
บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฏี 
งานเขียนทางวิชาการ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 
2. การน านโยบายไปปฏิบัติ 
3. ปัจจัยภายนอกขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
  3.1 วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 
  3.2 การสนับสนุนทรัพยากร 
  3.3 เงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สภาพปัญหา 
  3.4 ผู้ก าหนดนโยบาย 
  3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลกระทบและสาธารณะชน 
  3.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ปัจจัยภายในขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
  4.1 ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
  4.2 การสื่อสารในองค์การ 
  4.3 โครงสร้างขององค์การ 
  4.4 ผู้ปฏิบัตินโยบาย 
  4.5 วิธีการบริหารงาน 
  4.6 ภาวะผู้น า 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
6. สรุปตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
 

 1.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (โกวิทย์ 
พวงงาม, 2543: 170) โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี 

1.1 อ านาจหน้าที่ในการด าเนินภารกิจ ดังนี้ 
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน

เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (2) รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (7) คุ้มครอง 
ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ (9) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น และสมควร 

ทั้งนี้ อนุ 8 และ 9 ของมาตรา 67 โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2)ให้
มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (4) ให้มีและ
บ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7) บ ารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ 
และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว และ (13) การผังเมือง  

มาตรา 69 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และ
มาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล 

1.2 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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1.2.1 รายได้ตามที่กฎหมายก าหนด มีดังนี้  
มาตรา 74 ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์

และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลใด เมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามวรรคหนึ่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียว กับอ านาจและหน้าที่
ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่และ กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
เว้นแต่จะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจและหน้าที่
ดังกล่าวให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ด าเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดในมาตรา 81  

มาตรา 75 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด
ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 76 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อเก็บ ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่า 
ธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้ งอยู่
ในองค์การบริหารส่วนต าบล 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุรา
ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล 

3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่ง
สถานที่เล่น การพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล การเสียภาษีอากรและค่ าธรรมเนียมตาม
มาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้งภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  

มาตรา 77 รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล เงินอากร
ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

มาตรา 78 ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนต าบลใด เมื่อได้มีการจัดเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 79 เงินที่เก็บตามกฎหมาว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วน
ต าบลใด ให้แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ 
กระทรวง 

มาตรา 80 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บ
ตามประมวลรษัฎากร ดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอ่ืน ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ เรียก เก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามรัษฎากร  

มาตรา 81 องค์การบริหารส่วนต าบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมี
หน้าที่จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ได้หักค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง
กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา 82 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
5) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
6) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
8) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 83 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม 

องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 84 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
1.2.2 รายจ่ายตามที่กฎหมายก าหนด มีดังนี้  

มาตรา 85 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
1) เงินเดือน 
2) ค่าจ้าง 
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3) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
4) ค่าใช้สอย 
5) ค่าวัสดุ 
6) ค่าครุภัณฑ ์
7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
8) ค่าสาธารณูปโภค 
9) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
10) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
 

 2.  จังหวัดนครปฐม 
  2.1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครปฐม 

จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟ
ระยะทาง 64 กิโลเมตร ทางรถยนต์ตามถนนเพชรเกษม 58 กิโลเมตร และตามถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศร ี
49 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,355,204 ไร่ เท่ากับร้อยละ 
0.42 (ส านักงานจังหวัดนครปฐม, 2553) โดยมีอาณาเขต ติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศใต ้ ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

และอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และอ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ
อ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพประกอบท่ี 2 แผนที่จังหวัดนครปฐม (ที่มา: ส านักงานจังหวัดนครปฐม, 2553) 
 
 2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
  จังหวัดนครปฐม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 930หมู่บ้าน โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 
 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 

1. เมืองนครปฐม 25 214 1 - 4 23 
2. สามพราน 16 111 - 3 2 12 
3. นครชัยศรี 24 108 - - 2 24 
4. บางเลน 15 180 - - 4 15 
5. ก าแพงแสน 15 204 - - 1 15 
6. ดอนตูม 8 69 - - 1 6 
7. พุทธมณฑล 3 18 - - 2 2 

รวม 106 904 1 3 15 97 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมจ าแนกตามอ าเภอได้ดังนี้ 
  2.2.1 อ าเภอเมืองนครปฐม มีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 23 แห่ง ประกอบด้วย 
(1)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม (2) องค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน (3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธรรมศาลา (4) องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ (5) องค์การบริหารส่วนต าบล      
ดอนยายหอม (6) องค์การบริหารส่วนต าบลนครปฐม (7) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง    
(8) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองดินแดง (9) องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ (10) องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าพญา (11) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจรเข้ (12) องค์การบริหารส่วนต าบล
มาบแค (13) องค์การบริหารส่วนต าบลตาก้อง (14) องค์การบริหารส่วนต าบลถนนขาด (15) องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะกู (16) องค์การบริหารส่วนต าบลสามควายเผือก (17) องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งน้อย (18) องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น (19) องค์การบริหารส่วนต าบลสระกะเทียม      
(20) องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน (21) องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง (22) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม และ (23) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  
  2.2.2 อ าเภอสามพราน มีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 แห่ง ประกอบด้วย       
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลสามพราน (2) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด (3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองใหม่ (4) องค์การบริหารส่วนต าบลยายชา (5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่   
(6) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม (7) องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง (8) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหอมเกร็ด (9) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (10) องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
(11) องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา และ (12) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา 
  2.2.3 อ าเภอนครชัยศรี มีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 24 แห่งประกอบด้วย        
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยศรี (2) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค (3) องค์การบริหารส่วน
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ต าบลท่าต าหนัก (4) องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว (5) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพลู           
(6) องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเบา (7) องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ (8) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนแก้ว (9) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา (10) องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด     
(11) องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า (12) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ (13) องค์การ
บริหารส่วนต าบลศีรษะทอง (14) องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมบัว (15) องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
มหาโพธิ์  (16) องค์การบริหารส่วนต าบลสัมปทวน (17) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดส าโรง            
(18) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแฝก (19) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดละมุด (20) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางพระ (21) องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วฟ้า (22) องค์การบริหารส่วนต าบลลานตาก
ฟ้า (23) องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย และ (24) องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

  2.2.4 อ าเภอบางเลน มีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 15 แห่ง ประกอบด้วย          
(1)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง (2) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน (3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าพญา (4) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนกกระทุง (5) องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตูม (6) องค์การบริหารส่วนต าบลนราภิรมย์ (7) องค์การบริหารส่วนต าบลนิลเพชร (8) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวปากท่า (9) องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา (10) องค์การบริหารส่วนต าบล
บางภาษี  (11) องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทรป่า (12) องค์การบริหารส่วนต าบลหินมูล              
(13) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม (14) องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หูช้าง และ (15) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางระก า 
  2.2.5 อ าเภอก าแพงแสน มีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 15 แห่ง ประกอบด้วย 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน (2) องค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ (3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยหมอนทอง (4) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม (5) องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนข่อย (6) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง (7) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบัว           
(8) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก (9) องค์การบริหารส่วนต าบลรางพิกุล (10) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังน้ าเขียว (11) องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา (12) องค์การบริหารส่วนต าบล 
สระสี่มุม (13) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม (14) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขวาง 
(15) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง  
  2.2.6 อ าเภอดอนตูม มีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย            
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา (2) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก (3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหลวง (4) องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย (5) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยด้วน 
และ (6) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพระ 
  2.2.7 อ าเภอพุทธมณฑล มีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย     
(1) (1) องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา และ (2) องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
 



 21 

 3.  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้มุ่งเน้นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็นสาระส าคัญได้ 5 ประการคือ (1) การขยายอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น (2) การท าให้เกิดดุลยภาพ
ระหว่างการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความเป็นอิสระ (3) การพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานและบริหารงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) การเปิดพื้นที่ให้แก่
ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (5) การท าให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใส นอกจากนี้ใน
หมวด 14 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ยังได้มีการก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กร
หลักในการจัดบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และซึ่งถือเป็น
หลักส าคัญที่ช่วยประกันว่า รัฐจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระ และสามารถพัฒนาระบบการคลังให้จัดบริการ
สาธารณะได้โดยครบถ้วน รวมถึงสามารถจัดตั้ง หรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดท าบริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่งเจริญ, 2553, หน้า 4-5) 
 จากความส าคัญดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
และการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนเอกสารทางวิชาการ ตลอดจน
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปถึงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับ
น ามาใช้ก าหนดเป็นตัวแปรในการวิจัยดังนี้ 
  3.1 วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548, หน้า 10-26) ได้กล่าวถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นว่า เป็น
กลไกในการใช้อ านาจรัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีการกระจายอ านาจเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการด าเนินภารกิจในด้านต่างๆ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมไปสู่ยุคใหม่ ได้ท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเร่ิมมีบทบาทส าคัญในการดูแลวิถีชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการกระจายอ านาจท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นได้มี
การปรับตัวโดยคิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จและเป็นที่ยอมรับจาก
สังคมโดยทั่วไป และจากการปรับตัวดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเร่ิม
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และจากกรณีศึกษาทั้ง 
529 กรณีศึกษาตามโครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งใช้เวลารวบรวมข้อมูลนานถึง  
2 ปี และมีนักวิจัยร่วมงานกับโครงการมากกว่า 130 คน ท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมภารกิจของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ และยังได้องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสู่ข้อเสนอแนะที่เป็น
รูปธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นในหลายประเด็น ในกรณีศึกษานี้มีการน ามาจัดกลุ่มแยกประเภทตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้ดังน้ี 
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   3.1.1 ด้านการศึกษา กล่าวได้ว่า การศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญที่รัฐต้องจัดให้บริการ
แก่ประชาชน เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ย่อมช่วยให้เกิดการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจตามมา รวมถึงช่วยป้องกันปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 
ในระยะยาวได้อีกด้วย ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้
ความส าคัญกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการเข้ามามีบทบาทในการด าเนินภารกิจจัดการศึกษา
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตน ซึ่งการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ย่อมช่วยให้การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาสามารถกระท า
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดแรงผลักดันที่ช่วยเสริมสร้างการ
เรียนรู้ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2548, หน้า 29-30) การศึกษาที่จัดโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ทั้งนี้ การ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นพบว่า มีหลายแห่งที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้อง และเหมาะสมกับการ
พัฒนาทักษะ ความคิด และพัฒนาการทางร่างกายของเด็กและประชาชนในท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมนั้น 
   3.1.2 ด้านสาธารณสุขวัตถุประสงค์หลักของบริการสาธารสุขคือการดูแลให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีโดยทั่วหน้า ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น การที่ประชาชนคน
ไทยจะมีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มสูงขึ้นได้นั้น จะต้องท าให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้โดยสะดวก การกระจายความรับผิดชอบใน
การจัดบริการสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางส าคัญที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และน าไปสู่คุณภาพของการให้บริการ
ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การกระจายความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น และยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้แก่
ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนห่างไกลได้อีกด้วย จากการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เร่ิมการให้บริการสาธารณสุขใน 2 ลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ การสาธารสุขเชิงป้องกัน เพื่อเป็นการ
ป้องกันโรคติดต่อหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน และการให้บริการรักษาพยาบาลขั้น
พื้นฐาน ซึ่งเป็นการจัดบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน และช่วยให้
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพอย่างปกติ (วีระศักดิ์ 
เครือเทพ, 2548, หน้า 46-48) 
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   3.1.3 ด้านการรักษาความปลอดภัยการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยที่ผ่านมาถือเป็นหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงขององค์การที่ใช้อ านาจรัฐ ซึ่งองค์การเหล่านี้มี
ลักษณะการด าเนินงานที่อาศัยความเป็นทางการ และมักให้ความส าคัญกับการบังคับใช้บทลงโทษ
ตามกฎหมายเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรของรัฐเหล่านี้จะมีการมุ่งเน้นให้
มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและบทลงโทษที่รุนแรงเพิ่มมากเท่าใดก็ตามหรือมุ่งเน้นการตอบ
โต้ผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบการกระท าความผิดมากขึ้นเพียงใดก็ตาม วิธีการเหล่านี้ต่าง
ก็มีข้อจ ากัดและก็มิได้ช่วยลดความเสียหายเท่าใดนัก ส าหรับแนวคิดการจัดการภาครัฐที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในปัจจุบันคือการส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ
สาธารณะในด้านต่างๆ ภายใต้การน าและการก ากับดูแลโดยองค์กรของรัฐที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบตนเองของชุมชน (Community Governance) ตาม
หลักพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อกันว่าความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้
ประสิทธิผลและคุณภาพของการด าเนินกิจการสาธารณะเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุผลเช่นนี้ การ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อย โดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการ
แก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยจากมาตรการในเชิงรับไปสู่มาตรการเชิงรุก และจากวิธีคิดที่มุ่งเน้น
แก้ปัญหาด้วยบทลงโทษที่เด็ดขาดและรุนแรงไปสู่การใช้เครือข่ายและมาตรการทางสังคมในการ
ป้องกันเหตุการณ์อันตรายต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่ามาตรการเครือข่ายและมาตรการทางสังคมที่ภาค
ประชาชนร่วมด าเนินการนั้น จะท าให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันภัยอันตรายอย่างจริงจัง และ
จะน าไปสู่การเลือกใช้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของชุมชน อันจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิผลของแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ และเหตุผล
ประการส าคัญอีอย่างหนึ่งคือ ความที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จึงมี
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และทันสมัย อันจะช่วยให้การก าหนดมาตรการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ 
เป็นไปอย่างถูกต้องและรัดกุมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชนจึงมีส าคัญยิ่งต่อการด าเนินภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน(วีระศักดิ์ 
เครือเทพ, 2548, หน้า 60-61) 
   3.1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า การทิ้งของเสียลงสู่แม่น้ า หรือการก่อมลภาวะต่างๆ 
ล้วนน ามาซึ่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตประชาชน และอาจน ามาซึ่งความขัดแย้งและการแย่งชิง
ผลประโยชน์ระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างไม่รู้จักพอเพียง และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่
ผ่านมานั้น แม้ว่ารัฐบาลจะมีอ านาจในการจัดการเร่ืองการใช้ทรัพยากรปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ทว่า
ปัญหาด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของระบบราชการ และด้านประสิทธิผลของ



 24 

การบังคับใช้กฎหมาย ท าให้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐบาลกลางแต่เพียง
ฝ่ายเดียวไม่อาจกระท าได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีที่ตั้งห่างไกล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน และได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยตรง จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีบทบาทในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีลักษณะการท างานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่และมีระบบการท างานที่ยึดหยุ่น จึงเป็นกลไกที่
สามารถสร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ประสบผลส าเร็จลุล่วงมากกว่าการด าเนินการโดยส่วนราชการแต่เพียงล าพัง
(วีระศักดิ ์เครือเทพ, 2548, หน้า 78-80) 
   3.1.5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
สิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคนหรือกลุ่มคน อาจเป็นสิ่งที่มีรูปลักษณ์และมีตัวตน หรืออาจเป็นคุณค่าความคิด 
ซึ่งได้รับการยอมรับยึดถือจากหลายคนร่วมกัน ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม เพราะสิ่งเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในสังคมที่มีความแตกต่างกันในวิถีชีวิต ความคิดและสภาพแวดล้อม (Cultural 
Pluralism) ดังนั้น การจัดการเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มี
ความเข้มแข็งและเป็นจุดยืนในชุมชนแต่ละแห่งจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้ พื้นที่ของการสร้าง และ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเร่ิมต้นได้จากภายในชุมชน หรือโรงเรียนก็ได้ 
ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีสมดุลในการด ารงชีวิตเพิ่มมากขึ้น และหากชุมชนสามารถด าเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ผลส าเร็จ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นย่อมกลายเป็นทุนชุมชนที่
สามารถสร้างคุณค่าต่อชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีจิตใจยึดเหนี่ยวร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และชุมชนที่มี
ความสมดุลในการด าเนินชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน นอกจากนี้ หากได้รับการบริหารจัดการ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีเพียงพอแล้วนั้น ทุนชุมชนอาจน าไปสู่การสร้ าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาสินค้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่
ต้องการของตลาดสินค้าวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2548, หน้า 98-100) 
   3.1.6 ด้านการบริหารจัดการทั่วไปคุณค่าพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองเกิดขึ้นได้หลายประการ ได้แก่ การสร้างความดีงามให้แก่ประชาชนและการด าเนิน
ชีวิตในชุมชน การส่งเสริมความเท่าเทียมของปัจเจกชนในชุมชนให้ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์และ
การใช้ทรัพยากรสาธารณะ และการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
อย่างไรก็ตาม คุณค่าของการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองจะสามารถน าไปสู่การมีสังคมที่ดีและ
เป็นสังคมที่มีความสมดุลของการใช้อ านาจรัฐเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับระชาชนได้นั้น 
ประชาชนจะต้องเล็งเห็นถึงคุณค่าและจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งเป็นจิตส านึกที่เล็งเห็นว่าปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว สถาบันทางสังคม และธรรมชาติแวดล้อม เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันได้ และจ าเป็นต้องเกื้อกูล



 25 

อาศัยซึ่งกันและกัน คุณค่าเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการเมืองท้องถิ่นมีบรรยากาศและตัวแสดง
ทางการเมืองที่ส่งเสริมการก่อตัวขึ้นของคุณค่าและจิตส านึกดังกล่าว นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมใน
การใช้อ านาจรับเพื่อให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริงนั้นจะต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ก าหนดและเลือกวิธีการด าเนินกิจการสาธารณะด้วยตนเอง ในปัจจุบัน
พัฒนาการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นมีความก้าวหน้าไปพอสมควร 
กล่าวคือมีรูปแบบที่หลากหลายระดับ เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ริเร่ิม
และผลักดันนโยบายสาธารณะ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือกฎหมู่บ้าน/กฎชุมชน การเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือองค์กรชุมชนเข้าท าหน้าที่กิจการสาธารณะของชุมชนกันเอง หรือแม้แต่การ
ก าหนดให้ตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น(วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2548, หน้า 115-116) 
   3.1.7 ด้านการบริหารงานคลังท้องถิ่นกล่าวได้ว่า การสร้างการยอมรับของ
ประชาชนในด้านภาษีอากร มิอาจท าได้โดยการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี
แต่เพียงประการเดียว ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องแสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าการน าเงิน
ภาษีอากรไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการสาธารณะด้านต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่ ประชาชนในชุมชน
ต้องการอย่างแท้จริง และเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดคุ้มค่ามิเช่นนั้นการยินยอมเสียภาษีให้แก่
หน่วยงานของรัฐคงมิอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐต้องสร้างให้เกิดความสมดุลกันระหว่าง
การจัดเก็บภาษีอากรและจ านวนเงินที่ต้องการใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ ความ
สมดุลเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยการวางแผนงบประมาณที่รอบคอบเป็นอย่างดี ซึ่งหลังจาก
การวางแผนพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ และมีการจัดท าประมาณการความต้องการใช้จ่าย
ประจ าปีเพื่อด าเนินภารกิจต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ควรมีการปรับปรุงอัตราภาษีและวางระบบการ
บริหารจัดเก็บภาษี เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาการวางแผนงบประมาณหรือแผนการจัดบริการ
สาธารณะ การพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น และการพัฒนารายได้ประเภทใหม่ เพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้จ่าย (วีระศักดิ ์เครือเทพ, 2548, หน้า 155-156) 
  3.2 อุดม  ทุมโฆสิต (2548, หน้า 90-93) ได้กล่าวถึงภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยวิเคราะห์จากอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่า ภารกิจส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ การเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของปัญหา และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ โดยมีภารกิจที่ปฏิบัติจริงครอบคลุมทั้ง 7 ด้านดังนี ้
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   3.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษา
ทางน้ าและทางบก (2) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (3) ให้มีการบ ารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (4) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (5) การสาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้างอื่นๆ และ (6) การสาธารณูปการ 
   3.2.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) ส่งเสริมพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (3) ให้มีและบ ารุง
สถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (4) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส (5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ (6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
   3.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (3) การผังเมือง (4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และ (5) การควบคุมอาหาร 
   3.2.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (4) ให้มีตลาด 
(5) การท่องเที่ยว (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ และ    
(8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
   3.2.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด มูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
   3.2.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (3) การจัดการศึกษา (4) การส่งเสริมการ
กีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   3.2.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) การสนับสนุนสภาต าบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดย
จัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร 
ในการมีมาตรการป้องกัน (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เห็นได้ว่าภารกิจทั้ง 7 ด้านเป็นภารกิจที่ที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยตรง เพื่อช่วยให้การแก้ไขปัญหาสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่  
  3.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า 
112-116) ได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารงานของท้องถิ่นไว้ในมาตรา 281-290 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   3.3.1 มาตรา 281 ก าหนดให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง แต่ทั้งนี้ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ขัด
ต่อความเป็นรัฐเดี่ยว รวมถึงรัฐต้องให้การสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
   3.3.2 มาตรา 282 ก าหนดให้รัฐต้องก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่
จ าเป็น และสอดคล้องกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยอาศัยการก าหนด
มาตรฐานกลางในการก ากับดูแล เพื่อเป็นแนวทางให้เลือกไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช้การก ากับ
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม รวมถึงมีการก าหนดให้มีการตรากฎหมายรายได้ของท้องถิ่น 
   3.3.3 มาตรา 283 ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระ โดยรัฐต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนด
นโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น
ส่วนรวม และรัฐยังก าหนดให้การแบ่งอ านาจหน้าที่  และการจัดสรรรายได้ระหว่ างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง ต้องค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบด้วย 
   3.3.4 มาตรา 284 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยโครงสร้าง 2 
ฝ่ ายคือ สภาท้องถิ่น  และฝ่ ายบริหาร ทั้ งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษ 
(กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) อาจมีโครงสร้างทางการบริหารที่แตกต่างไปจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
   3.3.5 มาตรา 285 ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการถอดถอนผู้แทนท้องถิ่นได้โดยตรง 
   3.3.6 มาตรา 286 ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมายท้องถิ่นได้ 
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   3.3.7 มาตรา 287 ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติ และแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
   3.3.8 มาตรา 288 ก าหนดเร่ืองการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่น และมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
   3.3.9 มาตรา 289 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงมีการจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐาน อบรมและการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   3.3.10 มาตรา 290 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ 
  3.4 หควณ ชูเพ็ญ (2551, หน้า 23-27) ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้น
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งบทบัญญัติ
ในมาตรา16-18 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้ก าหนดไว้อย่างครอบคลุมแล้ว และได้เสนอให้มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อกระจาย
ให้อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภารกิจที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรท าและภารกิจที่ควรท าอย่างยิ่งมีดังนี้ 
   3.4.1 ด้านการบริการสาธารณะทั่วไปเป็นภารกิจมีความส าคัญทางสังคมและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งจะต้องมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ได้แก่ การควบคุมอาคารและ
ก่อสร้าง โดยควรมีภารกิจที่ควรท าใน 2 ภารกิจคือ (1) การจัดให้มีที่จอดรถและมีการบ ารุงรักษาที่
จอดรถ และ (2) การจัดให้มีสุสานและฌาปณสถาน  
   3.4.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็น
ภารกิจที่ควรท าอย่างยิ่ง โดยด าเนินการใน 4 ภารกิจคือ (1) ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองและการ
พัฒนาท้องถิ่น (3) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และ (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
   3.4.3 ด้านเศรษฐกิจเป็นภารกิจที่มิได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการ
กระจายอ านาจฯ แต่ทั้งนี้ ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรท าคือ การจัดให้มีการบริการจัดหา
งาน การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ เช่น การจัดให้มีตลาด การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจต่างๆ 
ภายในท้องถิ่น 
   3.4.4 ด้านการควบคุมและแก้ไขสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจพื้นฐานที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการอยู่ ได้แก่ การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การคุ้มครองดูและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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การจัดการและบ าบัดน้ าเสีย และการรักษาระบบนิเวศน์ รวมทั้งภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และองค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจจัดท าแผนการด าเนินงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนอย่างเป็น
ระบบ และครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
   3.4.5 ด้านการเคหะและชุมชนเป็นภารกิจที่มิได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน
พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจฯ แต่ทั้งนี้ ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรท าอย่างยิ่งคือ 
การจัดและพัฒนาแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย การจัดให้มีน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค การจัดให้มีการ
บ ารุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่าง   
   3.4.6 ด้านการสาธารณสุข มีทั้งภารกิจที่ควรท าอย่างยิ่งและควรจัดท า โดยภารกิจที่
ควรท าอย่างยิ่ง ได้แก่ การจัดบริการสาธารณะสุขและการพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
การควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อ ส าหรับภารกิจที่ควรท าคือ การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์และ
ควบคุมการฆ่าสัตว์  
   3.4.7 ด้านวัฒนธรรม ศาสนาและนันทนาการ เป็นภารกิจที่ควรท าอย่างยิ่ง ได้แก่ 
การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม การบูรณะ ดูแลรักษาและพัฒนาสถานศึกษา การปรับปรุง การ
จัดประโยชน์จากสาธารณะสมบัติ การบ ารุง รักษา ศิลปะ โบราณสถาน ภูปัญญา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดท้องถิ่น การส่งเสริมการบ ารุงการกีฬา และการจัดให้มี
สถานที่พักผ่อนหยอนใจ  
   3.4.8 ด้านการศึกษา เป็นภารกิจที่ควรท าอย่างยิ่ง ได้แก่ การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน (ศูนย์เด็กเล็ก) ส่วนภารกิจที่ควรท าคือ การจัดการ
ศึกษาด้านวิชาชีพ รวมทั้งการจัดการศึกษานอกโรงเรียน นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ร่วมกับรัฐบาลกลาง เพื่อสร้างคุณภาพของสังคม 
   3.4.9 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม เป็นภารกิจที่ควรท าอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการจัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว 
   3.4.10 ด้านเกษตรกรรม เป็นภารกิจที่สมควรท า โดยเฉพาะในองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีพื้นที่ทางการเกษตรจ านวนมาก โดยต้องจัดให้มีการส่งเสริมเกษตรกรรม ด้วยการป้องกัน
และการก าจัดศัตรูพืช รวมถึงมีการจัดหาและบ ารุงแหล่งน้ าเพื่อเกษตรกรรม 
   3.4.11 ด้านอุตสาหกรรมเป็นภารกิจที่ควรจัดท าในกรณีที่มีความพร้อม โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการส่งเสริมและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางวิชาการด้านอุตสาหกรรม 
   3.4.12 ด้านการคมนาคมและการขนส่งการสื่อสารเป็นภารกิจที่ส าคัญและควรท า
อย่างยิ่ง ได้แก่ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะต่างๆ รวมถึงการจด
ทะเบียนเรือที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ 
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   นอกจากนี้ หควณ ชูเพ็ญ (2551, หน้า 27) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจต่างๆ ที่ได้
เสนอระบุให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มักมีความซ้ าซ้อน เนื่องจากไม่ได้ระบุองค์กรที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ซึ่งท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งได้เลือกปฏิบัติเฉพาะภารกิจที่ให้ผล
ประโยชน์ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้ามากกว่าการพัฒนาในระยะยาว และหากมีการ
ระบุภารกิจที่ชัดเจนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้และเทคนิคในการด าเนินงานที่
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นต่อไป 
  3.5 อรทัย  ก๊กผล และคณะ (2552, หน้า 3-6) ได้ให้ความเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ระบุว่า รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งการจัดบริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการส่วนรวมของประชาชน โดยบริการสาธารณะที่จัดขึ้นจะมีทั้งภารกิจ
พื้นฐานที่เป็นหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน ซึ่งประชาชนไม่ต้องเสียค่าบริการ
โดยตรง และภารกิจล าดังรองลงมา เป็นภารกิจที่จัดท าเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่
ประชาชน โดยอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมได้ แต่มิใช่เป็นการสวงหาผลก าไรโดยตรง และใน
การศึกษาเกี่ยวกับ การจัดบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อค้นหาเคล็ดลับใน
การจัดท าบริการสาธารณะที่ประสบผลส าเ ร็จ และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานรางวัล
พระปกเกล้าพบว่า มีการจัดกลุ่มภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ
ไว้ดังนี ้
   3.5.1 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยถือเป็นภารกิจพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ช่วยให้ชุมชนมีความสะอาด และมีระบบจัดการขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อต้องพบกับปัญหา “ขยะล้นเมือง” การก าจัดขยะด้วยวิธีการขุดบ่อและ
ฝังกลบจึงเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และเกิดปัญหาในระยะยาวตามมาอีกหลายด้าน 
ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางจึงเป็นเร่ืองส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความส าคัญ และถือเป็นวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีความยั่งยืน และช่วยให้เกิด
ผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย 
   3.5.2 ด้านการจัดการทรัพยากรน้ า กล่าวได้ว่า การจัดการเพื่อบ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ เป็นหน้าที่ส าคัญที่กฎหมาย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการ จากปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ าซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น การจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
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ผลกระทบต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องน้อยที่สุดจึงเป็นทางเลือกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้
ความส าคัญ และเพื่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว 
   3.5.3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งได้ให้ความสนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่โดยตรง ทั้งนี้ รูปแบบในการด าเนินงานจะมีความหลากหลาย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการแนวทางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งใช้การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเป็นกลยุทธ์
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับการสร้างการมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกันก็เป็นการดึงดูด
เยาวชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อันท าให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ทั้ง
ยังเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อีกด้วย นอกจากนี้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตยังมีการ
จัดท าในรูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคมหรือการให้โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้ขาดแคลนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม โดยเฉพาะเร่ืองการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอายุที่รัฐได้มอบหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดสรร  
   3.5.4 ด้านการสาธารณสุข ถือเป็นการจัดให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการร่วมกับรัฐได้ แต่ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต่างก็มี
ความพร้อมและมีศักยภาพการด าเนินงานที่แตกต่างกัน กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กอย่างองค์การบริการส่วนต าบลนั้นเห็นได้ว่า การจัดให้บริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเป็น
เร่ืองที่สามารถท าได้ โดยให้ประชาชนในชุมชนที่เป็นอาสาสมัครด้านสาธารณสุขได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวย่อม
เป็นหลักประกันที่เชื่อได้ว่า ประชาชนในชุมชนจะได้รับการให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการยกระดับการเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์ขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้โดยสะดวก 
   3.5.5 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า วัฒนธรรมท้องถิ่น
คือ สิ่งที่บ่งบอกและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ ซึ่งพื้นที่แต่ละ
แห่งย่อมมีขนมธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป แต่ปัจจุบันชุมชนมัก
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท 
ประกอบกับกระแสวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ได้เข้ามากลืนวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
อาจท าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นในสังคมไทยหายไปในที่สุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่
มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด จึงเป็นกลไกหลักที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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ที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นไม่ให้สูญ
หายไป 
   3.5.6 ด้านการบริการประชาชน จากประเด็นการถ่ายโอนภารกิจมาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ได้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและภาระหน้าที่ในการพัฒนาและ
ให้บริการประชาชนในท้องถิ่นของตนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งต้อง
ประสบกับปัญหาในด้านการบริหารจัดการ และให้บริการแก่ประชาชนเนื่องจากไม่สามารถปรับตัว
ได้เท่าทันกับบทบาทและภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละด้าน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบาง
แห่งมีศักยภาพในการให้บริการประชาชนไม่มากนัก ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบาง
แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก รวมถึง
ประชาชนในชุมชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งมอบ และบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องปรับรูปแบบในการให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุกมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพ 
และประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
   3.5.7 ด้านการศึกษา ทุกวันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดบริการด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางและเข้มข้นมากขึ้น 
โดยเฉพาะในระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการกระจายอ านาจด้านการศึกษาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องแสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความต้องการภายในท้องถิ่น 
และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตามมาตรฐานและระบบการศึกษาของ
ประเทศ 
  3.6 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (2555) กล่าวได้ว่า การจัดท า
แนวทาง การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม มีความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีแนวทางหลักในการก ากับดูแลจากส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ซึ่งอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่ละแห่ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมแผนพัฒนาสามปี (2555-2557) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐม จ านวน 30 แห่งมาเป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ และประมวลสรุป เพื่อการ
จัดท าภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม สรุปได้ ดังนี้ 
   3.6.1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ในจังหวัดนครปฐมไว้ดังนี้ (1) การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ และการสร้างและส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา (2) การส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และงานรัฐพิธี (3) การส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทาง
ศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (4) การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
   3.6.2 ด้านเศรษฐกิจ โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ได้ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมไว้ดังนี้ 
(1) การส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และอุตสาหกรรม SME และ (2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
   3.6.3 ด้านการบริการสาธารณะ โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครปฐมได้ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครปฐมไว้ดังนี้ (1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และ  
ท่าเทียบเรือ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย (2) การพัฒนาระบบจราจร (3) การพัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา (4) การจัดท าผังเมือง
รวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และ (5) การพัฒนาแหล่งน้ า 
คูคลอง และระบบชลประทานเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร และอ่ืนๆ 
   3.6.4 ด้านสังคม โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้
ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมไว้ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ (2) การส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข        
(3) การแก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด (4) การส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมการ
สังคมสงเคราะห์ (5) การป้องกัน รักษาความสงบเรียบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
(6) การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ (7) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
   3.6.5 ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครปฐมไว้ดังนี้ (1) การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2) การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ และการป้องกันน้ าท่วม และน้ า
เสีย (3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ และขยะ (4) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิง
สุขภาพ และเชิงวัฒนธรรม 
   3.6.6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครปฐมได้ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
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นครปฐมไว้ดังนี้ (1) การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (2) การส่งเสริม
ธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ         
(3) การส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน (4) การ
ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร (5) การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอาคารสถานที่ 
(6) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น (7) การปรับปรุงและพัฒนารายได้ และ 
(8) การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน    
   3.6.7 ด้านอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์ของในแต่ละท้องถิ่น
ขณะนั้น ซึ่งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้ความส าคัญแตกต่างกันไป เช่น อบต.ตาก้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาด้านแหล่งน้ า โดยการพัฒนาดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ า และการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
และน้ าเพื่อการเกษตร อบต.ดอนพุทราให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจและการเกษตร โดยการส่งเสริม และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตพืชผลการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกษตรอินทรีย์ อบต.บางไทรป่าให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ 
โดยเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ การพัฒนาด้านเกษตรปลอดสารพิษ โดยเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย อบต.สระกะเทียมให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า โดยการปรับปรุง
ระบบน้ าประปาภายในต าบล เป็นต้น 
 จากการทบทวนแนวคิด ระเบียบข้อกฎหมาย และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าภารกิจการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุป และจัดกลุ่ม
ภารกิจที่จะน ามาใช้ในการศึกษา โดยใช้ภารกิจที่จัดท าจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐมเป็นหลัก ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ภารกิจด้าน 
แนวคิด 

ท่ีสนับสนุน 
ประเด็นส าคัญ 

ในการจัดท าภารกิจ 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2550  

การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงมีการจัดการศึกษาให้
มีมาตรฐาน อบรมและการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

หควณ ชูเพ็ญ 
 

การจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน (ศูนย์เด็กเล็ก) 
การศึกษาด้านวิชาชีพ การศึกษานอกโรงเรียน และ
การสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในพื้นที่ร่วมกับรัฐบาลกลางการส่งเสริมด้านศาสนา
และวัฒนธรรม การพัฒนาสถานศึกษา การบ ารุงรักษา
ศิลปะ โบราณสถานภูมิปัญญา และวัฒธรรมท้องถิ่น 
การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดท้องถิ่นการใช้
ประโยชน์จากสาธารณะสมบัติ 

