา เพ่ือนํามา

สูการจัดทํากรอบแนวคิดใหมของการศึกษา 

 

 

 

 



111 
 

  การเขียนเคาโครงงานวิจัย  

  ผูศึกษาไดทําการรวบรวมและสังเคราะหขอมูลทางวิชาการท่ีคนควาหามาได รวมท้ังสรุปการ

ตั้งสมมติฐาน เพ่ือตอบคําถามการศึกษา สรางแบบสอบถาม  เพ่ือใหแนวทางการศึกษามีความ

ครบถวนท้ังในมุมมองงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยโครงงานวิจัยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific 

Method) ซ่ึงทุกขอความท่ีปรากฏในงานวิจัยสามารถอางอิงท่ีมาและมีความเปนวิชาการรองรับอยาง

ถูกตองเหมาะสม มีการควบคุมตัวแปร (Variable Controlling) โดยกําหนดตัวแปรตนท่ีเปนเหตุ และ

ตัวแปรตามท่ีเปนผลอยางชัดเจน เนนการคนหาความสัมพันธของตัวแปร และนําตัวแปรท่ียอมรับจาก

การทดสอบเชิงสถิติมาสรางตัวแบบทางการศึกษาเชิงสังคมศาสตร 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา 

  การศึกษาครั้งนี้ ไดมีการกําหนดประชากร และพ้ืนท่ีเปาหมายเฉพาะ (Particularistic) ไดแก 

กํานัน – ผูใหญบาน มีการสรางเครื่องมือวิจัยตามแนวทางระเบียบวิธีวิจัย และตรงตามเปาหมายของ

การศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยการทดสอบคาความเท่ียงตรง (Validity) หาคา

ความสอดคลองของทุกขอคําถามโดยผูเชี่ยวชาญ ดวยวิธี IVC (Item Variable CongruenceIndex)  

          โดยการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ดวยสถิติ และวิเคราะหขอมูลตัวแปรดวยสถิติ

ตางๆ เพ่ือตอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน 

     การวิเคราะหและสรุปผล 

  3.1 เชิงปริมาณ  

  การวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณ โดยมีเปาหมายอยูท่ีการคนพบสาเหตุของปญหา 

(Problems Causes) และไดกําหนดปญหาไวอยางชัดเจน วิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมานท่ีสอดคลองกับการตั้งสมมติฐานการศึกษา และสามารถตอบ

วัตถุประสงคของการศึกษา จากการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามจํานวนมากในภาคสนาม

ขอมูลท่ีไดจะเปนตัวเลขท่ีสามารถนํามาวิเคราะหดวยหลักสถิติ เพ่ือตอบสมมติฐานท่ีตั้งไวการศึกษา

โดยวิธีการใชเหตุผล ท่ีเริ่มจากสิ่งท่ีไดรับการยอมรับไปสูการแสวงหาคําตอบในประเด็นยอยตางๆ และ

นําไปสูการหาขอยุติท่ีเกิดเปนวัตถุวิสัย (Objectivism) ตามเปาหมาย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดจัดทําแนวทางข้ันตอนการดําเนินการศึกษา ดังนี้ คือ การศึกษา

เชิงปริมาณ ดังนี้ 

 1) แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ 

 บทท่ี 3 การกําหนดระเบียบวิธีวิจัย โดยใชวิธีทางวิทยาศาสตรเปนหลัก (Scientific 

Method)เปนการศึกษาคนควาแบบแผนท่ีนําทางการศึกษา ซ่ึงเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ท่ี

สามารถอางอิงท่ีมาของทุกขอความท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ วามีความเปนวิชาการรองรับ (มีความ 

 



112 
 

พยายามควบคุมตัวแปร) Variable Controlling โดยกําหนดตัวแปรตนท่ีเปนสาเหตุ และตัวแปร

ตามท่ีเกิดปญหาของการศึกษาอยางชัดเจน เนนการมุงหา ความสัมพันธของตัวแปร และการนําตัว

แปรท่ียอมรับจากการทดสอบเชิงสมมติมาสรางตัวแบบทางการศึกษาเชิงสังคมศาสตร การศึกษาครั้ง

นี้มีการกําหนดประชากรพ้ืนท่ีเปาหมายเฉพาะ (Particularistic) โดยการศึกษาขอมูลภาคสนาม มีการ

แจกแบบสอบถามมีการสรางเครื่องมือวิจัยตามแนวทางและเปาหมายของการศึกษาตามระเบียบวิธี

การศึกษาในลักษณะแบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดสอบความ

เท่ียงตรง ( Validity) หาคาความสอดคลองแตละขอคําถาม จากผูเชี่ยวชาญดวยวิธีการหาคําตอบ

สอดคลองของแบบสอบถาม( IVC) ( Item VariableCongruence Index) ทดสอบความเชื่อม่ัน 

(Reliability) ดวยสถิติและวิเคราะหขอมูลตัวแปรดวยสถิติคารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือตอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน  

 การสรางเครื่องมือ 

       1) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปน แบบสอบถาม ซ่ึงมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บขอมูลท่ีใชในการศึกษาภาคสนามคือ แบบสอบถามโดยการตอบแบบสอบถามในการรวบรวม

ขอมูลท่ีมีลักษณะแบบปลายปด ( Close ended Question) ซ่ึงแบบสอบถามจะประกอบไปดวย 

คําถาม 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคล (บุคลากรในองคการ) ขอมูลท่ัวไปประกอบดวย เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน 

ประสบการณทํางานหนวยงานปจจุบัน และอายุ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ การนํานโยบายสาธารณะดานการกําหนดวาระการดํารง

ตําแหนงไปปฏิบัติ ประกอบดวยคําถามตัวแปรตาม3  ดาน 

 ดานท่ี 1 สภาพแวดลอมของระบบการปฏิบัติการ  

 ดานท่ี 2 ความตองการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด  

 ดานท่ี 3 การประเมินผลกระบวนการ 

    แบบสอบถามเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคาระดับคะแนน ดังนี้  

1) หมายถึง มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด  ระหวางรอยละ 1-20 

2) หมายถึง มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับนอย         ระหวางรอยละ21-40 

3) หมายถึง มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ระหวางรอยละ 41-60 

4) หมายถึงมีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับมาก          ระหวางรอยละ61-80 

5) หมายถึง มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด   ระหวางรอยละ81-100 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยคําถามตัว

แปรตาม 3 ดาน 

  ดานท่ี 1 การจัดการทุนมนุษย 

  ดานท่ี 2 การจดัการงบประมาณ 

  ดานท่ี 3  การจัดการสถานท่ี – วัสดุ 

    แบบสอบถามเปนแบบสอบถามประมาณคา 5ระดับ โดยมีคาระดับคะแนน ดังนี้  

1) หมายถึงมีรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยูในระดับนอยท่ีสุด     ระหวางรอยละ 1-20 

2) หมายถึงมีรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยูในระดับนอย           ระหวางรอยละ21-40 

3) หมายถึง มีรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง   ระหวางรอยละ 41-60 

4) หมายถึงมีรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก            ระหวางรอยละ61-80 

5) หมายถึง มีรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด     ระหวางรอยละ81-100 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

        1) การหาคาความเท่ียงตรง (Validity)ของแบบสอบถาม 

 ผูศึกษาจะพัฒนาเครื่องมือ ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีจะใชและไดนําไปทดสอบแบบสอบถามวา

สามารถวัดไดตรงตามท่ีตองการและมีความเท่ียงตรงของ แบบสอบถาม (Validity) 

โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3ทาน ทําการตรวจความเท่ียงตรงโดยใชวิธีการ

ของการหาคาความสอดคลอง IVCและปรับแกไขตามคําแนะนํา จนไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณโดย 

คํานวณหาคาความสอดคลองของแบบสอบถาม ( Item Variable Congruence Index) หรือ IVC 

ตามสูตร 

 

  
 

โดย R  =   คาคะแนนท่ีผูเชี่ยวชาญแตละคนลงความเห็นตอคําถาม 

     r  =    จํานวนผูเชี่ยวชาญท่ีลงความเห็นตอคําถาม 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความเท่ียงตรง 

1) ดร. พจนา  พิชิตปจจา 

    ผูชวยคณบดี คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2) ดร. วีระวรรณ  แพทยสมาน 

    ผูชวยคณบดี คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

3) ดร. นิพนธ  ศศิธรเสาวภา 
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     คณบดี ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 2) การหาคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือการศึกษา (Reliability of Research Tool) 

 การวัดคาความเชื่อม่ัน โดยนําแบบทดสอบท่ีมีคาความเท่ียงตรงไปทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ี

ไมใชกลุมตัวอยางจริง ซ่ึงสามารถหาคาความเชื่อม่ัน ในลักษณะวัดคาคงท่ี (Stability 

Measurement) ดวยการนําแบบทดสอบไปทดสอบใชกับกลุมตัวอยาง แลวคํานวณหาคาสัมประ -

สิทธิ์อัลฟา ดวยวิธีการของ Cronbach Method (Coefficient-α) คือ หาคาความเชื่อมม่ันจากคา

สัมประสิทธิ์ (อัลฟา) ใชคํานวณคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยคะแนนคําตอบไมเปนแบบ 0-1 

มีสูตรดังนี้ 

  

 

  α = สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

  n = จํานวนขอคําถามในแบบสอบถาม 

   = ความแปรปรวนของคะแนนคิดตามแตละขอ 

   = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

 การคํานวณคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการแกไข

จากผูเชี่ยวชาญแลวไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยหรือการทดลอง (Try-Out) 30 ชุด กอนท่ี

จะนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงของกรุงเทพมหานคร จากสํานักสิ่งแวดลอม โดยแสดงโครงสรางการ

คํานวณคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือการศึกษาตามกรอบแนวคิดการศึกษาได ผลการทดสอบ

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาพบวา มีความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.9643 ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน

ตั้งแต 0.70 ข้ึนไป จึงถึงวามีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงตอไป 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลสําคัญ 2 แหลงคือ 

 1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ( Documentary Research) ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลจาก ตําราเอกสารทางวิชาการสิ่งพิมพวารสารงานวิจัยวิทยานิพนธและ ดุษฎีนิพนธ 

 2) การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ( Field Survey) โดยผูศึกษามีข้ันตอนการเก็บขอมูล 

ดังตอไปนี้ 

                2.1) ผูศึกษาขอหนังสือจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเนชั่นถึง 

                       กลุมเปาหมายเพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
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                2.2) ผูศึกษาสงแบบสอบถามในหนวยงานเรากลุมเปาหมายโดยตรง 

                2.3) ผูศึกษารับแบบสอบถามแลวตรวจความถูกตอง และความสมบูรณของ

แบบสอบถามเพ่ือไดขอมูลท่ีสมบูรณในการวิเคราะห 

                        

3.5   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและเกณฑท่ีใชในการอภิปรายผล 

        การศึกษา “ การนํานโยบายสาธารณะดานการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไปปฏิบัติของ 

กํานัน –ผูใหญบาน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ดวยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ” มีแนวทาง

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติและเกณฑท่ีใช อภิปรายผลดังนี้ 

 1) การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

  การศึกษา“ การนํานโยบายสาธารณะดานการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไปปฏิบัติของ 

กํานัน –ผูใหญบาน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ดวยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” ของตัวอยาง

ท่ีใชศึกษาโดยใชคาความถี่และคารอยละ 

 2) การวิเคราะหขอมูล การนํานโยบายสาธารณะดานการกําหนดวาระการดํารงตําแหนง

ไปปฏิบัติ  (ตัวแปรตาม) 

 การนํานโยบายสาธารณะ ดานการกําหนดวาระการดํารงตําแหนง ไปปฏิบัติโดยใชคาความถี่ 

คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับสภาพแวดลอมของระบบการปฏิบัติการ  

ความตองการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดการประเมินผลกระบวนการ กําหนดเกณฑสําหรับใชในการ

อธิบายผล ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 เกณฑท่ีใชอภิปรายผลการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติ(ตัวแปรตาม) 

 

กําหนดคาความหมายของคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 – 5.00 

 

3.50 – 4.49 

 

2.50 – 3.49 

 

1.50 – 2.49 

 

0 – 1.49 

มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับ

มากท่ีสุด 

มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับ

มาก 

มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลาง  

มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับ

นอย 

มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยูในระดับ

นอยท่ีสุด 

 

ท่ีมา: L. Cohen and M. Holliday, (1982)  

Statistics for Social Scientist London: Harper and Row. 
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3) การวิเคราะหขอมูล รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  (ตัวแปรตน) 

     รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการจัดการทุนมนุษย  การจัดการงบประมาณ  การจัดการสถานท่ี – วัสดุ

กําหนดเกณฑสําหรับใชในการอธิบายผล ดังรายละเอียดในตาราง 3.2 

 

ตารางท่ี 3.2 เกณฑท่ีใชอภิปรายผล  รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  (ตัวแปรตน) 

 

กําหนดคาความหมายของคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 – 5.00 

 

3.50 – 4.49 

 

2.50 – 3.49 

 

1.50 – 2.49 

 

0 – 1.49 

มีรูปแบบการจัดการฯอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

มีรูปแบบการจัดการฯอยูในระดับมาก 

 

มีรูปแบบการจัดการฯอยูในระดับปานกลาง 

 

มีรูปแบบการจัดการฯอยูในระดับนอย 

 

มีรูปแบบการจัดการฯอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ท่ีมา: L. Cohen and M. Holliday, (1982) Statistics for Social Scientist London: Harper 

and Row. 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติ
ของ กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” เป3น
การศึกษาสาเหตุของการใช�รูปแบบการจัดการ 3 ด�าน โดยมุ�งเน�นเพ่ือแสวงหาการนํานโยบาย
สาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติฯ.โดยใช�กับรูปแบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยแบ�งตัวแปรท่ีศึกษาออกเป3น 2 ประเภท คือ 1) ตัวแปรตาม ได�แก� สภาพแวดล�อม
ของระบบการปฏิบัติ ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การประเมินผลกระบวนการ 2) ตัว
แปรต�นได�แก�การจัดการทุนมนุษย= การจัดการงบประมาณการจัดการสถานท่ีและวัสดุ โดยมี
สมมติฐานทางการศึกษา 3 ข�อ 
 ในบทนี้ได�นําเสนอผลการวิเคราะห=ข�อมูล โดยแบ�งออกเป3น 4 ตอน คือ 1) ข�อมูลท่ัวไปของ

ผู�ตอบแบบสอบถาม 2) การวิเคราะห=ข�อมูลการนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารง

ตําแหน�งไปปฏิบัติฯ.3) การวิเคราะห=ข�อมูลรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และ 4) สรุปผล ตาม

แนวสมมติฐานท่ีตั้งไว� ดังต�อไปนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 การศึกษานี้ได�ศึกษากํานัน-ผู�ใหญ�บ�าน ซ่ึงผู�ศึกษาได�เก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�แบบสอบถาม 

จํานวน 351 ชุด จากประชากรจริง 100 % ในการศึกษาครั้งนี้ท้ังสิ้น 351 คน ตามตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร�อยละของตัวอย�างผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร�อยละ 

1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
298 
53 

 
84.9 
15.0 

2. วุฒิการศึกษา 
     ปริญญาเอก 

 
21 

 
5.9 

     ปริญญาโท 102 29.0 
     ปริญญาตรี 187 53.2 
ปวช. / ปวส. / ม.6 41 11.6 
3. ตําแหน/งป0จจุบัน 
     กํานัน 

 
30 

 
8.5 

ผู�ใหญ�บ�าน 67 19.0 
ระดับปฏิบัติการ 254 72.3 
4. ประสบการณ2ทํางานในหน/วยงานป0จจุบัน 
     1-10 ปJ 

 
15 

 
4.2 

     10-15 ปJ 80 22.7 
     15-20ปJ 121 34.4 
     20 ปJข้ึนไป 135 38.4 
5. อายุ 
     ตํ่ากว�า 30 ปJ 

 
55 

 
15.6 

     31-40 ปJ 80 22.7 
     41-50 ปJ 113 32.1 
     51 ปJข้ึนไป 103 29.3 
 จากตารางท่ี 4.1  ตัวอย�างผู�ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ได�แก� เพศ, เพศชาย 

จํานวน 298 คน คิดเป3นร�อยละ 84.9,  เพศหญิง จํานวน 53 คน คิดเป3นร�อยละ 15,  วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก จํานวน 21 คน คิดเป3นร�อยละ 5.9,  ปริญญาโท จํานวน 102 คน คิดเป3นร�อยละ 29,  

ปริญญาตรี จํานวน187 คน คิดเป3นร�อยละ 53.2,  ปวช. / ปวส. / ม.6 จํานวน 41 คน คิดเป3นร�อยละ 

11.6,  ตําแหน�งปMจจุบัน กํานันจํานวน 30 คน คิดเป3นร�อยละ 8.5,  ผู�ใหญ�บ�านจํานวน 67 คน คิดเป3น
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ร�อยละ 19.0,  ระดับปฏิบัติการ จํานวน 254 คน คิดเป3นร�อยละ 72.3,  ประสบการณ=ทํางานใน

หน�วยงานปMจจุบันช�วง 1-10 ปJ จํานวน 15 คน คิดเป3นร�อยละ 4.2 ช�วง 10-15 ปJ จํานวน 80 คน คิด

เป3นร�อยละ 22.7,  ช�วง 15-20 ปJ จํานวน 121 คน คิดเป3นร�อยละ 34.4,  ช�วง 20 ปJข้ึนไป จํานวน 

135 คน คิดเป3นร�อยละ 38.4,  อายุ ตํ่ากว�า 30 ปJ จํานวน 55 คน คิดเป3นร�อยละ 15.6,  อายุ 31-40 

ปJ จํานวน 80 คน คิดเป3นร�อยละ 22.7,  อายุ 41-50 ปJ จํานวน 113 คน คิดเป3นร�อยละ 32.1,  อายุ 

51 ปJข้ึนไป จํานวน 103 คน คิดเป3นร�อยละ 29.3 

 โดยสรุปแล�ว กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป3น เพศชาย, วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี,  ตําแหน�ง

ปMจจุบัน ระดับปฏิบัติการ,  ประสบการณ=ทํางานในหน�วยงานปMจจุบัน 20 ปJข้ึนไป, อายุ ช�วง 41-50 ปJ 
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ตอนท่ี 2  ข�อมูล การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน/งไปปฏิบัติ ฯ 
            การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของ 
กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”ปรากฎ
อันดับการนํานโยบายสาธารณะ ตามตาราง 4.2  ถึง 4.4  

1. สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการ  สามารถแสดงให�เห็นได�ตามตารางท่ี 4.2  
ตารางท่ี 4.2  แสดงค�าความถ่ี  ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติ        

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ����  S.D อันดั
บ 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

DV1 สภาพแวดล�อมของระบบการ
ปฏิบัติการ 

 

1. หน�วยงานของท�านมีความเข�าใจใน
สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการในการ
กําหนดวาระการดาํรงตําแหน�งเพียงใด 

0 

0 

17 

4.8 

83 

23.6 

130 

37.0 

121 

34.4 
351 4.0

1 

0.5

3 

5 

2. สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการในการ
กําหนดวาระการดาํรงตําแหน�งของ อ.เถิน จ.
ลําปางสอดคล�องกับการบริหารในหน�วยงานของ
ท�านเพียงใด 

0 

0 

19 

5.4 

22 

6.2 

170 

48.4 

140 

39.8 
351 4.2

2 

0.6

2 

3 

3. สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการในการ
กําหนดวาระการดาํรงตําแหน�งของอ.เถิน จ.ลําปาง
สอดคล�องกับความต�องการของ บุคลากรใน
หน�วยงานของท�านเพียงใด 

0 

0 

0 

0 

24 

6.8 

195 

55.5 

131 

37.3 
351 4.2

9 

0.6

9 

2 

4. สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการในการ
กําหนดวาระการดาํรงตําแหน�งของอ.เถิน จ.ลําปาง 
สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนท่ีใช�
บริการเพียงใด 

0 
0 

8 
2.2 

33 
9.4 

110 
31.3 

200 
56.9 351 4.4

3 
0.7
7 

1 

5. หน�วยงานของท�านมีส�วนร�วมในการกําหนดวาระ
การดํารงตําแหน�งท่ีสอดคล�องกับสภาพแวดล�อม
ของระบบปฏิบัติการของอ.เถิน จ.ลําปาง เพียงใด 

0 
0 

16 
4.5 

40 
11.3 

152 
43.3 

143 
43.7 351 4.2

0 
0.5
9 

4 

รวม 
 

351 4.2
3 

0.6
7 
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 จากตารางท่ี 4.2  พบว�า การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�ง

ไปปฏิบัติ ในด�านสภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการมีระดับการนําไปใช� โดยรวมอยู�ในระดับ 

มาก  โดยแสดงออกในอันดับท่ี1 ดังนี้ สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการของอําเภอเถิน จังหวัด

ลําปาง สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนท่ีใช�บริการ จัดเป3นอันดับแรก คิดเป3นร�อยละ 4.43, 

อันดับท่ีสอง สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สอดคล�องกับ

ความต�องการของบุคลากรในหน�วยงานของท�าน คิดเป3นร�อยละ 4.29,อันดับท่ีสาม สภาพแวดล�อม

ของระบบการปฏิบัติการของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สอดคล�องกับการบริหารในหน�วยงานของท�าน 

คิดเป3นร�อยละ 4.22,  อันดับท่ีสี่ หน�วยงานมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีสอดคล�องกับ

สภาพแวดล�อมของระบบปฏิบัติการของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง คิดเป3นร�อยละ 4.24,  อันดับท่ีห�า 

หน�วยงานมีความเข�าใจในสภาพแวดล�อมของระบบปฏิบัติการ คิดเป3นร�อยละ 4.01 

ดังนั้นสิ่งท่ีอ. เถิน จ. ลําปางต�องเร�งพัฒนาคือ การพัฒนาบุคลากรให�มีความเข�าใจในเรื่อง

สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สอดคล�องกับความต�องการของ

ประชาชนท่ีใช�บริการมากข้ึน ส�วนท่ีจะต�องพัฒนาต�อมาคือ ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของหน�วยงานใน

การกําหนดนโยบายสาธารณะให�มากข้ึนเช�นกัน 
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2. ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด สามารถแสดงให�เห็นได�ตามตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ค�าความถ่ี ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น

เก่ียวกับ ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด     

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ����  
 

S.D. อัน
ดับ 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

DV2 ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด 
 

1. ความสําเร็จหรือล�มเหลวของความต�องการและ
ทรัพยากรท่ีถูกกําหนด จะส�งผลกระทบทางตรง -
ทางอ�อมต�อผู�ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะฯเพียงใด 

0 

0 

20 

5.6 

57 

16.2 

113 

32.1 

161 

45.8 
351 4.18 0.67 3 

2. หน�วยงานของท�านมีการกําหนดปMญหาของความ
ต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดไว�เพียงใด 

0 

0 

4 

1.1 

39 

11.1 

201 

57.2 

107 

30.4 
351 4.17 0.65 4 

3. ความสําเร็จหรือความล�มเหลวของความต�องการ
และทรัพยากรท่ีถูกกําหนดจะส�งผลกระทบท้ังทางตรง
และทางอ�อมต�อหน�วยงานของท�านเพียงใด 

0 

0 

17 

4.8 

42 

11.9 

121 

34.4 

171 

48.7 
351 4.27 0.70 2 

4. ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดของ อ.เถิน 
จ.ลําปาง  สอดคล�องกับความรู�ความเข�าใจของ
บุคลากรในหน�วยงานของท�านเพียงใด 

0 
0 

7 
1.9 

92 
26.2 

151 
43.0 

101 
28.7 351 3.98 0.60 5 

5. หน�วยงานของท�านมีการนํานโยบายสาธารณะใน
ด�านความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดให�
สอดคล�องกับสภาพสังคม-เศรษฐกิจ-ความอยู�ดีกินดี
ของประชาชนเพียงใด 

0 
0 

0 
0 

21 
5.9 

137 
39.0 

193 
54.9 351 4.49 0.74 1 

รวม  
351 4.21 0.65  

 

 จากตารางท่ี 4-3 พบว�า การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไป

ปฏิบัติ ในด�านความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดมีระดับการนําไปใช�โดยรวมอยู�ในระดับ มาก  

โดยแสดงออกในอันดับท่ี1 ดังนี้ หน�วยงานมีการนํานโยบายสาธารณะในด�านความต�องการและ

ทรัพยากรท่ีถูกกําหนดให�สอดคล�องกับสภาพสังคม-เศรษฐกิจ-ความอยู�ดีกินดีของประชาชนจัดเป3น

อันดับแรก คิดเป3นร�อยละ 4.49, อันดับท่ีสอง ความสําเร็จหรือความล�มเหลวของความต�องการและ
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ทรัพยากรท่ีถูกกําหนดจะส�งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ�อมต�อหน�วยงานของท�าน คิดเป3นร�อยละ 

4.27,  อันดับท่ีสาม ความสําเร็จหรือล�มเหลวของความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด จะส�งผล

กระทบทางตรง -ทางอ�อมต�อผู�ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ คิดเป3นร�อยละ 4.18,  อันดับท่ีสี่ 

หน�วยงานมีการกําหนดปMญหาของความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดไว� คิดเป3นร�อยละ 4.17,  

อันดับท่ีห�า ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดของ อ.เถิน จ.ลําปางสอดคล�องกับความรู�ความ

เข�าใจของบุคลากรในหน�วยงาน คิดเป3นร�อยละ 3.98 

 ดังนั้นสิ่งท่ี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ต�องเร�งพัฒนาคือ การพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความ

เข�าใจในเรื่อง การนํานโยบายสาธารณะในด�านความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดให�มาก

กว�าเดิม ส�วนท่ีจะต�องพัฒนาต�อมาคือ การกําหนดปMญหาของความต�องการ และทรัพยากรท่ีถูก

กําหนดของอ.เถิน จ.ลําปาง ท่ีจะต�องดําเนินการทุกครั้งหรือ ให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได�ก�อนนํา

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
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3. การประเมินผลกระบวนการสามารถแสดงให�เห็นได�ตามตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4  แสดงค�าความถ่ี  ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกับการประเมินผลกระบวนการ 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ����  S.D. อัน
ดับ 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

DV3 การประเมินผลกระบวนการ 
 

1. หน�วยงานของท�านมีการประเมนิผล
กระบวนการของ อ.เถิน จ.ลําปางในด�าน
ประสิทธิภาพเพียงใด 

0 

0 

45 

12.8 

176 

50.1 

130 

37.0 

0 

0 
351 3.24 4.48 5 

2. หน�วยงานของท�านมีการประเมนิผล
กระบวนการของ อ.เถิน จ.ลําปาง ในด�าน
ประสิทธิภาพเพียงใด 

0 

0 

39 

11.1 

167 

47.5 

140 

39.8 

5 

1.4 
351 3.31 0.55 1 

3. หน�วยงานของท�านมีการประเมนิผล
กระบวนการของ อ.เถิน จ.ลําปาง ในด�าน
ผลกระทบอันเกิดจากนโยบายเพียงใด 

0 

0 

43 

12.2 

165 

47.0 

143 

40.7 

0 

0 
351 3.28 0.57 3 

4. หน�วยงานของท�านมีการประเมนิผลตดิตาม
ผลของกระบวนการของ อ.เถิน จ.ลําปางไป
ปฏิบัติอย�างต�อเน่ืองเพียงใด 

0 
0 

52 
14.8 

152 
43.3 

140 
39.8 

7 
1.9 351 3.29 0.53 2 

5. หน�วยงานของท�านมีส�วนร�วมในการ
ประเมินผลกระบวนการของ อ.เถิน จ.ลําปาง
ว�าสอดคล�องกับประชาชนและผู�ใช�บริการ
เพียงใด 

0 
0 

46 
13.1 

164 
46.7 

141 
40.1 

0 
0 351 3.27 0.50 4 

รวม  
351 3.27 0.60  

 จากตารางท่ี 4.4  พบว�า การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�ง

ไปปฏิบัติ ในด�านการประเมินผลกระบวนการมีระดับการนําไปใช�โดยรวมอยู�ในระดับ ปานกลาง  โดย

แสดงออกในอันดับท่ี 1 ดังนี้ หน�วยงานมีการประเมินผลกระบวนการของ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

ในด�านประสิทธิภาพจัดเป3นอันดับแรก คิดเป3นร�อยละ 3.31,  อันดับท่ีสอง หน�วยงานมีการประเมินผล

กระบวนการติดตามผลการประเมินของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไปปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง  คิดเป3น

ร�อยละ 3.29,  อันดับท่ีสาม หน�วยงานมีการประเมินผลกระบวนการของ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
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ในด�านผลกระทบอันเกิดจากนโยบาย คิดเป3นร�อยละ 3.28,  อันดับท่ีสี่ หน�วยงานมีส�วนร�วมในการ