วีระศักดิ์ เครือเทพ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาการบริหารจัดการ
เชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและเป็นจุดยืนใน
ชุมชน 

อุดม  ทุมโฆสิต 
 

การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดการศึกษา การส่งเสริม
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

อรทัย  ก๊กผล และ
คณะ 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การจัดการ
ศึกษาอบรมตามมาตรฐานและระบบการศึกษาของ
ประเทศ และการฝึกอาชีพตามความต้องการภายใน
ท้องถิ่น  

 

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมข้างต้น ท าให้
ผู้วิจัยสรุปได้ว่าภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหมายถึง การจัดบริการสาธารณะของ
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องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ส่วนรวมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบ รวมถึง
เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สามารถพิจารณาได้จาก (1) การสนับสนุน และส่งเสริมระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น (2) การจัดงานพิธีเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และวันส าคัญ (3) การ
เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมตามหลักทางศาสนาสู่ชุมชน (4) การสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
 
ตารางท่ี 3 ภารกิจด้านเศรษฐกิจ 
 

ภารกิจด้าน 
แนวคิด 

ท่ีสนับสนุน 
ประเด็นส าคัญ 

ในการจัดท าภารกิจ 
เศรษฐกิจ 

 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2550  

อบรมและการฝึกอาชีพ 

หควณ ชูเพ็ญ 
 

การจัดให้มีการบริการจัดหางาน การพัฒนาและการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ การ
ส่งเสริมธุรกิจต่างๆ ภายในท้องถิ่นการส่งเสริม
เกษตรกรรมด้วยการป้องกันและการก าจัดศัตรูพืช 
การจัดหาและบ ารุงแหล่งน้ าเพื่อเกษตรกรรม 
การส่งเสริมและให้ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 

อุดม  ทุมโฆสิต 
 

การสนับสนุนให้มีน้ าเพื่อการเกษตร การส่งเสริม 
ให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว การส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกร และกิจการสหกรณ์  การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการให้มีตลาด กิจการเกี่ยวกับการ
พาณิช การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ และ
การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 

 
 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจด้านเศรษฐกิจข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าภารกิจ
ด้านเศรษฐกิจหมายถึง การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านการประกอบอาชีพ  
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โดยเฉพาะกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งการมีระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ดีย่อม
ช่วยให้ประชาชนที่ยากจนมีจ านวนลดน้อยลง ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สูงขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ ภารกิจด้านเศรษฐกิจสามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริม และสนับสนุนให้
เกิดความเข้มแข็งในการผลิตสินค้าชุมชน (2) การสนับสนุนเพื่อยกระดับผลผลิตชุมชน (3) การเพิ่ม 
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้ชุมชน (4) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
ตารางท่ี 4  ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ  
 

ภารกิจด้าน 
แนวคิด 

ท่ีสนับสนุน 
ประเด็นส าคัญ 

ในการจัดท าภารกิจ 
การบริการสาธารณะ 

 

หควณ ชูเพ็ญ 
 

การควบคุมอาคารและก่อสร้างการจัดและพัฒนา
แหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย การจัดให้มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภค การจัดให้มีการบ ารุงรักษาไฟฟ้าหรือ 
แสงสว่าง  การคมนาคมและการขนส่งการสื่อสาร 

อุดม  ทุมโฆสิต 
 

การบ ารุงรักษาการคมนาคมทั้งทางน้ าและทางบก 
การจัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การจัดให้มี
การบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง การจัดให้มีการ
บ ารุงรักษาทางระบายน้ า การสาธารณูปโภคและ
การก่อสร้างอ่ืนๆ การสาธารณูปการการคุ้มครอง
ดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน การผังเมือง การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

 

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจด้านการบริการสาธารณะ ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสรุป
ได้ว่าภารกิจด้านการบริการสาธารณะหมายถึง การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันตามปกติที่
ประชาชนพึงได้รับจากรัฐ เช่น ประปา ไฟฟ้า ถนน ภูมิทัศน์ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดบริการสาธารณะ
ดังกล่าวย่อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นจากเดิม ส าหรับภารกิจด้านการ
บริการสาธารณะสามารถพิจารณาได้จาก (1) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ระบบคมนาคมตามความ
ต้องการของชุมชน (2) การซ่อมแซม บ ารุงรักษา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความ
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เสียหาย (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน (4) การป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะประโยชน์ และ (5) การพัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน 
 
ตารางท่ี 5 ภารกิจด้านสังคม 
 

ภารกิจด้าน 
แนวคิด 

ท่ีสนับสนุน 
ประเด็นส าคัญ 

ในการจัดท าภารกิจ 
ด้านสังคม 

 

หควณ ชูเพ็ญ 
 

การจัดให้มีการบริการสาธารณสุขและการพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและการป้องกัน
โรคติดต่อ รวมถึงการจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์และควบคุม
การฆ่าสัตว์การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
การส่งเสริมการบ ารุงการกีฬา การจัดให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจการสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

วีระศักดิ์ เครือเทพ 
 

การสาธารสุขเชิงป้องกัน และการให้บริการรักษา 
พยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 

อุดม  ทุมโฆสิต 
 

การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อการสาธารณสุข 
การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาลการสังคม
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชรา
และผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมการกีฬา 

อรทัย  ก๊กผล และ

คณะ 

การจัดให้บริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ 
การแข่งขันกีฬาการจัดสวัสดิการสังคม 

 

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจด้านสังคมข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าภารกิจ
ด้านสังคมหมายถึง การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านสังคม เช่น การจัดให้มีการ
บริการสาธารณสุขการจัดสวัสดิการเพื่อสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น โดยการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ ภารกิจ
ด้านสังคมสามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ (2) การส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการสาธารณสุข (3) การแก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด (4) การส่งเสริม สนับสนุน 
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งานสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ (5) การป้องกัน รักษาความสงบเรียบและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (6) การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  
 
ตารางท่ี 6 ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
 

ภารกิจด้าน 
แนวคิด 

ท่ีสนับสนุน 
ประเด็นส าคัญ 

ในการจัดท าภารกิจ 
สิ่งแวดล้อมและ

การท่องเที่ยว 

 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2550  

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่มีอยู่ในพื้นที่ 

หควณ ชูเพ็ญ 
 

การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การคุ้มครองดูและ
รักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการและบ าบัดน้ าเสีย และ
การรักษาระบบนิเวศน์ รวมทั้งภูมิทัศน์ของท้องถิ่น 

วีระศักดิ์ เครือเทพ 
 

การแก้ ไขปัญหาสิ่ ง แวดล้ อมและการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

อุดม  ทุมโฆสิต 
 

การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และ
ที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

อรทัย  ก๊กผล และ
คณะ 

การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทรัพยากรน้ า 

 

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวข้างต้น ท าให้
ผู้วิจัยสรุปได้ว่าภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวหมายถึง การจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทรัพยากรน้ า การรักษาความสะอาดของถนน 
ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน 
ซึ่งการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาว ทั้งนี้ ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว สามารถพิจารณาได้จาก (1) การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (2) การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ (3) การป้องกัน
น้ าท่วม และน้ าเสีย (4) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (5) การบริหารจัดการขยะ (6) การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 
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ตารางท่ี 7 ภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี  
 

ภารกิจด้าน 
แนวคิด 

ท่ีสนับสนุน 
ประเด็นส าคัญ 

ในการจัดท าภารกิจ 
การบริหารจัดการ

ที่ด ี

 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2550  

การให้สิทธิแก่ให้ประชาชนในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบริหารงานบุคคล 

หควณ ชูเพ็ญ 

 

การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น  
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วีระศักดิ์ เครือเทพ 

 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดเวทีประชาคม
การบริหารงานคลังท้องถิ่น 

อุดม  ทุมโฆสิต 

 

การสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การประสานและ 
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

อรทัย  ก๊กผล และ
คณะ 

การให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก 

 

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสรุป
ได้ว่าภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี หมายถึง การพัฒนาระบบการบริการจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อันจะท าให้ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งนี้ ภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี
สามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (2) การ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริมสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ (4) การพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ปฏิบัติงาน (6) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นให้แก่ประชาชน (7) การ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน 
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การน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

 1.  นโยบายสาธารณะ 
  ในการศึกษาเร่ืองการน านโยบายไปปฏิบัติ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกล่าวถึงนโยบาย
สาธารณะ เพราะการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนหนึ่งในการศึกษานโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็น
เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละสังคมตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้น นโยบาย
สาธารณะจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตในสังคมของประชาชน รวมถึงเป็นตัวบ่งชี้
ถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนโดยรวมอีกด้วย เห็นได้ว่า ประชาชนทุกคนล้วนแล้วแต่ต้อง
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐเสมอ (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ , 2541, 
หน้า 4) 
 นับตั้งแต่ที่มนุษย์ได้เร่ิมรู้จักรวมกันอยู่เป็นสังคมและมีการจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกันขึ้น 
เพื่อให้เกิดความสงบสุข มีความก้าวหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น มนุษย์ได้เร่ิมเรียนรู้การ
ก าหนดนโยบายต่างๆขึ้น โดยในระยะเร่ิมแรกนั้นนโยบายส่วนใหญ่จอยู่ในรูปของข้อห้าม ค าสั่ง 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนค าตัดสินของผู้มีอ านาจในยุคนั้น โดยมิได้มีการบันทึกไว้ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และในขณะเดียวกันการถ่ายทอดความรู้และวิธีการก าหนดนโยบายก็มักจะ
เป็นการถ่ายทอดเป็นการเฉพาะภายในหมู่เครือญาติของชนชั้นปกครองเท่านั้น ส่วนประชาชนทั่วไป 
และข้าทาสบริวารเป็นเพียงผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเท่านั้น ทั้ งนี้ การศึกษา
นโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ และมีหลักการที่ชัดเจนแน่นอนนั้น เร่ิมต้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1950 
ซึ่งเป็นยุคที่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงแล้วนั่นเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามาจากสาเหตุ 2 ประการคือ 
ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ. 1946 ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt ได้
อนุมัติให้สภาที่ปรึกษาการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ระดมนักวิชาการ
ด้านต่างๆ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยานักรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น เข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงานด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง นักวิชาการ
ดังกล่าวได้แยกย้ายกันกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิมของตน และได้น าเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวมาพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และ
สาเหตุประการที่ 2 คือ เกิดจากการที่มีการเรียกร้องในหมู่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ ให้หันมาสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมของรัฐบาลในการก าหนดนโยบายให้มากกว่าเดิม อาจ
กล่าวได้ว่า ผลจากสาเหตุ 2 ประการ ได้ส่งผลให้การศึกษานโยบายสาธารณะได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการมากขึ้นกว่าเดิม โดยอาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็น
ยุคขยายตัวของการศึกษานโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง โดยเห็นได้จากมีจ านวนนักวิชาการที่มีการ
ผลิตงานเขียน และงานวิจัยออกมาเผยแพร่อย่างมากมาย รวมถึงได้มีการจัดตั้งสถาบันและมีการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษานโยบายสาธารณะในมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามา
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จากสาเหตุ 2 ประการคือ ในช่วงดังกล่าวได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ในกระบวนการศึกษา  
รัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการจัดประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัย Syracuse  
มลรัฐนิวยอร์ก ที่ส่งผลให้การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเกิดแนวโน้มที่จะให้ความ
สนใจในการศึกษานโยบายสาธารณะมากขึ้นเป็นล าดับ และสาเหตุประการที่ 2 คือ เกิดจากการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในนโยบายเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม (ปี ค.ศ. 1960) ที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่
และสมาชิกสภาครองเกสส่วนหนึ่งเห็นว่า นโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งผิดพลาดที่ได้น าความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงเกียรติยศ และความเดือดร้อนมาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งท าให้เกิดการประท้วงและ
ต่อต้าน คัดค้านนโยบายนี้อย่างรุนแรงจนเกิดจลาจลขึ้นในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และส่งผลให้
ประธานาธิบดี Richard Nixon ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเดิมโดยการถอนก าลังทหารกลับประเทศ อาจ
กล่าวได้ว่า ผลจากสาเหตุ 2 ประการ ได้ส่งผลให้นักวิชาการ เกิดการตื่นตัวที่จะศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ดังเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง ได้มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการ
ศึกษาวิจัยนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะ และได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานโยบายสาธารณะที่
แยกออกต่างหากจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงได้มีการเผยแพร่แนวทางดังกล่าวไปสู่
ประเทศต่างๆ อย่างแพร่หลาย ดังที่สามารถพบเห็นกันได้โดยทั่วไป (พีรพงศ์ ร าพึงจิตต์, 2555, หน้า 
74-75) 
  1.1 ความหมาย 
  Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 14) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ 
การแสดงจุดประสงค์หรือจุดหมายปลายทางของกิจกรรมของรัฐบาลในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและเป็น
การอธิบายถึงการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  James E. Anderson (2000, p. 70) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออีกนัยหนึ่งนโยบายสาธารณะคือ แนวทางที่
รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐบาลก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั่นเอง 
  Thomas R. Dye (2002, p. 1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่รัฐบาล
เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า 
  Michael E. Kraft & Scott R. Furlong (2004, p. 4) ให้ความหมายของนโยบาย
สาธารณะว่า เป็นกิจกรรมที่รัฐด าเนินการหรือไม่ด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสังคม เช่น 
ปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาความปลอดภัยในที่ท างาน 
  ทศพร  ศิริสัมพันธ์ (2539, หน้า 4) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบายที่ถูก
ก าหนดขึ้นโดยรัฐบาล ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมาย
ภายใต้ระบบการเมืองนั้นๆ ทั้งนี้ นโยบายสาธารณะจะครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะ
กระท าหรือไม่กระท า การตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ่งสรรทรัพยากรหรือคุณค่าต่างๆในสังคม 
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กิจกรรมหรือการกระท าต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง อันเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของรัฐบาล 
  ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2540, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า 
หมายถึง กิจกรรมที่รัฐกระท าอยู่ในปัจจุบันและกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ (2541, หน้า 21-23) ได้สรุปว่า นโยบายสาธารณะมีความหมาย
ครอบคลุม ดังนี้ (1) เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า (2) เป็นการใช้อ านาจของ
รัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองค่านิยมของสังคมมีอ านาจในการก าหนดนโยบายได้แก่ 
ผู้น าทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ข้าราชการและประมุข
ของประเทศ (3) กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต้องเป็นชุดของการกระท าที่มีแบบแผน มี
เป้าหมาย และต้องกระท าให้ปรากฏเป็นจริง โดยมีผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาที่ส าคัญของสังคม        
(4) เป็นการตัดสินใจกระท าเพื่อประโยชน์ของประชาชนจ านวนมาก (5) เป็นการเลือกทางเลือกที่จะ
กระท าโดยพิจารณาทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุด (6) เป็นกิจกรรมที่ เกิดจากการต่อรองหรือ
ประนีประนอมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ (7) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ (8) เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าซึ่งอาจก่อให้เกิดผล
ทางบวกและลบต่อสังคม และเป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย 
  วรเดช  จันทรศร (2551, หน้า 43) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า เป็น
กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐจัดขึ้น หรือแผนงานหรือโครงการ หรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐหรือหน่วยงานของ
รัฐได้ก าหนดขึ้นเพื่อเจตนาในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  สรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจของรัฐบาลในการด าเนินกิจกรรม
หรือไม่ด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะ โดยรัฐบาลอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือให้
ตัวแทนเป็นผู้ด าเนินการเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน 
  1.2 กระบวนการนโยบาย 
  การศึกษาถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะนี้ กล่าวได้ว่า Harold Lasswell คือบุคคลที่
ได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะในยุคแรกๆ และยังเป็นบุคคลที่มีการศึกษา
ครอบคลุมถึงกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างชัดเจน (สิริกาญจน์  เอ่ียมอาจหาญ, 2554, 
หน้า 17) โดยในปี 1956 การศึกษาของ Harold Lasswell จะกล่าวถึงขั้นตอน (Stages) ซึ่งหมายถึง ชุด
ของขั้นตอนการแบ่งแยกและจัดล าดับ (A Set of Separate and Successive Steps)  จากจุดเร่ิมต้นของ
การก่อตัวและการตัดสินใจนโยบาย ไปถึงการประเมินผลและบทสรุปของนโยบาย  จุดส าคัญคือ 
Harold Lasswell ได้แยกแยะสิ่งที่เขาเรียกว่า 7 ขั้นตอน (7 Stages) ของกระบวนการตัดสินใจ (The 
Decision Process) ไว้อย่างชัดเจน โดยประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล (Intelligence) การ
เสนอแนะนโยบาย (Recommendation) การอนุมัตินโยบาย (Prescription) การก าหนดตัวบุคคล
ผู้รับผิดชอบนโยบาย (Invocation) การน านโยบายไปปฏิบัติ (Application) การประเมินคุณค่าของ
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นโยบาย (Appraisal) และการสิ้นสุดนโยบาย (Termination) หลังจากนั้น นักวิชาการหลายคน ก็ได้มุ่ง
ความสนใจไปยังกระบวนการนโยบายมากขึ้น  แม้ว่าหลายคนจะยอมรับถึงจุดเร่ิมต้นที่เกิดขึ้นจาก 
Harold Lasswell แต่ความพยายามในการอธิบายการศึกษาถึงกระบวนการนโยบายนั้น ก็ยังมีการ
จ าแนกขั้นตอนที่แตกต่างกัน เช่น Charles S. Bullock, James E. Anderson & David W. Brady (1983, p. 
4-9) ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการนโยบายไว้เป็น 5 ขั้นตอน กล่าวคือ การก่อตัวของปัญหา 
(Problem Formulation) วาระนโยบาย (Policy Agenda) การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation and 
Adoption) การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) และการประเมินผลนโยบาย (Policy 
Evaluation) Stella Z. Theodoulou & Matthew A. Cahn (1995, p. 86-95) แบ่งขั้นตอนของนโยบายเป็น 
6 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงประเด็นปัญหา (Problem Recognition and Issue Identification) การก าหนด
เป็นวาระนโยบาย  (Agenda Setting) การก าหนดเป็นนโยบาย (Policy Formulation) การพัฒนานโยบาย 
(Policy Adoption) การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) และการวิเคราะห์และประเมินผล
นโยบาย (Policy Analysis and Evaluation)  Thomas R. Dye (2002, p. 32-56) แบ่งกระบวนการนโยบาย
เป็น 7 ขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา (Problem Identification) การก าหนดวาระแห่งชาติ (Agenda 
Setting) การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) การอนุมัตินโยบาย (Policy Legitimation) การน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) และการ
พัฒนาปรับปรุงนโยบายและการยุตินโยบาย (Policy Revision of Termination) William N. Dunn 
(2004, p. 43-45) ได้แบ่งกระบวนการนโยบายออกเป็น 8 ขั้นตอน คือ การก าหนดวาระแห่งชาติ 
(Agenda Setting) การก่อตัวของนโยบาย (Policy Formation) การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) การประเมินนโยบาย (Policy Assessment) การ
ปรับปรุงนโยบาย (Policy Adaptation) การสานต่อนโยบาย(Policy Succession) และการยุตินโยบาย 
(Policy Termination)ซึ่งจากกระบวนการนโยบายที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนี้ ท าให้พบว่าแนวคิดดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกันในประเด็นหลักอยู่ด้วยกันหลายประเด็น โดยทั้งนี้นักวิชาการแต่ละท่านได้มีการใช้
ค าที่แตกต่างกันไป แต่มีความหมายอยู่ในขอบเขตที่ใกล้เคียงกัน  
 
  ทั้งนี้ อาจกล่าวสรุปถึงการแบ่งขั้นตอนนโยบายสาธารณะได้ 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   1.2.1 Policy Formation 
   ขั้นตอนการก่อตัวของนโยบาย (Policy Formation) จะเร่ิมต้นจากประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งก่อให้เกิดภาวะวิกฤตที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง
จนท าให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกร่วมกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาของประเทศ โดยปัญหาดังกล่าว
มักเป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ และอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
ได้อย่างมาก ซึ่ง Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 209-218)ได้กล่าวไว้ว่าในขั้นตอน
นี้อย่างสอดคล้องกันว่า การระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและตรงประเด็นจะช่วยให้รัฐบาล
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สามารถก าหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะมีกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในแง่มุมต่างๆ เป็นผู้แสดงบทบาทต่อนโยบายใน
ทิศทางต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) หมายถึง หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่รวมกัน 
มีความต้องการที่จะให้รัฐบาลสนองตอบต่อผลประโยชน์เฉพาะอย่างของกลุ่มตน ซึ่งอาจเป็นการ
ออกกฎหมาย  การก าหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ หรือ ผลประโยชน์เชิงอุดมการณ์ ได้แก่ 
(1) นักธุรกิจ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด สมาคม
ธนาคารไทย เป็นต้น (2) กรรมกร เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) เกษตรกร 
เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน สมัชชาคนจน       
(4) นักศึกษา/ปัญญาชน เช่น สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ประชาธิปไตย 
ส าหรับกลุ่มผลักดัน (Pressure Groups) หมายถึง กลุ่มบุคคล ซึ่งมีทัศนะ เป้าหมาย หรือกิจกรรมที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกลุ่มเกิดขึ้นเพื่อผลักดันทัศนะหรือประเด็นเร่ืองราวในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งโดยเฉพาะ ที่ไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะของสมาชิกกลุ่มเท่านั้น เช่น กลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่คัดค้านการสร้างเขื่อน คัดค้านอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะใช้วิธีการผลักดัน
ผ่านกระบวนการทางนโยบายเท่านั้น หากยังใช้วิธีการในลักษณะอ่ืนๆในลักษณะการกระท าการ
แบบถึงลูกถึงคน (Direct Action) อีกด้วย เช่น กลุ่ม Greenpeace ที่เอาตัวเองเข้าไปผูกกับแท่นระเบิด
นิวเคลียร์เพื่อคัดค้านการทดลองนิวเคลียร์ เป็นต้น และสุดท้ายกลุ่มอ่ืนๆ (Other Group) ซึ่ง
หมายความรวมถึง กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มชนชั้นน าในสังคม กลุ่มสื่อสารมวลชน หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่อาจเป็นได้ทั้งผู้ผลักดันและต่อต้านนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวถึง 
อาจถือได้ว่าเป็นตัวแสดงบทบาท (Actors) ที่ส าคัญในการสร้างวาระนโยบาย (Agenda Setting) โดย
จะท าการเรียกร้องความต้องการ (Demand) ของตนต่อรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงได้มีการสนับสนุน (Support) นโยบายที่รัฐบาลได้
ก าหนดขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดการน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และกลุ่มจ าเป็นจะต้องมีการ
แสดงออกถึงความคิดเห็น (Opinion) ต่อนโยบายที่ออกมานั้น เพื่อสะท้อนให้รัฐบาลผู้ก าหนด
นโยบายได้ทราบ และสามารถปรับให้นโยบายมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มที่ผลักดัน
นโยบายให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่งในขั้นตอนการสร้างวาระนโยบายนั้น อาจท าได้ใน 2 รูปแบบ คือ 
(1) การสร้างวาระนโยบายจากบนลงล่าง (Top Down) โดยมีกลุ่มคณะกรรมาธิการของสภา กลุ่ม 
ชนชั้นน า กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผลประโยชน์ เป็นผู้ที่ผลักดันให้เกิดนโยบายขึ้น (2) การสร้าง
วาระนโยบายจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) โดยมีข้อมูลความต้องการที่สะท้อนมาจากความคิดเห็น
ของเวทีสาธารณะ ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน สื่อสารมวลชน และการเรียกร้องจากกลุ่ม
ผลประโยชน์สาธารณะต่างๆ เป็นผู้ที่ผลักดันให้เกิดนโยบาย 
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   1.2.2 Policy Making 
   จากขั้นตอน Policy Formation ท าให้เห็นได้ว่า กลุ่มต่างๆ ได้น าเสนอความต้องการ 
การให้การสนับสนุน และสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายสาธารณะที่ออกมา เพื่อเป็นปัจจัย
น าเข้า (Input) ของกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะที่ส่งผ่านไปยังขั้นตอนการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ (Policy Making) ซึ่งในขั้นตอนนี้ Merilee S. Grindle (1980, p. 3-39) ได้กล่าวไว้ว่า จ าเป็น
จะต้องมีการพิจารณาทั้งตัวเนื้อหาสาระของนโยบาย (Policy Content) และบริบทของกระบวนการ
นโยบาย (Policy Context) อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อช่วยให้นโยบายเกิดความถูกต้องและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ประสบผลส าเร็จในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ William N. Dunn (2004, 
p. 15-16), Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 209-218) และ Thomas R. Dye (2002, p. 
317-318) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า การก าหนดนโยบายจ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ การจัดท าร่างนโยบาย ให้เป็นตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมาเพื่อผลักดัน
รูปแบบและแนวทางของนโยบายให้ออกมาในลักษณะที่ตนต้องการ เช่น พรรคการเมือง กลุ่มชนชั้น
น า กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น โดยกลุ่มต่างๆ จะท าการ
เรียกร้อง ต่อรอง และกดดันให้ความต้องการของตนเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภา เพื่อท าให้ออกมา
เป็นข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่ง เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติต่อไป 
   1.2.3 Policy Outcome 
   เมื่อสิ้นสุดขั้นตอน Policy Making แล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยน าออก (Output) ในขั้นตอน
ผลลัพธ์นโยบายสาธารณะ (Policy Outcome) ก็คือ ตัวนโยบายสาธารณะที่อยู่ในรูปของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือค าสั่ง ตามแต่กรณี โดยในขั้นตอนนี้ถือ
เป็นกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย (Policy Legitimating) เพื่อให้นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นมีผล
บังคับใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่ง Output ที่ได้มีความส าคัญอย่างสูงต่อความส าเร็จของการน าไปปฏิบัติ 
เพราะ Output ที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการรองรับ แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามนโยบาย เช่น การท างานของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ที่มีกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ  
ยาเสพติด ได้แก่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พ.ร.ก. ป้องกันการ
ใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.ควบคุมโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2495 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2497 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ือง
ทางอาญา พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ.1988 และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียา
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เสพติด พ.ศ. 2550 เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ William N. Dunn (2004, p. 15-16), Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984,  
p. 209-218) และ Thomas R. Dye (2002, p. 317-318) ที่ได้ถึงขั้นตอนนี้ไว้ว่า การพิจารณาในสิ่งต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย ซึ่งได้แก่ การพยากรณ์สถานการณ์ของนโยบาย การก าหนด
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ทางเลือก ตลอดจนการล าดับถึงความส าคัญของนโยบาย จะสามารถช่วย
น าไปสู่การอนุมัตินโยบายที่มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดผลส าเร็จของนโยบายได้ในระดับสูง 
   1.2.4 Policy Implementation 
   ส าหรับขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) อาจถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลส าเ ร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และอาจกล่าวได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการจัดการ เพื่อช่วย
ให้กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบนโยบาย สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของ
นโยบายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น นโยบายที่จะน าไปปฏิบัติต้องมีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย และผู้น านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงผู้ก าหนดนโยบายจ าเป็นทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความพร้อมของหน่วยงานที่จะน านโยบายไปปฏิบัติด้วย ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้
ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติจะเป็นการแปลงและแปลความหมายของเนื้อหาในนโยบายที่ได้รับจาก
รัฐบาลให้กลายเป็นแผนงาน กิจกรรม และโครงการที่สามารถปฏิบัติตามได้ โดยนโยบายของ
รัฐบาลจะถูกส่งผ่านไปยังหน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง และกรม หรือส่วนราชการ
ที่เทียบเท่า ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎกระทรวง เพื่อแปลงนโยบายดังกล่าวให้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน และผลส าเร็จของนโยบายในรูปของตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากนั้นจึงส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่ เขต และจังหวัด เพื่อแปลงแนวทางการด าเนินงาน
ให้เป็นกิจกรรมที่ชัดเจนและได้ผลงานตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานราชการส่วนกลางต้องการ โดย
มอบหมายให้ส่วนราชการของตนที่ประจ าอยู่ในระดับอ าเภอ หรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ปฏิบัติต่อไป และเมื่อผลการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงาน      
ผู้ปฏิบัติก็จะมีการประเมินผลงานและรายงานผลการด าเนินงานส่งต่อไปกลับขึ้นไปตามล าดับ 
เพื่อให้ผู้ก าหนดนโยบายรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อไป จึงกล่าวได้ว่า หน่วยงาน
ในระดับปฏิบัติมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของนโยบายดังกล่าว ส าหรับในขั้นตอนการ  
น านโยบายไปปฏิบัติอาจพบได้ว่า มีกลุ่มองค์การ และกลุ่มบุคคลจากหลายๆ ฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน องค์การอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เข้ามารับ
สัมปทานภารกิจเฉพาะด้าน ประเด็นส าคัญในการพิจารณาถึงการน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลให้
ส าเร็จ คือ การท าความเข้าใจถึงสาระส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติของแต่ขั้นตอน ซึ่งผู้ก าหนด
นโยบายต้องเข้าใจว่า ประเด็นส าคัญในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติมีความแตกต่างกัน ดังที่ Paul 
Berman (1978, p. 157-184) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติมักจะเกิดขึ้นจาก
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ โดย Paul Berman 
(1978, p. 157-184) ได้เสนอว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ ควรพิจารณาใน 2 ระดับ คือ (1) การน า
นโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro-Implementation) และ (2) การน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับจุลภาค (Micro-Implementation) โดยกล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค 
(Macro-Implementation) เป็นการแปลงนโยบายของรัฐบาลให้อยู่ในรูปของระเบียบ ค าสั่งในการ
ท างานของหน่วยงานระดับกระทรวง และกรม เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งต่อไปยัง
ผู้ปฏิบัติในระดับจุลภาค ซึ่งในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการแปลงนโยบาย
ออกเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการ และขั้นตอนในการท าความเข้าใจเพื่อให้
หน่วยงานในระดับปฏิบัติ หรือท้องถิ่นเกิดการยอมรับ (Adopt) ในแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือ
ผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับจุลภาค (Micro-Implementation) เป็นเร่ืองที่หน่วยงานระดับผู้ปฏิบัติต้องท าความเข้าใจใน
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ได้รับมาจากระดับมหภาค เพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม 
และเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งกล่าวได้ว่า นโยบายจากส่วนกลางจะถูก
น ามาปฏิบัติภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น การท าให้  
ผู้ปฏิบัติในระดับท้องถิ่นเกิดการยอมรับในเนื้อหาสาระของนโยบายจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อช่วยให้  
ผู้ปฏิบัติในระดับท้องถิ่นสามารถเข้าใจและมีการปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ตลอดจนถือเอานโยบายนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจประจ าวัน เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนระดมพลัง 
(Mobilization) เพื่อ (1) พิจารณารับนโยบาย และ (2) แสวงหาความสนับสนุนในการด าเนินการตาม
นโยบาย และขั้นตอนต่อมา คือ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Deliver Implementation) เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวให้เข้ากับนโยบายในแต่ละสภาพแวดล้อมของแต่
ละพื้นที่ และในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย และในขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนการสร้างความเป็น
ปึกแผ่นหรือความต่อเนื่อง (Institutionalization or Continuation) เพื่อช่วยให้นโยบายของรัฐบาลถูก
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับเป็นหน้าที่ประจ าวัน (Reutilizations) ของผู้ปฏิบัติ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในอนาคต     
   1.2.5 Policy Evaluation 
   เมื่อมีการน านโยบายไปปฏิบัติแล้วหน่วยงานในระดับนโยบายจะมีการจัด
ประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) อย่างชัดเจนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบาย
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ตั้งไว้  โดยอาจตรวจสอบในด้านของ               
(1) กระบวนการ (Process) ท างานตามนโยบาย (2) ผลส าเร็จที่ได้รับตามตัวชี้วัด (Output) ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รวมถึง (3) ผลลัพธ์ของนโยบาย (Outcome) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และ (4) ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อ
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ประเมินถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนโยบาย และผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) ที่
เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งผลจากการประเมินจะถูกน าไปสู่การทบทวน เพื่อด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
นโยบาย (Policy Adaptation) หรือการสานต่อนโยบาย (Policy Succession) และการยุตินโยบาย 
(Policy Termination) ตามแต่กรณี ซึ่งการประเมินผลนโยบายมักนิยมท าโดยตัวแทนของรัฐบาล 
หรือที่ปรึกษาภายนอก หรือแม้กระทั่งในเวทีสาธารณะ โดยการประเมินผลนโยบายอาจท าได้ทั้ง
ก่อนน านโยบายไปปฏิบัติ หรือภายหลังจากที่น านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จแล้ว เพื่อช่วยตรวจสอบว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด โดยการ
ประเมินผลนโยบายจะท าให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ถูกต้องส าหรับ การวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมต่อไป  
   1.2.6 Policy Revision-Termination 
   การปรับปรุงแก้ไขหรือการสิ้นสุดนโยบาย (Policy Revision-Termination) จะ
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทบทวนผลสะท้อนกลับที่ได้จากขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย เพื่อท า
การเพื่อด าเนินการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย การสานต่อนโยบาย หรือเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสิ้นสุด
นโยบาย โดยการพิจารณาให้มีการยกเลิกสิ้นสุดนโยบาย จะหมายความว่า วงจรชีวิตของนโยบายได้
จบลง ส่วนในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนั้นหมายความว่า วงจรชีวิตของนโยบายอาจมี
การเพิ่มเติมส่วนที่จ าเป็นและตัดส่วนที่ไม่ส าคัญออกไป เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หรือ
อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิมบ้างเพื่อความเหมาะสม จากการศึกษาถึงนโยบายที่ผ่านมาในหลายๆ 
กรณีจะพบว่า รัฐบาลชุดใหม่ที่ เข้ามาบริหารประเทศและไม่ได้ เป็นเจ้าของนโยบายเดิม ก็มัก
พยายามที่จะทดแทนนโยบายเดิมด้วยการก าหนดนโยบายใหม่ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
มากกว่า และบางกรณีก็ได้ยุติบางนโยบายที่เห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด ซึ่งมักเกิดจาก
แรงผลักดันบางประการ เช่น ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ การแสต่อต้านจากประชาชน และ
ผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขหรือสิ้นสุดนโยบายจึง
หมายความว่า วงจรชีวิตของนโยบายได้ยุติลง และอาจน าไปสู่การก่อตัววงจรชีวิตนโยบายใหม่ ซึ่ง 
Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 209-218) ได้กล่าวถึง สาเหตุของการที่รัฐบาลหรือ
ผู้ก าหนดนโยบายมักจะหลีกเลี่ยงการสิ้นสุดนโยบายด้วยสาเหตุหลายประการ คือ (1) เกิดการ
ต่อต้านจากประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ ที่เคยได้รับผลตอบแทนบางประการจากนโยบายเดิมที่
มีอยู่ ทั้งนี้เพราะในหลายกรณีนั้นการสิ้นสุดนโยบายย่อมหมายถึงการสูญเสียของประชาชนบาง
กลุ่ม ประกอบกับผู้ก าหนดนโยบายเองขาดแรงจูงใจทางการเมืองที่จะ ตัดสินใจในลักษณะที่จะ
กระทบต่อฐานเสียงของตนเอง (2) เกิดจากความรู้สึกเสียดายที่ได้มีการลงทุนลงแรงไปมาก
พอสมควรแล้ว จึงท าให้ไม่ต้องการที่จะสิ้นสุดนโยบายลง (3) เกิดจากข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย 
โดยเฉพาะ การยกเลิกพระราชบัญญัติอันเป็นที่มาของบางนโยบายต้องผ่านกระบวนการทางด้าน
รัฐสภาที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน รวมถึงอาจจะมีกระแสคัดค้านจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบาย
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นั้นๆ อยู่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานของตนถูกลดขนาด สูญเสียอ านาจ หรือถูกยุบเลิกโดย
ปริยาย และ (4) เกิดจากการขัดผลประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งการสิ้นสุดนโยบายบางคร้ัง อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเท่ากับเป็นการยอมรับความผิดพลาดของตนในอดีต 
 