ประเมินผลกระบวนการของ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ว�าสอดคล�องกับประชาชนและผู�ใช�บริการ คิด

เป3นร�อยละ 3.27,  อันดับท่ีห�า หน�วยงานมีการประเมินผลกระบวนการของ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

ในด�านประสิทธิภาพ คิดเป3นร�อยละ 3.24 

 ดังนั้นสิ่งท่ี อ.เถิน จ.ลําปางจะต�องเร�งพัฒนาคือ การพัฒนาด�านการประเมินผลกระบวนการ

ท้ัง 5 เรื่องต้ังแต�การประเมินผลกระบวนการของ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในด�านประสิทธิภาพของ

การนํานโยบายไปปฏิบัติทุกครั้ง หรือให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� และท่ีจะต�องเร�งพัฒนาต�อมาคือ การ

ประเมินผลกระบวนการของ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในด�านประสิทธิภาพซ่ึงควรจะต�องประเมินทุก

ครั้งหรือให�มากท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 ข�อมูลรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของ 
กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”ปรากฏ
อันดับรูปแบบการจัดการ  ตามตารางท่ี 4.5 ถึง 4.7 

1. การจัดการทุนมนุษย2 สามารถแสดงให�เห็นได�ตามตารางท่ี 4.5  

ตารางท่ี 4.5 แสดงค�าความถ่ี  ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการทุนมนุษย2        

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ����  S.D. อันดับ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

IV1การจัดการทุนมนุษย2  

1. หน�วยงานของท�านมีการกําหนดเปPาหมาย
รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด�านการ
จัดการทุนมนุษย=ไว�ชัดเจนเพียงใด 

0 

0 

10 

2.8 

83 

23.6 

127 

36.1 

131 

37.3 
351 4.07 0.66 2 

2. การจัดการทุนมนุษย=ของหน�วยงานท�าน
ทําการศึกษาถึงผลกระทบของการจัดการทุน
มนุษย=ไว�อย�างชัดเจน เพียงใด 

0 

0 

15 

4.2 

91 

25.9 

143 

40.7 

102 

29.0 
351 3.94 0.60 4 

3. หน�วยงานของท�านเปQดโอกาสให�แสดง
ความคิดเห็นในระหว�างรปูแบบการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพด�านการจัดการทุนมนุษย=
เพียงใด 

0 

0 

12 

3.2 

74 

21.0 

111 

31.6 

154 

43.8 
351 4.15 0.71 1 

4. เปPาหมายการจัดการทุนมนุษย=จะต�องอยู�
ภายใต�กรอบของหน�วยงานของท�านเพียงใด 

0 
0 

17 
4.8 

51 
14.5 

182 
51.8 

101 
28.7 351 4.04 0.63 3 

รวม  
351 4.05 0.64  

               จากตารางท่ี 4.5 พบว�า รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในด�านการจัดการทุน

มนุษย= มีระดับการนําไปใช�โดยรวมอยู�ในระดับ มากโดยแสดงออกในอันดับท่ี1 ดังนี้ หน�วยงานเปQด

โอกาสให�แสดงความคิดเห็นในระหว�างรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด�านการจัดการทุนมนุษย= 

จัดเป3นอันดับแรก คิดเป3นร�อยละ 4.15,  อันดับท่ีสอง หน�วยงานมีการกําหนดเปPาหมายของรูปแบบ

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพไว�ชัดเจน  คิดเป3นร�อยละ 4.07,  อันดับท่ีสาม เปPาหมายรูปแบบการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะต�องอยู�ภายใต�กรอบของหน�วยงาน คิดเป3นร�อยละ 4.04,  อันดับท่ีสี่ การ
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จัดการทุนมนุษย=ของหน�วยงานท�านทําการศึกษาถึงผลกระทบของการจัดการทุนมนุษย=ไว�อย�างชัดเจน 

คิดเป3นร�อยละ 3.94  

 ดังนั้นสิ่งท่ี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ต�องเร�งพัฒนาคือ การศึกษาถึง การจัดการทุนมนุษย=ให�

ชัดเจนมากยิ่งข้ึนในด�านท่ีหน�วยงานเปQดโอกาสให�แสดงความคิดเห็นในระหว�างรูปแบบการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และท่ีจะต�องมีการพัฒนาในระดับต�อมาคือ การจัดการทุนมนุษย=ของหน�วยงานได�ศึกษา

ถึงผลกระทบของการจัดการทุนมนุษย=ไว�อย�างชัดเจน โดยอยู�ภายใต�กรอบหน�วยงานท่ีปฏิบัติให�มาก

ท่ีสุด 
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2. การจัดการงบประมาณสามารถแสดงให�เห็นได�ตามตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค�าความถ่ี  ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการงบประมาณ       

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ����  S.D. อันดับ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

IV2 การจัดการงบประมาณ  

1. หน�วยงานของท�านมีการจัดการ
งบประมาณไว�อย�างชัดเจนเพียงใด 

0 

0 

19 

5.4 

61 

17.3 

100 

28.4 

171 

48.7 
351 4.20 0.71 1 

2. การจัดการงบประมาณจะดีหรอืล�มเหลว
ข้ึนอยู�กับระยะเวลาในการปฏิบัตมิากน�อย
เพียงใด 

0 

0 

42 

11.9 

191 

54.4 

118 

33.6 

0 

0 
351 3.21 0.56 5 

3. หน�วยงานของท�านมีการศึกษาเรื่องการ
จัดการงบประมาณในรูปแบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

0 

0 

39 

11.1 

40 

11.3 

121 

34.4 

151 

43.0 
351 4.09 0.61 3 

4. การจัดการงบประมาณท่ีประสบ
ความสําเร็จจะต�องมีเง่ือนไขท่ีนําไปสู�การเกิด 
ผลลัพธ=ท่ีชัดเจนเพียงใด 

0 
0 

16 
4.5 

42 
11.9 

171 
48.7 

122 
34.7 351 4.13 0.64 2 

5. การจัดการงบประมาณจะเป3นตัวท่ีทําให�
เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อหน�วยงานและ
ผู�ปฏิบัติงานอย�างชัดเจนเพียงใด 

0 
0 

51 
14.5 

179 
50.9 

121 
34.4 

0 
0 351 3.54 0.59 4 

รวม  
351 3.83 0.62  

 ตารางท่ี 4.6  พบว�า รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  มีระดับการนําไปใช�โดยรวมอยู�ใน

ระดับ มาก  โดยแสดงออกในอันดับท่ี1 ดังนี้ หน�วยงานมีการจัดการงบประมาณไว�อย�างชัดเจนจัดเป3น

อันดับแรก คิดเป3นร�อยละ 4.20,  อันดับท่ีสอง การจัดการงบประมาณ ท่ีประสบความสําเร็จจะต�องมี

เง่ือนไขท่ีนําไปสู�การเกิด ผลลัพธ=ท่ีชัดเจนคิดเป3นร�อยละ 4.13,  อันดับท่ีสาม หน�วยงานมีการศึกษา

เรื่องการจัดการงบประมาณในด�านรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ คิดเป3นร�อยละ 4.09,  อันดับท่ี

สี่ การจัดการงบประมาณจะเป3นตัวท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อหน�วยงานและผู�ปฏิบัติงาน คิดเป3น

ร�อยละ 3.54,  อันดับท่ีห�า การจัดการงบประมาณจะดีหรือล�มเหลวข้ึนอยู�กับระยะเวลาในการปฏิบัติ

มากน�อย คิดเป3นร�อยละ 3.21 
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 ดังนั้นสิ่งท่ี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จะต�องพัฒนาในลําดับแรกคือ การจัดการงบประมาณ

โดยกําหนดระดับของการจัดการ ในด�านการพัฒนารูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยไม�นําเอา

ระบบระยะเวลา การดําเนินนโยบายสาธารณะมาเป3นตัวกําหนดชี้วัดของการจัดการงบประมาณ และ

สิ่งท่ีต�องพัฒนาในลําดับต�อมาคือ การเปลี่ยนแปลงหน�วยงานและผู�ปฏิบัติงานให�เหมาะสม สอดคล�อง

กับรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�การจัดการงบประมาณชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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3. การจัดการสถานท่ีและวัสดุสามารถแสดงให�เห็นได�ตามตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค�าความถ่ี  ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการสถานท่ีและวัสดุ        

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ����  S.D. อันดับ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

IV 3การจัดการสถานท่ีและวัสดุ  

1. การจัดการสถานท่ี-วัสดสุามารถมองเห็นถึง
ปMญหาของรูปแบบการจัดการท่ีมปีระสิทธิภาพ
ท่ีมีความซับซ�อนมากไปปฏบัิติมีความ
สอดคล�องกับสภาพสังคมปMจจุบันเพียงใด 

0 

0 

9 

2.5 

177 

50.4 

166 

47.2 

0 

0 
351 3.45 0.69 1 

2. .การจัดการสถานท่ี-วัสดุจะทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบของทางราชการ 
หรือคําสั่งของหน�วยงานของท�านท่ีกําหนดไว�
เพียงใด 

0 

0 

72 

20.5 

138 

39.3 

100 

28.4 

41 

11.6 
351 3.31 0.57 3 

3.การจัดการสถานท่ี-วัสดุจะเป3นตวั
ปฏิสัมพันธ=ท่ีเช่ือมโยงระหว�างส�วนราชการ
ภายในของหน�วยงานของท�านเพียงใด 

0 

0 

81 

23.0 

146 

41.5 

114 

32.4 

10 

2.8 

 

351 3.15 0.52 4 

4. การจัดการสถานท่ี-วัสดจุะทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติของบุคลากรใน
หน�วยงานของท�านท่ียอมรับการเปลี่ยนแปลง
ได�เพียงใด 

0 
0 

14 
3.9 

182 
51.8 

155 
44.1 

0 
0 351 3.40 0.64 2 

รวม  
351 3.32 0.61  

 

 จากตารางท่ี 4.7  พบว�า รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีระดับการจัดการสถานท่ี-วัสดุ

โดยรวมอยู�ในระดับ ปานกลาง  โดยแสดงออกในอันดับท่ี1 ดังนี้ การจัดการสถานท่ี-วัสดุสามารถ

มองเห็นถึงปMญหาของรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีความซับซ�อนมากไปปฏิบัติมีความ

สอดคล�องกับสภาพสังคมปMจจุบัน จัดเป3นอันดับแรก คิดเป3นร�อยละ 3.45,  อันดับท่ีสอง การจัดการ

สถานท่ี-วัสดุ จะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติของบุคลากรในหน�วยงานของท�านท่ียอมรับ
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การเปลี่ยนแปลง คิดเป3นร�อยละ 3.40,  อันดับท่ีสาม การจัดการสถานท่ี-วัสดุจะทําให�เกิดการ

เปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบของทางราชการ หรือคําสั่งของหน�วยงานของท�านท่ีกําหนดไว� คิดเป3น

ร�อยละ 3.31,  อันดับท่ีสี่ การจัดการสถานท่ี-วัสดุจะเป3นตัวปฏิสัมพันธ=ท่ีเชื่อมโยงระหว�างส�วนราชการ

ภายในของหน�วยงาน คิดเป3นร�อยละ 3.15 

 ดังนั้นสิ่งท่ี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จะต�องพัฒนาในด�านการจัดการสถานท่ี-วัสดุทุกเรื่อง

ต้ังแต�การปฏิสัมพันธ=ระหว�างส�วนราชการต�างๆ ภายในหน�วยงานเพ่ือให�มีส�วนร�วมในการรับทราบและ

แสดงความคิดเห็นต�อการจัดการสถานท่ี-วัสดุ ลําดับต�อมาคือ การปรับปรุงกฏ และระเบียบของทาง

ราชการ หรือคําสั่งของหน�วยงานให�สอดคล�องกับรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพให�มีสมรรถนะ 

และประสิทธิภาพมากข้ึนต�อไป 
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ตอนท่ี 4 สรุปผล  

 การศึกษา “การนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของ 

กํานัน - ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ”ปรากฎ

อันดับการนํานโยบายสาธารณะด�านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติฯ และ รูปแบบการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมสามารถแสดงให�เห็นได�ตามตารางท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.8  แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวแปร ค/าเฉล่ีย ค/าส/วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ อันดับ 

ตัวแปรตาม: การนํานโยบายสาธารณะด�าน
การกําหนดวาระการดํารงตําแหน/งไปปฏิบัติ 
1. สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติ 

 
 

4.23 

 
 

0.67 

 
 

มาก 

 
 
1 

2. ความต�องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด 4.21 0.65 มาก 2 
3. การประเมินผลกระบวนการ 
-------------------------------------------------------- 
ตัวแปรต�น : รูปแบบการจัดการท่ีมี 
               ประสิทธิภาพ 

3.27 
------------- 

0.60 
-------------------- 

ปานกลาง 
------------ 

6 
-------- 

4. การจัดการทุนมนุษย= 4.05 0.64 มาก 3 
5. การจัดการงบประมาณ 3.83 0.62 มาก 4 
6. การจัดการสถานท่ี-วัสดุ 3.32 0.61 ปานกลาง 5 

รวม 3.81 0.75 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว�า สภาพแวดล�อมของระบบการปฏิบัติการ อยู�ในระดับมาก สอดคล�อง

กับสมมติฐาน แต�อย�างไรก็ตามในด�านนี้ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จําเป3นจะต�องพัฒนา กํานัน-

ผู�ใหญ�บ�าน / ระดับปฏิบัติการให�เข�าใจในความหมายและนําไปปฏิบัติอย�างไร ความต�องการและ

ทรัพยากรท่ีถูกกําหนด อยู�ในระดับมาก สอดคล�องกับสมมติฐาน แต�อย�างไรก็ตามในด�านนี้อําเภอเถิน 

จังหวัดลําปาง จําเป3นจะต�องพัฒนากํานัน-ผู�ใหญ�บ�าน / ระดับปฏิบัติการให�เข�าใจในความหมายและ

นําไปปฏิบัติอย�างไร  การประเมินผลกระบวนการ อยู�ในระดับปานกลาง ตํ่ากว�าสมมติฐาน ซ่ึง อําเภอ

เถิน จังหวัดลําปาง จําเป3นต�องให�กํานัน-ผู�ใหญ�บ�าน / ระดับปฏิบัติการพัฒนาในเรื่องนี้ทุกๆ ด�าน 
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              การจัดการทุนมนุษย= อยู� ในระดับมาก สอดคล�องกับสมมติฐาน  ส�วนการจัดการ

งบประมาณ อยู�ในระดับมาก สอดคล�องกับสมมติฐาน แต�การจัดการสถานท่ี-วัสดุ  อยู�ในระดับปาน

กลาง ตํ่ากว�าสมมติฐาน ซ่ึง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จําเป3นต�องให�กํานัน-ผู�ใหญ�บ�าน / ระดับ

ปฏิบัติการพัฒนาในเรื่องนี้ทุกๆ ด�าน 

 

     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 

 

บทสรุป 

 

        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค� คือเพ่ือศึกษาระดับของการนํานโยบายสาธารณะด$านการ

กําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด$วย สภาพแวดล$อมของระบบการปฏิบัติการ  

ความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การประเมินผลกระบวนการ  ในการนํานโยบายฯไปปฏิบัติ 

เพ่ือศึกษาระดับของรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด$วย การจัดการทุนมนุษย�  การ

จัดการงบประมาณ  การจัดการสถานท่ี-วัสดุ ว'ามีระดับเดียวกันกับต'อการนํานโยบายสาธารณะด$าน

การกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติเพ่ือศึกษาป5ญหาและวิธีการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการนํา

นโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ ด$วย รูปแบบการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพในอนาคตต'อไป 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

      การศึกษาเรื่อง “ การนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติของ
กํานัน – ผู$ใหญ'บ$าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ด$วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”ปรากฏผล
การศึกษาดังนี้ 
        5.1.1 ระดับของการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ 

   ระดับของการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติมี 3 

ด$านได$แก' สภาพแวดล$อมของระบบการปฏิบัติ ความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การ

ประเมินผลกระบวนการ สอดคล$องกับสมมติฐานของการศึกษาในสมมติฐานท่ี 1 และ 2 ท่ีอยู'ในระดับ

มาก และตํ่ากว'าสมมติฐานอยู' 1 ด$าน สรุปได$ดังนี้ 

1. ระดับของสภาพแวดล$อมของระบบการปฏิบัติ ของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ท่ีนําไปใช$ใน

ภาพรวม อยู'ในระดับ มาก สอดคล$องกับสมมติฐานของการศึกษาในสมมติฐานท่ี 1 โดยเรียงระดับของการ

นํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติจากมากไปน$อยดังนี้ สภาพแวดล$อม
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ของระบบการปฏิบัติการของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สอดคล$องกับความต$องการของประชาชนท่ีใช$

บริการ, สภาพแวดล$อมของระบบการปฏิบัติการของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สอดคล$องกับความ

ต$องการของบุคลากรในหน'วยงาน,  สภาพแวดล$อมของระบบการปฏิบัติการของอําเภอเถิน จังหวัด

ลําปาง อ.เถิน จ.ลําปาง สอดคล$องกับการบริหารในหน'วยงาน, หน'วยงานมีส'วนร'วมในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะท่ีสอดคล$องกับสภาพแวดล$อมของระบบปฏิบัติการของ อ.เถิน จ.ลําปาง หน'วยงานมีความเข$าใจ

ในสภาพแวดล$อมของระบบปฏิบัติการ สาเหตุท่ีด$านนี้สอดคล$องกับสมมติฐานเนื่องจาก ทุกดัชนีชี้วัดของ

สภาพแวดล$อมของระบบการปฏิบัติผ'านการทดสอบตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว$ คือในระดับต้ังแต' 3.50-4.49 

ข้ึนไป ซ่ึงถือว'าอยู'ในระดับ มาก 

2. ระดับของความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด ของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ท่ี

นําไปใช$ในภาพรวม อยู'ในระดับ มาก สอดคล$องกับสมมติฐานของการศึกษาในสมมติฐานท่ี 2 โดย

เรียงระดับของการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติจากมากไป

น$อยดังนี้ หน'วยงานมีการนํานโยบายสาธารณะในด$านความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดให$

สอดคล$องกับสภาพสังคม-เศรษฐกิจ-ความอยู'ดีกินดีของประชาชน, ความสําเร็จหรือความล$มเหลว

ของความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดจะส'งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ$อมต'อหน'วยงาน, 

ความสําเร็จหรือล$มเหลวของความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด จะส'งผลกระทบทางตรง -

ทางอ$อมต'อผู$ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ, หน'วยงานมีการกําหนดบัญหาของความต$องการและ

ทรัพยากรท่ีถูกกําหนดไว$,  ความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนดของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

สอดคล$องกับความรู$ความเข$าใจของบุคลากรในหน'วยงาน สาเหตุท่ีด$านนี้สอดคล$องกับสมมติฐาน

เนื่องจาก ทุกดัชนีชี้วัดของความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด ผ'านการทดสอบตามเกณฑ�ท่ี

กําหนดไว$ คือในระดับต้ังแต' 3.50-4.49 ข้ึนไป ซ่ึงถือว'าอยู'ในระดับ มาก 

3.ระดับของการประเมินผลกระบวนการ ของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ท่ีนําไปใช$ในภาพรวม 