 2.  การน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การศึกษาเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นเร่ิมต้นมาจากการศึกษาถึง
ความล้มเหลวของนโยบาย (วรเดช  จันทรศร, 2551, หน้า 76-77) ได้สรุปถึงความล้มเหลวการสร้าง
งานให้คนกลุ่มน้อยในเมือง Oakland รัฐ California โดยเมื่อประมาณกลางทศวรรษ 1960 เศรษฐกิจ
ของ United States of America อยู่ในขั้นเฟื่องฟู แต่กลับมีปัญหาความยากจน และการว่างงานของ
ชนกลุ่มน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวผิวด า ที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมือง Oakland รัฐบาลกลางเกรงว่า
ปัญหาดังกล่าวจะน าไปสู่การแบ่งแยกผิว ตลอดจนการจลาจลและการก่อความไม่สงบ ในปี  ค.ศ.
1966 รัฐบาลกลางโดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลกลาง (The Federal Economic 
Development Administration: EDA) จึงได้ก าหนดนโยบายช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยให้มีงานท า  
นโยบายนี้เมื่อเร่ิมประกาศใช้ได้รับการขานรับด้วยความชื่นชม ไม่มีกลุ่มผลประโยชน์หรือส่วน
ราชการใดคัดค้าน แต่สามปีให้หลังจากที่นโยบายถูกน าไปปฏิบัติ ปรากฏว่าการสร้างงานให้ชน
กลุ่มน้อยสามารถท าได้เพียง 50 งาน ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ถึง 2 ,950 งาน โครงการเกือบ
ทั้งหมดล่าช้า โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและโครงการก่อสร้างโรงเก็บเคร่ืองบินต้อง
ใช้เวลาถึง 4 ปี จึงจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างได้ ส่วนเงินงบประมาณมีการใช้ไปเพียงร้อยละ 13 ของ
ยอดที่ก าหนดไว้ หรือ 3 ล้านเหรียญ โดย 1ใน 3 ของงบประมาณถูกใช้ไปในการให้เงินกู้แก่นัก
ธุรกิจ อันมีผลท าให้เกิดการสร้างงานขึ้นเพียง 43 งาน และอีกส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ให้กับสถาปนิกผู้ออกแบบในโครงการสร้างถนน ซึ่งเป็นโครงการย่อยโครงการหนึ่งเท่านั้น และ
การสร้างถนนดังกล่าวก็หาได้สร้างงานให้แก่ชนกลุ่มน้อยแต่อย่างใดไม่ จากการศึกษาพบว่า วิธีการ
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ชักน าให้มีผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาอยู่ในกระบวนการ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติจ านวนมาก ท าให้เกิดความยากล าบากในการที่จะประสานกิจกรรม
การปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะเห็นพ้องต้องกันใน
เป้าหมายของนโยบาย แต่ก็มีความขัดแย้งกันอย่างมากในด้านวิธีการที่จะบรรลุนโยบาย มีระดับ
ความเร่งด่วน ที่จะบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีทัศนะและวัตถุประสงค์หลักของตนเอง แตกต่างกัน
ไป ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้แปรเปลี่ยนความส าเร็จในขั้นต้นของนโยบายมาเป็นความล้มเหลวในที่สุด  
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องของการน านโยบายไปปฏิบัติที่ชี้ให้เห็น
ถึงความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ เช่น งานของ Gross, et al. ในปี ค.ศ.1971 ที่ได้ศึกษา
ถึงการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐนิวอิงแลนด์  ช่วงปลายทศวรรษ 1960โดยครูใน
โรงเรียนถูกเรียกร้องให้สร้างนวัตกรรมเพื่อเป็น “ครูต้นแบบ” (Catalytic Role Model) โดยโรงเรียน
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จัดห้องเรียนใหม่ตามความสนใจของนักเรียนซึ่งเน้นที่กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา สาเหตุที่
เลือกกรณีศึกษานี้มาเสนอ ก็เพราะตอนเร่ิมต้นนโยบาย ฝ่ายครูเองก็ต้องการเปลี่ยนแปลง แต่พอน า
นโยบายไปปฏิบัติแล้วกลับล้มเหลวทั้งๆ ที่การต่อต้านมีต่ า กรณีศึกษาจึงบรรยายให้เห็นว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัติเกิดขึ้นในระดับต่ า และวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความล้มเหลว งานของ 
Mechling ในปี ค.ศ.1974 ที่ได้ศึกษาถึงการศึกษาการจัดอัตราก าลังแบบใหม่ในกองสาธารณสุขของ
เมืองนิวยอร์ค การจัดอัตราก าลังระบบใหม่พยายามให้จ านวนคนที่มาแต่ละวันเท่ากับปริมาณงานใน
แต่ละวัน โดยพิจารณาเป็นจ านวนสัปดาห์ที่ก าหนด ระบบนี้เร่ิมเมื่อปี ค.ศ.1968 และน าไปใช้จริงปี 
ค.ศ.1972 กรณีศึกษาสนใจบทบาทของนักวิเคราะห์ในฐานะเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agents) และติดตามดูรายละเอียดกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ แต่ก็
ซับซ้อนและใช้เวลานาน งานของ Nelkin ในปี ค.ศ.1973 ที่ได้ศึกษาถึงโครงการรักษาผู้ติดยาเสพติด
ด้วยยาเมทาโดน (Methadone) ที่เร่ิมในชุมชนเมืองนิวยอร์คตอนเหนือ ปี ค.ศ.1971 กรณีศึกษามุ่ง
ศึกษาเงื่อนไขของท้องถิ่นที่ต้องท าให้มีโครงการดังกล่าว และปัญหาที่ต้องรวมโครงการเข้ากับการ
รักษาทางจิตใจ ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย ทั้งๆ ที่โครงการมีปัญหา 
แต่ก็ถูกน าไปปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จ ผู้ป่วยจ านวน 14 คน จากทั้งหมด 51 คน มีงานท าในเวลา 1 ปี
ต่อมา อย่างไรก็ตาม การศึกษาก็ให้เหตุผลด้วยว่าท าไมโครงการจึงไม่ประความส าเร็จไปมากกว่าที่
เป็นอยู่ และท าไมจึงไม่สามารถขยายโครงการไปทั่วประเทศได้ งานของ Derthick ในปี ค.ศ.1972 ที่
ได้ศึกษาถึงโครงการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลกลางที่ใช้ชื่อว่า “เมืองใหม่ในเมือง” (New Towns In-
Town) โดยโครงการตั้งอยู่ที่เมืองต่างๆ จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ เมือง Washington, D.C. เมือง 
Lowiswille เมือง Atlanata บริเวณนอกเมือง Detroit เมือง San Antonio เมือง New Bedford เมือง 
Massachusetts และเมือง San Francisco การศึกษาโครงการดังกล่าวได้ติดตามดูความก้าวหน้าของ
งานแต่ละแห่งตั้งแต่ปี ค.ศ.1967-1971 พร้อมกับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลกลางที่ท าให้เกิดการ
ออกแบบนโยบาย ความคิดหลัก คือการน าเอาที่ดินดินรกร้างว่างเปล่าของรัฐบาลกลางที่มีอยู่ใน
เมืองไปสร้างบ้านส าหรับผู้ที่มีรายได้ต่ า ผลการศึกษาปรากฏว่าโครงการนี้ล้มเหลว มีเพียงโครงการ 
2 แห่งที่สร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านจ านวน 300 หลัง งานของ Berman & McLaughlin 
ในปี ค.ศ.1974-1978 ที่ได้ศึกษาถึงโครงการให้เงินสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลกลาง 293 
โครงการที่เร่ิมในช่วงปลายทศวรรษ 1960 โครงการทุกโครงการคิดขึ้นมาเพื่อนเปลี่ยนแปลงการ
สอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เช่น โครงการเรียนสองภาษา โครงการ
ตัวอย่าง โครงการพร้อมอ่าน หรือโครงการที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ งานวิจัยน าเสนอออกมาหลายตอน
ในระยะเวลาหลายปี มีการวิจัยส ารวจ 293 โครงการซึ่งมีผู้ตอบกว่า 3 ,000 คน และกรณีศึกษา 29 
กรณี ผลการศึกษา พบว่า มีโครงการไม่กี่โครงการที่ได้ท าต่อเน่ืองตลอด 3-5 ปี ที่รัฐบาลกลางให้ทุน 
และที่ส าคัญคือ การวิจัยชี้ให้เห็นว่ากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อ
ความต่อเนื่องมากกว่านวัตกรรมหรือปัจจัยอ่ืน งานของ Walker ในปี ค.ศ.1978 ที่ได้ศึกษาถึง
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นโยบายกระจายก าลังคนแนวใหม่ของกองดับเพลิง 5 แห่งคือ กองดับเพลิง Wilmington กอง
ดับเพลิง Trenton กองดับเพลิง Yonkers กองดับเพลิง Jersey และ กองดับเพลิง Denver การศึกษา
พบแต่ละแห่งเป็นการจัดอัตราก าลังที่ เป็นอยู่และใช้ตัวแบบนโยบายคณิตศาสตร์วิเคราะห์
อัตราก าลังเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าง าน โดยอธิบายวิเคราะห์
อัตราก าลังเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยอธิบายเหตุการณ์ที่เกิด
ในช่วงปี ค.ศ.1973-1977 ผลการศึกษาพบว่า มีบางแห่งที่ประสบความส าเร็จ ส่วนที่เหลือไม่ส าเร็จ 
พร้อมกับระบุเหตุผลทั้งหมดที่ท าให้เกิดผลลัพธ์เช่นนั้น งานของ Attewell & Gerstein ในปี ค.ศ.
1979 ที่ได้ศึกษาถึงความล้มเหลวของโครงการรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยยาเมนทาโดนในระดับ
ท้องถิ่น โดยใช้ทฤษฎีองค์การวิเคราะห์ปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติ ผลการศึกษา พบว่า 
กฎระเบียบของรัฐบาลกลางและข้อจ ากัดของท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่ท าให้การรักษาไม่ได้ผลและเกิด
ความขัดแย้งในบทบาทในการรักษาของคลีนิก ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ยากต่อการควบคุม และพบว่า
การรักษาของคลินิกได้ผลน้อยกว่าที่คิดไว้ตั้งแต่แรก งานของ Ber, et al. ในปี ค.ศ.1976 ที่ได้ศึกษา
ถึงโครงการทดลองใช้เทคโนโลยีแบบใหม่จ านวนทั้งหมด 24 โครงการ เช่น บ้านส าเร็จรูป เรือ
นิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์พลังงาน ถังขยะที่เก็บเองอัตโนมัติ ระบบขนส่งความเร็วสูง การวาดภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการควบคุมและติดตามสอดส่องบนทางด่วน และโครงการ
อ่ืนๆ ที่ส่วนใหญ่เร่ิมในทศวรรษ 1960 ผลการศึกษา พบว่า บางโครงการประสบความส าเร็จ แต่บาง
โครงการก็ไม่ประสบความส าเร็จ การศึกษาแยกโครงการแต่ละโครงการเป็นกรณีศึกษา และ
วิเคราะห์โครงการโดยรวมเพื่อระบุว่าเป็นปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ งานของ 
Lambright ในปี ค.ศ.1977 ที่ได้ศึกษาถึงการสร้างนวัตกรรม 20 เร่ืองที่เมือง Syracues และเมือง 
Rochester ในมหานครนิวยอร์ค ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1960 ถึงกลาง
ทศวรรษ 1970 ส่วนใหญ่เป็นบริการของเมือง เช่น งานดับเพลิง ต ารวจ การพัฒนาเมือง การศึกษา
และด้านอ่ืนๆ รวมถึงเทคโนโลยี เช่น การจัดท าแผนของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สถานีสู บ
น้ าย่อย ทีมควบคุมอาชญากรรม ระบบรถเมล์ โทรทัศน์ตามสาย เคร่ืองก าจัดของเสีย โปรมแกรม
ทรัพยากรและข้อมูลโรงเรียน ผลการศึกษา พบว่า หลังเร่ิมต้นอย่างจริงจังแล้ว มีนวัตกรรม 2 -3 
อย่างในที่นี้ไม่ได้รับการยอมรับ ส่วนที่เหลือพบว่าได้รับการยอมรับด้วยเหตุผลทางด้านองค์การ
และการเมือง และงานของ Yin ในปี ค.ศ.1979 ที่ได้ศึกษาถึงนวัตกรรมให้บริการท้องถิ่น 6 ประเภท
คือ คอมพิวเตอร์ช่วยงานต ารวจ การสอนด้วยโปรแกรมช่วยสอน โทรทัศน์วงจรปิด หน่วยดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน การทดสอบลมหายใจของคนเมา และกระเช้าดับเพลิง การศึกษาท าโดยรายงานจาก
ประสบการณ์ของการให้บริการภายนอกแต่ละประเภท 19 แห่ง และวิเคราะห์ผลโดยรวมจากการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการให้บริการภายนอกของที่อ่ืนๆ อีก 900 แห่ง การศึกษาพบว่า การ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นกลายเป็นมาตรฐานใหม่ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2551, หน้า 69-73) ซึ่งการด าเนินงาน
ที่ล้มเหลวในลักษณะดังกล่าวนั้น (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2551, หน้า 1) ได้ชี้ให้เห็นว่า ความล้มเหลว
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เกิดจากการที่รัฐบาลด าเนินการเพียงแต่ออกกฎหมายเพื่อรองรับนโยบาย แต่ไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นตามที่นโยบายมุ่งหวัง ซึ่งเป็นความพยายามที่ไม่ประสบความส าเร็จ ดังที่
เรียกว่า ช่องว่างของการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Gap) โดยมักเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะคือ 
(1) การไม่เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติ” (Non-Implementation)และ (2) การไม่ประสบความส าเร็จ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ (Unsuccessful Implementation)  
 จากความล้มเหลวของนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นท าให้นักวิชาการได้ตระหนักถึงสาเหตุ
ส าคัญที่ก่อให้เกิดความล้มเหลว โดยเฉพาะเร่ืองของ The Missing Link ที่เป็นตัวกลางระหว่างการ
ก าหนดนโยบาย และการประเมินผลนโยบาย ซึ่งก็คือการน านโยบายไปปฏิบัติ ( Implementation) 
โดยเห็นว่า แม้จะมีนโยบายที่ดี และผ่านกระบวนการขั้นตอนมาอย่างถูกต้อง แต่หากไม่สามารถ
น ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นโยบายนั้นก็คงไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเท่าใด
นัก ซึ่งเห็นได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติคือ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการก าหนดนโยบายกับผลลัพธ์
ของนโยบายที่จะได้รับ และหากผู้น านโยบายไปปฏิบัติเห็นว่านโยบายที่ต้องด าเนินการไม่มี
เหมาะสม ก็ย่อมจะท าให้ไม่มีการน าไปปฏิบัติ หรือปฏิบัติแบบไม่ให้ความส าคัญ ซึ่งจะท าให้เกิด
ความล้มเหลวของนโยบายตั้งแต่เร่ิมต้น และในทางตรงกันข้ามหากผู้น านโยบายไปปฏิบัติเห็นว่า
นโยบายที่ดี แต่ขาดความพร้อมและศักยภาพในการน าไปปฏิบัติแล้ว ก็ย่อมท าให้เกิดความล้มเหลว
ของนโยบาย โดยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นกัน ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร (2551 , หน้า 31) 
ได้กล่าวสรุปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติที่ผ่านมามุ่งสนใจนโยบาย
เฉพาะเร่ือง (Issues) มากกว่าการสร้างทฤษฏีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ โดยที่เป็น
การศึกษาเฉพาะเร่ือง และจุดที่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ จึงยังไม่มีกรอบทฤษฏีหรือตัวแบบที่
สมบูรณ์พอในการเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  2.1 ความหมาย 
  Jeffrey L. Pressman & Aaron B. Wildavsky (1973, p. 14) ได้ให้นิยามค าว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ระดับการเกิดขึ้นของผลของนโยบายที่คาดคะเนไว้ และการน านโยบาย
ไปปฏิบัติอาจได้รับการมองว่า เป็นกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
กับปฏิบัติการทั้งหลายที่มุ่งไปสู่การกระท าที่บรรลุผล  
  Donald S.Van Meter  & Carl E. Van Horn (1975, p. 208) ได้ให้ค านิยามว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจด าเนินนโยบายที่ ได้ก าหนดไว้
ก่อนหน้านั้นแล้ว  
  Eugene Bardach (1980, p. 9) ได้อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ
ทางการเมือง และเป็นเกมส์คล้ายกับการต่อสู้ โดยให้ค านิยามไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติคือ 
กระบวนการของกลยุทธ์ เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
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การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งเป้าหมายนี้อาจสอดคล้องหรือไปกันได้หรือไปกันไม่ได้กับ
เป้าหมายตามอาณัติ (Mandate) ของนโยบาย 
  Paul A. Sabatier & Daniel A. Mazmanian (1980, p. 538-560) ให้ค านิยามว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติคือ การน านโยบายพื้นฐานทั่วไป กฎหมาย ค าสั่งของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
หรือค าพิพากษาของศาลไปด าเนินการให้บรรลุผล 
  Susan Barrett & Colin Fudge (1981, p. 12-13) ได้ให้นิยามความหมายการน านโยบาย
ไปปฏิบัติแตกต่างจากนักวิชาการท่านอ่ืนโดยเห็นว่า การน านโยบายไปปฏิบัติจะพิจารณาเฉพาะการ
ผลักดันให้นโยบายบังเกิดผลด้านเดียวคงไม่ได้ การพิจารณาความหมายของการน านโยบายไป
ปฏิบัติควรรวมถึง การสังเกตปรากฏการณ์เป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เพื่อแสวงหาค าอธิบายว่าปรากฏการณ์หรือการกระท านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
เพราะเหตุใด ศูนย์กลาง ความสนใจ การน านโยบายไปปฏิบัติในทรรศนะนี้จะอยู่ที่ว่าอะไรคือสิ่งที่
ถูกกระท า จุดสนใจของการมองในแนวทางนี้จึงอยู่ที่การกระท าของกลุ่มของบุคคล และผู้มีหน้าที่
ก าหนดพฤติกรรมของการกระท านั้น นอกจากนั้นยังสนใจที่จะตรวจสอบระดับของการกระท าว่ามี
ความสัมพันธ์กับตัวนโยบายอย่างไร มากกว่าการตรวจสอบเพียงการคาดคะเน มุมมองการน า
นโยบายไปปฏิบัติในลักษณะนี้จะเป็นการพิจารณาขั้นตอนของการตอบสนองต่อข้อผูกพันตาม
อุดมการณ์ของนโยบายต่อการกดดันจากสภาพแวดล้อม และต่อแรงกดดันจากหน่วยงานหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่พยายามจะเข้ามามีอิทธิพล หรือควบคุมการกระท านั้น  
  E.S. Quade (1982, p. 305) ได้กล่าวถึงการน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะของ
กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผน โดยให้ค านิยามว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 
กระบวนการจัดการกับแบบแผนการน า เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามอาณัติของนโยบายเพื่อ
เคารพต่อข้อก าหนดที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ตัดสินใจไปก่อนแล้วการน านโยบายไปปฏิบัติจะเร่ิมขึ้น
ภายหลังที่ตัดสินใจยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเร่ืองนั้นๆ ไปแล้ว  
  Ernest R. Alexander (1985, p. 413) เห็นว่า การน านโยบายไปปฏิบัติคือ การน าชุดการ
ปฏิบัติซึ่งเป็นแผนการท างานที่มุ่งส่งผลไปยังผู้ที่ตั้งใจจะได้รับประโยชน์จากนโยบายเป็นการ
เฉพาะ และเป็นการปฏิบัติในภาคสนาม  
  James P. Lester & Joseph Stewart, Jr. (2000, p. 104) กล่าวว่าการน านโยบายไป
ปฏิบัต ิหมายถึง การบริหารกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยตัวแสดง องค์การกระบวนการ และเทคนิคที่
หลากหลาย เพื่อท าให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย 
  สมพร เฟื่องจันทร์ (2539, หน้า 150) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นกระบวนการเป็นผลต่อเนื่องมาจากขึ้นตอนการน านโยบายมีความต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็น
กิจกรรมที่มีการก าหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องการผลสุดท้ายเป็นเช่นไร 
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  ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2540, หน้า 87-91) ได้กล่าวถึงความหมายของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติใน 2 ประเด็นคือ (1) การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ กล่าวคือ มีความต่อเนื่อง
ไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วคร้ังชั่วคราว แล้วเลือน
หายไปไม่ใช่กิจกรรมที่ขยักขย่อน แต่ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ งแต่ละขั้นตอนมี
ความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และ (2) การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายของนโยบาย 
  จุมพล หนิมพานิช (2547, หน้า 137) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติว่า
หมายถึง การแสดงถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ของกฎหรือของนโยบายที่
เวลามีการด าเนินการจริงๆ แล้วก่อให้เกิดความส าเร็จหรือบรรลุผลได้ไม่ง่ายนัก 
  มยุรี อนุมานราชธน (2547, หน้า 208) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การ
แปลงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งอาจเป็นกฎหมายหรือค าสั่งของรัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทาง/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การจัดหา
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การวางแผนโครงการเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การออกแบบองค์การและการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนว
ทางการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้ 
  วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 3) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเร่ืองการศึกษา
ว่าองค์การที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกที่ส าคัญ
ทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แต่ไหน เพียงใดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการ
น านโยบายไปปฏิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองของความสามารถที่จะผลักดันให้การท างานของ
กลไกทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้  
  ปิยากร หวังมหาพร (2554, หน้า 18) ได้กล่าวสรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ 
หมายถึง กระบวนการการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแปลงนโยบายมาเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
นโยบายไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีการกระบวนการ
ด าเนินการ ทรัพยากรการบริหาร การจัดองค์การที่เอ้ือต่อการน านโยบายไปปฏิบัติและการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีความต่อเน่ืองเพื่อให้นโยบายนั้นบรรลุเป้าหมาย หรืออาจกล่าวได้ว่า การ
น านโยบายไปปฏิบัติเป็นเร่ืองของการบริหารนโยบายโดยหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเพื่อให้นโยบายนั้นบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  สรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการและประสาน
กิจกรรมโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินนโยบายขององค์การที่ได้ก าหนดไว้  
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  2.2 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติอาจแยกออกเป็นช่วงตามประเด็นการศึกษา
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (James P. Lester & Joseph Stewart, Jr. 2000, p. 109-116) 
   2.2.1 ยุคกรณีศึกษา (ค.ศ. 1970-1975) ในช่วงนี้เป็นการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ส าคัญอาจเป็นกรณีศึกษาเพียงกรณีเดียวหรือหลายกรณีศึกษา ในช่วงนี้มีความพยายามน้อยมากใน
การพัฒนาตัวแบบที่สามารถอธิบายความล้มเหลวหรือให้แนวทางเกี่ยวกับการบรรเทาปัญหาในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ การศึกษาในช่วงนี้ใช้ตัวแปรในการศึกษาบางคร้ังมากไปบางคร้ังน้อยไป 
ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 นักวิชาการที่สนใจศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติเร่ิมให้ความสนใจการ
พัฒนาตัวแบบมากขึ้น 
   2.2.2 ยุคการสร้างตัวแบบ (ค.ศ. 1975-1980) ในช่วงนี้เป็นการพยายามสร้างองค์
ความรู้การน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งจากตัวแบบบนลงล่าง เช่น งานของ Donald S. Van Meter & 
Van Horn, Paul A. Sabatier & Daniel A. Mazmanian, George C. Edwards และตัวแบบจากล่างขึ้น
บน เช่น งานของ Michael Lipsky เป็นต้น 
   2.2.3 ยุคการทดสอบตัวแบบ (ค.ศ. 1980-1985) ซึ่งเป็นช่วงของการน าตัวแบบ
ต่างๆ มาทดสอบเพื่ออธิบายความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ โดยใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   2.2.4 ยุคการสังเคราะห์และทบทวน (ค.ศ. 1985-ปัจจุบัน) การศึกษาในช่วงนี้เป็น
ความพยายามที่จะผสมผสานการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบจากล่างขึ้นบนและจาก
บนลงล่างเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างตัวแบบใหม่ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติในยุคแรก นักวิชาการที่พยายามสังเคราะห์และทบทวนตัวแบบ เช่น Paul A. Sabatier เป็นต้น 
  2.3 ความส าคัญ ขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   2.3.1 ความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541, หน้า 410-413) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นขั้นตอนส าคัญ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เนื่องจากความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ตัดสินใจนโยบายในการได้รับความเชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชน เป็นผลดีต่ออนาคตทางการเมือง ถ้าการน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความส าเร็จ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหา
และความศรัทธาต่อรัฐบาล ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยปฏิบัติ ในการได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้ก าหนดนโยบาย มีผลต่อการให้รางวัลและการลงโทษ เกิดความคุ้มค่าในการ
จัดสรรทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณอุปกรณ์ และเวลาในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ เกิด
ความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศให้บรรลุ เป้าหมายถึงความอยู่ดีกินดีและมีความสุขของ
ประชาชน ซึ่งอาจกล่าวถึงสาระส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติได้ดังนี ้
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   1) การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลังการก าหนดนโยบายแล้ว 
ซึ่งเป็นส่วนที่จะท าให้นโยบายด าเนินไปครบวงจร ไม่หยุดชะงัก 
   2) นโยบายสาธารณะใดก็ตามถึงแม้จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างดีตามหลักเหตุผล 
แต่หากไม่มีการน านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายนั้นก็ย่อมไร้คุณค่า หรือเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วล้มเหลว 
ก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และประเทศชาติ และย่อมส่งผลต่ออนาคตทางการเมือง
ของผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 
   3) การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการแปลงนโยบายที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมให้มีลักษณะเป็นรูปธรรม โดยแปลงจากนโยบายให้เป็นแผนงาน (Program) และโครงการ 
(Project) ซึ่งจะง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ   
   4) การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นภารกิจที่ส าคัญของฝ่ายข้าราชการประจ า เพราะ
ฝ่ายการเมืองเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และฝ่ายข้าราชการประจ าเป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
   5) การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นหลักประกันส าคัญของฝ่ายการเมืองที่ช่วยแน่ใจ
ได้ว่า นโยบายที่หาเสียงไว้จะได้รับการปฏิบัติโดยฝ่ายข้าราชการประจ า ซึ่งจะช่วยให้นโยบาย
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
   6) ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรง และทางอ้อมต่อผู้ตัดสินใจนโยบาย ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และต่อหน่วยปฏิบัติงาน 
เพราะถ้าการน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จ ผู้ตัดสินนโยบายหรือผู้ก าหนดนโยบายก็จะได้รับการ
ยอมรับ และได้รับความศรัทธาจากประชาชน และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองอีกครั้งหน่ึง 
   7) การน านโยบายไปปฏิบัติที่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ย่อมก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรไม่เกิดความสูญเปล่าในด้านการลงทุน  
   8) การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความส าคัญต่อความก้าวหน้าในการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามแผนงาน 
โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ตั้งไว้ ย่อมส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม และในทางตรง
ข้ามหากการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดความล้มเหลว ย่อมหมายถึงการพัฒนาประเทศไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงปัญหาของประชาชนก็จะไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนลดลง รวมถึงรัฐต้องสูญเสียทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
   จุมพล  หนิมพานิช (2549, หน้า 140-141) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติไว้ว่า มีความส าคัญอย่างน้อย 3 ประการดังนี ้
   1) การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของขั้นตอนภายหลังที่มีการ
ก าหนดนโยบายแล้ว ซึ่งภารกิจในขั้นตอนนี้เป็นส่วนหน่ึงที่จะท าให้กระบวนการนโยบายด าเนินไป
อย่างสมบูรณ์ครบวงจร ไม่หยุดชะงัก ในแง่ดังกล่าวการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจึงมีความส าคัญ 
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   2) จุดมุ่งหมายส าคัญของการก าหนดนโยบายสาธารณะคือ ความต้องการหรือ
ความปรารถนาที่จะได้นโยบายสาธารณะที่ถูกต้องสมเหตุสมผลละสามารถท าให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
นโยบายสาธารณะใดก็ตามที่ถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายที่ดีงามสูงส่ง มีถ้อยค าที่สวยหรู แต่ถ้าหากไม่
สามารถในการน าโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่นโยบายสา
ธารนะนั้นๆ 
   3) การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ว่า ท าอย่างไรจึงจะสามารถ
ท าให้นโยบายนั้นๆ บรรลุผลส าเร็จแทนที่จะประสบกับความล้มเหลว ทั้งนี้ เพราะถ้าหากการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ผลประโยชน์ทั้งปวงที่จะ
เกิดขึ้นย่อมตกอยู่แก่ประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้น ทุกประเทศจึงพยายามพัฒนาปรับปรุงระบบ
และวิธีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 
   2.3.2 ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   จากการศึกษาถึงขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติของ Pual Berman (1978, p. 157-
184) พบว่า ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro) และในระดับจุลภาค (Micro) ซึ่งมี
สาระส าคัญดังนี้ 
   1) ขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro) แบ่งออก
ได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางการปฏิบัติ หรืออกมาในรูป
ของแผนงาน โครงการ ซึ่งเป็นการแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ง่ายในการน าไป
ปฏิบัติในระดับจุลภาค ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความถูกต้องในการแปลงนโยบายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย (1.1) ความชัดเจนของนโยบาย  (1.2) ความ
หลากหลายในเป้าหมายของนโยบาย (1.3) ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบมี (1.4) ความร่วมมือและความจริงใจของหน่วยงานที่รับผิดชอบการน านโยบายไป
ปฏิบัติ และ (2) ขั้นตอนการยอมรับนโยบายของหน่วยงานผู้ปฏิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวยอมรับนโยบายเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง   
   2) ขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro) ประกอบ
ไปด้วย 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนของการระดมพลัง (Mobilization) ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานใน
ระดับล่างจะต้องด าเนินการใน  2 กิจกรรม คือ (1) การพิจารณารับนโยบาย และ (2) การแสวงหา
ความสนับสนุน ในกิจกรรมแรกหน่วยงานในระดับล่างจะพิจารณาว่านโยบายจากส่วนกลางมีความ
เหมาะสม มีความส าคัญเร่งด่วน ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและสามารถสนองตอบความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เพียงใด การตัดสินใจดังกล่าวถือว่าเป็นจุดส าคัญในการชี้ชะตา
หรืออนาคตของนโยบาย หากหน่วยงานในระดับล่างเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่มีความส าคัญ ไม่
เกี่ยวกับหน้าที่หลักของหน่วยงาน ความผูกพันของหน่วยงานในระดับล่างที่มีต่อนโยบายนั้นก็จะไม่
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มี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หน่วยงานในระดับล่างจะให้การยอมรับในนโยบายเนื่องจากเห็นว่าเป็น
ความส าคัญเร่งด่วนและตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน แต่ก็ไม่เป็นการประกันต่อความส าเร็จของ
นโยบายนั้นในระยะยาว ดังนั้น ในขั้นการระดมพลังนี้ กิจกรรมที่สองซึ่งเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการ
แสวงหาความสนับสนุนส่วนตัวจากสมาชิกในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลส าคัญหรือองค์การอ่ืนๆ 
จึงเป็นเร่ืองส าคัญ การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
ท้องถิ่นมาเข้าร่วมกันออกแบบหรือก าหนดโครงการของท้องถิ่นที่จะจัดท าเสียตั้งแต่เบื้องแรก มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความส าเร็จและความต่อเน่ืองให้เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติ
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) ในขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จึง
เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งในบางกรณี ผู้ปฏิบัติอาจท าการตัดสินใจ หรือก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานประจ าขึ้น หรืออาจน าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทีเห็นว่าเหมาะสมเข้ามาใช้เพื่อ
ท าให้เกิดการปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันของการท างานหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ดังนั้น 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติในระดับล่างจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
ลักษณะของการปฏิบัติหรือการให้บริการจึงไม่มีทางที่จะท าให้เป็นแบบฉบับเดียวกันได้ โดยเฉพาะ
ในนโยบายด้านการบริการสังคมผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรงด้วยแล้ว ผู้
ปฏิบัติย่อมจะมีดุลยพินิจในการบริหารอย่างมากจนผู้บังคับบัญชาไม่สามารถท าการควบคุมได้ 
ดังนั้น การสร้างความส าเร็จของการปฏิบัติให้เกิดขึ้น จึงขึ้นอยู่กับการแสวงหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือของสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ 
ในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งหน่วยงานระดับล่างยังจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของผู้
ปฏิบัติระดับล่างให้เข้ากับนโยบายอีกด้วย ทั้งนี้ รูปแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติในขั้นตอนนี้มี
3 รูปแบบ คือ (2.1) ไม่มีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Non Implementation) หมายถึง ไม่มีการปรับใช้
นโยบาย แผนงานหรือโครงการในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ (2.2) การยอมรับสภาพการ
ปฏิบัติ (Cooptation) หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบัติเหมือนกัน แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการน า
นโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน หรือข้อจ ากัดอ่ืนๆ จึงอาจจะท าให้การ
น านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานที่วางไว้แต่แรก เช่น การ
ด าเนินการนโยบายปราบปรามยาบ้าอาจไม่สามารถน าไปใช้ปราบปรามยาบ้าได้ทุกพื้นที่ เนื่องจาก
บางพื้นที่ไม่ได้มีปัญหาการแพร่กระจายของยาบ้า แต่อาจมีปัญหาการแพร่กระจายของยาเสพติด
ชนิดอ่ืน ท าให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของนโยบายที่วางไว้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้น
เป็นต้น และ (2.3) การเรียนรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ (Technological Learning) หมายถึง ไม่มี
การนน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาใช้ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ตาม เช่น 
โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล ประสบผลส าเร็จเพียงแค่มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตต าบลต่างๆ ของ
ประเทศ แต่ยังถือว่านโยบายไม่บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ เพราะยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีดั งกล่าว
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มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างแท้จริง เป็นต้นและ (3) ขั้นตอนในการสร้างความเป็น
ปึกแผ่น (Institutionalization) หรือความต่อเนื่อง (Continuation) ในองค์การ ในขั้นตอนนี้ได้
กล่าวถึงความส าเร็จหรือผลลัพธ์ในระยะยาวของนโยบายใดๆ ก็ตามจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากนโยบาย
นั้นไม่ถูกน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Continuation) โดยผู้ปฏิบัติ ถึงแม้ว่าระยะเวลานโยบายนั้นจะ
ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังคงต้องมีการน านโยบายไปปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่อง หมายความว่านโยบาย
นั้นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเป็นหน้าที่ประจ าวัน (Reutilizations) ของผู้ปฏิบัติ
ด้วย ขั้นตอนนี้จึงถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากอีกขั้นตอนหน่ึง เนื่องจากมีนโยบายเป็นจ านวน
มากที่หน่วยปฏิบัติในระดับล่างมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติแต่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น ในเวลา
ต่อมาเมื่อรัฐบาลเลิกให้ความสนใจหรือเลิกให้งบประมาณ หน่วยงานระดับล่างก็มักจะเลิกปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น ฉะนั้น การสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องต้อง
หาทางท าให้การปฏิบัติตามขั้นตอนที่สองสืบทอดมาสู่ขั้นตอนที่สาม คือการสร้างความเป็นปึกแผ่น
เชิงสถาบัน (Institutionalization) หรือความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับนโยบายนั้นให้ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในช่วงแรก ๆ ได้มีการเชิญพ่อแม่ และ
ผู้ปกครองมาช่วยกันท าอาหารกลางวันให้เด็ก ซึ่งโครงการนี้ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมานาน 
ต่อมาโรงเรียนจึงจัดต้ังแผนกโภชนาการขึ้นมาในโรงเรียน ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นเชิง
สถาบันขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือส่งผลให้เกิดอย่างต่อเนื่องนี้ อาจกล่าวได้ว่าจ าเป็นที่
จะต้องมีการศึกษากันอย่างลึกซึ้งขึ้นต่อไปทั้งในแง่ความแตกต่างกันในประเภทของนโยบาย พื้นที่ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบต่อไป 
   2.3.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   สมบูรณ์  สุขส าราญ (2550, หน้า 19-29) ได้กล่าวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติไว้ดังนี ้
   1) ฝ่ายการเมือง (บริหาร) หมายถึง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวง ที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรี อาจรวมถึงพรรคการเมือง โดยลักษณะที่เกี่ยวข้องคือ ได้รับ
ฉันทานุมัติมาจากประชาชนเข้ามาใช้อ านาจบริหาร และได้รับเลือกเพราะมีนโยบายสาธารณะ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจึง ริเร่ิมนโยบายสาธารณะมีภารกิจผลักดันให้นโยบาย
เกิดขึ้นปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยุตินโยบาย ตัวอย่างเช่น เมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จจัดจะมีการจัดท า
นโยบาย และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและประชาชน โดนนโยบายของรัฐบาลแต่ละด้านจะมีการ
แจกจ่ายไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับที่สมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 10) ได้กล่าวถึง ฝ่ายการเมืองไว้ว่า มีบทบาทที่ส าคัญมาก
ในกระบวนการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ นโยบายที่ฝ่ายการเมืองเอาใจใส่ นโยบายนั้น
จะได้รับความเอาใจใส่ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานราชการหรือองค์กรอ่ืน ๆ 
จะให้ความสนใจและถือปฏิบัติตามอย่างจริงจัง การก าหนดขอบเขตในการน านโยบายไปปฏิบัติ
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ของระบบราชการโดยการออกกฎหมายหรือก าหนดขึ้น เช่น มติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรว ง 
ตลอดจนวางระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติ ซึ่งองค์การของฝ่ายการเมือง
ที่มีบทบาทมากที่สุดคือ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรีเมื่อด าเนินการตามนโยบายไประยะหนึ่ง  ฝ่าย
การเมืองจะเป็นผู้พิจารณาว่า ควรปรับปรุงนโยบายหรือยุตินโยบาย ดังเช่น กรณีนโยบายของรัฐบาล
ที่ประกาศใช้ จะส่งผ่านหรือถ่ายทอดการถือปฏิบัติจากระทรวงไปสู่ส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อ าเภอ 
และราชการส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และ
เทศบาลฯ 
   2) ฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้ง 2 
ประเภท และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยลักษณะที่เกี่ยวข้องคือ ส.ส.คิดผลักดันความคิดของตนให้
เป็นนโยบายผ่านพรรค กลุ่ม และเมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้ว ส.ส.จะติดตามให้ออกมาเป็น
โครงการ และพยายามให้งบประมาณลงสู่จังหวัดของตนเอง เพื่อหวังผลในการขยายเสียง และเกิด
ประโยชน์อย่างอ่ืนตามมา รวมถึง ส.ส.จะมีการติดตามหน่วยราชการที่เป็นหน่วยน านโยบายไป
ปฏิบัติต้ังแต่ขั้นตอนเร่ิมต้นจนเสร็จสิ้นนโยบาย 
   3) ระบบราชการ หมายถึง หน่วยงานของรัฐทั้ งในระดับกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ ส านักงาน และในรูปของคณะกรรมการต่างๆ โดยลักษณะที่เกี่ยวข้องคือ ระบบราชการ
จะเข้ามามีบทบาทส าคัญยิ่งในกระบวนการก าหนด นโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยใน
ขั้นก าหนดนโยบาย ระบบราชการจะมีการรวบรวมวิเคราะห์ป้อนข้อมูลให้ฝ่ายการเมือง เพื่อก าหนด
เป็นแผนงานโครงการต่างๆ ซึ่งการก าหนดแผนและโครงการมักท าไว้ไว้ก่อนล่วงหน้าและมีความ
ต่อเนื่องจากแผนงาน และโครงการเดิม เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
งบประมาณประจ าปี ดังนั้น ไม่ว่าพรรคการเมืองใดขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะต้องด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการที่วางไว้และในขั้นการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น การก าหนดยุทธศาสตร์การน า
นโยบายไปปฏิบัติ ถือเป็นภารกิจหลักของระบบราชการ ทั้งนี้ ระบบราชการปราศจากคู่แข่งขัน และ
ไม่มีต้นทุน จึงไม่มีการล้ม นอกจากนี้แต่ละหน่วยงานอาจจะมีการแข่งขันกันเองเพื่อแย่งชิง
โครงการ หวงโครงการ รวมถึงมีการขยายอาณาจักรและภารกิจให้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม ระบบ
ราชการจึงมักใช้กลยุทธ์การเมืองโดยหากไม่คล้อยตามฝ่ายบริหาร ก็มักจะใช้การครอบง าฝ่าย
บริหาร ระบบราชการจึงมักมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และมักเลือกท าในเร่ืองที่ตนเองชอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับที่สมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 10) ได้กล่าวถึงระบบราชการว่า เป็นหน่วยงานของรัฐที่
ถือเป็นองค์การที่ส าคัญที่สุดในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะระบบราชการในประเทศ
ก าลังพัฒนาเนื่องจากระบบราชการเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมวิเคราะห์และเสนอข้อมูลให้ฝ่าย
การเมืองพิจารณาตัดสินนโยบาย ขณะเดียวกันระบบราชการก็เป็นหน่วยงานที่น านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ ข้าราชการผู้อยู่ในระบบราชการเป็นบุคคลผู้มีบทบาทในความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
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   4) ข้าราชการ หมายถึง บุคลากรของรัฐบาลในระบบราชการทุกระดับคือ จังหวัด 
และท้องถิ่น  โดยลักษณะที่เกี่ยวข้องคือ การเป็นกลไกที่ส าคัญของระบบราชการและรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จ ทั้งนี้ ข้าราชการแบ่งเป็น 3 ระดับคือ (1) ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวง กรม ซึ่งเป็นหัวรถจักรส าคัญในการน าและดันให้การปฏิบัติตามนโยบายราบร่ืน ล้มเหลว
หรือประสบความส าเร็จ (2) ผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งถือเป็นผู้บริหารโครงการโดยมีบทบาทส าคัญ
ในการแปลงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงสนับสนุนความต้องการของผู้บริหาร
ระดับสูงให้บรรลุผลส าเร็จ และ (3) ข้าราชการระดับปฏิบัติ ถือเป็นผู้ปฏิบัติและมีความสัมพันธ์กับ
ประชาชนมากที่สุด โดยมีบทบาทเป็นผู้ตีความในระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ตามนโยบายในกรณีเกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ ข้าราชการระดับปฏิบัติจะอยู่ห่างจากผู้บริหาร
แต่ละระดับพอควร จึงมีอิสระมากในการปฏิบัติงาน ดังนั้น หากโครงการใดไม่ถูกใจ หรือขัดกับ
ผลประโยชน์ของข้าราชการระดับปฏิบัติ ก็อาจจะไม่ปฏิบัติ หรือหากนโยบายขาดความชัดเจนจะ
มักจะตีความไปในทิศทางที่ตนได้รับประโยชน์ 
   5) NGO หมายถึง หน่วยงานภาคเอกชน เช่น ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สหภาพ
แรงงาน กลุ่มกดดัน กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มเรียกร้อง สื่อมวลชน ฯลฯ เป็นต้น โดยมีลักษณะที่
เกี่ยวข้องคือ NGO พยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการก าหนด และการน านโยบายปฏิบัติ
ในหลายๆ รูปแบบ เช่น การให้ข้อมูล การลอบบี้ การกดดัน เพื่อให้การก าหนดและการปฏิบัติตาม
นโยบายเกิดผลประโยชน์แก่ตนเอง ซึ่ง NGO บางกลุ่มอาจท าเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมก็ได้ 
เช่น การพิทักษ์ป่า การรักษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น 
   6) ผู้ได้รับผลจากนโยบาย หมายถึง ผู้ได้รับผลกระทบจากการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์จากนโยบาย โดยอาจเป็นบุคคล หรือคณะ
บุคคลภาครัฐด้วยกัน หรือภาคเอกชน และ NGO ก็ได้ โดยมีลักษณะที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ได้รับผลจาก
นโยบายในลักษณะที่ต้องการได้ประโยชน์มักจะสนับสนุนนโยบายของรัฐ แต่ส าหรับผู้เสีย
ประโยชน์มักจะท าการคัดค้าน และก่อให้เกิดขบวนการต่อรอง โดยการรวมกลุ่มเพื่อกดดันต่อรอง 
คัดค้านในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เรียกร้อง ซึ่งสอดคล้องกับที่สมชาย  สุเทศ 
(2554, หน้า 10) ได้กล่าวถึง ผู้ได้รับผลจากนโยบายว่า คือ ผู้รับบริการ (Clients) ผู้ได้รับประโยชน์ 
(Beneficiaries) หรือผู้เสียประโยชน์ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับ
ประโยชน์ ในฐานะที่เป็นบุคคลจะเป็นผู้ที่ติดต่อกับข้าราชการระดับปฏิบัติ หากผู้รับบริการหรือ
ผู้รับประโยชน์คอยรับบริการแต่ไม่มีองค์กรใดตรวจสอบการส่งมอบบริการให้แก่ประชาชนหรือ
ลูกค้า ย่อมท าให้นโยบายสาธารณะนั้นๆ เกิดปัญหาอุปสรรคในการน าไปสู่การปฏิบัติ ตรงกันข้าม
หากผู้รับบริการหรือผู้รับประโยชน์ได้รวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ บทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์เหล่านี้เมื่อใช้สิทธิเรียกร้องขึ้นมาย่อมจะมีผลกระทบต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
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มีมากขึ้น เป็นการสร้างอ านาจต่อรองกับฝ่ายการเมืองและระบบราชการให้ตระหนักถึงภารกิจของ
ฝ่ายตนเองในการปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะมากยิ่งขึ้น 
   วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 43-47) ได้กล่าวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติ สรุปได้ดังนี ้
   1) ฝ่ายการเมือง (Politics) ความส าคัญของฝ่ายการเมืองในการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติพิจารณาได้โดยจะครอบคลุมถึงระบบรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ทั้งสอง
องค์การน้ีมีความส าคัญในการก าหนดขอบเขตของการน านโยบายไปปฏิบัติของระบบราชการ การ
ก าหนดขอบเขตอาจท าได้โดยการบัญญัติกฎหมาย หรือการก าหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออก
กฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ นอกจากนี้ 
ฝ่ายการเมืองอาจจะเข้ามามีบทบาทในแง่ของการใช้อ านาจในการควบคุมเพื่อให้นโยบายนั้นมีผลใน
การปฏิบัติ และพิจารณาปรับปรุงนโยบาย โดยพิจารณาว่านโยบายนั้นควรจะยุติ  หรือควรได้รับการ
สนับสนุน หรือควรจะขยายผลต่อไป ในทางกลับกันหน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายการเมือง เพื่อให้เห็นว่าตนปฏิบัติตามนโยบายนั้นด้วยความเรียบร้อย  มี
ความส าเร็จระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และความสนับสนุนในการด าเนินงานต่อไป 
ส าหรับในประเทศไทยฝ่ายการเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดคือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ซึ่งนโยบายต่างๆ มักได้รับการริเร่ิมโดยผ่านทางเจ้ากระทรวงไปสู่
คณะรัฐมนตรี และถูกก าหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องรับเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติให้บรรลุผล ส่วนการควบคุมหรือก ากับดูแล ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมักจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ฝ่ายการเมืองมีบทบาทส าคัญมากในการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งนโยบายใดที่ได้รับ
ความสนใจจากฝ่ายการเมืองแล้ว หน่วยราชการก็มักจะให้ความสนใจ และจัดล าดับความส าคัญใน
การน าไปปฏิบัติมากเป็นพิเศษ ซึ่งท าให้โอกาสในการน านโยบายนั้นๆไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จก็
จะมีมากขึ้นตามไปด้วย 
   2) ระบบราชการ (Bureaucracy) หมายถึง หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง กรม 
หรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมประสานระหว่างสิ่งที่ฝ่ายการเมืองตัดสินใจ
กับการสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน ในขั้นตอนของการน านโยบายไป
ปฏิบัตินั้น ระบบราชการเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติโดยตรง กล่าวคือ การน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นภารกิจหลักของระบบราชการ ดังนั้น ปัญหาการขาดทุนหรือความไม่คุ้มทุน
ในการน านโยบายไปปฏิบัติจึงไม่ใช่เป็นปัญหาที่ไปสู่ความสิ้นสุด หรือจุดจบของหน่วยราชการ
เหมือนภาคเอกชน สิ่งส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติคือ การประสานงานกันระหว่างหน่วย
ราชการที่ต้องปฏิบัติร่วมกันหลายๆ หน่วยงาน เพราะถ้าการประสานงานกันดี ไม่เกิดความขัดแย้ง 
นโยบายนั้นมักมีแนวโน้มว่าจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติ แต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กัน ขาดการประสานงานที่ดี และไม่มีการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง
แล้ว นโยบายนั้นก็ย่อมไม่ประสบความส าเร็จหรือต้องพบกับความล้มเหลวได้ เห็นได้ว่า นโยบาย
ใดก็ตามหากต้องอาศัยหน่วยงานจ านวนมากเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันก็ย่อมมีโอกาสล้มเหลวได้มาก 
เน่ืองจากทัศนคติ ผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์หลักของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน 
   3) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Bureaucrats) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ความเกี่ยวข้องของข้าราชการในการน านโยบายไปปฏิบัติอาจแบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งบุคคล
เหล่านี้ต่างก็มีวัตถุประสงค์ (Goals) ค่านิยม (Values) แรงจูงใจ (Incentives) และพฤติกรรมที่
แตกต่างกันในการปฏิบัติงาน 
   4) ผู้ได้รับผลจากนโยบาย ได้แก่ ประชาชนหรือผู้รับบริการ (Clients) ซึ่งเป็นทั้งผู้
ได้รับประโยชน์หรือผู้เสียประโยชน์ หรืออาจเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ใน
นโยบายนั้นๆ ในที่นี้รวมถึงในแง่บุคคล (Individual) และกลุ่ม(Groups) ตลอดจนหน่วยงาน
ภาคเอกชน (Private Sector) ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติหากผู้รับบริการหรือผู้รับ
ประโยชน์มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในลักษณะกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) บทบาทของกลุ่ม
อาจแสดงออกมาในรูปของการเรียกร้อง การคัดค้าน การสนับสนุน ด้วยวิธีการลงประชามติ 
(Referendum) หรือการท าประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ซึ่งจะท าให้มีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น และ
อ านาจในการต่อรองกับฝ่ายการเมืองหรือระบบราชการก็จะมีมากขึ้น ประเด็นของการเรียกร้องจะ
ครอบคลุมทั้งการเรียกร้องเพื่อให้ยุตินโยบายนั้น ถ้านโยบายนั้นมีผลกระทบเชิงลบ หรือเรียกร้องให้
มีการปรับปรุงนโยบายใหม่หรือเรียกร้องเพื่อกีดกันมิให้กลุ่มอ่ืนได้มีโอกาสมารับประโยชน์จาก
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการน้ันๆ 
  2.4 ตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การศึกษาตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation Models) ซึ่งเป็น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีหลายตัวแบบด้วยกัน แต่ละตัวแบบจะชี้ให้เห็นความแต่ต่างของจุดเน้นใน
การศึกษาที่มีลักษณะหลากหลาย พบว่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกันปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลก็แตกต่างกันด้วย โดยตัวแบบที่ศึกษามีดังนี้ 
   2.4.1 ตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation Process 
Model) ของ Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) ได้ท าการทดสอบปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ  โดยพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎีที่ใช้พิสูจน์สมติฐาน
ขึ้นมา โดยประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้องจ านวน 6 ตัวแปร ดังนี ้
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   1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Policy Standards and Objectives) 
โดยกล่าวว่า องค์ประกอบพื้นฐานส าคัญในก าหนดการปฏิบัติตามนโยบายคือ มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย เพราะเป็นปัจจัยที่ก าหนดรายละเอียดของเป้าหมายนโยบาย ในบางกรณี
วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายโดยตัวของมันเองเป็นตัวการที่ช่วยให้ง่ายต่อการวัด เช่น 
จ านวนชิ้นงาน ปริมาณของผู้ได้รับการจ้างงาน ความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้
การวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายจะกระท าได้ชัดเจนเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความชัดเจนของการ
ก าหนดมาตรฐานนโยบายและความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย ในทางตรงกันข้ามหาก
วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายมีความคลุมเครือ และมีความขัดแย้งกัน ย่อมท าให้ยากต่อการ
วัด และยากต่อการน าไปปฏิบัติเพราะวัตถุประสงค์ของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติประการ
หนึ่งคือ ความต้องการทราบว่านโยบายใดประสบความส าเ ร็จหรือล้มเหลวอย่างไร การวัด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวคือ การพิจารณาระดับที่เป้าหมายและวัตถุประสงค์บรรลุผล หาก
วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายมีความชัดเจน และแสดงคุณสมบัติที่ง่ายต่อการวัด การประเมิน
คุณค่าของนโยบายก็จะกระท าได้ง่ายเช่นกัน ดังน้ัน ผู้ก าหนดนโยบายควรเลือกถ้อยค าหรือข้อความ
ในการเรียบเรียงแนวปฏิบัติและข้อก าหนด (Guidelines and Regulations) มาใช้อย่างพิถีพิถันให้
สามารถสะท้อนเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามนโยบายได้ชัดเจน 
   2) ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) โดยเห็นว่า ทรัพยากรนโยบายคือ สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่อการบริหารนโยบาย ซึ่งทรัพยากรนโยบายอาจรวมถึง เงินและสิ่งเสริมทั้ง
ปวงที่ก าหนดไว้ในแผนงาน ทรัพยากรเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม หรือช่วยให้ความสะดวกต่อ
ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ทรัพยากรนโยบายที่เป็นตัว
เงินเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะท าให้นโยบายบรรลุผล แต่การน านโยบายไปปฏิบัติมีความ
ต้องการ ทรัพยากรเสริมอื่นๆ อีกมาก  
   3) การสื่อสารระหว่างองค์กร และกิจกรรมการเสริมแรง (Inter-Organizational 
Communication and Enforcement Activities) โดยกล่าวว่า การสื่อสารระหว่างองค์การคือ การสื่อสาร
เกี่ยวกับมาตรฐานงานและวัตถุประสงค์นโยบาย เพื่อให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติแต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบแผนงาน  โครงการมีความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกัน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง การสื่อสาร
ระหว่างองค์การคือ ความต้องการให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐานและวัตถุประสงค์นโยบาย 
การสื่อสารภายในองค์การและระหว่างองค์การจึงมิใช่เร่ืองง่ายหากผู้ก าหนดนโยบายไม่สามารถเรียบ
เรียงแนวปฏิบัติที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติน าไปใช้ให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะหากข้อก าหนด
หรือแนวปฏิบัติไม่ชัดเจนอาจท าให้มีการแปลงสารเกิดขึ้นได้ง่าย หรือพร้อมที่จะเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ปฏิบัติได้ตลอดเวลา ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติให้ความส าเร็จ ควรมีกลไกและ
กระบวนการเพื่อท าความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐานงานและวัตถุประสงค์ของนโยบายระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ  
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   4) ลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of Lamenting Agencies) 
โดยลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัตินั้นถือเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่มีองค์ประกอบย่อยๆ 
หลายประการที่เป็นตัวก าหนดการปฏิบัติตามนโยบายโดยเฉพาะลักษณะโครงสร้างที่เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ ซึ่งลักษณะของหน่วยงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ประกอบด้วย (1) จ านวนคนและศักยภาพของทีมงานในหน่วยงาน (2) ระดับของการควบคุมบังคับ
บัญชาที่เป็นล าดับชั้นในการตัดสินใจและด าเนินการ (3) การสนับสนุนทางการเมือง (4) ความสามารถ
ในการยืนหยัดของหน่วยงาน (5) ระดับการสื่อสารแบบระบบเปิด (6) การเชื่อมโยงทั้งอย่างเป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการของผู้ก าหนดนโยบาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (Economic, Social and Political 
Conditions) โดยกล่าวว่า องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จะมีผลกระทบอย่างมากทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะต่อหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
   6) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ (Disposition of Implementers) ทั้งนี้ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
ตามนโยบายอาจมีได้ทั้งด้านบวกหรือด้านลบต่อนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตนได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินงาน ซึ่งอาจพิจารณาได้ใน 3 ประเด็นคือ (1) การรับรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อ
นโยบาย (2) ทิศทางในการตอบสนองต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ และ (3) ระดับการยอมรับในตัว
นโยบายของผู้ปฏิบัติ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3  Policy Implementation Process Model 
(ที่มา: Donald S. Van Meter & Carl E.Van Horn, 1975, p. 463) 
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   2.4.2 ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (The Interactions Between Factor Model) 
ของ George C. Edwards (1980, p. 147-171) ซึ่งได้กล่าวถึงการน านโยบายไปปฏิบัติว่า มีปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการคือ  
   1) การติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับ
ฝ่ายต่างๆ การสื่อข้อความมีความถูกต้องชัดเจนและตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2) ทรัพยากร ประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบาย หรืออ านาจ ในการบังคับ ข้อมูลข่าวสาร เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
น านโยบายไปปฏิบัติตลอดจนเคร่ืองมือสนับสนุนอ่ืนๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีความช านาญงานใน
เร่ืองที่จะต้องปฏิบัติ 
   3) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วย การยอมรับต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ 
   4) โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ โดยเห็นว่า โครงสร้างระบบ
ราชการที่ซับซ้อนจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย แต่ถ้าระเบียบการปฏิบัติขององค์การมี
ความซับซ้อนน้อยจะสามารถท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 4 The Interactions Between Factor Model 
(ที่มา: George C. Edwards, 1980, p. 148) 
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   2.4.3 ตัวแบบการกระจายอ านาจในการน าไปปฏิบัติ (A Model of Decentralization 
Program Implementation) ของ G. Shabbir Cheema & Dennis A Rondinelli (1983, p. 27-31) ซึ่งได้
มีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆไว้ดังนี้ 
   1) ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและทรัพยากรองค์การส าหรับการ
น าแผนงานไปปฏิบัติ เป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานและผลกระทบของ
แผนงาน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในแง่ของการ
ประสานงานระหว่างองค์การ  
   2) เงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนั้น ความเข้าใจในเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ต่อการบรรลุความส าเร็จของแผนงาน 
   3) ทรัพยากรองค์กรส าหรับการน าแผนงานไปปฏิบัติ โดยเห็นว่า องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการน าแผนงานไปปฏิบัตินั้นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งทางการเมือง การบริหาร
งบประมาณในเร่ืองของที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนงานนั้นไปปฏิบัติ 
   4) คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ เป็นเคร่ืองบ่งชี้ส าคัญในการตัดสิน
ผลงานของแผนงาน 
   5) ผลการปฏิบัติและผลกระทบของแผนงาน สามารถท าการประเมินผลการ
กระจายอ านาจได้ 2 แบบคือ การประเมินผลโดยพิจารณาจากพื้นฐานของวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ในนโยบายของรัฐบาล และการประเมินผลงานจากผลกระทบทางสังคมและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 A Model of Decentralization Program Implementation 
(ที่มา: G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli, 1983, p. 16) 
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   2.4.4 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติของ Paul A. Sabatier & Daniel A. 
Mazmanian (1980, p. 542) ได้เสนอปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับความยากง่ายของปัญหา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่มีต่อนโยบาย ได้แก่ (1) ทฤษฎีเชิงเทคนิคที่มีความ
เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และเทคโนโลยี (2) ความหลากหลายของพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย            
(3) สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายต่อประชากรทั้งหมด และ (4) ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
   2) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนด ซึ่งเป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของการน านโยบายไปปฏิบัติปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างนโยบาย ได้แก่ 
(1) ความชัดเจนและคงเส้นคงวาของวัตถุประสงค์ ท าให้สามารถน าผลการปฏิบัติที่ท าได้จริงมา
เปรียบเทียบได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ (2) ทฤษฎีที่มีลักษณะเชิงสาเหตุและผลเพียงพอ นโยบายที่ดี
ควรก าหนดขึ้นตามหลักเหตุผล เพื่อเป็นหลักประกันว่าไม่มีปัจจัยส าคัญบางประการขาดหายไปจน
ไม่สามารถใช้นโยบายนั้นเข้าแทรกแซงให้เกิดผลตามที่ต้องการได้ (3) ทรัพยากรทางการเงิน
เพียงพอ จนสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่สะดุดหยุดชะงัก (4) การบูรณาการภายใต้
สายการบังคับบัญชาและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยิ่งมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ยิ่งมี
ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานและความขัดแย้งมากขึ้น จึงควรจะมีระบบควบคุมคอยให้คุณให้
โทษกับหน่วยงานที่สนับสนุนหรือต่อต้านการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ (5) กฎการตัดสินใจของ
หน่วยปฏิบัติ ระเบียบการตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ ต้องมีหลักการที่ดี แน่นอน สอดคล้องกับ
เป้าหมาย เอ้ืออ านวยให้บรรลุเป้าหมายป้องกันการเกิดข้อพิพาทได้ (6) การสรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
และ (7) การเข้าถึงอย่างเป็นทางการโดยคนนอก 
   3) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือโครงสร้างนโยบาย ได้แก่ (1) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีแปรผัน
ไปตามเวลาและสถานที่ ท าให้เกิดความไม่แน่นอน นอกจากส่งผลกระทบถึงผลการปฏิบัติโดยตรง
แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อมิติอ่ืนๆ ในกลุ่มตัวแปรเดียวกันนี้ได้ด้วย (2) ความสนใจของสื่อมวลชนต่อ
ปัญหา (3) การสนับสนุนของประชาชน ส่งเสริมและยังยั้งในรูปของการแสดงประชามติ การออก
ข่าวผ่านสื่อมวลชน และการร้องเรียนต่างๆ (4) ทัศนคติและทรัพยากรของกลุ่มที่มีสิทธิเลือกตั้ง
สนับสนุนหรือต่อต้าน (5) การสนับสนุนจากผู้มีอ านาจอธิปไตย ซึ่งมีบทบาทในการจัดสรร
งบประมาณ ควบคุมการด าเนินงาน และแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดจากการน านโยบายไปปฏิบัติ  ถ้าไม่
เห็นด้วยกับนโยบายแล้วมักจะล้มเหลวในที่สุด และ (6) พันธะผูกพันและทักษะความเป็นผู้น าของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในหน่วยงานจะส่งผลให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย 
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   ทั้งนี้ ขั้นตอนในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาจากขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
(1) ผลผลิตนโยบาย (การตัดสินใจ) เกี่ยวกับหน่วยงานที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ (2) การปฏิบัติตาม
ของกลุ่มเป้าหมายตามการตัดสินใจนโยบาย (3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากการตัดสินใจของหน่วย
ปฏิบัติ (4) การรับรู้ผลกระทบของผู้ตัดสินใจ และ (5) การประเมินผลของระบบการเมืองเกี่ยวกับ
กฎหมายเพื่อการปรับปรุง 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 6 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(ที่มา: G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli, 1982, p. 542) 
 

   2.4.5 วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 129-146) ได้ศึกษาตัวแบบการน านโยบายไป
ปฏิบัติจากแนวคิดของนักวิชาการ และให้ความเห็นว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาใน
เร่ืองขององค์การที่รับผิดชอบนโยบาย และความสามารถในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อ
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ขับเคลื่อนกลไกที่เกี่ยวข้องให้น าไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายของนโยบายได้ประสบผลส าเร็จ 
ดังนั้น การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติในโครงการให้ดีขึ้น และได้เสนอตัวแบบการน านโยบายไป
ปฏิบัติไว้ 6 ตัวแบบ ดังนี้ 
   1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มุ่งเน้นความจ าเป็นของ
องค์การที่ต้องมีการด าเนินงานในฐานะ Rational Value Maximize ซึ่งมีพฤติกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เป็นแนวทาง เพื่อให้องค์การนั้นๆ สามารถสร้างผลงานใกล้เคียงเป้าหมาย และโครงการจะประสบ
ความส าเร็จต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน และก าหนด
มาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยงานย่อยต่างๆ ขององค์การ มีระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งระบบการให้คุณให้โทษ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 7 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล 
 (ที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 131) 
 

   2) ตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้เน้นที่สมรรถนะ
ภายใน(Internal Capacity) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารนโยบายว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนใน
ด้านต่างๆ หรือไม่อย่างไร เช่นโครงสร้างองค์การบุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกความสะดวก ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ หน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะ
ภายในค่อนข้างสูงจะมีโอกาสที่น าเอานโยบายไปปฏิบัติอย่างประสบความส าเร็จค่อนข้างมาก และ
ในทางตรงข้าม หน่วยงานที่มีสมรรถนะภายในค่อนข้างต่ าจะส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติไม่
ประสบความส าเร็จ 
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ภาพประกอบที่ 8 ตัวแบบทางด้านการจัดการ  
(ที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 134) 
 

   3) ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) ตัว
แบบนี้มองว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ ต้องเน้นปัจจัยภายในองค์การเป็น
ส าคัญ ดังนั้น จึงการเน้นที่พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะภาวะผู้น า การสร้าง
แรงจูงใจ การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน และการสร้างพันธะผูกพันยอมรับ
ร่วมกัน โดยมองว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการน าเอานโยบายไปปฏิบัติคือ การท าให้
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งและมีความส าคัญต่อการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 9 ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ  
(ที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 136) 
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   4) ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) มองว่าการใช้
อ านาจดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ (Street - Level Bureaucrat) จะมีผลกระทบโดยตรง
ต่อการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งตัวแบบนี้เชื่อว่า อ านาจไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งทางรูปนัย แต่กระจาย
ไปทั่วองค์การ สมาชิกทุกคนมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจโดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ใน
ระดับปฏิบัติการ (Street-Level Bureaucratic) จะมีผลต่อการน านโยบายปฏิบัติ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 10 ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ  
(ที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 138) 
 

   5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ซึ่งเน้นความสามารถในการเจรจา
ต่อรอง และการประนีประนอมของบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเวทีนโยบาย ซึ่งบุคคลที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะพยายามแสดงอิทธิพลของตนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดหรือเสีย
ผลประโยชน์น้อยที่สุดโดยการอ้างความชอบธรรม การโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างพลังมวลชนเพื่อ
ก่อให้เกิดแรงกดดัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองประนีประนอมแสวงหาแรงสนับสนุนจาก
ภายนอกในการน าเอานโยบายไปปฏิบัติกับบุคคลฝ่ายต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 



 74 

 
 
ภาพประกอบที่ 11 ตัวแบบทางการเมือง (ที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 140) 
 
   6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integration Model) ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่รวบรวมจาก
แนวคิดของทั้ง 5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จทั้งในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับ ส่วนตัว
แปรอิสระที่น ามาพิจารณา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ สมรรถนะขององค์กร ประสิทธิภาพในการ
วางแผนและควบคุม ภาวะผู้น าและความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอก 
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ภาพประกอบที่ 12 ตัวแบบเชิงบูรณาการ  
(ที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 144) 
 