อยู'ในระดับปานกลาง ตํ่ากว'าสมมติฐานของการศึกษาในสมมติฐานท่ี 3 โดยเรียงระดับของการนํา

นโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติจากมากไปน$อยดังนี้ หน'วยงานมี

การประเมินผลนโยบายสาธารณะของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในด$านประสิทธิภาพ, หน'วยงานมี

การประเมินติดตามผลของกระบวนการของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไปปฏิบัติอย'างต'อเนื่อง, 

หน'วยงานมีการประเมินผลกระบวนการของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในด$านผลกระทบอันเกิดจาก

นโยบาย, หน'วยงานมีส'วนร'วมในการประเมินผลกระบวนการของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ว'า
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สอดคล$องกับประชาชนและผู$ใช$บริการ, หน'วยงานมีการประเมินผลกระบวนการของ อําเภอเถิน 

จังหวัดลําปาง ด$านประสิทธิภาพ สาเหตุท่ีด$านนี้ตํ่ากว'าสมมติฐานเนื่องจาก เปHาหมายของนโยบาย

ผ'านการทดสอบตํ่ากว'าเกณฑ�ท่ีกําหนดไว$ คืออยู'ในระดับต้ังแต' 2.50-3.49 ข้ึนไป ซ่ึงถือว'าอยู'ในระดับ 

ปานกลาง  

 5.1.2  รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีผลต'อการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนด

วาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ 

 การจัดการทุนมนุษย� มีระดับเดียวกันกับ นโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารง

ตําแหน'งในด$านการควบคุมกํากับดูแลองค�การท่ีดําเนินการ ผู$ดําเนินการให$สอดคล$องกับนโยบาย

ผู$บริหารและทางการเมือง ของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

 การจัดการงบประมาณ มีระดับเดียวกันกับ นโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารง

ตําแหน'งในด$านการควบคุมกํากับดูแลองค�การท่ีดําเนินการ ผู$ดําเนินการให$สอดคล$องกับนโยบาย

ผู$บริหารและทางการเมือง ของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

 ปริมาณและคุณภาพของสถานท่ี มีระดับเดียวกันกับ นโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระ

การดํารงตําแหน'งในด$านการควบคุมกํากับดูแลองค�การท่ีดําเนินการ ผู$ดําเนินการให$สอดคล$องกับ

นโยบายผู$บริหารและทางการเมือง ของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

      การศึกษาเรื่อง “การนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติของ 
กํานัน – ผู$ใหญ'บ$าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ด$วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”สามารถ
อภิปรายผลดังต'อไปนี้ 
       5.2.1 การนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ 

  1. สภาพแวดล$อมของระบบการปฏิบัติ มีผลต'อการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระ

การดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ ซ่ึงจากการวิเคราะห�ข$อมูลทางสถิติตามหลักการศึกษาเชิงปริมาณ พบว'า 

ความต$องการของประชาชน- ความต$องการของบุคลากรภายในหน'วยงาน -การบริหารภายในหน'วยงาน 

การมีส'วนร'วมในการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'ง ตลอดจนมีความเข$าใจในสภาพแวดล$อมของระบบการ

ปฏิบัติ มีระดับเดียวกัน กับ การนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ แต'

ก็ยังมีข$อจํากัดในเชิงของการบริหารงานภายในขององค�การ และความต$องการของบุคลากรภายในองค�การ 

และยังสอดคล$องกับงานวิจัยของ รัชนี ภัคโคไทย, 2538 และคะนึงนิจ ดวงจิตร, 2541 พบว'า 
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องค�ประกอบ 2 ประการท่ีสําคัญและตรงกับงานวิจัยของผู$ ศึกษาคือ หน'วยงานมีความเข$าใจใน

สภาพแวดล$อมของระบบการปฏิบัติการและตรงกับความต$องการของประชาชนในด$านความเหมาะสมใน

การดํารงตําแหน'งของกํานัน-ผู$ใหญ'บ$าน 

  2. ความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด มีผลต'อการนํานโยบายสาธารณะด$านการ

กําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ ซ่ึงจากการวิเคราะห�ข$อมูลทางสถิติ ตามหลักการศึกษาเชิง

ปริมาณพบว'า เรื่องของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความอยู'ดีกินดีของประชาชน ความสําเร็จหรือความ

ล$มเหลวของความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การกําหนดป5ญหาของความต$องการและ

ทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การตัดสินใจของฝKายบริหาร ตลอดจนความรู$ความเข$าใจของบุคลากรภายใน 

มีระดับเดียวกัน กับ การนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ แต'ก็

ยังมีข$อจํากัดในเรื่องของการตัดสินใจของฝKายบริหารท่ีจะต$องมีกระบวนการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและ

ถูกต$อง ตรงตามความต$องการของบุคลากรภายใน และส'งผลต'อความอยู'ดีกินดีของประชาชน ซ่ึง

สอดคล$องและสัมพันธ�กับงานวิจัยของ กฤติกา มาโนช, 2540 หน$า 104 ในเรื่องสภาพแวดล$อม-

เศรษฐกิจ ความเปMนอยู'ของประชาชน การอยู'ดีกินดี และ De Fleur, 1996 ในด$านความรู$ความเข$าใจ

ของบุคลากรในหน'วยงาน  และตรงกับความต$องการของประชาชนในด$านความเหมาะสมในการดํารง

ตําแหน'งของกํานัน-ผู$ใหญ'บ$าน 

  3. การประเมินผลกระบวนการ มีผลต'อการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการ

ดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ ซ่ึงจากการวิเคราะห�ข$อมูลทางสถิติตามหลักการศึกษาเชิงปริมาณ พบว'า 

หน'วยงานมีการประเมินผลกระบวนการในด$านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานอย'างต'อเนื่อง ผลกระทบ

อันเกิดจากนโยบาย การมีส'วนร'วมของหน'วยงาน ตลอดจนประชาชน มีระดับเดียวกันกับการนํา

นโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ อยู'ตํ่ากว'าเกณฑ�ท่ีกําหนด แต'ก็ยัง

มีข$อจํากัดในทุกด$านและพร$อมท่ีจะพัฒนาต'อไปในอนาคต ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ เกษม ชูจารุกุล, 

2549, หน$า 128 ในด$านการประเมินผลกระบวนการท่ีนําไปปฏิบัติ มีผลกระทบต'อผู$ใช$บริการ 

ประชาชน  และตรงกับความต$องการของประชาชนในด$านความเหมาะสมในการดํารงตําแหน'งของ

กํานัน-ผู$ใหญ'บ$าน 

 5.2.2 รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ    

 1. การจัดการทุนมนุษย�  มีผลต'อการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน'งไปปฏิบัติในด$านการควบคุมกํากับดูแลองค�การท่ีดําเนินการ ผู$ดําเนินการให$สอดคล$องกับ
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นโยบายผู$บริหารและทางการเมือง ของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซ่ึงสอดคล$องกับงานวิจัยของ 
Bohlander, 2004 p.103-111 ในเรื่องของ การมองคนในแง'ดี โดยยึดถือความเชื่อว'า บุคคลเต็มใจ
ทํางานมีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมงานในกํากับของตนเองได$ 
  2. การจัดการงบประมาณ มีผลต'อการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน'งไปปฏิบัติ ในด$านการควบคุมกํากับดูแลองค�การท่ีดําเนินการ ผู$ดําเนินการให$สอดคล$องกับ
นโยบายผู$บริหารและทางการเมือง ของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซ่ึงสอดคล$องกับงานวิจัยของ  
Armstrong, 2009 p.78  ในเรื่องของการจัดการงบประมาณ -การสํารวจและเปรียบเทียบ ค'าเงิน
ลงทุนระหว'างองค�การเอกชนต'างๆ วัสดุ อุปกรณ� ราคา ค'าใช$จ'ายในด$านต'างๆ 
  3. การจัดการสถานท่ี-วัสดุ  มีผลต'อการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติในด$านการควบคุมกํากับดูแลองค�การท่ีดําเนินการ ผู$ดําเนินการให$สอดคล$อง
กับนโยบายผู$บริหารและทางการเมือง ของอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซ่ึงสอดคล$องกับงานวิจัยของ 
Charusahwong, N. Thngittinunt, K., and Choocharulul, K. 2008 p.196-202 ในเรื่องของ 
ความคาดหวังในการใช$งาน  เช'นเรื่องของอาคาร-สถานท่ี- พ้ืนท่ีต'างๆ การวัดผลการใช$งานของวัสดุ-
อุปกรณ�ต'างๆ 

5.3 ข$อเสนอแนะจากการศึกษา 

           จากผลการศึกษาครั้งนี้ในภาพรวมพบว'า การนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระการ

ดํารงตําแหน'งไปปฏิบั ติ ท้ัง 3 ด$าน รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ัง 3 ด$าน ได$แก' 

สภาพแวดล$อมของระบบการปฏิบัติ ความต$องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด การประเมินผล

กระบวนการ  การจัดการทุนมนุษย�  การจัดการงบประมาณ การจัดการสถานท่ี-วัสดุ ดังนั้นจึง

สามารถกําหนดหัวข$อในการเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ให$มีการนํานโยบาย

สาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ  และ เพ่ือสร$างรูปแบบการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพในองค�การ ผู$ศึกษาจึงใคร'ขอเสนอแนะประเด็นท่ีควรดําเนินการต'อไปดังนี้ 

 5.3.1 ข$อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 1) กําหนดนโยบายในการจัดทํากระบวนการมีส'วนร'วมในระดับเผยแพร'ข$อมูลการนํานโยบาย

สาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ ท้ัง 3 ด$าน เพ่ือให$ความรู$แก'ประชาชน ทํา