  2.5 ปัจจัยของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   การศึกษาถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัตินั้น ถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะด้วย ซึ่งจากการศึกษาตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติในหัวข้อที่ผ่านมาจะพบว่า มีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกัน และส่งผลต่อการบรรลุผลส าเร็จของนโยบายในหลายปัจจัย ดังนั้น ในการศึกษา
ปัจจัยของการน านโยบายไปปฏิบัติจะเป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ และปัจจัยส าคัญที่
เกี่ยวข้องทั้งที่ปรากฏในตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดของนักวิชาการที่ได้มีการกล่าวถึง 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาปรับใช้ในงานวิจัยเร่ืองนี้  
   2.5.1 Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติที่กล่าวถึงในตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติว่า 
ประกอบด้วย 6 ตัวแปรคือ (1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย (2) ทรัพยากรนโยบาย (3) การ
สื่อสารระหว่างองค์กร และกิจกรรมการเสริมแรง (4) ลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ     
(5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และ (6) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ  
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   2.5.2 George C. Edwards (1980, p. 147-171) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ในตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ 4 ประการ ประกอบด้วย (1) การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนด
นโยบายกับฝ่ายต่างๆ การสื่อข้อความมีความถูกต้องชัดเจนและตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(2) ทรัพยากร ได้แก่ จ านวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ที่จะปฏิบัติตามนโยบาย หรือ
อ านาจ ในการบังคับ ข้อมูลข่าวสาร เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ตลอดจนเคร่ืองมือสนับสนุนอ่ืนๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญงานในเร่ืองที่จะต้องปฏิบัติ     
(3) ทัศนคติของนักปฏิบัติ ได้แก่ การยอมรับต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ (4) องค์การที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ ได้แก่ขนาดและความสลับซับช้อนของโครงสร้างองค์การ มาตรฐานและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งจ านวนองค์การที่เข้ามารับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   2.5.3 Michael Lipsky (1980, p. xi-xvi) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าของข้าราชการแต่ละคน 
และเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในการท างาน ซึ่งข้าราชการระดับปฏิบัติงานจะเผชิญกับปัญหาความไม่
พร้อมของทรัพยากร เวลา ที่มีอยู่อย่างจ ากัด และการถูกกดดันเพิ่มเติมจากการควบคุมของผู้บริหาร
ระดับสูง การน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ข้าราชการระดับล่างที่จะเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าวอย่างไร 
   2.5.4 Paul A. Sabatier & Daniel A. Mazmanian (1980, p. 481-504) ได้เสนอปัจจัย
ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ในตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
(1) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับความยากง่ายของปัญหา มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือ (1.1) ปัญหาเชิงเทคนิค 
(1.2) ความแตกต่างของพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (1.3) สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายเมื่อเทียบกับ
ประชากรทั้งหมด และ (1.4) ขอบเขตของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (2) กลุ่มตัว
แปรเกี่ยวกับสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างของการน านโยบายไปปฏิบัติ มีตัว
แปรที่เกี่ยวข้องคือ (2.1) วัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนและแน่นอน (2.2) ความสอดคล้องกับทฤษฎี
เชิงสาเหตุและผล (2.3) การจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น (2.4) การบูรณาการล าดับชั้นการบริหารทั้ง
ภายในและระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (2.5) การเลือกสรรผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และ 
(2.6) โอกาสในการเข้าถึงโครงการโดยบุคคลภายนอก (3) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือ (3.1) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี (3.2) การสนับสนุนจากสาธารณชน (3.3) ทัศนคติและทรัพยากรของกลุ่มเป้าหมาย
ในเขตเลือกตั้ง (3.4) การสนับสนุนจากผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย และ (3.5) ความผูกพัน
และทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และ (4) ขั้นตอนในกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  พิจารณาจากขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (4.1) ผลผลิตนโยบาย (การตัดสินใจ) เกี่ยวกับ
หน่วยงานที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ (4.2) การปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมายตามการตัดสินใจ
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นโยบาย (4.3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากการตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ (4.4) การรับรู้ผลกระทบ
ของผู้ตัดสินใจ และ (4.5) การประเมินผลของระบบการเมืองเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการปรับปรุง 
   2.5.5 Robert T. Nakamura & Frank Smallwood (1980, p. 7-10) กล่าวว่าเงื่อนไข
ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย (1) ความชัดเจนใน
เป้าหมายของนโยบาย (2) วิธีการที่ก าหนดเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย (3) ผู้ก าหนดนโยบาย (4) ผู้ที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ (5) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย (6) กลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ และ (7) 
โครงสร้างและระเบียบของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
   2.5.6 G.D. Brever & P. Deleon (1983, p. 265-274) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไป
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ (1) แหล่งที่มาของนโยบาย (Source 
of Policy) โดยทั่วไปนโยบายอาจมีที่มาหรือผ่านกระบวนการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
จนกระทั่งปรากฏเป็นนโยบายในหลายลักษณะ เพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ตามที่
ปรารถนา โดยอาจจ าแนกให้เห็นชัดเจนได้ดังนี้ (1.1) การแถลงการณ์หรือค าสั่งของฝ่ายบริการ โดย
นโยบายจะอยู่ในรูปแบบของประกาศแถลงการณ์หรือมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหา
สาธารณะ (Public Problems) ซึ่งเป็นผลผลิต (Outputs) ของระบบการเมืองที่มีผลโดยชอบด้วย
กฎหมาย (Legality) ในการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปปฏิบัติให้ปรากฏผล (1.2) 
เนื้อหาหรือรายละเอียดในกฎหมาย ซึ่งเน้ือหาสาระของกฎหมายจะครอบคลุมวัตถุประสงค์กฎหมาย 
มาตรการในการด าเนินการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย รวมทั้งบทลงโทษต่อผู้ละเมิด
หรือฝ่าฝืนกฎหมาย การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้จะมี
ความเป็นไปได้สูง ถ้าหากเนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมายมีข้อบกพร่องน้อยและสอดคล้องกับ
เงื่อนไขในการน าไปปฏิบัติ (1.3) ความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ในการ
ประกาศใช้กฎหมาย กล่าวคือ นโยบายที่ได้การสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยให้ฝ่ายบริหาร
สามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้เป็นผลส าเร็จในระดับสูง (2) ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of 
Policy) นโยบายที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะท าให้มาตรการในการน าไปปฏิบัติมีความชัดเจนตาม
ไปด้วย เพราะช่วยให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบาย และด าเนินการได้
สอดคล้อง และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (3) การสนับสนุนนโยบาย (Support for 
Policy) โดยพิจารณาจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในกลุ่มของนักการเมืองที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ หรือผู้มีอ านาจจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงกลุ่มภายนอกรัฐบาลที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายด้วย 
ได้แก่ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ และสาธารณชนทั่วไปซึ่งกลุ่มเหล่านี้คือ กลุ่มที่จะช่วย
สนับสนุนหรือคัดค้าน ต่อต้านนโยบายที่จะน าไปปฏิบัติ และการสนับสนุนนโยบายยังรวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย (4) ความซับซ้อนใน
การบริหารงาน (Complexity of Administration) โดยอาจกล่าวได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติมี
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ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างทางการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนั้น โครงสร้างทางการ
บริหารงานจึงควรเอ้ือต่อการบรรลุผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งในมิติของแนวราบ 
(Horizontally) และแนวดิ่ง (Vertically) และยิ่งมีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการน านโยบายไป
ปฏิบัติมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งท าให้กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นตาม
ไปด้วย โดยเฉพาะในมิติของการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (5) สิ่งจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติ 
(Incentives for Implementers) โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติจะสามารถช่วย
กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายได้ในระดับสูง อย่างไรก็
ตามจะพบว่าหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ไม่ยอมศึกษาท าความเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งจูงใจส าหรับผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และ (6) การจัดสรร
ทรัพยากร (Resource Allocation) ซึ่งกล่าวได้ว่า ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับสูง และอาจกล่าวได้ว่า ถ้าการน านโยบายไปปฏิบัติขาดแคลน
ทรัพยากรในการด าเนินงานจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เร่ิมต้นลงมือปฏิบัติ ดังนั้น 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องได้รับกรจัดสรร และสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่าง
เพียงพอเพื่อป้องกันมิให้การน านโยบายไปปฏิบัติต้องประสบความล้มเหลว 
   2.5.7 G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli (1983, p. 27-31) ได้ก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ไว้ตัวแบบการกระจายอ านาจในการน าไปปฏิบัติดังนี้ (1) 
ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและทรัพยากรองค์การส าหรับการน าแผนงานไป
ปฏิบัติ (2) เงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม (3) ทรัพยากรองค์กรส าหรับการน าแผนงานไปปฏิบัติ (4) 
คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ (5) ผลการปฏิบัติและผลกระทบของแผนงาน  
   2.5.8 Malcolm L. Goggin, Bowman, Ann O' M, James, P Lester & O' Toole. Laurence 
J. (1987, p. 208-215) เห็นว่าการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติเป็นภาระหน้าที่ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ให้แก่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ โดยนโยบายเกิดจากผู้ก าหนดนโยบายในระดับรัฐบาลกลาง มลรัฐ 
หรือท้องถิ่น ทั้งนี้ การตัดสินใจในนโยบายดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามหลักเหตุผลเสมอไป แต่ขึ้นอยู่
กับการเจรจาต่อรองทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น ปัจจัยหรือ
เงื่อนไขของการน านโยบายไปปฏิบัติจึงตั้งอยู่ภายใต้ฐานคติของตัวแปรทั้งระดับ Top-Down และ 
Bottom-Upประกอบด้วย (1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1.1) การชี้น าและข้อจ ากัดของรัฐบาลกลาง (1.2) 
การชี้น าและข้อจ ากัดของรัฐบาลท้องถิ่น (2) ตัวแปรแทรกซ้อน ได้แก่ (2.1) ผลการตัดสินใจของรัฐ 
(2.2) ความสามารถของรัฐ และ (2.3) ข้อมูลย้อนกลับหรือการออกแบบนโยบายใหม่ และ (3) ตัว
แปรตามคือ การน านโยบายไปปฏิบัติ  
   2.5.9 Sebling R. Robert (1987, p. 505-523) ได้กล่าวถึงความส าเร็จของการน า
นโยบายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไปปฏิบัติ อันเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารอย่างหนึ่งซึ่ง
พิจารณาได้จากตัวแปรหรือปัจจัยที่ส าคัญ 6 ตัวแปรคือ (1) ระดับของการแลกเปลี่ ยนที่เกิดจากการ
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ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานและความเห็นพ้องระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (2) ระดับของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานที่ลงทุนระหว่างกัน (3) สัดส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยงานซึ่ง
เท่ากับระดับความเป็นอิสระในความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ (4) ความเป็นมาตรฐานซึ่งจะเกิดขึ้น
ได้ ถ้าหากทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะก าหนดรูปแบบของกระบวนการด าเนินงานที่จะต้องแลกเปลี่ยน
กันเป็นรูปแบบเดียวกัน (5) รูปแบบของการสื่อสารระหว่างกัน และ (6) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   2.5.10 ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2540, หน้า 101) ได้รวบรวมปัจจัยที่ก าหนด
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) ลักษณะของนโยบาย ซึ่ง
ได้แก่ ประเภทของนโยบาย ผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับค่านิยมที่มีอยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
และความต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบาย ความเป็นไปได้ในการทดลองปฏิบัติ 
และความเห็นผลได้ของนโยบาย ตลอดจนคุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนหลัง (2) วัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ซึ่งประกอบด้วย ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องต้องกันของวัตถุประสงค์
ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้ความส าเร็จของนโยบายและความเที่ยงตรงของ
ข่าวสารที่มีไปยังผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (3) ความเป็นไปได้ทางการเมือง ตัวแปรที่มีส่วนในการ
ส่งผลกระทบถึงความเป็นไปได้ทางการเมืองของนโยบาย คือ การเจรจาระหว่างรัฐบาลและเอกชน 
ความสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อกลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพล และ
ความสนับสนุนจากกลุ่มชนชั้นน า สื่อมวลชน และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (4) ความเป็นไปได้
ทางเทคนิคหรือทฤษฎี หมายถึง การร่างนโยบายข้อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ของผู้น านโยบายปฏิบัติ รวมไปถึงความเชื่อได้ทางทฤษฎีว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
หรือไม่ (5) ทรัพยากร หมายถึง ความเพียงพอของทรัพยากร ประกอบด้วย การสนับสนุนทาง
การเงิน ก าลัง และคุณภาพของบุคลากรที่น านโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยทางด้านบริการอ่ืนๆ ให้
เพียงพอที่จะใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติหรือไม่ (6) ลักษณะของหน่วยงานที่จะน านโยบายไป
ปฏิบัติ ประกอบด้วย ประเภทหน่วยงานโครงสร้าง ล าดับชั้นในการบังคับบัญชา ความสามารถของ
ผู้น า ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย ล าดับชั้นการสื่อสารแบบเปิด (7) ทัศนคติของ
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย ผลกระทบซึ่งมีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ความขัดแย้งที่มีต่อค่านิยมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ผลกระทบที่มีต่ออ านาจศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และ (8) ความสัมพันธ์
ระหว่างกลไกต่างๆ ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย จ านวนงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนจุด
ตัดสินใจ ความสัมพันธ์ดั้งเดิมระหว่างหน่วยงาน และการแทรกแซงของหน่วยงานในระดับบน 
   2.5.11 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติว่ามี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) แหล่งที่มาของนโยบาย (Source of Policy) ประกอบด้วย 
(1.1) แถลงการณ์หรือค าสั่งของฝ่ายบริหาร (1.2) เนื้อหาหรือรายละเอียดในกฎหมาย (1.3) ความ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการประกาศใช้กฎหมายที่ถือว่าเป็นนโยบายส าคัญ
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ของรัฐบาลนั้น (1.4) ข้าราชการระดับสูง ผู้มีหน้าที่ในการริเร่ิมการก่อรูปนโยบายและการพัฒนา
ทางเลือกนโยบาย (1.5) การพิจารณาและการวินิจฉัยของศาล ค าพิพากษาถือเป็นที่สิ้นสุด และคือ
นโยบายสาธารณะที่ส าคัญของทุกสังคม (2) ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of Policy) ทั้งนี้ 
ความชัดเจนของนโยบายถือเป็นรากฐานส าคัญส าหรับความมุ่งหมายของนโยบายทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติมี
ความสอดประสานกัน และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ขึ้นอยู่กับ (2.1) การระบุสภาพปัญหาของนโยบายอย่างครบถ้วน (2.2) การก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน (2.3) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหา 
และ (2.4) การประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม (3) การสนับสนุน
นโยบาย (Support for Policy) ทั้งนี้ การสนับสนุนทางการเมืองที่มากพอเป็นสิ่งจ าเป็น แต่มิใช่
เงื่อนไขที่เพียงพอส าหรับการที่จะน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ โดยปัจจัยที่น ามา
ประกอบการพิจารณาเร่ืองการสนับสนุนนโยบาย ได้แก่ (3.1) ระดับความสนใจของผู้ริเร่ิมนโยบาย  
(3.2) ระดับความสนใจของกลุ่มผลประโยชน์ (4) ความซับซ้อนในการบริหาร (Complexity of Administration) 
ทั้งนี้ การน านโยบายไปปฏิบัติในมิติของการประสานงานระหว่างองค์การต่างๆ แต่ละองค์การอาจ
มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ส่วนตัวเข้าไป ท าให้นโยบายมีการเบี่ยงเบนไปจากเดิม และเพื่อให้มั่นใจว่า
โครงการต่างๆถูกน าไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการประเมินผลโครงการ การก าหนด
เป้าประสงค์ และการพิจารณาเร่ืองปัจจัยกระตุ้นและสิ่งจูงใจของผู้น านโยบายไปปฏิบัติด้วย ซึ่งจะ
ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
จึงต้องหลีกเลี่ยงลักษณะที่มีความซับซ้อนสูง หรือมีสายบังคับบัญชายาวเกินไป เพราะจะส่งผลต่อ
การบิดเบือนวัตถุประสงค์ของนโยบาย (5) สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ (Incentives for Implementers) โดย
ในประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างานและปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที่จะ
ท างานให้ส าเร็จ ซึ่งระบบราชการไทยขาดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ือง “สัญญาณด้านการตลาด” ท า
ให้ล าบากในการที่จะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งจูงใจ รางวัล หรือการลงโทษส าหรับผู้ที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ  และ (6) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งในทุกสังคมมีทรัพยากรอย่างจ ากัด การ
ใช้ทรัพยากรต้องค านึงถึงการจัดล าดับความส าคัญของแผนงานและโครงการ รวมถึงกลยุทธ์ในการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ผู้ก าหนดนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติต้อง
ตระหนักถึงประโยชน์หรือต้นทุนที่ไม่ได้คาดไว้ หรือที่เรียกว่า “ผลกระทบภายนอก” ด้วย 
   2.5.12 จุมพล  หนิมพานิช (2549, หน้า 152)  ได้กล่าวถึง การน านโยบายไปปฏิบัติ
มีปัจจัยส าคัญ 5 ปัจจัยคือ (1) ระบบสื่อสาร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าจะต้องท าอะไรบ้างการสั่งงาน ตลอดจนค าสั่งต่างๆ จะต้องสั่งให้ตรง
จุด ตรงหน่วย และที่ส าคัญคือ จะต้องมีความชัดเจนคงเส้นคงวา และไม่ขัดแย้งกับค าสั่งอ่ืนในระดับ
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เดียวกัน จึงจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติก้าวหน้าไปด้วยดี (2) ทรัพยากรและอ านาจในการ
จัดสรรหรือแบ่งปันทรัพยากร ได้แก่ อัตราก าลังและความรู้ความสามารถของบุคลากร ข่าวสาร
ข้อมูล ตลอดจนอ านาจในการสั่งการที่ต้องมอบให้กับผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (3) ลักษณะของ
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ โดยพิจารณาว่ามีลักษณะของการเมืองภายในองค์การหรือไม่ มี
การแข่งขันระหว่างหน่วยงานเพื่อขยายอาณาจักรในลักษณะอย่างไร และมีผลประโยชน์ในการ
ด าเนินงานมากน้อยเพียงใด (4) มาตรฐานของระเบียบวิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรฐาน
เหล่านี้อาจเป็นประโยชน์งานประจ าแต่อาจขัดแย้งต่อภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมาย (5) การติดตาม
ผล เพื่อให้ผู้ก าหนดนโยบายทราบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรร
อย่างไรเกิดขึ้นบ้าง รวมถึงต้องหามาตรการในการป้องกัน แก้ไข และปรับปรุงวิธีการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้ดีขึ้นในลักษณะใดได้บ้าง 
   2.5.13 วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ได้ประมวลตัวแบบการน านโยบาย
ไปปฏิบัติเพื่อน ามาสรุปเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
จ านวน 12 ปัจจัย ดังนี้ (1) ปัจจัยด้านนโยบาย ประกอบด้วย (1.1) ความแตกต่างในประเภทของ
นโยบาย  (1.2) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนโยบาย (1.3) ความสามารถของนโยบายในการ
ก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน  (1.4) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย 
(1.5) มีทฤษฎีที่เหมาะสมรองรับ (1.6) ความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (1.7) 
ความสอดคล้องกับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง (1.8) ความสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (1.9) การก าหนดตัวชี้วัดและมาตรฐานของการบรรลุผลส าเร็จไว้อย่างชัดเจน (1.10) 
การปฏิบัติตามนโยบายสามารถท าให้เกิดการบรรลุผลตามเป้าหมาย และ (1.11) การน านโยบายมา
ทดลองใช้ในกลุ่มเป้าหมายบางส่วน ทั้งนี้ ปัจจัยด้านนโยบาย ก่อนมีการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ
ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบก่อนว่านโยบายนั้นสามารถช่วยให้มีการก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน
ได้หรือไม่ นโยบายมีความชัดเจนเพียงใด สามารถท าให้ผู้ปฎิบัติเข้าใจได้ตรงกันหรือไม่ นโยบาย
นั้นสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใด (2) ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน (การสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ) ประกอบด้วย (2.1) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน (2.2) ความสอดคล้องของโครงการที่มีต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย (2.3) หลักวิธีการปฏิบัติงานเข้าใจง่าย (2.4) การก าหนดกฎระเบียบการ
ปฏิบัติงาน (2.5) การก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัล และ (2.6) การจัดสรรอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ 
ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานผู้บริหารต้องตรวจสอบว่านโยบายสามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนงานหรือโครงการแล้ว มีความสอดคล้องกันหรือไม่ มีการก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนหรือไม่หรือสามารถก าหนดกฎระเบียบเพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจมากน้อง
เพียงใด (3) ปัจจัยด้านทรัพยากร ประกอบด้วย (3.1) ความพอเพียงของทรัพยากรทางการเงิน (3.2) 
ความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานที่  (3.3) ความเหมาะสมของการ
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จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน และ (3.4) การกระจายทรัพยากรไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ปัจจัยด้าน
ทรัพยากร ผู้บริหารควรตรวจสอบว่าทรัพยากรที่นโยบายได้ก าหนดไว้มีปริมาณเท่าใด มีความ
พร้อมของทรัพยากรตั้งแต่วันแรกหรือไม่ จะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรจึงจะท าให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือควรมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ อะไรบ้างที่ต้องใช้ใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ (4) ปัจจัยด้านองค์การหรือหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
(4.1) ลักษณะโครงสร้างองค์กร (4.2) ความสามารถในการยืนหยัดขององค์กร (4.3) ความซับซ้อน
ของปฎิสัมพันธ์และเครือข่ายภายในองค์การ (4.4) ความยืดหยุ่นของการปฏิบัติงาน (4.5) 
กฎระเบียบในการด าเนินงานขององค์การ (4.6) จ านวนบุคลากร (4.7) ลักษณะของกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ (4.8) สมรรถนะในการน านโยบายไปปฏิบัติในอดีต  (4.9) ความเป็น
ทางการของปฎิสัมพันธ์ภายในองค์การและการประสานงาน (4.10) ระบบการสื่อสารที่เป็นแบบเปิด 
(4.11) ลักษณะการเรียนรู้ขององค์การ และ (4.12) การก าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 
ปัจจัยด้านหน่วยงานและองค์การที่ รับผิดชอบ จะต้องตรวจสอบว่านโยบายที่ให้นั้นมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่และภารกิจหลังของหน่วยงานหรือไม่ กระบวนการการปฏิบัติงานและการ
ติดต่อสื่อสารของหน่วยงานมีความยืดหยุ่นทั้งภายในและภายนอกหรือไม่ (5) ปัจจัยด้านงานบริหาร
และผู้ก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย (5.1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (5.2) ทักษะและความเข้าใจด้าน
การบริหารงานอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร  (5.3) ความซับซ้อนของกระบวนการตัดสินใจ (5.4) การ
สนับสนุนของผู้บริหาร (5.5) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (5.6) ระดับความเข้าใจในสภาพความเป็น
จริงในการให้บริการของผู้บริหารหรือผู้ก าหนดนโยบาย (5.7) ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงาน (5.8) การสร้างให้เกิดความผูกพันต่อสมาชิกในองค์การด้วยกัน และ (5.9) 
ความสามารถของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยด้านผู้บริหารและผู้
ก าหนดนโยบาย จะต้องพิจารณาว่าผู้บริหารนโยบายนั้นมีทักษะความรู้ความสามารถและความ
เข้าใจในนโยบายมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยงข้องกับการก าหนดนโยบายหรือไม่ และ
ก าหนดนโยบายนั้นมาจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่มีความเป็นผู้น ามากน้อยเพียงใด 
สามารถบริหารความล้าช้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีวุฒิภาวะเป็นที่ยอมรับและ
เหมาะสมกับภารกิจของนโยบายหรือไม่(6) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (6.1) การ
คัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (6.2) บุคลิกภาพของผู้ปฎิบัติ (6.3) ทัศนคติที่มีต่อนโยบาย (6.4) 
ทักษะการด าเนินงานและความรู้ ความสามารถ (6.5) ระดับการยอมรับในเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย (6.6) ความเต็มในในการปฏิบัติงาน (6.7) ทิศทางในการตอบสนองต่อ
นโยบายของผู้ปฎิบัติ (6.8) ความสามารถในการท างานเป็นทีม (6.9) ความจงรักภักดีต่อองค์การ 
(6.10) ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน (6.11) ความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบาย (6.12) ความสามารถเจราต่อรอง (6.13) ความสามารถในการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และ (6.14) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม ทั้งนี้ ปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติงาน จะต้อง
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พิจารณาถึงกระบวนการคัดสรรเจ้าหน้าที่ว่ามีความเหมาะสมกับภารกิจที่จะต้องท าหรือไม่ ผู้ปฎิบัติ
มีทัศนคติต่อนโยบายอย่างไรยอมรับในเป้าหมายของนโยบายหรือไม่ มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายมากน้องเพียงใด         
(7) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย (7.1) ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยี (7.2) ผลกระทบจากการต่อต้านและคัดค้านนโยบายจากฝ่ายต่างๆ (7.3) ผลกระทบ
ต่อศีลธรรมของสังคม (7.4) การสนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย (7.5) การสนับสนุนจาก
หน่วยงานการของรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น (7.6) การเข้าไปมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก         
(7.7) ความสนใจของสื่อมวลชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และ (7.8) ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมของนโยบายและการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ บริหารจ าเป็นที่
จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อนโยบายที่มาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบที่ไม่คาดคิด เช่น การต่อต้านนโยบาย การคัดค้านจากผู้ เสีย
ผลประโยชน์ (8) ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้รับบริการ ประกอบด้วย (8.1) ทัศนคติที่มี
ต่อนโยบายการสนับสนุนจากประชาชน และ (8.2) ความเข้าใจในประโยชน์ที่ได้รับและผลเสียที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายและประชาชนควรมีการตรวจสอบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อนโยบาย ซึ่งควรท าก่อนที่นโยบายนั้นจะน าออกมาใช้เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ
สนับสนุนจากประชาชน และการปฏิบัติตามนโยบายของประชาชน และหากสามารถดึงให้
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมในกระบวนการน านโยบายได้ตั้งแต่ต้นจนปลายก็จะสามารถ
สร้างการยอมรับและเพิ่มโอกาสความความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติได้สูงขึ้น (9) ปัจจัย
ด้านการประสานงานและความร่วมมือ ประกอบด้วย (9.1) ความสามารถในการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายต่างๆ หรือองค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ (9.2) ความเที่ยงตรง
สม่ าเสมอของการสื่อสารระหว่างองค์การ (9.3) จ านวนหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และ (9.4) ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการประสานงานและความร่วมมือ ความทราบ
ว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันเป็นในรูปแบบใด(10) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย (10.1) รูปแบบของสื่อที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร และ (10.2) ผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย (11) ปัจจัยด้านการวางแผนและการควบคุม ประกอบด้วย (11.1) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินการควบคุม วิธีการควบคุม ดูแลและประเมินการปฏิบัติงาน (11.2) 
มาตรการในการกระตุ้นส่งเสริม และ (11.3) ผลกระทบต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกิดจากการน า
มาตรการในการควบคุมมาใช้ และ (12) ปัจจัยด้านมาตรการในการตรวจตราและประเมินผล 
ประกอบด้วย (12.1) การประเมินผลสะท้อนกลับที่อยู่ในกระบวนการวางแผนและการออกแบบ
แผนงาน/โครงการ และ (12.2) การประเมินผลโครงการหรือนโยบายที่ก าลังด าเนินอยู่ ทั้งนี้ ปัจจัย
ด้านการตรวจตราและประเมินผล ควรพิจารณาถึงระบบการตรวจสอบของหน่วยงานว่าเป็นที่



 84 

ยอมรับจากฝ่ายต่างๆ มากน้อยเพียงใด รวมถึงขั้นตอนการประเมินผลที่มีครอบคลุมทุกกระบวนการ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติหรือไม่สามารถดึงพลังประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วมในการติดตาม
ประเมินผลได้เพียงใด เป็นต้น 
  จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติโดยการวิเคราะห์จากตัวแบบ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยของการน านโยบายไปปฏิบัติที่ได้น ามาสู่การวิเคราะห์ตัวแปร
ในการวิจัย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ (1) ปัจจัยภายนอก และ (2) ปัจจัยภายในขององค์การที่ส่งผล
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8 ปัจจัยภายนอกขององค์การที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

ปัจจัยภายนอกขององค์การ 
ท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ 
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1. วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย             
2. การสนับสนุนความช่วยเหลือ 
จากส่วนกลาง 

         
 
 

3. เงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี และสภาพปัญหา 

       
    

4. ผู้ก าหนดนโยบาย            
5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลกระทบ            
6. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง            

 

  จากตารางสรุปได้ว่า ปัจจัยภายนอกขององค์การที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ
ตามแนวคิดทางวิชาการมีความสอดคล้องกันในหลายประเด็น ผู้วิจัยได้น าตัวแปรมาจัดกลุ่ม ซึ่ง 
ประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย เนื่องจากนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
และมีการก าหนดมาตรฐานผลงานที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติย่อมช่วยให้องค์การสามารถน านโยบาย
ไปปฏิบัติได้เป็นผลส าเร็จ (2) การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางเนื่องจากการน านโยบายไป
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ปฏิบัติงานที่ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางอย่างเพียงพอ ย่อมเป็นปัจจัย
ที่ช่วยให้องค์การสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ ซึ่งหมายถึงเงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสภาพ
ปัญหา เนื่องจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีเงื่อนไขข้อจ ากัดย่อมส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน (4) ผู้ก าหนดนโยบาย เนื่องจากนโยบายที่รัฐบาลหรือผู้ก าหนด
นโยบายให้ความส าคัญ และติดตามอย่างใกล้ชิด ย่อมช่วยให้องค์การเกิดความกระตือรือร้นในการ
น าไปปฏิบัติ และขับเคลื่อนกิจกรรมได้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด (5) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง
หมายถึงกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลกระทบ และสาธารณะชน เนื่องจากการสนับสนุนหรือการ
ต่อต้านจากกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย และสาธารณะชน ย่อมส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่องค์การได้มีการน าไปปฏิบัติ และ (6) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากการมีหน่วยงานที่มีจ านวนมากย่อมท าให้มีความซับซ้อนของกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการร่วมกัน รวมถึงความเข้าใจที่มีต่อนโยบายหากไม่เข้าใจได้ตรงกันย่อมท าให้วิธีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลส าเร็จในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 
ตารางท่ี 9 ปัจจัยภายในขององค์การที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

ปัจจัยภายในขององค์การ 
ท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ 
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1. ทรัพยากร            
2. การสื่อสาร(ประสานงาน)            
3. โครงสร้างองค์การ            
4. สมรรถนะของผู้ปฏิบัตินโยบาย             
5. วิธีการบริหารงาน            
6. ผู้น า            

 
 

  จากตารางสรุปได้ว่า ปัจจัยภายในขององค์การที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติตาม
แนวคิดทางวิชาการมีความสอดคล้องกันในหลายประเด็น ผู้วิจัยได้น าตัวแปรมาจัดกลุ่ม ซึ่ง 
ประกอบด้วย (1) ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งบประมาณวัสดุอุปกรณ์สถานที่ เนื่องจากการ
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ด าเนินงานทุกอย่างต้องมีต้นทุนหรือใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การที่องค์การผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติมีทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทรัพยากรมีคุณภาพสอดคล้องกับ
การด าเนินกิจกรรมตามนโยบายก็ย่อมช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(2) การ
สื่อสารในองค์การได้แก่ การสร้างความเข้าใจนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การก าหนดข้อตกลง
เพื่อลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน การประสานงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกัน เนื่องจากการท าให้ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งหมดได้เข้าใจในวิธีการและ
เป้าหมายได้ถูกต้องตรงกันเป็นเร่ืองที่ควรกระท าก่อนที่จะเร่ิมด าเนินการตามนโยบาย เพื่อช่วยให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบาย (3) โครงสร้างขององค์การ โดยต้องมีความยืดหยุ่น
สูงในเร่ืองการปรับตัวเพื่อใช้อ านาจในการเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
กิจกรรมตามนโยบายสามารถด าเนินต่อไปได้จนประสบผลส าเ ร็จ (4) ผู้ปฏิบัตินโยบายได้แก่ 
สมรรถนะส่วนบุคคลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย ทัศนคติที่มีต่อนโยบายการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมตามนโยบาย และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามนโยบาย เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การจะส าเร็จตามเป้าหมายได้ และเป็นผลงานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพราะผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบ
งานนั้นๆ ดังนั้น การพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย การกระตุ้นจูงใจ
ในการท างาน จึงเป็นเร่ืองที่องค์การต้องพิจารณาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน
ตามนโยบายเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และมีผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนด (5) วิธีการ
บริหารงาน ได้แก่ การวางแผนปฏิบัติงานการกระจายอ านาจการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาการมี
กิจกรรมเสริมแรงในการปฏิบัติงาน เช่น การจูงใจ การลงโทษ เป็นต้น เนื่องจากกิจกรรมตาม
นโยบายนั้น ส่วนใหญ่การปฏิบัติงานตามนโยบายมักเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากภารกิจ
ประจ าขององค์การ จึงท าให้ผู้ปฏิบัติมักต้องประสบกับปัญหาในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น วิธีการ
บริหารงานจะช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูง (6) ภาวะผู้น า ในที่นี้หมายถึงภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูงย่อมจะน าพาองค์การ
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติที่ได้กล่าวถึง
ข้างต้น ผู้วิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังในหัวข้อถัดไป 



87 
 

 
 

ปัจจัยภายนอกขององค์การท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

 1.  วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 
  การบริหารงานที่ดีย่อมต้องมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นไปได้จริง
ในทางปฏิบัติ แม้ในบางกรณีวัตถุประสงค์จะเป็นสิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมได้ก็ตาม แต่วัตถุประสงค์ยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์การ
อย่างมาก และมีผลโดยตรงต่อการด าเนินงานและการอยู่รอดขององค์การ ซึ่งจากการศึกษา
ความหมายอาจสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์คือ ความปรารถนาขององค์การในอนาคตที่เกี่ยวพันกับการ
ก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อสนองตอบต่อความมุ่งหวังขององค์การ ดังนั้น วัตถุประสงค์จึงเป็นการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย และลักษณะของกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงผลงานที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ส าหรับมาตรฐานคือ ข้อก าหนดหรือขั้นตอนในการบริหาร กระบวนการท างานต่างๆ ของ
องค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ด าเนินงาน และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น วัตถุประสงค์จึงมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานอย่างมากในแง่ของการ
ก าหนดวิธีการ และเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น เห็นได้ว่า องค์การที่สามารถก าหนดวัตถุประสงค์
และมาตรฐานนโยบายได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมช่วยให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถวางแผนในการน านโยบายไปปฏิบัติได้โดยง่าย รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ Donald S. Van 
Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 200-217) ได้กล่าวถึงมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ว่า เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการก าหนดรายละเอียด และเกณฑ์
การประเมินของเป้าหมายในแต่ละนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้การวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายกระท า
ได้อย่างชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้โดยง่าย ซึ่งสอดคล้องกับที่วรเดช จันทรศร (2551 , หน้า 
463-466) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านนโยบายของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายจะช่วยให้การก าหนดตัวชี้วัดและมาตรฐานของการ
บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายสามารถท าได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (254 1) ยังเห็นว่า 
นโยบายที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีความสอดประสานกัน 
และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้การประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติสามารถท าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับแนวคิดของ G. D. Brever & P. Deleon (1983, p. 265-274) ที่กล่าวว่า นโยบายที่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจนจะท าให้การก าหนดมาตรการในการน าไปปฏิบัติมีความชัดเจนตามไปด้วย 
เพราะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามได้อย่าง
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สอดคล้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ Paul A. Sabatier & Daniel A. 
Mazmanian (1980, p. 542) ได้มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ความชัดเจนและคงเส้นคงวาของ
วัตถุประสงค์ย่อมท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปรียบเทียบได้ว่า การปฏิบัติตามนโยบายบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 199-
206) ยังได้ให้ความเห็นว่า การไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือตกลงวัตถุประสงค์ร่วมกันไม่ได้ของ
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และนโยบายที่ไม่มีรายละเอียดและขั้นตอนที่ชัดเจนคือ ปัญหาส าคัญในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถเข้าใจในวัตถุประสงค์ และขั้นตอนของ
นโยบายได้อย่างชัดเจน ซึ่งมักน าไปสู่การใช้ดุลพินิจส่วนตัวของผู้ปฏิบัติ ส าหรับ George C. 
Edwards (1980, p. 125-133) เห็นว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเร่ืองส าคัญที่ท าให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติก็ได้ กล่าวคือ (1) มาตรฐานการปฏิบัติงานมักเป็น
อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผิดปกติ ซึ่งหากยึดระเบียบกฎเกณฑ์อยู่ก็
อาจท าให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ทันต่อเหตุการณ์ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงานท าให้เกิดการใช้
ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เน่ืองจากการจัดท ามาตรฐานย่อมต้องใช้งบประมาณในการศึกษา แต่
หากผู้ปฏิบัติเห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่มีประโยชน์ย่อมจะท าให้ไม่มีการปฏิบัติตาม (3) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท าให้เกิดการกระท าที่ไม่พึงปรารถนา โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ขัดแย้งกับนโยบายของผู้บริหารในสถานการณ์ที่คลุมเครือเพราะผู้ปฏิบัติเคยชินกับการท างานตาม
ระบบมาตรฐานงานแบบเดิม และศุภชัย ยาวะประภาษ (2540, หน้า 101) ได้รวบรวมปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยกล่าวถึงในประเด็น
วัตถุประสงค์ของนโยบายว่า (1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ทั้งในแง่ของความหมายและความ
ต้องการจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตามได้มากขึ้น (2) ความสอดคล้องกันของ
วัตถุประสงค์จะท าให้นโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน และปฏิบัติตามได้โดยง่าย และ (3) หากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับสามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ดี ก็ย่อมจะท าให้นโยบายได้รับการ
สนับสนุนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่จุมพล  หนิมพานิช (2549, หน้า 152) ได้รวบรวมข้อเสนอ 
มาตรฐานของระเบียบวิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงแนว
ทางการน านโยบายไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและจากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
พบว่ามยุรี  อนุมานราชธร (2547, หน้า 211-217) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายไว้ว่า ต้องมี
ความชัดเจนในลักษณะเฉพาะเจาะจง มีความสอดคล้องกันในทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเห็น
พ้องต้องกันส าหรับตัวอย่างในประเด็นมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น อาจกล่าวถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
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ในชุมชน ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นจากเดิม โดยภารกิจด้าน
เศรษฐกิจ อาจประกอบด้วย (1) การส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิตสินค้า
ชุมชน (2) การสนับสนุนเพื่อยกระดับผลผลิตชุมชน (3) การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้
ชุมชน (4) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม (5) การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบายดังกล่าวขาดความ
ชัดเจนในวัตถุประสงค์และมาตรฐานทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ เช่น การส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิตสินค้าชุมชน ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ
ว่า "ความเข้มแข็งของกลุ่ม/ผู้ผลิตสินค้าชุมชน" ควรวัดอย่างไร และมีมาตรฐานขั้นต่ าอย่างไรบ้าง 
เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่นักธุรกิจ จึงมองภาพความเข้มแข็งในระดับอยู่รอดของกลุ่ม/ผู้ผลิต
สินค้าชุมชนได้ออก ดังเช่น ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าศูนย์สินค้า OTOP แล้วไม่ประสบความส าเร็จ 
ผู้จ าหน่ายได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่คุ้ม และท าให้ศูนย์สินค้า OTOP ต้องปิดตัวลงกลายเป็น
สถานที่รกร้าง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ศูนย์สินค้า OTOP ที่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะคนไม่รู้จัก
และยังมีคู่แข่งอยู่ใกล้ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ศูนย์สินค้า OTOP บางแห่งมีสินค้าน้อยและไม่น่าสนใจ 
ท าให้ลูกค้ารู้สึกไม่คุ้มค่ากับการแวะเข้าไปชม  
 สรุปได้ว่ามาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง การก าหนดรายละเอียด 
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลของเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องมีความชัดเจน และสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้โดยง่าย เพื่อให้เกิด
การน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายได้อย่างเป็น
รูปธรรม ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) การมีวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ที่ชัดเจน (2) มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้โดยง่าย (3) มีการ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติที่สามารถท าได้จริง และ (4) การก าหนดตัวชี้วัดมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นโยบาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายอยู่ใน
ระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 

 2.  การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง 
  ในการด าเนินกิจกรรมขององค์การนั้นย่อมต้องประสบกับปัญหาไม่มากก็น้อย และ
เป็นปกติที่องค์การจ าเป็นต้องหาวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ในบางกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีความซับซ้อนหรือขนาดที่เกินกว่า
ศักยภาพขององค์การที่จะแก้ไขได้โดยล าพัง ดังนั้น การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางจึง
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อ
สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ อาจกล่าวได้ว่า หากองค์การได้รับการ
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สนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก และง่ายต่อการ
ปฏิบัติ ย่อมช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ Paul A. Sabatier 
& Daniel A. Mazmanian (1980, p. 542) ได้กล่าวว่า ในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น หากองค์การ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจซึ่งมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ ควบคุมการด าเนินงาน 
และแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ย่อมช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จได้โดยง่าย และหากผู้มีอ านาจดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่ต้องมีการน าไปปฏิบัติแล้ว
ก็มักจะเกิดความล้มเหลวในทางปฏิบัติในท้ายที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับที่ Malcolm L.Goggin, 
Bowman, Ann O' M, James, P Lester & O' Toole. Laurence J. (1987, p. 208-215) เห็นว่า การชี้น า
และข้อจ ากัดของรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น ในฐานะผู้สนับสนุนคือ ปัจจัยที่ส าคัญในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส าคัญใน
การน านโยบายไปปฏิบัติว่า การสนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนจาก
หน่วยงานการของรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จ ส าหรับสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541) ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การ
สนับสนุนนโยบาย โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเมืองที่มากพอถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการที่จะ
น านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับที่ G. D. Brever & P. Deleon (1983,  
p. 265-274) ได้กล่าวว่า นโยบายที่ได้การสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
น านโยบายไปปฏิบัติได้เป็นผลส าเร็จในระดับสูง ทั้งนี้ การสนับสนุนนโยบายอาจพิจารณาได้จาก
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในกลุ่มของนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่
รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ หรือผู้มีอ านาจจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย นอกจากนี้จุมพล  หนิมพานิช (2549, หน้า 152) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ติดตามผล เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบายทราบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรอย่างไรเกิดขึ้นบ้าง รวมถึงต้องหามาตรการในการป้องกัน แก้ไข และ
ปรับปรุงวิธีการน านโยบายไปปฏิบัติให้ดีขึ้นในลักษณะใดได้บ้าง นอกจากนี้ยังมีข้อสรุปจาก
งานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ซึ่งสมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 353) ได้ให้ความเห็นว่า ใน
การน านโยบายไปปฏิบัติให้ได้ผลดีนั้น ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีการสนับสนุนความช่วยเหลือ โดย
ระดับนโยบายจะต้องมีการสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดการรับรู้และเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการให้ค าปรึกษาและการฝึก
ปฏิบัติอย่างเข้มข้นก่อนการปฏิบัติจริง และการมอบอ านาจในการปฏิบัติ นอกจากนี้การออก
กฎระเบียบต้องสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจและยอมรับใน
หลักการดังกล่าวรวมถึงให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี ส าหรับตัวอย่างในประเด็นการ
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สนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น อาจกล่าวถึงนโยบายด้าน
การบริหารจัดการที่ดีที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อันจะท าให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ภารกิจด้านการ
บริการจัดการที่ดีสามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น  (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริมสวัสดิการแก่
เจ้าหน้าที่ (4) การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปฏิบัติงาน (6) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
ให้แก่ประชาชน (7) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันจะ
พบว่า การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางในบางเร่ือง เช่น การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจน 
และมีความต่อเนื่อง จึงท าให้นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีในเร่ืองนี้ประสบความส าเร็จใน
ระดับสูง แต่ส าหรับในด้านการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลกลับมีทิศทางตรงกันข้าม 
เน่ืองจากอ านาจในการบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านวิชาการแก่
พนักงานยังคงขึ้นอยู่กับส่วนกลาง จึงท าให้ยังคงมีเร่ืองของระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู่ และมีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในระดับสูง  
 สรุปได้ว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ
ของผู้ก าหนดนโยบายเมื่อผู้ปฏิบัตินโยบายได้ประสบกับปัญหาในการด าเนินงาน ซึ่งการให้ความ
ช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปทรัพยากร การออกระเบียบข้อบังคับเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายก็ได้ ทั้งนี้ ความช่วยเหลือจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติอย่างเพียงพอ เพื่อ
ช่วยให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) 
การสนับสนุนความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการ (2) การสนับสนุนความช่วยเหลือที่
เพียงพอ (3) การสนับสนุนความช่วยเหลือที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกฎหมาย และ (4) การสนับสนุนความ
ช่วยเหลือที่สอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีการสนับสนุน
ความช่วยเหลือจากส่วนกลางอยู่ในระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 

 3.  สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ 
  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายด้าน เช่น โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ไทยมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
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จึงท าให้ไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม กระแสโลกาภิ
วัตน์มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม คน
ไทยให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจาวัน การใช้ชีวิต
และความสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความ
มีน้าใจไมตรีน้อยลง ต่างแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน ท าให้คนไทยขาดความสามัคคี การเคารพสิทธิ
ผู้อ่ืน และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม การเกิดปัญหาความเสี่ยงด้านความมั่นคง ทั้งที่มาจากปัญหา
การก่อความไม่สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ใน
เวทีระหว่างประเทศ รวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง 
มีแนวโน้มจะมีความรุนแรงและผลกระทบเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า ฎ-ฐ) ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดสภาพ
ปัญหาที่มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลาย
ระดับ และก่อให้เกิดปัญหาอื่นต่อเน่ืองตามมาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงเป็น
ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และในบางเร่ืองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงบางเร่ืองที่ได้รับ
ความสนใจจากสาธารณะชนจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว ดังนั้น เงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี และสภาพปัญหาจึงถือเป็นปัจจัยที่ควบคุมมิได้ และหลีกเลี่ยงได้ยาก รวมถึงส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ อาจกล่าวได้
ว่า หากองค์การมีการเตรียมความพร้อม และมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับปัญหาที่
จะเกิดขึ้นแล้ว ย่อมช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ วรเดช จันทรศร 
(2551, หน้า 463-466) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ทั้งนี้ จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อนโยบายที่มาจากสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบที่ไม่คาดคิด เช่น การต่อต้านนโยบาย การ
คัดค้านจากผู้เสียผลประโยชน์ ความสนใจของสื่อมวลชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ 
Paul A. Sabatier & Daniel A. Mazmanian (1980, p. 542) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีแปรผันไปตามเวลาและสถานที่ ท าให้เกิดความไม่แน่นอน นอกจากส่งผลกระทบถึงผล
การปฏิบัติโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการด าเนินงานในมิติอ่ืนๆ อีกด้วย ส าหรับ  
G. Shabbir Cheema & Dennis A Rondinelli (1983, p. 27-31) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เงื่อนไข
ทางสภาพแวดล้อมถือเป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ความเข้าใจใน
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เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการบรรลุความส าเร็จของ
แผนงาน และจากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพบว่า ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 
(2550, หน้า 122-123) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมว่า เป็นปัจจัยที่อยู่ล้อมรอบองค์การและสามารถ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้  
ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แนวคิดเร่ือง PEST Analysis ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
ระดับมหภาคที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งดาราวรรณ วิรุฬหผล (2553, หน้า 4-5) 
ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง (Political Changes) เป็นการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล 
หรือนโยบายของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อการท าธุรกิจ เช่น การเลือกตั้ง (Elections) การปกป้อง
ผู้บริโภค (Consumer Protection) ข้อก าหนดเงื่อนไขทางด้านสภาพแวดล้อม (Environmental 
Regulations) เงื่อนไขพิเศษที่ก าหนดอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง (Industry-Specific Regulations) 
ข้อก าหนดทางด้านการแข่งขัน (Competitive Regulations) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ทัศนคติ 
(Inter-Country Relationships/Attitudes) สงคราม แนวโน้มทางด้านการเมือง ความเป็นผู้น าของรัฐบาล 
(Governmental Leadership) โครงสร้างของรัฐบาล (Government Structures) และ ภาษีต่างๆ ทั้งนี้  
สุภาณี  อินทน์จันทน์ (2555, หน้า 35-37) ได้กล่าวถึง Politic ไว้ว่า เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทาง
การเมือง โดยอาจพิจารณาจากสภาพบ้านเมืองมีความมั่นคง มีเสถียรภาพและมีความสงบปลอดภัย 
นโยบายเกี่ยวกับภาษีของรัฐบาล การบังคับใช้กฎหมาย นโยบายการบริหารจัดการองค์การของ
ภาครัฐ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงการการควบคุมการน านโยบายของภาครัฐไปสู่การ
ปฏิบัติอีกด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมายของแต่ละประเทศจะ
แตกต่างกันและส่งผลกระทบต่อองค์การต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาควบคุมการท างานของ
องค์การในด้านต่างๆ และเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์ก ารได้ทั้งสิ้น และในด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Changes) ดาราวรรณ วิรุฬหผล (2553, หน้า 4-5)ได้
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจในระดับกว้าง เช่น ความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Economic Growth) การปรับตัวสูงขึ้นของมาตรฐานความเป็นอยู่ การจ้างงาน หรือ การ
เปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์โดยทั่วไป การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ย และอัตรา
แลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้ สุภาณี  อินทน์จันทน์ (2555, หน้า 35-37) ได้กล่าวถึง Economic ไว้ว่า เป็น
การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ โดยอาจพิจารณาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนและนโยบายการเงินในภาครัฐ นโยบายการดูแลคนว่างงานของรัฐ นโยบายการจัดเก็บ
ภาษี เป็นต้น โดยเฉพาะประเด็นอัตราการว่างงาน การลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
มีผลกระทบอย่างสูงต่อองค์การ ทั้งนี้ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจ าเป็นต้องน าสถานการณ์ของแต่ละ
ช่วงเวลามาพิจารณาประกอบด้วย เพราะแต่ละช่วงเวลาสภาพเศรษฐกิจจะมีความแตกต่างกันไป 
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ส าหรับด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม (Social Changes) ดาราวรรณ วิรุฬหผล (2553, หน้า 4-5) 
ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับสังคมในวงกว้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพความ
เป็นอยู่ของการด ารงชีวิต ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากการออกไปทางานนอกบ้านของสตรี หรือการ
เปลี่ยนแปลงในรสนิยมการบริโภคสินค้า และรูปแบบของการซื้อสินค้า แฟชั่น กิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง ความสามารถในการหารายได้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิต ทัศนคติที่มีต่อการท างาน 
ทั้งนี้ สุภาณี  อินทน์จันทน์ (2555, หน้า 35-37) ได้กล่าวถึง Social ไว้ว่า เป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยอาจพิจารณาจากปรากฏการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  การ
กระจายรายได้ของประชากร อัตราการเพิ่มของประชากร แรงงานและการเคลื่อนไหวทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ระดับการศึกษา รวมถึงสภาพที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ทั่วไป ซึ่ง
วัฒนธรรมและค่านิยมของแต่ละสังคมย่อมมีผลต่อการด าเนินงานขององค์การในระดับสูง เช่นกัน 
และในด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Technological Changes) ดาราวรรณ วิรุฬหผล, (2553, 
หน้า 4-5) ได้กล่าวว่า มีความเชื่อมโยงกับการมีนวัตกรรมการคิดค้นใหม่ หรือแนวคิดใหม่ เช่น การ
พัฒนาการของระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน และเว็บไซต์ (Websites) ที่เป็นเคร่ืองมือ ในการดาเนิน
ธุรกิจแบบใหม่ การค้นพบสิ่งใหม่ๆ การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ สุภาณี  อินทน์จันทน์ 
(2555, หน้า 35-37) ได้กล่าวถึง Social ไว้ว่า เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและความ 
ก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ โดยอาจพิจารณาจาก การลงทุนด้านการวิจัยของภาครัฐ อุตสาหกรรมที่
เน้นการใช้เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และการพัฒนา ระดับของการถ่ายทอดเทคโนโลยี วงจรชีวิต
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีย่อม
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น องค์การจึงต้องมีการเรียนรู้
และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส าหรับตัวอย่างในประเด็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน อาจกล่าวถึงนโยบาย
ด้านสังคมที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านสังคม เช่น 
การจัดให้มีการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการเพื่อสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชี วิต  
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น โดยการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข ทั้งนี้ ภารกิจด้านสังคมสามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  
(2) การส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข (3) การแก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด (4) การ
ส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ (5) การป้องกันรักษาความสงบเรียบและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (6) การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งใน
ปัจจุบันจะพบว่า เงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีความ
ผันผวน และซับซ้อนเกินกว่าที่จะคาดเดาได้ รวมถึงบางเร่ืองเกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบล
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จะสามารถบริหารจัดการได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ท าให้มีผู้สูงอายุในพื้นที่
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัด
สวัสดิการส าหรับพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ยังมีเร่ืองการแบ่งกลุ่ม
ความคิดทางการเมืองที่ท าให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนใน
พื้นที่มีน้อยลงกว่าแต่ก่อน  
 สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ หมายถึง เงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี และสภาพปัญหา ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ เนื่องจากมีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา รวมถึงส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ และผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์
และตัดสินใจในการวางแผน การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติง านเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) 
ผลกระทบต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย (2) ผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานตามนโยบาย 
(3) การวางแผนเพื่อบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงาน และ (4) การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 

 4.  ผู้ก าหนดนโยบาย 
  ผู้ก าหนดนโยบายทั้งในระดับองค์การและระดับรัฐบาลถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายที่ก าหนดให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้ก าหนดนโยบาย
จึงต้องรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับนโยบายทั้งในเชิงวิชาการ และข้อมูลสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน เพื่อช่วยให้การก าหนดเป้าหมายของนโยบายและการสนับสนุนทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ก าหนดนโยบายจ าเป็นต้องพิจารณาความเร่งด่วน
และความจ าเป็นของแต่ละนโยบายอย่างถี่ถ้วนเพื่อน ามาก าหนดนโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ดังน้ัน ผู้ก าหนดนโยบายจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุน
และผลักดันให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จต าม
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ วรเดช จันทรศร 
(2551, หน้า 43-47) ได้กล่าวถึง ฝ่ายการเมืองว่า เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติใน
ฐานะผู้ก าหนดนโยบาย โดยมีอ านาจหน้าที่ ในการบัญญัติกฎหมาย หรือการก าหนดเป็นมติ
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คณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
น าไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงฝ่ายการเมืองจะมีบทบาทในการควบคุม ปรับปรุง และยุตินโยบาย ทั้งนี้ 
หากนโยบายใดที่ฝ่ายการเมืองให้ความส าคัญมาก หน่วยราชการก็มักจะให้ความสนใจ และมีล าดับ
ความส าคัญในการน าไปปฏิบัติมากเป็นพิเศษ ซึ่งท าให้โอกาสในการน านโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติให้
บรรลุผลส าเร็จก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541) เห็นว่า 
ระดับความสนใจของผู้ริเ ร่ิมนโยบายคือ ปัจจัยที่มี ความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
นอกจากนี้ สมบูรณ์  สุขส าราญ (2550, หน้า 19-29) ได้กล่าวว่า ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารได้รับ
ฉันทานุมัติมาจากประชาชนเข้ามาใช้อ านาจบริหาร และมีภารกิจในการผลักดันให้นโยบายเกิดขึ้น
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยุตินโยบาย และจากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพบว่า 
พิชาย รัตนดลก ณ ภูเก็ต (2552, หน้า 5) ได้กล่าวถึงรัฐบาลในฐานะผู้ก าหนดนโยบายไว้ว่า การ
ก าหนดนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรของสังคมย่อมมีผล
โดยตรงและโดยอ้อมต่อทุกองค์การที่อยู่ในสังคม เช่น การจัดตั้งกองทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อ
เอ้ือให้เกิดโครงการที่ตอบสนองความต้องการของสาธารณะชน การก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการต่อประชาชนซึ่งท าให้หน่วยงานราชการต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการใช้เทคโนโลยีในการท างาน และการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับ
ในการให้บริการประชาชน เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลในฐานะผู้ก าหนดนโยบายจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวขององค์การผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และสมชาย  สุเทศ (2554, 
หน้า 10) ได้มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ฝ่ายการเมืองมีบทบาทที่ส าคัญมากในกระบวนการน า
นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ โดยนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศใช้ จะส่งผ่านหรือถ่ายทอดการ
ถือปฏิบัติจากระทรวงไปสู่ส่วนภูมิภาคคือ จังหวัด อ าเภอ และราชการส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ และองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับทศพร  ศิ ริสัมพันธ์ 
(2539, หน้า 20-25) ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะคือ ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการก าหนดนโยบายสาธารณะตามที่ได้รับอ านาจหน้าที่โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล เป็นต้น นอกจากนี้ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2550, ออนไลน์) ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับผู้ก าหนดนโยบายว่า ปัญหาของผู้ก าหนดนโยบายคือ ผู้ก าหนดนโยบายไม่ค่อยได้
มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิชาการที่เกี่ยวกับนโยบายมากนัก เนื่องจากการเข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการตัดสินใจก็มักจะส่งผู้ ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม
แทน ทั้งนี้ ผู้ก าหนดนโยบายมักก าหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการโดยใช้กฎหมายเป็น
ตัวก าหนดกรอบในการตัดสินใจ ซึ่งบางคร้ังกฎหมายถูกก าหนดมานานแล้ว ซึ่งในปัจจุบัน
สถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป  ส าหรับตัวอย่างในประเด็นผู้ก าหนดนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น อาจกล่าวถึงนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีที่ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อันจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดีสามารถพิจารณาได้จาก (1) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริมสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ (4) การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปฏิบัติงาน (6) การ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นให้แก่ประชาชน (7) การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่า ผู้ก าหนดนโยบายจะให้ความสนใจและให้
การสนับสนุนความช่วยเหลือในบางเร่ือง เช่น การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่
ประชาชน โดยใช้ความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมตามนโยบายจึงท า
ให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลงานเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และมี
ความต่อเนื่อง แต่ส าหรับในบางด้านนั้นมีการด าเนินงานและรายงานผลในเชิงปริมาณเท่านั้น เช่น 
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานจะมีการรายงานตามหัวข้อว่า มีกิจกรรมหรือไม่ และมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนเท่าไหร่ โยไม่ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงว่ากิจกรรมดังกล่าวได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้สอดคล้องกับความมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานมากขึ้น
เพียงใด  
 สรุปได้ว่าผู้ก าหนดนโยบาย หมายถึง ฝ่ายการเมืองที่มีอ านาจหน้าที่ในการบัญญัติ
กฎหมาย หรือการก าหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน านโยบายที่ก าหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การ
ให้ความส าคัญของผู้ก าหนดนโยบายต่อนโยบายในระดับต่างๆ อันได้แก่ การสอบถาม การ
สนับสนุน การติดตามประเมินผลงาน จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดแรงกระตุ้นในการ
ขับเคลื่อนนโยบายจนประสบผลส าเร็จส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) 
ระดับความสนใจของผู้ก าหนดนโยบาย (2) การผลักดันให้เกิดการปรับปรุงนโยบาย (3) การติดตาม
ดูแลของผู้ก าหนดนโยบาย และ (4) การสนับสนุนหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 
หากองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้ก าหนดนโยบาย
ในระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 

 5.  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
  กล่าวได้ว่าความต้องการของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งหมายถึงกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ และสาธารณะชนที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะมีความหลากหลาย และมีเป้าหมายที่
แตกต่างกันไป ซึ่งบางคร้ังความต้องการดังกล่าวอาจขัดกับแนวทางปฏิบัติหรือเป้าหมายในการ
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ด าเนินงานขององค์การ ดังนั้น องค์การจึงต้องระบุความส าคัญและใช้กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น เพื่อช่วยให้การก าหนดเป้าหมายของนโยบายมีความ
สอดคล้องกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือตัวแปรส าคัญในการ
สนับสนุนหรือต่อต้านการด าเนินงานขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ ดังนั้น กลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้องค์การสามารถปฏิบัติ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
คุณภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ วรเดช จันทรศร 
(2551, หน้า 43-47) ได้กล่าวว่า ผู้ได้รับผลจากนโยบาย หมายถึง ประชาชนหรือผู้รับบริการ 
(Clients) ซึ่งเป็นทั้งผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้เสียประโยชน์ หรืออาจเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในนโยบายนั้นๆ ซึ่งในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติหากผู้ได้รับผลจาก
นโยบายมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อแสดงบทบาทก็ย่อมจะท าให้มีน้ าหนัก และอ านาจในการ
ต่อรองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณากลุ่มผู้ได้รับผลจากนโยบายควรประกอบด้วย ทัศนคติที่มีต่อนโยบายการ
สนับสนุนจากประชาชน และความเข้าใจในประโยชน์ที่ได้รับและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับที่สมบูรณ์  สุขส าราญ (2550, หน้า 19-29) ได้กล่าวว่า ผู้ได้รับผลจากนโยบาย หมายถึง 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ หรือเสีย
ประโยชน์จากนโยบาย โดยอาจเป็นบุคคล หรือคณะบุคคลภาครัฐด้วยกัน หรือภาคเอกชน และ 
NGO ก็ได้ โดยมีลักษณะที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ได้รับผลจากนโยบายในลักษณะที่ต้องการได้ประโยชน์
มักจะสนับสนุนนโยบายของรัฐ แต่ส าหรับผู้เสียประโยชน์มักจะท าการคัดค้าน และก่อให้เกิด
ขบวนการต่อรอง โดยการรวมกลุ่มเพื่อกดดันต่อรอง คัดค้านในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ที่ เรียกร้อง นอกจากนี้ เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ (2551 , หน้า 42) ยังได้กล่าวว่า 
กลุ่มเป้าหมายนโยบายอาจเป็นผู้รับบริการจากนโยบาย และกลุ่มเป้าหมายก็จะมีผลต่อความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งปฏิกิริยาโต้ตอบของกลุ่มเป้าหมายจึงมีความส าคัญต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ และกล่าวได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมีส่วนต่อความส าเร็จของผลผลิตในการน า
นโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย เช่น โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานอาจไม่ส าเร็จ หากกลุ่มเป้าหมายไม่เต็มใจ
เข้าโครงการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ Paul A. Sabatier & Daniel A. Mazmanian (1980, p. 481-504) 
ได้กล่าวไว้ว่า การสนับสนุนจากสาธารณชน และการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายตามการตัดสินใจ
นโยบายถือเป็นปัจจัยส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ และจากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพบว่า ค าว่า “Stakeholder” มีการให้ค าจ ากัดความไว้ใกล้เคียงกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังเช่นที่ Robin Grimble & Man-Kwun Chan (1995, p. 113-124) ให้ความหมายว่า 
“Stakeholder” หมายถึง คนทุกคนที่สามารถด าเนินการ หรือสามารถได้รับผลกระทบจากนโยบาย 
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การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ต่อระบบ (ที่สนใจ) ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลคนเดียว ชุมชน 
กลุ่มคน หรือหน่วยงานในขนาดใดก็ได้ในทุกระดับในสังคมนอกจากนี้ ฝอยฝา ชุติด ารง (2554 , 
หน้า 28-29) “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มคน หรือหน่วยงานที่ไม่จ ากัด
จ านวน ไม่จ ากัดบทบาท และไม่จ ากัดระดับในสังคม ที่ใช้ทรัพยากรในการด ารงชีวิต และ/หรือ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ รวมทั้งมีความสนใจ หรือมีอ านาจ/อิทธิพลใน
เชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในระบบ/ประเด็นที่สนใจ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม จาก
แนวคิดดังกล่าวท าให้กล่าวสรุปได้ว่า ก่อนจะมีการน านโยบายไปปฏิบัติควรมีการตรวจสอบความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการสนับสนุน และการปฏิบัติตาม
นโยบายของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหากสามารถดึงให้กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติได้ก็ย่อมจะสามารถสร้างการยอมรับและเพิ่มโอกาสในการประสบ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติได้ในระดับสูงขึ้น ทั้งนี้ พิชาย รัตนดลก ณ ภูเก็ต (2552, หน้า 87) 
ได้ให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญของกลุ่มผู้ได้รับผลจากนโยบายไว้ว่า หากองค์การละเลย
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ย่อมท าให้องค์การ
ต้องประสบกับความล าบากในการด าเนินงาน และอาจน าไปสู่ความล่มสลายขององค์การได้ 
นอกจากนี้ยังมีข้อสรุปจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ซึ่งสมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 
353) ได้ให้ความเห็นว่า ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้ได้ผลดีนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี
บทบาทส าคัญในการเสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภารกิจ
ส าคัญที่ต้องด าเนินการคือ การสนับสนุนให้แกนน าในชุมชนได้มีโอกาสร่วมด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ของสาธารณะ และต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่
กลุ่มเป้าหมายนโยบาย ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเปิดช่องทางในการประสานงานและ
การร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับกลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน ส าหรับตัวอย่างในประเด็นกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ ได้รับผลกระทบ และสาธารณะชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น อาจกล่าวถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การ
จัดการทรัพยากรน้ า การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นการ
ป้องกันปัญหาในระยะยาว ทั้งนี้ ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว สามารถพิจารณาได้จาก 
(1) การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การ
บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ (3) การป้องกันน้ าท่วม และน้ าเสีย (4) การดูแลรักษาที่
สาธารณะ (5) การบริหารจัดการขยะ (6) การพัฒนาและส่งเสริม  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ซึ่ง
ในปัจจุบันจะพบว่า กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลกระทบ และสาธารณะชนได้เกิดการต่ืนตัวในเร่ืองการ
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บ ารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมาก 
เน่ืองจากปรากฏการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
จึงท าให้กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลกระทบ และสาธารณะชนในพื้นที่ของแต่ละองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และด าเนินการตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
และหน่วยงานราชการจัดท าขึ้น  
 สรุปได้ว่ากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ หมายถึง ประชาชนหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นทั้งผู้ได้รับ
ประโยชน์หรือผู้เสียประโยชน์ หรืออาจเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายนั้นๆ ทั้งนี้ นโยบาย
ที่ถูกน าไปสู่การปฏิบัตินั้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีน้ าหนักและ
ประเด็นของผลกระทบแตกต่างกันไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย และความร่วมมือ
ต่อนโยบายในอนาคตส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดจากนโยบาย (2) การให้ความส าคัญต่อนโยบาย (3) การสนับสนุนนโยบาย และ 
(4) ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายนโยบายกับความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หาก
ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 

 6.  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  หลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จอย่าง
มีคุณภาพคือ การบูรณาการศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ
มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีการตรากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้องค์การที่มีหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติแต่ละระดับได้
ท างานร่วมกันในรูปแบบของการบริหารงานแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้การน าไปปฏิบัติเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของการบริหารงานแบบบูรณาการ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ วรเดช จันทรศร 
(2551, หน้า 43-47) ได้กล่าวไว้ว่า หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่ามี
บทบาทส าคัญในการเชื่อมประสานระหว่างสิ่งที่ฝ่ายการเมืองตัดสินใจกับการสนองตอบต่อปัญหา
และความต้องการของประชาชน โดยเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติโดยตรง และ
สิ่งส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติคือ การประสานงานกันระหว่างหน่วยราชการที่ต้องปฏิบัติ
ร่วมกันหลายๆ หน่วยงาน เพราะถ้าการประสานงานกันดี จะไม่เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
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ร่วมกัน และมีแนวโน้มจะประสบความส าเร็จในระดับสูง และเห็นว่า นโยบายที่ต้องอาศัย
หน่วยงานจ านวนมากเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันก็ย่อมมีโอกาสล้มเหลวได้มาก เนื่องจากทัศนคติ 
ผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์หลักของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน  ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร 
(2551, หน้า 463-466) ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาด้านการ
ประสานงานและความร่วมมือควรประกอบด้วย (1) ความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่าย
ต่างๆ หรือองค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ (2) ความเที่ยงตรงสม่ าเสมอของการ
สื่อสารระหว่างองค์การ (3) จ านวนหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และ (4) ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับที่สมบูรณ์  สุขส าราญ (2550, หน้า 19-29) ได้กล่าวว่า ระบบ
ราชการจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์การน า
นโยบายไปปฏิบัติให้เป็นภารกิจหลักของระบบราชการ นอกจากนี้แต่ละหน่วยงานอาจจะมีการ
แข่งขันกันเองเพื่อแย่งชิงโครงการ หวงโครงการ รวมถึงมีการขยายอาณาจักรและภารกิจให้
กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม และระบบราชการมักมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเลือกท าใน
เร่ืองที่ตนเองชอบ ทั้งนี้ Paul A. Sabatier & Daniel A. Mazmanian (1980, p. 481-504) เห็นว่า 
การบูรณาการล าดับชั้นการบริหารทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติคือ
หลักการส าคัญที่ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ซึ่ง George C. Edwards (1980, 
p. 147-171) เห็นว่า จ าเป็นจะต้องมีการพิจารณาถึงจ านวนของหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบร่วมกัน
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ Sebling, R. Robert (1987, p. 505-523) ได้กล่าวถึง
ความส าเร็จของการน านโยบายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไปปฏิบัติว่า ต้องพิจารณาในปัจจัยที่
ส าคัญ 6 ตัวแปรคือ (1) ระดับของการแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการยอมรับของผู้ปฏิบัติงานและ
ความเห็นพ้องระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือเรียกว่าความเป็นทางการ (2) ระดับของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานที่ลงทุนระหว่างกัน (3) สัดส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยงานซึ่ง
เท่ากับระดับความเป็นอิสระในความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ (4) ความเป็นมาตรฐานซึ่งจะเกิดขึ้น
ได้ ถ้าหากทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะก าหนดรูปแบบของกระบวนการด าเนินงานที่จะต้องแลกเปลี่ยน
กันเป็นรูปแบบเดียวกัน (5) รูปแบบของการสื่อสารระหว่างกัน และ (6) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ของแต่ละองค์การ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ (2540, หน้า 101) 
ที่เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่างๆ ที่น านโยบายไปปฏิบัติควรประกอบด้วย จ านวนงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวนจุดตัดสินใจ ความสัมพันธ์ดั้งเดิมระหว่างหน่วยงาน และการแทรกแซงของ
หน่วยงานในระดับบน ซึ่งสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การประสานงาน
ระหว่างองค์การต่างๆ ซึ่งแต่ละองค์การอาจมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ส่วนตัวเข้าไปจนท าให้นโยบายมี
การเบี่ยงเบนไปจากเดิมเป็นประเด็นส าคัญที่ควรมีการพิจารณาด้วย และยังพบอีกว่ า Brian W. 
Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 199-206) ได้กล่าวว่า หากต้องการให้นโยบายประสบ
ความส าเร็จควรจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบให้น้อยที่สุด เพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงาน
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อ่ืน แต่ความเป็นจริงแล้วการน านโยบายไปปฏิบัติต้องอาศัยหลักการประสานงานและความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะนโยบายที่ส่งจากรัฐบาลกลางลงไปสู่ภูมิภาคหรือ
ท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้  การน านโยบายไปปฏิบัติจึงซับซ้อนและต้องการตกลงกันให้ได้ระหว่าง
หน่วยงานหลายหน่วยงาน ซึ่งการท างานร่วมกันจะช่วยเพิ่มระดับผลผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น และจาก
การศึกษาแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพบว่า พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หน้า 87) ได้
ให้ความเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไว้ว่า ทุกองค์การที่น านโยบายไป
ปฏิบัติต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับที่แตกต่างกันไปอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ องค์การจึง
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาถึงระเบียบข้อกฎหมายที่มีผลกระทบโดยตรงในการปฏิบัติงาน เช่น การ
สงเคราะห์ผู้พิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องพิจารณาข้อบังคับ กฎระเบียบของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณะสุข เป็นต้น เพื่อมิให้
เกิดความขัดแย้งกันในทางปฏิบัติ ส าหรับตัวอย่างในประเด็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น อาจกล่าวถึงนโยบายด้านสังคมที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านสังคม เช่น การจัดให้มีการบริการสาธารณสุ ข 
การจัดสวัสดิการเพื่อสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่
อยู่ในท้องถิ่นนั้น โดยการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ ภารกิจด้านสังคมสามารถ
พิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ (2) การส่งเสริม สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุข (3) การแก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด (4) การส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการ 
การสังคมสงเคราะห์ (5) การป้องกัน รักษาความสงบเรียบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(6) การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติมีการสร้างความร่วมมือกันในลักษณะของการบูรณาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายที่มีเป้าหมาย
เชิงนโยบายร่วมกัน เช่น การแก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด ที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามยังคงพบว่า ความขัดแย้งในการด าเนินงานเกิดขึ้นเนื่องจากการมีตัวชี้วัดผลส าเร็จที่
แตกต่างกัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการให้ผู้ค้า/ผู้เสพกลับตัวกลับใจ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ให้มียอดจับกุม เจ้าหน้าที่ปกครองต้องการให้ได้ยอดเพื่อจัดโครงการอบรมฟื้นฟู ส่วนเจ้าหน้าที่
สาธารณะสุขต้องการให้ผู้ค้า/ผู้เสพได้รับการบ าบัด เป็นต้น ซึ่งเห็นได้ว่า ผลจากการท างานร่วมกัน
จะน าไปสู่ผลลัพธ์ปลายทางที่แตกต่างกัน  
 สรุปได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยครอบคลุมทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น การสร้างปฏิสัมพันธ์
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อันดีระหว่างหน่วยงานจะน าไปสู่การบูรณาการศักยภาพของหน่วยงานเพื่อจะช่วยให้เกิดการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การน าไปปฏิบัติไม่
เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีแนวโน้มจะประสบความส าเร็จในระดับสูง ส าหรับ
ประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) การก าหนดขอบเขตในการปฏิบัติงานร่วมกัน (2) 
รูปแบบของการสื่อสารระหว่างกัน (3) ระดับปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างหน่วยงาน และ (4) วิธีการ
แก้ไขความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจตรง
กับ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันเป็นอย่างดีแล้วย่อมช่วยให้การ
น านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับสูง 
 