ความเข$าใจถึงวาระการดํารงตําแหน'งของกํานัน-ผู$ใหญ'บ$านอย'างกระจ'างชัด 
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 2) กําหนดแนวทางให$ส'งเสริมให$ความรู$ในด$านการนํานโยบายสาธารณะด$านการกําหนดวาระ

การดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในด$านการประเมินผลกระบวนการ  และผลสะท$อนกลับให$กับ

กํานัน-ผู$ใหญ'บ$าน รวมท้ังหน'วยงานสังกัดอ.เถิน จ.ลําปางท่ีเก่ียวข$องได$รับทราบต'อไป 

3) กําหนดแนวทางให$ส'งเสริมความรู$ให$กับบุคลากรสายต'างๆ ทุกหน'วยงานอําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง ให$มีความรู$ในเรื่องรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  และส'วนท่ีจะต$องพัฒนาต'อไป 
 5.3.2 ข$อเสนอแนะในเชิงบริหาร 
 1) สถาบันพัฒนาข$าราชการ กระทรวงมหาดไทย จะต$องส'งเสริมให$ความรู$กับข$าราชการ
(กํานัน-ผู$ใหญ'บ$าน –ระดับปฏิบัติการ) เรื่องการประเมินผลกระบวนการ โดยเน$นไปในเรื่องการ
ประเมินผลกระบวนการของ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในด$านประสิทธิภาพ และการดําเนินนโยบาย
สาธารณะด$านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน'งไปปฏิบัติให$สอดคล$องกับประชาชนและผู$ใช$บริการ 
นอกจากนั้น จะต$องส'งเสริมการมีส'วนร'วมภายในองค�การ 
   2) กํานัน-ผู$ใหญ'บ$าน / ระดับปฏิบัติการ ทุกคนจะต$องเรียนรู$ในเรื่อง ดังต'อไปนี้ 
  2.1 กระบวนการมีส'วนร'วม (Participation) โดยเฉพาะการรับฟ5งความคิดเห็น 
ของประชาชน 
  2.2 การเขียนและการเผยแพร'ข$อมูล โครงการอันเปMนนโยบายสาธารณะ (Public 
Policy) 
                        2.3 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม' (New Public Management : NPM)  
  2.4 การบริการประชาชนของภาครัฐแนวใหม' (New Public Service : NPS) 
  2.5 การผลักดันโครงการ อ.เถิน จ.ลําปางให$เข$าสู'มาตรฐาน TQA (Thai Quality 
Award) 
 5.3.3  ข$อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต/อไป 
        จากผลการศึกษาท่ีพบในงานวิจัยครั้งนี้ พบว'า จะมีการพัฒนาในเรื่องการศึกษาครั้ง
ต'อไป ดังนี้ 

1. ในด$านเชิงปริมาณทําแบบสอบถามประชาชนในเรื่อง ความพึงพอใจในการรับ 
บริการและข$อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชน    

      2. ในด$านเชิงคุณภาพใช$วิธีการสัมภาษณ�ผู$บริหาร อ.เถิน จ.ลําปาง และเจ$าหน$าท่ี 
ท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลโดยตรง และอาจจะสัมภาษณ�ผู$บริหารภาคเอกชนท่ีประกอบการในเรื่องนี้
ต'อไปในอนาคต 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง “ การนํานโยบายสาธารณะด"านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน%งไปปฏิบัติ 
ของกํานัน – ผู"ใหญ%บ"าน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง : ด"วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” 

วัตถุประสงค5 

 แบบสอบถามนี้เป�นส�วนหนึ่งของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 
เพ่ือสอบถาม “การนํานโยบายสาธารณะด0านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไปปฏิบัติของกํานัน - 
ผู0ใหญ�บ0านอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ด0วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”โดยนํามาวิเคราะห; 
รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ต�อการนํานโยบายสาธารณะด0านการกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน�งไปปฏิบัติ ซ่ึงผลของการวิจัยสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ให0สอดคล0องกับการนํานโยบายสาธารณะด0านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไป
ปฏิบัติงาน เพ่ือการจัดการสู�ความเป�นเลิศ  ท้ังนี้โดยจะไม�มีผลกระทบต�อการปฏิบัติงานในองค;การ
ของท�าน 
 กรุณากรอกข0อมูลและทําเครื่องหมายในแบบสอบถามให0ครบถ0วน ท้ังนี้เพ่ือสามารถวิเคราะห;
ระดับของป?จจัยต�างๆ ได0ถูกต0องแม�นยํายิ่งข้ึน โดยคําถามแบ�งออกเป�น 3 ส�วนคือ 

 ส%วนท่ี  1  แบบสอบถาม  ข"อมูลพ้ืนฐานของผู"ตอบแบบสอบถาม    
  ส%วนท่ี  2  แบบสอบถาม  การนํานโยบายสาธารณะด"านการกําหนดวาระการดํารง

ตําแหน%งไปปฏิบัติ 

   ส%วนท่ี 3  แบบสอบถาม รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

         ขอบพระคุณล�วงหน0าในการตอบแบบสอบถาม 

 

             (นายสมพร  นาสิงทอง) 
                นิสิต ป.โท (หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
                                  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง “ การนํานโยบายสาธารณะด"านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน%งไปปฏิบัติของกํานัน – 
              ผู"ใหญ%บ"านอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง: ด"วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ” 
 
ส%วนท่ี 1 ข"อมูลพ้ืนฐานของผู"ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับข"อมูลส%วนบุคคล 

1. เพศ  �ชาย   �หญิง 

2. วุฒิการศึกษา 

  �ปริญญาเอก  �ปริญญาโท   

  �ปริญญาตรี  �ตํ่ากว�าปริญญาตรี  

3. ตําแหน�งป?จจุบัน 

  � กํานัน 

  � ผู0ใหญ�บ0าน 

  � ระดับปฏิบัติการ 

4. ประสบการณ;ทํางานในหน�วยงานป?จจุบัน 

  � 1 – 5 ปH � 6 – 10 ปH � 10 - 15 ปH � 15 ปHข้ึนไป  

5. อายุ     

  � ตํ่ากว�า 31ปH 

  � 31 – 40 ปH 

  � 41 – 50 ปH 

  � 51 - 60  ปH 
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ส%วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการนํานโยบายสาธารณะด"านการกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน%งไปปฏิบัติ (ตัวแปรตาม) 

คําช้ีแจง แบบสอบถามมีท้ังหมด 15 ข0อโปรดอ�านข0อความและพิจารณาว�า ข0อความใดตรงกับสภาพ
ความเป�นจริงในองค;กรของท�านมากท่ีสุด แล0วทําเครื่องหมาย  ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง  
1 ช�องเท�านั้นในแต�ละข0อและกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข0อ โดย 
1 หมายถึง  มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยู�ในระดับน0อยท่ีสุด   ระหว�างร0อยละ   1 – 20             
2  หมายถึง  มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยู�ในระดับน0อย    ระหว�างร0อยละ   21 – 40    
3 หมายถึง  มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยู�ในระดับปานกลาง  ระหว�างร0อยละ   41 – 60  
4 หมายถึง  มีการนํานโยบายสาธารณะฯไปปฏิบัติอยู�ในระดับมาก    ระหว�างร0อยละ   61 – 80  
5. หมายถึง  มีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด    ระหว�างร0อยละ   81 – 100 

1.  สภาพแวดล"อมของระบบการปฏิบัติ 

ข0อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 

1 

ร0อยละ 

1 - 20 

2 

ร0อยละ 

21 - 40 

3 

ร0อยละ 

41 – 60 

4 

ร0อยละ 

61 - 80 

5 

ร0อยละ 

81 - 

100 

DV1 สภาพแวดล"อมของระบบการปฏิบัติการ      

1. ท�านมีความเข0าใจในสภาพแวดล0อมของระบบการ

ปฏิบัติการด0านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งเพียงใด 

2. สภาพแวดล0อมของระบบการปฏิบัติการด0านการกําหนด

วาระการดํารงตาํแหน�งของพ้ืนท่ี อ.เถิน จ.ลําปาง

สอดคล0องกับการบริหารในหน�วยงานของท�านเพียงใด 

     

3.สภาพแวดล0อมของระบบการปฏิบัติการด0านการกําหนด

วาระการดํารงตาํแหน�งของพ้ืนท่ี อ.เถิน จ.ลําปาง

สอดคล0องกับความต0องการของ บุคลากรในหน�วยงานของ

ท�านเพียงใด 
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ข0อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 

1 

ร0อยละ 

1 - 20 

2 

ร0อยละ 

21 - 40 

3 

ร0อยละ 

41 – 60 

4 

ร0อยละ 

61 - 80 

5 

ร0อยละ 

81 - 

100 

4.สภาพแวดล0อมของระบบการปฏิบัติการด0านการกําหนด

วาระการดํารงตาํแหน�งของพ้ืนท่ี อ.เถิน จ.ลําปาง

สอดคล0องกับความต0องการของประชาชนท่ีใช0บริการ

เพียงใด 

     

5. หน�วยงานของท�านมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะท่ีสอดคล0องกับสภาพแวดล0อมของ

ระบบปฏิบัติการด0านการกําหนดวาระการดํารงตาํแหน�ง

ของพ้ืนท่ี อ.เถิน จ.ลําปาง เพียงใด 
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2. ความต"องการและทรัพยากรท่ีถูกกําหนด 

ข0อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 

1 

ร0อยละ 

1 - 20 

2 

ร0อยละ 

21 - 40 

3 

ร0อยละ 

41 – 60 

4 

ร0อยละ 

61 - 80 

5 

ร0อยละ 

81 - 100 

DV 2 ความต"องการและทรัพยากรท่ีถูก

กําหนด 

     