ปัจจัยภายในขององค์การท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

 1.  ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
  การบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
หลากหลายองค์ประกอบเพื่อน ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว และเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานได้โดยสะดวก ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานเห็นได้ว่า ทรัพยากรในการปฏิบัติงานจึงมีความสัมพันธ์กับ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างมาก และการที่องค์การสามารถแสวงหาทรัพยากรใน
การปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายย่อมช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถวางแผนใน
การน านโยบายไปปฏิบัติได้โดยง่าย รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลส าเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ Donald S. Van 
Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) ได้ให้ความเห็นว่า ทรัพยากรนโยบายคือ สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการบริหารนโยบาย รวมถึงเงินและสิ่งของทั้งปวงที่ก าหนดไว้ในแผนงาน ทรัพยากร
เหล่านี้จะช่วยให้เกิดความสะดวกต่อประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของวรเดช จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรคือ สิ่งผู้บริหาร
ขององค์การควรตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า จะท าอย่างไรจึงจะท าให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีประเด็นในการพิจารณาที่ส าคัญประกอบด้วย (1) ความพอเพียงของทรัพยากร            
(2) ความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานที่  (3) ความเหมาะสมของการ
จัดสรรทรัพยากร และ (4) การกระจายทรัพยากรไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 
(2541) และ G. D. Brever & P. Deleon (1983, p. 265-274) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดความเหมาะสมและ
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เพียงพอ ซึ่งการใช้ทรัพยากรต้องค านึงถึงการจัดล าดับความส าคัญของแผนงานและโครงการ 
รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ในการน านโยบายไปปฏิบัติจึง
จ าเป็นต้องได้รับการจัดสรร และสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้การ
น านโยบายไปปฏิบัติต้องประสบความล้มเหลว นอกจากนี้ George C. Edwards (1980, p. 147-171) 
ยังให้ความเห็นว่า ทรัพยากรควรประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบาย หรืออ านาจในการบังคับ ข้อมูลข่าวสาร เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนเคร่ืองมือสนับสนุนอ่ืนๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญงานใน
เร่ืองที่จะต้องปฏิบัติ ส าหรับ G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli (1983, p. 27-31) เห็นว่า 
องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการน าแผนงานไปปฏิบัตินั้นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งทรัพยากรและ
งบประมาณในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนงานนั้นไปปฏิบัติ และยังพบว่า ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(2540, หน้า 101) Michael Lipsky (1980, p. xi-xvi) และ Paul A. Sabatier & Daniel A. Mazmanian 
(1980, p. 542) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรนโยบายไว้อย่างสอดคล้องกันว่า ความเพียงพอ
ของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในการท างาน การสนับสนุนทางการเงิน ก าลัง และคุณภาพของบุคลากร
ที่น านโยบายไปปฏิบัติคือปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติสามารถด า เนินการให้
บรรลุเป้าหมายได้โดยไม่สะดุดหยุดชะงัก และจากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
พบว่า มยุรี  อนุมานราชธร (2547, หน้า 211-217)ได้กล่าวถึงการจัดสรรทรัพยากรในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติไว้ว่า ต้องมีความเหมาะสมและเพียงพอจากการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดั งนั้น การ
วางแผนในการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีความเหมาะสม
เพียงพอส าหรับตัวอย่างในประเด็นทรัพยากรในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
อาจกล่าวถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
จังหวัดนครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทรัพยากรน้ า การรักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาว 
ทั้งนี้ ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว สามารถพิจารณาได้จาก (1) การพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง 
แหล่งน้ าต่างๆ (3) การป้องกันน้ าท่วม และน้ าเสีย (4) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (5) การบริหาร
จัดการขยะ (6) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรนโยบายจ านวนมากทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การบริหาร
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการฝังกลบ โดยมีรถเก็บขยะเข้าไป
เก็บขยะในชุมชนแล้วน าไปส่งตามบ่อขยะที่ให้บริการ ผลการด าเนินงานดังกล่าวได้พบว่าปริมาณ
ขยะมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าจ านวนเที่ยวในการเก็บขยะในชุมชนไม่



105 
 

เพียงพอต่อความต้องการ และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนตามมา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการขยะ และขาดแคลน
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการขยะ  
 สรุปได้ว่าทรัพยากรในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้โดยสะดวก ดังนั้น องค์การควรพิจารณาถึง
ความพร้อม และความพอเพียงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึง
องค์การต้องมีการวางแผนและแสวงหาทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้โดยง่าย รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) ความพอเพียงของทรัพยากร 
(2) การเตรียมความพร้อมของทรัพยากร  (3) ความเหมาะสมของทรัพยากรกับเป้าหมายนโยบาย 
และ (4) การวางแผนใช้ทรัพยากร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 

 2.  การสื่อสารในองค์การ 
  การสื่อสารถือเป็นกระบวนการพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับทุกๆ องค์กร และเป็นปัจจัยที่
ท าให้องค์การสามารถด าเนินกิจกรรมที่ตามนโยบาย รวมถึงสร้างความร่วมมือและการประสานงาน
ระหว่างสมาชิกขององค์การได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การสื่อสารจึงจ าเป็นต้องมีการจัดหาข้อมูลที่
ถูกต้องและสอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมตามนโยบายอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย 
เห็นได้ว่า การสื่อสารมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ รวมถึงมีความสัมพันธ์กับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างมาก และ
การที่องค์การสามารถสร้างกิจกรรมการสื่อสารในองค์การให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมช่วยให้ผู้
ปฏิบัติสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้โดยง่าย รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลส าเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ Donald S. Van 
Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) ได้กล่าวว่า การสื่อสารระหว่างองค์การคือ การ
สื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานงานและวัตถุประสงค์นโยบาย เพื่อให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติแต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการมีความรู้ความเข้าใจได้สอดคล้อง และเข้าใจได้ตรงกัน
เกี่ยวกับมาตรฐานและวัตถุประสงค์นโยบาย ดังนั้น การสื่อสารภายในองค์การและระหว่างองค์การ
จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติมิให้เกิดขึ้น ส าหรับวรเดช จันทรศร 
(2551, หน้า 463-466) เห็นว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ 



106 
 

จะเกี่ยวข้องกับการท าให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และเกิดความสอดคล้องของ
โครงการที่มีต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงหลัก
วิธีการปฏิบัติงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน บทลงโทษและการให้รางวัล และอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยมีประเด็นในการพิจารณาที่ส าคัญประกอบด้วย (1) รูปแบบของสื่อที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร (2) ผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ George C. Edwards (1980, p. 147-171) 
ที่กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสื่อ
ข้อความที่มีความถูกต้อง ชัดเจนและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรงกัน และจาก
การศึกษาแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพบว่า เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553 , หน้า 211)ได้
กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารไว้ในทิศทางเดียวกันว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการสื่อข้อมูล
ซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้บริหารและระหว่างพนักงาน การสื่อสาร
เกี่ยวข้องกับข่าวสารของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนที่ต้องการสื่อเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในข่าวสารนั้น 
เห็นได้ว่า การสื่อสารย่อมต้องมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้รับสารได้รับทราบในสิ่งที่ผู้สื่อสารต้องการให้
ทราบ ซึ่งการสื่อสารจะช่วยให้พนักงานเกิดการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนี้ มยุรี  อนุมานราชธร (2547, หน้า 211-217) ได้กล่าวว่า การติดต่อประสานงานอย่างเต็มที่
ในการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมช่วยท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัตินโยบาย
ร่วมกัน รวมถึงเป็นการช่วยลดความขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย ส าหรับพิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
(2552, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า การจะท าให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน 
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น องค์การจะต้องมีการ
สื่อสารเพื่อประสานงานและเชื่อมโยงให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าใจได้ตรงกัน และท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับตัวอย่างในประเด็นการสื่อสารในองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
อาจกล่าวถึงนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่ม
สูงขึ้น อันจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ 
ภารกิจด้านการสื่อสารในองค์การสามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริม
สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ (4) การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปฏิบัติงาน (6) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการท้องถิ่นให้แก่ประชาชน (7) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งใน
ปัจจุบันจะพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงาน
ในหลายด้าน เช่น การใช้ระบบสารสนเทศเข้าเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การจ้างเหมา
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บุคคลภายนอกเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะ การจัดท าตัวชี้วัดในการท างาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นเร่ืองใหม่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชน และ
พนักงานได้รับทราบอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรงกัน  
อันจะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต 
 สรุปได้ว่าการสื่อสารในองค์การ หมายถึง รูปแบบวิธีการที่องค์การได้น ามาใช้สื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติของแต่ละ
หน่วยงานมีความรู้ความรู้ความเข้าใจได้สอดคล้องตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐานและวัตถุประสงค์
นโยบาย ทั้งนี้ การสื่อสารที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจได้โดยง่ายด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม
ย่อมช่วยให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตินโยบายร่วมกัน รวมถึงเป็นการช่วยลดความขัดแย้งที่ไม่
พึงประสงค์ได้อีกด้วย ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควร พิจารณาจาก (1) สร้างความเข้าใจ
ได้โดยง่าย (2) วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม (3) ความต่อเนื่องในการสื่อสาร และ (4) ข้อมูลที่ชัดเจน
เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพในการสื่อสารอยู่ในระดับสูง
แล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 

 3.  โครงสร้างองค์การ 
  การจัดโครงสร้างขององค์การถือเป็นกระบวนการส าคัญในการออกแบบและเลือกใช้
รูปแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goals) 
ขององค์การ ซึ่งการจัดโครงสร้างขององค์การที่ดีจ าเป็นต้องสร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นระหว่าง
องค์ประกอบภายในองค์การให้มีความสอดคล้องประสานเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพราะเป็นการ
ออกแบบระบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การจัด
โครงสร้างขององค์การจึงเปรียบเสมือนการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และ
ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ Donald S. Van 
Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) กล่าวว่า ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัตินั้นถือเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่มีส่งผลต่อสมรรถนะของการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในแง่
ของจ านวนคนและศักยภาพของทีมงานในหน่วยงาน ระดับของการควบคุมบังคับบัญชาที่เป็น
ล าดับชั้นในการตัดสินใจและด าเนินการ ความสามารถในการยืนหยัดของหน่วยงาน  และการ
เชื่อมโยงทั้งอย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการของผู้ก าหนดนโยบาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับวรเดช 
จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ได้ให้ความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่าปัจจัยด้าน
องค์การของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติควรประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างองค์กร 



108 
 

ความสามารถในการยืนหยัดขององค์กร ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบในการ
ด าเนินงาน สมรรถนะในการน านโยบายไปปฏิบัติ การประสานงาน และการเรียนรู้ขององค์การ 
ทั้งนี้ องค์การจะต้องตรวจสอบว่านโยบายที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมกับหน้าที่และภารกิจหลัก
ของหน่วยงานหรือไม่ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานมีความ
ยืดหยุ่นมากเพียงใด ส าหรับ George C. Edwards (1980, p. 147-171) ได้ให้ความเห็นว่า โครงสร้าง
ระบบราชการที่ซับซ้อนจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย แต่ถ้าระเบียบการปฏิบัติของ
องค์การมีความซับซ้อนน้อยจะสามารถท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
พบว่า แนวคิดของ G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli (1983, p. 27-31) ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(2540, หน้า 101) และ Robert T. Nakamura & Frank Smallwood (1980, p. 7-10) มีความเห็นที่
สอดคล้องกันเร่ืองของโครงสร้าง ล าดับชั้นในการบังคับบัญชา ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานถือ
เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญถึงคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ และจากการศึกษาแนวคิดทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพบว่า เสน่ห์  จุ้ยโต (2551 , หน้า 245) ได้กล่าวถึงการจัดโครงสร้าง
องค์การว่า ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน เพื่อช่วยให้การท างานมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ นอกจากนี้ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หน้า 140) ได้
ให้ความเห็นว่า โครงสร้างองค์การเป็นผลมาจากการเลือกในการจัดกลุ่มองค์การของผู้บริหาร
เกี่ยวกับวิธีการควบคุมพนักงาน และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โครงสร้างองค์การจึงเป็น
ความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ รวมถึงจ านวน
ระดับชั้นในการบังคับบัญชา และขอบเขตในการควบคุมพนักงานขององค์การ เพื่อเป็นหลักประกัน
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับตัวอย่างในประเด็น โครงสร้างขององค์การขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น อาจกล่าวถึงนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีที่ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อันจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ดีสามารถพิจารณาได้จาก (1) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริมสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ (4) การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปฏิบัติงาน (6) การ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นให้แก่ประชาชน (7) การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานในหลายด้าน โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง
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องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ รวมถึงรูปแบบการ
ปฏิบัติงานให้เอ้ือต่อการให้บริการที่รวดเร็วโดยไม่ยึดติดกับกฎระเบียบมากนัก 
 สรุปได้ว่าโครงสร้างองค์การ หมายถึง การออกแบบและเลือกใช้รูปแบบโครงสร้าง
องค์การที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายตามนโยบาย 
ซึ่งการจัดโครงสร้างองค์การจ าเป็นต้องพิจารณาถึงการก าหนดล าดับชั้นในการบังคับบัญชา การ
ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และการเชื่อมโยงประสานงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นใน
การปฏิบัติงาน เพราะการออกแบบโครงสร้างองค์การเปรียบเสมือนการวางแผนในการปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษา
ควรพิจารณาจาก (1) การก าหนดล าดับชั้นในการบังคับบัญชา (2) การก าหนดระเบียบปฏิบัติ         
(3) ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และ (4) การเชื่อมโยงประสานงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการจัดโครงสร้างขององค์การให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามนโยบายอยู่ใน
ระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 

 4.  ผู้ปฏิบัตินโยบาย 
  ผู้ปฏิบัตินโยบายถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่นับวันจะมีความส าคัญ และมีบทบาทต่อ
การบรรลุผลส าเร็จขององค์การเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาผู้ปฏิบัตินโยบายให้มีสมรรถนะสูงเพื่อ
ผลักดันภารกิจขององค์การให้ประสบผลส าเร็จย่อมช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในระดับสูง จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ปฏิบัตินโยบายมีความสัมพันธ์กับผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างมาก (Robert T. Nakamura & Frank Smallwood, 1980, p. 7-10)  
และการที่องค์การสามารถกระตุ้น จูงใจให้ผู้ปฏิบัตินโยบายมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายและมีการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายแล้ว ก็ย่อมช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ Donald S. Van 
Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 445-488) เห็นว่า การน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
นั้น ทัศนคติของผู้ปฏิบัติถือเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการรับรู้และความเข้าใจต่อนโยบาย การตอบสนองต่อ
นโยบาย และระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู้ปฏิบัติ องค์การจ าเป็นต้องท าให้ผู้ปฏิบัติ
นโยบายมีทัศนคติในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับที่ George C. Edwards (1980, p. 147-171) ได้กล่าว
ว่า ทัศนคติของผู้ปฏิบัติจะก่อให้เกิดการยอมรับต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ และวรเดช จันทรศร (2551, 
หน้า 43-47) ได้เห็นพ้องในประเด็นดังกล่าวว่ามีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จและความล้มเหลวใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ  และเสนอให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ การคัดสรรผู้ปฏิบัติงาน 
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บุคลิกภาพ ทัศนคติที่มีต่อนโยบาย ทักษะการด าเนินงานและความรู้ ความสามารถ ระดับการ
ยอมรับในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน การตอบสนองต่อ
นโยบาย ความสามารถในการท างานเป็นทีม ความจงรักภักดีต่อองค์การ ขอบเขตของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
นโยบาย ความสามารถเจราต่อรอง ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์และ และการ
ฝึกอบรม นอกจากนี้ สมบูรณ์  สุขส าราญ (2550, หน้า 19-29) ได้ให้ความเห็นว่า ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติถือเป็นผู้ปฏิบัติที่มีความสัมพันธ์กับประชาชนมากที่สุด โดยมีบทบาทเป็นผู้ตีความใน
ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามนโยบาย ในกรณีที่นโยบายไม่ชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติมักจะตีความไปในทิศทางที่ตนได้รับประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Michael  Lipsky 
(1980, p. xi-xvi) ได้กล่าวว่า คุณภาพการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการคือ ปัจจัย
ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2540) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกับ 
G. D. Brever & P. Deleon (1983, p. 265-274) ว่า องค์การควรต้องมีสิ่งจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ นอกจากนี้ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540, หน้า 
101) ได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติย่อมส่งผลกระทบต่อค่านิยม อ านาจ 
ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่มีต่อ
นโยบาย และจากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพบว่า ยุทธพร อิสรชัย และบุญ
ธรรม  ถาวรทัศนกิจ (2552, หน้า 22) ได้กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่า การด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องอาศัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการ ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีอ านาจการบริหารเหนือ
พนักงานได้อย่างมีอิสระ เพื่อช่วยผลักดันให้ภารกิจบรรลุผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
นอกจากนี้ เสน่ห์  จุ้ยโต (2551, หน้า 221-245) ได้ให้ความเห็นว่า องค์การจ าเป็นต้องพัฒนา
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของพนักงานให้สามารถท างานได้ประสบผลส าเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมมี
ประสิทธิภาพ และแสดงบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น สมรรถนะของพนักงานจะต้องมี
เพิ่มสูงขึ้น โดยต้องสามารถเรียนรู้และท างานได้หลายอย่าง และองค์การจะต้องลงทุนในเร่ืองการ
พัฒนาสมรรถนะของพนักงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปที่ได้จากงานวิจัยที่สมชาย   
สุเทศ (2554, หน้า 355) ได้เสนอว่า พนักงานต้องมีทักษะ/สมรรถนะในการปฏิบัติงานระดับสูง 
รวมถึงองค์การต้องมีระบบบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการด าเนินตามนโยบาย ส าหรับตัวอย่างใน
ประเด็นผู้ปฏิบัตินโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น อาจกล่าวถึงนโยบายด้านการบริหาร
จัดการที่ดีที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ช่วยให้การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อันจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
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ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ดีสามารถ
พิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  (2) การส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริมสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ (4) การพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปฏิบัติงาน 
(6) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นให้แก่ประชาชน (7) การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานในหลายด้าน โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน
ในหลายด้าน และเป็นเร่ืองส าคัญองค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีผู้ปฏิบัตินโยบายอันจะช่วยให้เกิดการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย รวมถึงควรมีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ 
 สรุปได้ว่าผู้ปฏิบัตินโยบาย  หมายถึง พนักงานขององค์การซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายนโยบาย ดังนั้น องค์การจึงต้องมีการส่งเสริมด้านการพัฒนา
พนักงานให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เพื่อผลักดันภารกิจขององค์การให้ประสบ
ผลส าเร็จ ทั้งนี้ การที่องค์การสามารถกระตุ้นจูงใจให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายและมีการ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายแล้ว ก็ย่อมช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ ส าหรับประเด็นที่ควร
จะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) ทัศนคติต่อนโยบาย (2) ระดับการยอมรับ (3) การตอบสนองต่อ
นโยบาย และ (4) การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการกระตุ้นจูงใจให้ผู้ปฏิบัตินโยบายมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายและมีการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายได้อย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมช่วย
ให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับสูง 
 

 5.  วิธีการบริหารงาน 
  วิธีการบริหารงานที่เหมาะสมต่อภารกิจยอมช่วยให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไป
ด้วยความมีประสิทธิภาพ วิธีการบริหารงานจึงเป็นการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุผลส าเร็จตามนโยบาย เพื่อน ามาจัดล าดับขั้นตอนในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละองค์การย่อมมีเงื่อนไข ข้อจ ากัดในการน าวิธีการบริหารงานมาใช้อย่าง
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แตกต่างกันไป ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการบริหารงานที่เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์การ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ วรเดช จันทรศร 
(2551, หน้า 463-466) เห็นว่า วิธีการบริหารงานคือ ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมาย
งาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย (1) ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน (2) หลักวิธีการปฏิบัติงานที่เข้าใจได้ง่าย (3) การก าหนดบทลงโทษและ
การให้รางวัล (4) การจัดสรรอ านาจหน้าที่ (5) การติดต่อสื่อสาร (6) การวางแผนและการควบคุม 
(7) การควบคุม ประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540, หน้า 101) ได้ให้
ความเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่างๆ ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่  จ านวนงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวนจุดตัดสินใจ ความสัมพันธ์ดั้งเดิมระหว่างหน่วยงาน การแทรกแซงของหน่วยงาน
ในระดับบน แผนงาน และการประเมินผลคือ ปัจจัยส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ Robert T. Nakamura & Frank Smallwood (1980, p. 7-10) เห็นว่า วิธีการที่ก าหนด
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายเป็นปัจจัยส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ วิธีการบริหารงาน
เป็นแนวทางการท างานที่มีแบบแผน กฎเกณฑ์หรือหลักการในการท างาน และจากการศึกษา
แนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพบว่า Timothy J. Clark (1999, p. 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
เป็นล าดับขั้นของการปฏิบัติงานที่องค์การเลือกที่จะกระท าเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งสอดคล้องกับที่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2545, หน้า 54) ได้กล่าวว่า วิธีการบริหารงานเป็น
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้า โดยมีกระบวนการท างานที่เป็นขั้นตอน 
และเรียงกันอย่างเป็นระบบซึ่งเกิดจากการผสมผสานของคน เคร่ืองจักร เทคนิค และวัสดุ เพื่อช่วย
ให้องค์การสามารถประสบความส าเร็จในการท างานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น วิธีการบริหารงาน
จึงเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันทั้งหมดที่ด าเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อการ
ด าเนินภารกิจตามนโยบายที่ได้รับการมอบหมายขององค์การอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลส าเร็จ 
นอกจากนี้ เสน่ห์  จุ้ยโต (2551, หน้า 25-26) ได้ให้ความเห็นว่า กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จะเป็นการแปลงทรัพยากรการจัดการไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีลักษณะ
ของการบูรณาการทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้
กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนองค์การให้ปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ส าหรับอรทัย  ก๊กผล และคณะ (2552, 
หน้า 21-26) ได้ให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ว่า วิธีคิด และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็น
เร่ืองส าคัญ ถ้าคิดดี คิดถูกคิดรอบคอบ และคิดโดยไม่ยึดติดกับประสบการณ์เดิมจะช่วยให้การ
ท างานไม่ค่อยเกิดความพลาด และก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์การควรมีวิธีคิดที่ชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าปัญหาคืออะไร และต้องการให้เกิด
อะไรขึ้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการท างาน
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ที่ประสบความส าเร็จต้องผ่านการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การประเมินติดตามการ
ปฏิบัติงานจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานขององค์การให้สูงขึ้น 
ส าหรับตัวอย่างในประเด็นวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น อาจกล่าวถึง
นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อัน
จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ภารกิจด้าน
การบริหารจัดการที่ดีสามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริมสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ 
(4) การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับปฏิบัติงาน (6) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นให้แก่
ประชาชน (7) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานในหลายด้าน 
โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาดังกล่าวได้ก่ อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานในหลายด้าน โดยเฉพาะการก าหนดขั้นตอน และหลักวิธีการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากแนวทางเดิม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต้องให้ความส าคัญกับ
การเลือกวิธีการบริหารงานที่มีความชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายในการปฏิบัติ เพื่อช่วยสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีของผู้ปฏิบัตินโยบาย อันจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้
ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
 สรุปได้ว่าวิธีการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
กลไกต่างๆ ขององค์การให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการแปลงทรัพยากรในการบริหารงานไปสู่
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ วิธีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยัง
ช่วยให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควร พิจารณาจาก (1) วิธีการบริหารงานที่มีความชัดเจน          
(2) การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง (3) วิธีการจูงใจให้ปฏิบัติตาม และ      
(4) การติดตามประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีวิธีการบริหารงานได้
อย่างประสิทธิภาพในระดับสูงแล้ว ย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
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 6.  ภาวะผู้น า 
  ภาวะผู้น ามีความส าคัญอย่างมากต่อการผลักดันให้องค์การสามารถปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายของนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่า ผู้น าเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น ภาวะผู้น ามีความส าคัญองค์การและ
ผู้ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์การ และเป็นผู้กระตุ้นจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้
ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ เห็นได้ว่าการด าเนินงานจะได้
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น าเป็นส าคัญ 
ดังนั้น ผู้บริหารขององค์การจึงต้องมีภาวะผู้น าที่เข้มแข็งในการบริหารงาน รวมถึงมีการใช้ทักษะ 
ความสามารถตามหลักการบริหารเพื่ออ านวยการ และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติสามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลงานตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการทบทวนข้างต้นพบว่า มีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกันดังนี้ วรเดช จันทรศร 
(2551, หน้า 463-466) เห็นว่า ผู้ก าหนดนโยบายถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพในระดับสูง โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้นจะต้องประกอบด้วย การมี
ทักษะและความเข้าใจด้านการบริหารงาน และอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร ความซับซ้อนของ
กระบวนการตัดสินใจ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม ความเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริง 
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การสร้างผูกพันระหว่างสมาชิกในองค์การ และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ Paul A. Sabatier & Daniel A. Mazmanian (1980, 
p. 542) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ทักษะความเป็นผู้น าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้โดยง่าย ซึ่งสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541) เห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงเป็น
ผู้ที่มีหน้าที่ในการริเร่ิมการก่อรูปนโยบายและการพัฒนาทางเลือกนโยบายเพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จตาม
ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังมีข้อสรุปจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ดังนี้ มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่ง
เจริญ (2553, หน้า 94-95) ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมใน
การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหาร
ระดับสูงต้องให้ความสนใจตั้งแต่การก าหนดนโยบายและมุ่งเน้นให้นโยบายบรรลุผลส าเร็จ โดย
ต้องมีการใช้ภาวะผู้น าอย่างเหมาะสม และใช้วิธีจูงใจในเชิงบวกแก่พนักงาน ซึ่งการสนับสนุนและ
ความเอาใจใส่ของผู้บริหารระดับสูงจะท าให้องค์การมีทรัพยากรที่เหมาะสม  เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี และมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน จนเกิดความมุ่งมั่น
ในการท าให้นโยบายประสบความส าเร็จ ส าหรับรังสรรค์  อินทน์จันทน์ (2552 , หน้า 180) ได้ให้
ความเห็นว่า ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้บริหารมีความส าคัญอย่างสูงต่อการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้าใจคน เข้าใจบริบท และสามารถคิดใน
เชิงกลยุทธ์ได้ เพื่อแสวงหาวิธีการจูงใจในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพเกิดขึ้นมากที่สุด และเห็นว่าภาวะผู้น าสามารถช่วยท าให้การท างานมีประสิทธิภาพได้
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ในระดับสูง และสมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 354) ได้ให้ความเห็นว่า คุณลักษณะของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นจูงใจให้แก่พนักงานในการขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ควรประกอบด้วย (1) ความมี
วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นในตัวนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับสูง (2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องแสวงหาและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการท างานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคส่วนอ่ืนอีกด้วย (3) นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลควรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองที่ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและช่วยให้
การท างานสะดวกรวดเร็ว และมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น และ (4) การท าให้ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ที่เสียสละเข้ามาท าหน้าที่ใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลัก ดังนั้น การมีระบบ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล จึง
ถือเป็นมาตรฐานที่ช่วยรับรองความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ส าหรับอรทัย  ก๊กผล และคณะ
(2552,หน้า 21-26) ได้ให้ความเห็นว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานของผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยส าคัญเพราะลักษณะดังกล่าวเป็นเสมือนการส่งสัญญาณให้
พนักงานรู้ว่าควรจะท าอย่างไรกับเร่ืองนั้น และสรุปว่า การมีจิตที่มุ่งมั่นในการท างานแม้จะเจอ
ปัญหาและอุปสรคก็ไม่ยอมท้อถอย และพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้คือ ผลของการ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน ส าหรับตัวอย่างในประเด็นภาวะผู้น าขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น อาจกล่าวถึงนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐมได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่ม
สูงขึ้น อันจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ 
ภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ดีสามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริม
สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ (4) การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปฏิบัติงาน (6) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการท้องถิ่นให้แก่ประชาชน (7) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งใน
ปัจจุบันจะพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงาน
ในหลายด้าน โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อช่วยให้
ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานในหลายด้าน โดยเฉพาะการก าหนดขั้นตอน และหลัก
วิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากแนวทางเดิม ซึ่งอาจท าให้พนักงานบางส่วนขาดความเข้าใจ และ
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มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงานทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องใช้ภาวะผู้น าเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่ประชาชนและองค์การจะได้รับ 
รวมถึงกระตุ้นจูงใจให้ผู้ปฏิบัติทุ่มเทแรงกายแรงใจในปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 สรุปได้ว่าภาวะผู้น า หมายถึง การที่ผู้บริหารขององค์การได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ 
เช่น ทักษะด้านการบริหารงาน การจูงใจ การสร้างความเชื่อมั่น การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างเต็มที่เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษา
ควร พิจารณาจาก (1) ทักษะด้านการบริหารงาน (2) ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ (3) วิธีการ
กระตุ้นจูงใจ และ (4) การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่า หากผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับสูงแล้ว ย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังน้ี 
 