1. ความสําเร็จหรือล0มเหลวของความต0องการ

และทรัพยากรที่ถกูกําหนด จะส�งผลกระทบ

ทางตรง –ทางอ0อมต�อผู0ตัดสินใจในนโยบาย

สาธารณะฯเพียงใด 

2. หน�วยงานของท�านมีการกําหนดป?ญหาของ

ความต0องการและทรัพยากรที่ถกูกาํหนดไว0

เพียงใด 

     

3. ความสําเร็จหรือความล0มเหลวของความ

ต0องการและทรัพยากรทีถู่กกําหนดจะส�งผล

กระทบทั้งทางตรงและทางอ0อมต�อหน�วยงาน

ของท�านเพียงใด 

     

4. ความต0องการและทรัพยากรทีถ่กูกาํหนดของ

พื้นที่ฯคล0องกับความรู0ความเข0าใจของบุคลากร

ในหน�วยงานของท�านเพียงใด 

     

5. หน�วยงานของท�านมีการนํานโยบาย

สาธารณะฯในด0านความต0องการและทรัพยากร

ที่ถกูกาํหนดให0สอดคล0องกับสภาพสังคม-

เศรษฐกิจ-ความอยู�ดีกินดีของประชาชนเพียงใด 
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3. การประเมินผลกระบวนการ 

ข0อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 

1 

ร0อยละ 

1 - 20 

2 

ร0อยละ 

21 - 40 

3 

ร0อยละ 

41 – 60 

4 

ร0อยละ 

61 - 80 

5 

ร0อยละ 

81 - 100 

DV 3 การประเมินผลกระบวนการ      

1. หน�วยงานของท�านมีการประเมนิผล

กระบวนการของในพ้ืนท่ี อ.เถิน จ.ลําปาง ด0าน

ประสิทธิภาพเพียงใด 

2. หน�วยงานของท�านมีการประเมนิผล

กระบวนการของพ้ืนท่ี อ.เถิน จ.ลาํปางในด0าน

ประสิทธิภาพเพียงใด 

     

3. หน�วยงานของท�านมีการประเมนิผล

กระบวนการของพ้ืนท่ี อ.เถิน จ.ลาํปาง ในด0าน

ผลกระทบอันเกิดจากนโยบายเพียงใด 

     

4. หน�วยงานของท�านมีการประเมนิติดตามผล

ของกระบวนการของพ้ืนท่ี อ.เถิน จ.ลําปางไป

ปฏิบัติอย�างต�อเน่ืองเพียงใด 

     

5. หน�วยงานของท�านมีส�วนร�วมในการ

ประเมินผลกระบวนการของพ้ืนท่ี อ.เถิน จ.

ลําปางว�าสอดคล0องกับประชาชนและผู0ใช0บริการ

เพียงใด 
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ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (ตัวแปรต0น) 

คําช้ีแจง แบบสอบถามมีท้ังหมด 13 ข0อโปรดอ�านข0อความและพิจารณาว�า ข0อความใดตรงกับสภาพ
ความเป�นจริงในองค;กรของท�านมากท่ีสุด แล0วทําเครื่องหมาย  ลงในช�องท่ีตรงกับความจริงเพียง 1 
ช�องเท�านั้นในแต�ละข0อและกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข0อ โดย  
1   หมายถึง มีรูปแบบการจัดการฯอยู�ในระดับน0อยท่ีสุด        ระหว�างร0อยละ    1 – 20              
2   หมายถึง  มีรูปแบบการจัดการฯอยู�ในระดับน0อย       ระหว�างร0อยละ   21 – 40    
3   หมายถึง  มีรูปแบบการจัดการฯอยู�ในระดับปานกลาง       ระหว�างร0อยละ   41 – 60  
4   หมายถึง มีรูปแบบการจัดการฯอยู�ในระดับมาก        ระหว�างร0อยละ   61 – 80  
5  หมายถึง มีรูปแบบการจัดการฯอยู�ในระดับมากท่ีสุด         ระหว�างร0อยละ   81 – 100 

1. การจัดการทุนมนุษย5 

ข0อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 

1 

ร0อยละ 

1 - 20 

2 

ร0อยละ 

21 - 40 

3 

ร0อยละ 

41 – 60 

4 

ร0อยละ 

61 - 80 

5 

ร0อยละ 

81 - 100 

IV 1  การจัดการทุนมนุษย5      

1. หน�วยงานของท�านมีการกําหนดเปOาหมายการ

จัดการทุนมนุษย;ไว0ชัดเจนเพียงใด 

2. นโยบายสาธารณะของหน�วยงานท�าน

ทําการศึกษาถึงผลกระทบของการจัดการทุน

มนุษย;ไว0อย�างชัดเจนเพียงใด 

     

3. หน�วยงานของท�านเปPดโอกาสให0แสดง              

ความคิดเห็นในระหว�างการจัดการทุนมนุษย; 

เพียงใด 

     

4. เปOาหมายการจัดการทุนมนุษย;จะต0องอยู�ภายใต0

กรอบของหน�วยงานของท�านเพียงใด 
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2. การจัดการงบประมาณ  

ข0อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 

1 

ร0อยละ 

1 - 20 

2 

ร0อยละ 

21 - 40 

3 

ร0อยละ 

41 – 60 

4 

ร0อยละ 

61 - 80 

5 

ร0อยละ 

81 - 100 

IV 2การจัดการงบประมาณ      

1. หน�วยงานของท�านมีการกําหนดการจัดการ

งบประมาณไว0 อย�างชัดเจนเพียงใด 

2. การจัดการงบประมาณจะดีหรอืล0มเหลว

ข้ึนอยู�กับระยะเวลาในการปฏิบัตมิากน0อย

เพียงใด 

     

3. หน�วยงานของท�านมีการศึกษาเรื่องการ

จัดการงบประมาณ ในการดําเนินนโยบาย

สาธารณะเพียงใด 

     

4. การจัดการงบประมาณ ท่ีประสบความสําเร็จ

จะต0องมีเง่ือนไขท่ีนําไปสู�การเกิด ผลลัพธ;ท่ี

ชัดเจนเพียงใด 

     

5. การจัดการงบประมาณจะเป�นตัวท่ีทําให0เกิด

การเปลีย่นแปลงต�อหน�วยงานและผู0ปฏิบัติงาน 

อย�างชัดเจนเพียงใด 
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3. การจัดการสถานท่ี – วัสดุ 

ข0อคําถาม 

ระดับปฏิบัติการ 

1 

ร0อยละ 

1 - 20 

2 

ร0อยละ 

21 - 40 

3 

ร0อยละ 

41 – 60 

4 

ร0อยละ 

61 - 80 

5 

ร0อยละ 

81 - 100 

IV 3 การจัดการสถานท่ี – วัสดุ      

1. การจัดการสถานท่ี – วัสดสุามารถมองเห็นถึง

ป?ญหาของการนํานโยบายสาธารณะท่ีมีความ

ซับซ0อนมากไปปฏิบัตมิีความสอดคล0องกับ

สภาพสังคมป?จจุบันเพียงใด 

2. การจัดการสถานท่ี – วัสดุจะทําให0เกิดการ

เปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบของทางราชการ 

หรือคําสั่งของหน�วยงานของท�านท่ีกําหนดไว0

เพียงใด 

     

3. การจัดการสถานท่ี – วัสดุจะเป�นตัว

ปฏิสัมพันธ;ท่ีเช่ือมโยงระหว�างส�วนราชการ

ภายในของหน�วยงานของท�านเพียงใด 

     

4. การจัดการสถานท่ี – วัสดุ จะทําให0เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติของบุคลากรใน

หน�วยงานของท�านท่ียอมรับการเปลี่ยนแปลงได0

เพียงใด 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ทดลองใช�เคร่ืองมอื 
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ภาคผนวก ง  

หนังสือขออนุญาตเก็บข�อมูลการศึกษา 
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ท่ี มนช.226/ว 2558 

     1  พฤศจิกายน  2558 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บข�อมูลการศึกษา 

เรียน นายอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

ด�วย นายสมพร  นาสิงทอง รหัสประจําตัว 5703331011 ศึกษาอยู8 ในหลักสูตร              

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเนชั่น ได�รับอนุมัติให�ทํา การค�นคว�าอิสระ เรื่อง การ

นํานโยบายสาธารณะด�านการจัดการกําหนดวาระการดํารงตําแหน8งไปปฏิบัติของ กํานัน-ผู�ใหญ8บ�าน 

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง :ด�วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ในการนี้  มหาวิทยาลัยเนชั่นใคร8ขอความอนุเคราะห�จากท8านในการอนุญาตให� นายสมพร  

นาสิงทอง รหัสประจําตัว 5703331011  เข�าเก็บข�อมูลเพ่ือดําเนินการศึกษาสําหรับการศึกษาค�นคว�า

อิสระ ดังกล8าว ท้ังนี้นักศึกษาจะติดต8อประสานงานกับท8านเรื่องวันและเวลาอีกครั้งหนึ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 (ดร.สุจิรา    หาผล) 
    คณบดีคณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
                                                                มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
โทรศัพท�  054- 265170-6 ต8อ 161 
โทรสาร  054-265184 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 444 ถ.วชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทรศัพท� 0-5426-5184 http://www.nation.ac.th 



 

ประวัติผูศึกษา 

 

ชื่อ – สกุล                                  นายสมพร  นาสิงทอง   

วัน เดือน ปเกิด                            22 กันยายน  2511  

ท่ีอยูปจจุบัน                               196/6 ม.11 ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 52160   

 

ประวัติการศึกษา 

        ป  2547                           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนรุจิเสรีบริหารธุรกิจ 

                                              กรุงเทพมหานคร 

        ป  2557                           สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

                                              คณะสังคมสาสตรและมนษุยศาสตร  

                                              สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเนชั่น 

                                                          

 

ตําแหนงปจจุบัน                            กํานันตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
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