 1.  ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  เป็นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง (1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย     
(2) การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง (3) สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ (4) ผู้
ก าหนดนโยบาย (5) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (6) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (7) ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน (8) การสื่อสารในองค์การ (9) โครงสร้างขององค์การ (10) ผู้ปฏิบัตินโยบาย (11) วิธีการ
บริหารงาน และ (12) ภาวะผู้น า โดยมีงานวิจัยที่น ามาอ้างอิงดังนี ้
  1.1 เกี่ยวข้องกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติหลายตัวแปร 
  สมชาย  สุเทศ (2554, หน้า 331-338) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการ
ด าเนินตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม และ (3) เสนอแนวทางการพัฒนาตัวแบบ
การบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
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นครปฐม โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชน ผลการวิจัยในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติพบว่า (1) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินตามนโยบายเกิดจากการก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่
สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน รวมถึงพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดความเป็นมืออาชีพในการท างานและ
ไม่นิยมเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน (2) ปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก โดยใน (2.1) ระดับนโยบายจะต้องมีการสนับสนุนในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร การสนับสนุน
ในทางปฏิบัติ  ซึ่งรวมถึงการให้ค าปรึกษาและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นก่อนการปฏิบัติจริง และ
การมอบอ านาจในการปฏิบัติ  มีการออกกฎระเบียบรองรับในการบังคับใช้ และสอดคล้องกับ
วิธีการปฏิบัติ ย่อมจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเข้าใจและยอมรับในหลักการ
ดังกล่าวรวมถึงให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี และ (2.2) ภาคประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับภาค
ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ภารกิจส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลควรประกอบด้วย การ
สนับสนุนให้แกนน าในชุมชนได้มีโอกาสด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องมีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเน้ือหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลสื่อสารไปนั้นจะส่งผลต่อการรวมตัวของกลุ่ม/
องค์กร และเครือข่ายในพื้นที่ ดังนั้น กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเปิดช่องทางใน
การประสานงานและการร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล กับกลุ่ม/องค์กร และเครือข่าย
ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ส าหรับ (3) ปัจจัยการบริหารองค์ประกอบภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (3.1) องค์การบริหารส่วนต าบลควรให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่ง
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยสนับสนุนให้พนักงานได้รับรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและยอมรับอันน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นนักเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา  (3.2) โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีความหลากหลาย
และสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ รับผิดชอบ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตาม
ความส าคัญของภารกิจที่เกิดขึ้น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวควรมีฝ่ายที่ท า
หน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีโรงงานจ านวนมากในพื้นที่
ควรมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ควรเพิ่ม
จ านวนอัตราก าลังที่เป็นข้าราชการของแต่ละต าแหน่งเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่ มขึ้น เพราะจะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายประจ าในระยะยาว ทั้งนี้ ควรเพิ่มจ านวนอัตราก าลังของพนักงานจ้างเหมาะตาม
ภารกิจ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถก าหนดเงื่อนไขการจ้างได้อย่างยืดหยุ่นและสอดคล้อง
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กับปริมาณภารกิจที่เพิ่มขึ้นและลดลง รวมถึงช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถวางแผน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรล่วงหน้าได้  (3.3) คุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (ภาวะ
ผู้น า) ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นจูงใจให้แก่พนักงานในการขับเคลื่อนภารกิจของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ควรประกอบด้วยความมีวิสัยทัศน์ ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นในตัวนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระดับสูง นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องแสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการท างานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคส่วนอ่ืนอีกด้วย รวมถึ งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลควรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองที่ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและช่วยให้
การท างานสะดวกรวดเร็ว และมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น และเงื่อนไขส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ การท าให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้
ที่เสียสละเข้ามาท าหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นหลัก ดังนั้น การมีระบบพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงถือเป็นมาตรฐานที่ช่วยรับรองความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง และ 
(3.4) การท างานอยู่บนฐานความรู้ (Knowledge-Based) โดยผู้บริหารและพนักงานต้องมีทักษะ/
สมรรถนะในระดับสูง (Skill/Competency) และมีระบบบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต (Management System) เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายการด าเนินตามนโยบาย โดยเฉพาะเร่ืองการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  และวิธีการวัดผลการท างานต้องพัฒนามา
จากวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพในการท างานโดยอ้างอิงจากคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  สุมิตตรา  เจิมพันธ์ (2552, หน้า 69-107) ได้ศึกษาเร่ืองความส าเร็จของการน านโยบาย
ประหยัดพลังงานไปปฏิบัติในภาคราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล และ
สามารถท านายความส าเร็จของการน านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติในภาคราชการ (2) เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติในภาค
ราชการของประเทศไทย ในการวิจัยนี้  ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพื่อมุ่งทดสอบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship) โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ จ านวน 190 หน่วยงาน ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ของหน่วยงานผู้ท าวิจัยพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้มีจ านวนใกล้เคียงกันคือ
ระหว่างร้อยละ 9.4-12.5 และมีผู้ตอบแบบสอบถามรวม 1347 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม
และแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า โดยแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็น (1) ปัจจัยด้านนโยบาย (2) ปัจจัย
ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน (3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (4) ปัจจัยด้านความส าเร็จ
ระดับบุคคล (5) ปัจจัยด้านความส าเร็จระดับกลุ่มงาน ส่วนตัวแปรตามสุดท้าย คือ ความส าเร็จของ
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การน านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติ วัดใน 2 มิติย่อย คือ (1) หลักความคุ้มค่า (2) หลักความ
ต่อเน่ือง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์ความแตกต่าง การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ 
แบบปกติและแบบเป็นขั้น และการวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ข้อ นอกจากนี้ยังใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง และมีสถิติขั้นรองในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe เพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนที่สุด ผลการวิจัยพบว่า                   
(1) หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีภูมิอากาศที่ดีและเอ้ืออ านวยต่อการประหยัดพลังงาน 
เป็นหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จทั้งระดับบุคคล ความส าเร็จระดับกลุ่มงาน ความส าเร็จใน
ภาพรวม ความส าเร็จด้านความคุ้มค่า และความส าเร็จด้านความต่อเนื่องในการน านโยบายประหยัด
พลังงานไปปฏิบัติภาคราชการ (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นขั้น พบว่ามีตัวแปรอิสระเพียง 7 ตัวร่วมกันท านายความส าเร็จระดับบุคคลได้ถึงร้อยละ 82.0 
โดยตัวแปรที่สามารถเข้าสมการท านายเป็นอันดับ 1 คือ การบริหารงานของผู้บริหาร (3) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น พบว่าตัวแปรอิสระเพียง 5 ตัว
ร่วมกันท านายความส าเร็จระดับกลุ่มงานได้ร้อยละ 57.0 โดยตัวแปรที่สามารถเข้าสมการท านาย
เป็นอันดับ 1 คือ การรณรงค์ติดป้ายประหยัดพลังงาน (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นแสดงให้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระเพียง 11 ตัวร่วมกันท านาย
ความส าเร็จในภาพรวมของการน านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติในภาคราชการได้ถึงร้อยละ 
93.5 โดยตัวแปรที่สามารถเข้าสมการท านายเป็นอันดับ 1 คือ ความเป็นอิสระของกลุ่มงาน และ     
(5) จากการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อความส าเร็จในภาพรวมของการ
น านโยบายประหยัดพลังงานไปปฏิบัติในภาพราชการ และ (6) ข้อเสนอแนะในการวิจัยคือ              
(6.1) ผู้บริหารควรมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมและ
เพียงพอ อีกทั้งเข้มงวดด้านการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง (6.2) หน่วยงานเร่ง
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามเป้าหมายของนโยบายประหยัดพลังงาน และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มความส าเร็จระดับกลุ่มงาน และมีการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมายของของนโยบาย เพื่อเพิ่มความส าเร็จในภาพรวมของการน านโยบาย
ประหยัดพลังงานไปปฏิบัติ (6.3) หน่วยงานควรมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อม เพื่อให้เอ้ืออ านวย
แก่การปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงาน 
  1.2 ปัจจัยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ฉกาจ ลอยทอง (2552, หน้า 228-274)  ได้ท าการวิจัยเร่ืองเครือข่ายกับศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และผลกระทบของกระบวนการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อศักยภาพการบริหารงานเทศบาล (2) เพื่อศึกษามูลเหตุและเงื่อนไขที่ท าให้
เกิดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับภาคส่วนต่างๆ และ (3) เพื่อศึกษาปัจจัย
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ส่งเสริมและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายที่มีผลต่อการบริหารงานเทศบาล โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายกับภาคส่วน
ต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงาน
เทศบาล ประกอบด้วย (1) เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในแลกเปลี่ยนข้อมูล
ประสบการณ์ และการน าเสนอประเด็นปัญหาของท้องถิ่นผ่านเวทีสันนิบาตเทศบาลทั้ง 3 ระดับ ท า
ให้เกิดการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาสาธารณะร่วมกัน ตลอดจนการสร้างพลังอ านาจการ
ต่อรองและการเรียกร้องผลประโยชน์กับรัฐบาลได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าว
เสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี (2) เครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างเทศบาลกับแกนน าชุมชน เป็นเครือข่ายที่มุ่งอาศัยแกนน าชุมชนในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน ตลอดจนมีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของ
เทศบาลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแบ่งเบาภาระในความรับผิดชอบของเทศบาลให้ด าเนินการเฉพาะ
ในส่วนที่เกินก าลังความสามารถของชุมชน ท าให้เทศบาลด าเนินกิจการสาธารณะอ่ืนๆได้มากขึ้น 
(3) เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับองค์กรชุมชน เป็นเครือข่ายที่ท าให้เกิดความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกัน ตลอดจนเทศบาลให้การส่งเสริมและเกื้อหนุนกับ
องค์กรชุมชนให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนโดยปราศจากข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ทั้งนี้ 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพด้านทุนทางสังคมของเทศบาลได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิด
กระบวนการการมีส่วนร่วมภายในชุมชนมากยิ่งขึ้น (4) เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับ
องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGO เป็นเครือข่ายที่มุ่งอาศัยจุดเด่นขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ดังกล่าว
เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของเทศบาลได้เป็นอย่างดี ปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้น
ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (5) เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับ
ภาคเอกชนเป็นเครือข่ายที่เปิดโอกาสให้เทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนใน
การด าเนินกิจการสาธารณะ ส่งผลให้เทศบาลมีศักยภาพด้านงบประมาณที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของเทศบาลได้เป็นอย่างดี            
(6) เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ เป็น
เครือข่ายที่ท าให้เทศบาลเกิดความสะดวกในการดึงงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
(7) เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการ เป็นเครือข่ายที่ท าให้เทศบาลสามารถ
ด าเนินงานที่ต้องใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของส่วนราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพความสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของเทศบาลได้เป็น
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อย่างดี และ (8) เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เป็น
เครือข่ายที่ท าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณะร่วมกัน รวมทั้งเป็นการประหยัด
งบประมาณ และสร้างความคุ้มค่าในการด าเนินการ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการของเทศบาลได้เป็นอย่างดี ท าให้เทศบาลก้าวข้ามข้อจ ากัดในด้านขนาด 
จ านวนบุคลากร ศักยภาพบุคลากร อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมไปถึงในด้านงบประมาณ 
  Derrick Purdue (2001, p. 2211-2224) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การสร้างความร่วมมือของ
ท้องถิ่นข้างเคียงกัน ภาวะผู้น า ความไว้วางใจ และทุนทางสังคม จากการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคม
เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและความไว้วางใจในตัวผู้น าชุมชน ซึ่งจะสนับสนุน
ประสิทธิภาพในการเป็นหุ้นส่วนของท้องถิ่นใกล้เคียงกัน การเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของท้องถิ่นยัง
สามารถก่อให้เกิดทุนทางสังคมแหล่งใหม่ที่มีความส าคัญต่อชุมชน สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับผู้น าชุมชนซึ่ง
เปรียบเสมือนผู้ประกอบการทางสังคมหรือตัวแทนของชุมชน ในฐานะของผู้ประกอบการทาง
สังคมก็คล้ายคลึงกับผู้น าในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างผู้ที่มีความช านาญในการ
ประกอบการกับผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่นข้างเคียง และในฐานะของ
ตัวแทนชุมชนจะคล้ายคลึงกับผู้น าในการแลกเปลี่ยน หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ประสานติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงระหว่างกลุ่มสมาชิก ซึ่งทั้งสองฐานะดังกล่าวต้องอาศัยความไว้วางใจระหว่าง
บุคคลในท้องถิ่นและองค์กรเป็นส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนและสมาชิกของชุมชน จากแนวคิด
ของ Purdue ได้แสดงให้เห็นว่า การสร้างความร่วมมือในระดับท้องถิ่นของพื้นที่ใกล้เคียงกัน 
จ าเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจในตัวผู้น าท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งในฐานะที่เป็นผู้น าในการขับเคลื่อน
องค์กรซึ่งต้องมีความช านาญในการบริหารชุมชนและมีวิสัยทัศน์ในสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่น
ข้างเคียง และในฐานะตัวแทนของชุมชนที่มีหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงระหว่างกลุ่มสมาชิก 
ดังนั้น แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น าไปประยุกต์ใช้สร้างตัวชี้วัดในเคร่ืองมือในการวิจั ย
ต่อไป 
  1.3 ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การ 
  อลงกรณ์  อรรคแสง (2547, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเร่ืองพัฒนาการจัดโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเปรียบเทียบกับต่างประทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวคิดใน
การจัดรูปแบบและโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประทศ 
รวมถึงพัฒนาการจัดรูปแบบและโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทสรุปของ
งานวิจัยชิ้นนีไ้ด้เสนอว่า การจัดรูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจึง
ควรมีความหลากหลาย โดยให้แต่ละท้องถิ่นได้มีโอกาสได้เลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง 
ผลวิจัยได้น ามาสู่ข้อเสนอแนะซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอทางเลือกโดยจ าแนกตามความแตกต่างของ
ท้องถิ่นดังนี้ (1) ความหลากหลายของจ านวนประชากร โดยเสนอให้ท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์
รวมของความเจริญในด้านต่างๆ และมีประชากรที่แตกต่างหลากหลายอย่างกรุงเทพมหานคร       
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ใช้โครงสร้างแบบสภา-นายกเทศมนตรีที่มีอ านาจมากเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็ดเสร็จ 
ส าหรับในเทศบาลนครมีทางเลือกได้ 2 ทาง คือ แบบสภา-นายกเทศมนตรี และแบบสภา-ผู้จัดการ 
ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดปานกลางถึงขนาดเล็ก สามารถใช้โครงสร้างที่
หลากหลายรูปแบบได้ ทั้งแบบสภา-นายกเทศมนตรี แบบสภา-ผู้จัดการ คณะกรรมการ และที่
ประชุมเมือง ทั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กมากๆ เช่น อบต.ท่าเทววงษ์ 
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ซึ่งมีประชากร เพียง 165 คน ควรใช้รูปแบบที่ประชุมเมือง เพื่อเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้น าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาได้โดยตรง         
(2)  ความหลากหลายของรายได้ที่ไม่สอดคล้องกับขนาดของสภาท้องถิ่น โดยกล่าวถึงความไม่
สมเหตุสมผลของการน าจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไปผูกติดกับจ านวนหมู่บ้าน ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีรายได้น้อยแต่มีจ านวนหมู่บ้านมากต้องประสบกับปัญหาค่าใช้จ่ายที่เป็น
ค่าตอบแทนแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ท าให้มีเงินเหลือน้อยส าหรับการน าไปพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่านั้นมีทางเลือกอ่ืน เช่น รูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งอาจ
มีกรรมการเพียง 3 คน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทน หรือหากมีจ านวนประชากรน้อยก็
สามารถใช้รูปแบบที่ประชุมเมืองได้ (3) ความหลากหลายของความเป็นเมือง กึ่งเมืองหรือชานเมือง 
และชนบท โดยกล่าวว่าลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อวัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเมืองเน้น
การจัดบริการสาธารณะ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันหลากหลายได้ จึง
ควรใช้แบบสภา-นายกเทศมนตรีที่มีอ านาจมาก ส าหรับกึ่งเมืองหรือชานเมือง จะพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในเมือง และใช้พื้นที่ดังกล่าวส าหรับพักผ่อน ดังนั้น จึงไม่สนว่าใครจะมา
จัดบริการสาธารณะเพียงแต่ขอให้มีคุณภาพที่ดี และมักไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จึงควรใช้
แบบสภา-ผู้จัดการ และชนบท จะพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งใน
ด้านความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมและค่านิยม ซึ่งมักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงควรใช้
แบบคณะกรรมการ หรือที่ประชุมเมือง 
  1.4 ปัจจัยด้านผู้ปฏิบัตินโยบาย 
  เสน่ห์  จุ้ยโต (2555, หน้า 33-34) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) เพื่อจัดท าต้นแบบ
ขีดสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) เพื่อด าเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
ขีดสมรรถนะหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ มีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ
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การปฏิบัติงานบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เทศบาลมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และมีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก องค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความ
ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรอยู่ในระดับมาก (2) ผลการจัดท าต้นแบบขีด
สมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ต้นแบบสมรรถนะหลักขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมี 6 ประการ ได้แก่ ความรอบรู้ด้านวัฒนธรรมองค์การ การคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ การท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ความรอบรู้ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการท างานเป็นทีม ต้นแบบสมรรถนะหลักของเทศบาลมี 6 ประการ ได้แก่ 
จิตส านึกบริการ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การท างานเป็นทีม การคิด
นอกกรอบ/ริเร่ิม การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพและการจัดการความขัดแย้งในชุมชน ต้นแบบ
สมรรถนะหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลมี 6 ประการ ได้แก่ จิตส านึกบริการ ความรอบรู้ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จิตส านึกประชาธิปไตย ความรอบรู้ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการท างานเป็นทีม และ (3) ผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่มืออาชีพทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลต าบลบึงยี่โถ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
หลักด้วยเทคนิคการฝึกอบรม เชิงระบบอยู่ในระดับมาก 
  Abdul Hamid Abdullah, Raja Mohamed Fauzi Raja Musa and Juhary Haji Ali 
(2011, p. 240-255) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาการรับรู้รูปแบบสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานโดย
บริษัททรัพยากรมนุษย์มาเลเซียและที่ปรึกษา: แนวทางการสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
(SEM) โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อการพัฒนาการรับรู้รูปแบบสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานโดยผ่าน
การพิสูจน์และการสังเกตุรูปแบบสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีนัยส าคัญ การวิจัย
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์และที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศมาเลเซีย จ านวน 380 คน ซึ่งการศึกษาผลการด าเนินงานในเบื้องต้นเป็นไปตามแนวคิดของ
นักวิชาการหลายๆ ท่าน ซึ่งสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย ทักษะสมรรถนะในหมวดหมู่
พฤติกรรม สมรรถนะในหมวดหมู่ธุรกิจ และสมรรถนะในหมวดหมู่เทคนิคด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งถูกวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยสอบสวน (EFA) การวิเคราะห์ปัจจัยยืนยัน (CFA) และการ
สร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) ทั้งนี้ ผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า สมรรถนะในหมวดหมู่
ที่ส าคัญในการศึกษาคือ สมรรถนะในหมวดหมู่พฤติกรรม และสมรรถนะในหมวดหมู่เทคนิคด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสมรรถนะในหมวดหมู่ธุรกิจนั้นไม่มีนัยส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ ส าหรับทักษะ
สมรรถนะที่มีนัยส าคัญในรูปแบบสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์และการขับเคลื่อนกระบวนการ น่าเชื่อถือและคุณสมบัติส่วนบุคคล การจัดการ
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ทรัพยากรและศักยภาพ และความสัมพันธ์ของพนักงานและการปฏิบัติตาม ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยสมรรถนะ 14 ตัวที่มีนัยส าคัญในการศึกษา ได้แก่ กระบวนการการบริหารจัดการ ความ
ยืดหยุ่น การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความคิดริเร่ิมที่แข็งแกร่ง ความภาคภูมิใจในการท างาน ความ
กระตือรือร้น ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์การ การวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ การวางแผนความส าเร็จ การปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร ความมี
ระเบียบวินัย และความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและสุขภาพ ซึ่งการทดสอบสังเกตรูปแบบ
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์จะได้มาจากวัฒนธรรมในท้องถิ่นของประเทศมาเลเซีย 
และมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้ปฏิบัติงาน สถาบันการศึกษา องค์การ และบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
  Sanderson (2001, p. 297-313) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจัดการผลการปฏิบัติงาน (การ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์) การประเมินผล และการปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ จากการวิจัย
พบว่า การปฏิรูปภาครัฐของกลุ่มประเทศ OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) หรือประเทศสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้มีการ
พัฒนารูปแบบความร่วมมือของภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นให้เกิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย
ในประเทศกลุ่มประเทศอังกฤษได้มีการพัฒนาภายใต้บริบทของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยจะ
พัฒนาจากรูปแบบเดิมที่เน้นความส าคัญจากบนลงล่างไปสู่การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือร่วม
รับผิดชอบจากส่วนล่างขึ้นบน การพัฒนาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอังกฤษจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขความกดดันภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางปฏิบัติที่ถูกก าหนดขึ้นจากส่วนกลางที่สนับสนุนให้เคร่ืองมือทางการ
บริหารจัดการที่เน้นตัวชี้วัดในการประเมินผล ในขณะที่การจัดการบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ก็จะ
เน้นที่บุคลากรของท้องถิ่นเป็นส าคัญโดยเน้นพิจารณาที่ผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล เพื่อ
ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้เกิดค่านิยมที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการบ่งชี้ว่ามีวัฒนธรรมองค์กรหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น อ านาจในการบริหารของท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ กระบวนการด าเนินงาน และการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร
ในท้องถิ่นร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกฝังค่านิยมที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศจนกลายเป็น “วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น” เพื่อท าให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จากการประเมินที่ได้จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความเป็น
เลิศของท้องถิ่นอย่างแท้จริง จากแนวคิดของ Sanderson จะเห็นได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นยุค
ใหม่เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินงาน โดยเป็นผลจากความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกันของบุคลากร ทั้งจากผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติ (บนลงล่าง) และการให้ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติ 
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  1.5 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
  อรอนงค์  โรจน์วัฒนบูลย์ (2554, หน้า 219-225) ได้วิจัยเร่ืองการพัฒนาตัวแบบผู้น า
เชิงนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม 
ขององค์การธุรกิจเอกชนภาคอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม (2) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม และ (3) พัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีภาวะผู้น าและแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม เป็นฐานคติในการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ผู้น าองค์การที่มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ซึ่งเป็นผลจากการสร้างสรรค์ที่มี
ลักษณะความเป็นนวัตกรรม ใช้วิธีการศึกษาแบบ Grounded Theory และวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี 
โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์การละ 1 ท่าน และสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรในองค์การและ
ผู้เกี่ยวข้องอีก 62 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) บริบทภายนอกองค์การที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการปรับทิศทางและกลยุทธ์ในการน าองค์การ กดดันให้ผู้น ามุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมมากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (2) บริบท
ภายในองค์การด้านวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศภายในองค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของ
ภาวะผู้น า (3) รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ที่มีกระบวนการชัดเจน 
และใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อการพัฒนานวัตกรรม (4) โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม คือ โครงสร้างองค์การแบบทีมงานข้าม
สายงาน (5) ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีการบริหารคนเก่ง และมีระบบพี่เลี้ยง มีการสอน
งาน การมอบหมายงานโครงการ การมอบอ านาจ เป็นระบบที่ส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางการพัฒนา
ผู้น าเชิงนวัตกรรม (6) ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งหมดพบว่า ตัวแบบ
องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรมควร
ประกอบด้วย บริบทภายนอกและภายในองค์การที่มีผลต่อผู้น าเชิงนวัตกรรม และองค์ประกอบ
คุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ (6.1) ด้านบุคลิกภาพ (6.2) 
ด้านสมรรถนะ (6.3) ด้านบทบาทหน้าที่ และ (6.4) ด้านลักษณะทางสังคม เป็นองค์ประกอบ
คุณลักษณะหลักของผู้น าเชิงนวัตกรรม และ (7) ข้อเสนอของการศึกษาคือ แนวทางการพัฒนาผู้น า
ในองค์การให้มีองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์การ 
และการศึกษาต่อไปในอนาคตเสนอให้มีการศึกษาปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อองค์การนวัตกรรม และ
กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม เพื่อความชัดเจนในการก าหนดนโยบายแนวทางในการ
พัฒนาผู้น าในองค์การทุกระดับ ให้เกิดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
  Michael Piel (2008) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัย พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดการความสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดการความสัมพันธ์เป็นตัวพยากรณ์ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (1) ด้านพฤติกรรมการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าอ านาจพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 
38 (2) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีค่าอ านาจพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 48 (3) การค านึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล มีค่าอ านาจพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 53 
  1.6 ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 
  Jana W. Holwick (2009, p.79-83) ได้วิจัยเร่ืองการประเมินผลของความส าเร็จตาม
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบรรลุเป้าหมายในการจัดวางล าดับความส าคัญ และการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวกับการวางแผน
ทางยุทธศาสตร์ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และเป็นกรณีศึกษาในวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งใน
สหรัฐอเมริกา จากกรณีศึกษาได้พบว่า ในปัจจุบันการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ช่วยให้องค์การประสบความส า เ ร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ได้ใช้การบริหารองค์การโดยน าแบบอย่างจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีผล
การปฏิบัติที่ดีเยี่ยมและประสบผลส าเร็จมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาในรูปแบบการวางแผนขององค์การ 
การประเมินผล และการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาจะมีรูปแบบที่หลากหลาย และการปฏิบัติงานจะถูกผูกพันกับการจัดสรร
ทรัพยากร และจุดมุ่งหมายทางพันธกิจ รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญ และผลวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า 
การจัดสรรทรัพยากรจะอยู่บนพื้นฐานของการวางแผนทางยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์การ และ
การจัดล าดับความส าคัญ นอกจากนี้ การวางแผนและกระบวนการจัดสรรงบประมาณ ควร
ด าเนินการให้เกิดประสิทธิผล โดยสถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเร่ืองการสื่อสารเพื่อ
ท าความเข้าใจให้แก่พนักงาน รวมถึงกระบวนการวางแผนจะต้องผ่านการประเมินผล เพื่อวัดและ
รายงานผลถึงผลลัพธ์ ซึ่งจะท าให้องค์การสามารถปรับปรุงผลงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 2. การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีงานวิจัยที่น ามาอ้างอิงดังนี ้
 ฉมานันท์ แก้วอินต๊ะ (2554, หน้า 160-164) ได้ศึกษาเร่ืองการน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-
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2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบัติ (2) ศึกษาเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการนาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 
พ.ศ.2552 ไปปฏิบัติ และ (3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ในเร่ืองของการน าแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบัติ โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญรวม 49 คนคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติตามนโยบายระดับจังหวัด 
จ านวน 2 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติตามนโยบายระดับท้องถิ่นจ านวน 32 คน และประธาน
ชมรมผู้สูงอายุจ านวน15 คน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลัก ได้แก่ แนวทางการสนทนา
หรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมไปจนถึงการสังเกตพฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน าแผน
ผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) ลักษณะการน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฯ ไป
ปฏิบัติ (2) แผนการด าเนินงานขององค์กร (3) ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ (4) จ านวนเจ้าหน้าที่ 
(5) สมรรถนะการท างานของเจ้าหน้าที่ (6) การประชาสัมพันธ์ (7) การเชื่อมโยง และบรูณาการ     
(8) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (9) งบประมาณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การน าแผน
ผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงไปปฏิบัตินั้น จ าแนกรายด้านได้ดังนี้ (1) ด้านผู้สูงอายุ พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ส่วน
ใหญ่ไม่ได้มีการศึกษาเร่ืองแผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงอย่างจริงจัง จะรู้เพียงกว้างๆ อย่างผิวเผิน 
ท าให้เกิดความไม่รู้ ไม่เข้าใจในเร่ืองของแผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุง และส่งผลต่อขั้นของการน า
แผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ โดยไม่ได้น าแผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงมาเป็นกรอบใน
การด าเนินงาน จึงส่งผลต่อผลลัพธ์ในการน าแผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ซึ่งก็คือ ความ
ล้มเหลวในการน าแผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติของอ าเภอเวียงสา โดยวิเคราะห์ได้ 3 
ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 แผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงยังไม่ลงไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองแผน
ผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุง และประเด็นที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงสาไม่มีการน า
แผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ดังน้ัน จึงเกิดความล้มเหลว เพราะไม่มีการรับรู้ในเร่ืองแผน
ผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงตั้งแต่เร่ิมแรกของการด าเนินงานนั่นเอง 
 มนัสนันท์  ชัยกิจยิ่งเจริญ (2553, หน้า 327-328) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการบริการ
สาธารณะโดยวิธีการท าสัญญาจ้าง: กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น 
โดยการศึกษาคร้ังนี้เป็นการน าวิธีการท าสัญญาจ้างมาใช้ในเทศบาล มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อ
ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการท าสัญญาจ้าง (Contracting Out) 
ของเทศบาลนคร (2) เพื่อศึกษาประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมในการใช้การจัดการการ



128 
 

บริการสาธารณะโดยวิธีการท าสัญญาจ้างในเทศบาลนคร (3) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลการบริการ
สาธารณะโดยวิธีการท าสัญญาจ้างของเทศบาลนคร รูปแบบการศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยใช้กรณีศึกษา ในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนครขอนแก่นในเทศบาลทั้ง 2 แห่ง 
ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาใน 4 โครงการคือ (1) การเก็บขนขยะ (2) การก่อสร้างซ่อมแซมถนน (3) การ
รักษาความปลอดภัย และ (4) การบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ทั้งนี้ ในการทบทวน
แนวคิดที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการท าสัญญาจ้าง
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลักดังนี้ (1) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง โดยเร่ิมตั้งแต่การก าหนด
นโยบายและมุ่งเน้นในนโยบาย มีการใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม และรู้จักใช้วิธีจูง ใจในเชิงบวกแก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ การใช้อ านาจที่มีในการก าหนดโครงสร้างของการน านโยบายไปปฏิบัติ การ
สนับสนุนนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง (2) ความพอเพียงของทรัพยากร ซึ่งหมายถึงจ านวน
บุคลากร ทักษะความสามารถ และความรู้ของบุคลากร ระบบสารสนเทศ และงบประมาณที่เพียงพอ 
(3) การช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยเมื่อท างานแล้วเกิดปัญหา ภาครัฐโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่
เกี่ยวข้องจะมีการประสานงานกัน เพื่อศึกษาหาปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะอะไร และมีวิธีการ
แก้ไขได้กี่แบบ อะไรบ้าง และแนวทางใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ที่ส่งผลท าให้ เกิด
ประสิทธิผลการบริการสาธารณะ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานในการจัดท า
บริการสาธารณะ (มนัสนันท์  ชัยกิจยิ่งเจริญ, 2553, หน้า 194-197) ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า การ
จัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการท าสัญญาจ้าง มีความเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทย เพื่อไม่ให้เทศบาลเพิ่มจ านวนบุคลากรในองค์การ ลดต้นทุน และเพิ่มการจ้างงาน
ให้กับธุรกิจท้องถิ่น ประเภทการบริการที่เหมาะสมใช้วิธีการท าสัญญาจ้างคือ การก่อสร้างซ่อมแซม
ถนน การรักษาความปลอดภัย และการบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เนื่องจากมีการ
ครอบครองสินทรัพย์ต่ า (Asset Specificity) ใช้แรงงานหรือเคร่ืองจักรเพียงเล็กน้อย มีการแข่งขันสูง 
การวัดผลผลิตชัดเจนท าให้การควบคุมท าได้ง่าย ผลการศึกษาด้านประสิทธิผลของวิธีการท าสัญญา
จ้างในเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า มีคุณภาพการให้บริการสูงกว่า 
ส าหรับด้านการเท่าเทียมกันของการได้รับบริการพบว่า จะได้รับบริการที่ดีกว่า และด้านตรงตามที่
ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาพบว่า จะได้รับบริการตรงตามที่ได้ตกลงได้มากกว่าในการด าเนินการของ
เทศบาลนคร แต่จะพบว่า วิธีการท าสัญญาจ้างจะลดต้นทุนของภาครัฐได้น้อยกว่าในโครงการซ่อม
ถนน รักษาความปลอดภัยและดูแลสวนสาธารณะของทั้ง 2 เทศบาล ส าหรับโครงการเก็บขนขยะที่
ใช้วิธีการท าสัญญาจ้างของเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าต้นทุนของภาครัฐเท่าเดิม มีคุณภาพสูงกว่า 
ได้รับบริการเท่าเทียมดีกว่า และตรงตามที่ตกลงในสัญญามากกว่า ส่วนโครงการเก็บขนขยะของ
เทศบาลนครพิษณุโลกแม้ว่าสามารถลดต้นทุนของภาครัฐได้ แต่คุณภาพด้อยกว่า ได้รับบริการไม่
ทั่วถึงและตรงตามที่ตกลงในสัญญาน้อยกว่าการด า เนินการให้บริการของเทศบาลนคร 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัยที่ส าคัญคือควรปรับปรุงวิธีการท าสัญญาจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยการ
ก าหนดข้อก าหนดในสัญญาให้ชัดเจน เพื่อให้มีความสามารถในการควบคุมคุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
โดยพิจารณาประสบการณ์และความสามารถในการจัดการ ถ้าเอกชนเป็นผู้ด าเนินงานแทน กรณีให้
ชุมชนด าเนินการแทน ผู้น าชุมชนต้องมีภาวะผู้น าที่มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตสาธารณะ 
เสียสละ และต้องมีความโปร่งใส เพื่อให้ได้การบริการที่มีคุณภาพ สร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้น และ
ลดต้นทุนของภาครัฐ การสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีความส าคัญในการช่วยให้เกิดการใช้วิธีการท า
สัญญาจ้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้มีการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ การ
ประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคาท าให้ได้ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน และช่วยแก้ไขปัญหา ท าให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิผล 
 รังสรรค์  อินทน์จันทน์ (2552, หน้า 173-176) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ในจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตามภารกิจหลัก 6 ด้าน (2) ศึ กษาปัจจัยแวดล้อมทางการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล (3) วิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างสถานภาพส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) วิเคราะห์แบบถดถอย พหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับความก้ าวหน้าการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล และ (5) ค้นหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล การวิจัยคร้ังนี้ใช้การวิจัยเชิงผสมจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ประกอบด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ ผล
การศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากที่สุดคือ นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ (ขั้นตอนระดมพลั ง) 
รองลงมาคือทรัพยากรทางการบริหาร (งบประมาณ), วัฒนธรรมองค์การ (การท างานเป็นทีมและ
การมีส่วนร่วม) โดยมีภาวะผู้น า (เผด็จการแบบมีศิลป์) มีค่าน้อยที่สุด (2) ความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจน้อยที่สุด (3) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า มีเพียงระดับการศึกษา และ
รายได้ เท่านั้นที่มีผลต่อความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ (4) การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ มี
เพียง 2 ปัจจัยเท่านั้น คือ ภาวะผู้น าและนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ ที่สามารถ
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ท านายความเป็นไปได้ที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกือบทุกด้าน และ (5) การวิจัยได้น ามาสู่ข้อเสนอแนะดังนี้ (5.1) องค์การบริหารส่วนต าบล
ต้อง 1) ศึกษาเงื่อนไขของแต่ละบริบทและแต่ละปัจจัยอย่างถ่องแท้ 2) น าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบใน
การวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบผลส าเร็จเป็นล าดับ 3) มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ (5.2) รัฐบาลต้อง 1) จัดท า
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจทั้งในฝ่ายของผู้รับโอน ผู้ให้โอน และ
ผู้รับผลกระทบให้เข้าใจได้ตรงกัน เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันท างาน 2) มีการปรับปรุงกฎหมายให้
เกิดความทันสมัยและสอดคล้องกับการท างาน 3) ไม่ควรก าหนดเงื่อนไขการท างานที่รัดตัวผู้ปฏิบัติ
จนเกินไป 4) สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องมีการฝึกให้มีภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ อันจะช่วย
ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย และน ามาก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การได้ รวมถึงแสวงหา
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม อันจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ใช่ตัวแปรในการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่างานวิจัยดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับผลวิจัยที่เกิดขึ้น โดยมีงานวิจัยที่น ามาอ้างอิงดังนี ้
 อรทัย  ก๊กผล และคณะ (2552,หน้า 21-26) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานและการจัด 
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปีงบประมาณ 
2551 โดยใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ และได้พบว่า เคล็ดลับและวิธีการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จดังกล่าวมีปัจจัยส าคัญ 4 ประการคือ (1) วิธีคิดเชิง
สร้างสรรค์ โดยผลการศึกษาพบว่า วิธีคิดและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นเร่ืองส าคัญ ถ้าคิดดีคิดถูก 
คิดรอบคอบ และคิดโดยไม่ยึดติดกับประสบการณ์เดิม การท างานไม่ค่อยพลาด เห็นได้ชัดเจนว่า
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จมีวิธีคิดที่ชัดเจนว่าปัญหาคืออะไร 
และทิศทางในอนาคตต้องการให้เกิดอะไร การท างานไม่ยึดติดกับกรอบเดิมและงานประจ าที่ท าอยู่
เท่านั้น ก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น การจัด
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่คัพต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ไม่ใช่
เป็นเร่ืองของการจัดกีฬาเพื่อการแข่งขันอย่างเดียว หากแต่เป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด การออกแบบรายละเอียดของการแข่งขันเพื่อ
บรรลุเป้าหมายก็สะท้อนวิธีคิดด้วย อาทิเช่น รางวัลของการแข่งขันเป็นงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อการสนับสนุนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โครงการ
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ด้านการศึกษาของเทศบาลต าบลท่าข้าม ก็เป็นการมองนอกกรอบโดยไม่จ าเป็นต้องจัดท าโรงเรียน 
หากแต่เสริมกิจกรรมด้านการศึกษาด้วยบริการที่ไม่มีในหน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการ ลักษณะเดียวกับ
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาดจัดโครงการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตโดยครอบครัวและชุมชน 
กรณีของเทศบาลต าบลอมก๋อยสะท้อนให้เห็นว่าการท างานไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอยู่ในแต่พื้ นที่ของ
ตน เทศบาลเล็กก็สามารถสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภาครัฐและชุมชน เป็นต้น (2) ความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการท างาน กล่าวคือ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานของทั้งผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารถือเป็นปัจจัยส าคัญเพราะจะ
เป็นการส่งสัญญาณให้บุคลากรรู้ว่าควรจะท าอย่างไรกับเร่ืองนั้น เรียกว่าถ้านายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้ังใจจริงว่าจริงใจกับเร่ืองนี้ ลูกน้องก็จะร่วมมือร่วมใจ ซึ่งจะเป็นการสร้างงานเป็นทีม
ในการท างาน เห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาว่า เมื่อมีจิตมุ่งมั่นในการท างาน แม้จะเจอปัญหาและ
อุปสรรค ก็ไม่ท้อถอย ยืนยันที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆ นี่คือผลของการมีความมุ่งมั่นตั้งใจ (3) การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
เป็นเร่ืองส าคัญของการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น และต้องยอมรับว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเชี่ยวชาญเท่ากับส่วนราชการ หรืออาจไม่สามารถจัดบริการที่
มีมาตรฐานสูง แต่สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าได้ดีคือ การจัดบริการสาธารณะที่ประชาชน
ไม่ใช่เพียงผู้รับบริการเท่านั้นแต่เป็นเจ้าของท้องถิ่น ซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าของของประชาชนจะเป็น
พลังมหาศาลในการจัดการปัญหาชุมชน ประชาชนและเครือข่ายสามารถเป็นแหล่งทุนในการ
บริหาร สามารถเป็นก าลังพลในการท างาน เป็นปัจจัยที่ท าให้โครงการยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการทุก
โครงการสะท้อนให้เห็นว่าการบริการสาธารณะท้องถิ่นไม่ว่าประเภทใดสามารถด าเนินการอย่างมี
ส่วนร่วม ไม่ว่าเป็นการจัดการขยะ การจัดการทรัพยากรน้ า การบริการด้านการศึกษา การบริการ
ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ต้องเน้น คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างเครือข่ายในการ
ท างานเป็นหัวใจของการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะนอกจากบทบาทในการจัดบริการสาธารณะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการท างาน (Means) และเป็นอุดมการณ์ 
(Norms) ที่ต้องยึดถือในการท างาน และ (4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาบริการอย่ าง
ต่อเนื่องเป็นประสบการณ์ของกรณีศึกษาสะท้อนว่า กว่าจะประสบความส าเร็จได้ต้องผ่านการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการอยู่ตลอดเวลาการเร่ิมท าในระยะแรก อาจเจอปัญหาและมีการ
ปรับปรุง เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นการประเมินติดตามการจัดบริการสาธารณะเป็นเร่ืองส าคัญ เพราะถ้า
ไม่มีการจัดบริการ จะเรียนรู้ได้อย่างไรว่าการบริการมีปัญหาหรือไม่การท างานตรงกับความคิด
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาของเทศบาลต าบลอมก๋อย ก่อนจะด าเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า
ผ่านการลองผิดลองถูกระยะแรกก็ใช้วิธีดักจับกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่มาตัดไม้ ส่งโรงพัก ก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ในที่สุดก็หันมาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและท างานกับเครือข่ายชุมชนและองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาเมื่อท างานกับต้นน้ าก็หันมาท างานกับคนปลายน้ าในพื้นที่เทศบาลอม
ก๋อย จึงเกิดโครงการกีฬาชายหาดต้านภัยแล้ง เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของคนในเขตเทศบาล
เกี่ยวกับความส าคัญของล าน้ า กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีการพัฒนาการแข่งขัน
ฟุตบอลให้ได้รับการยอมรับระดับประเทศ เช่น การขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นอกจากนั้น ยังมีการร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งการพัฒนาผู้ตดัสินให้เป็นที่ยอมรับด้วย ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นปัจจัยส าคัญที่ขาดไม่ได้ของการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น 
 
สรุปตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิดทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น และตัวแปรจากการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้สรุปเป็นนิยามปฏิบัติการได้ดังนี้ 
 การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการและประสานกิจกรรมโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 
  1. มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง การก าหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด 
และเกณฑ์การประเมินผลของเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องมีความชัดเจน และสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้โดยง่าย เพื่อให้เกิด
การน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายได้อย่างเป็น
รูปธรรม ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) การมีวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ที่ชัดเจน (2) มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้โดยง่าย (3) มีการ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติที่สามารถท าได้จริง และ (4) การก าหนดตัวชี้วัดมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นโยบาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายอยู่ใน
ระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
  2. การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือของ  
ผู้ก าหนดนโยบายเมื่อผู้ปฏิบัตินโยบายได้ประสบกับปัญหาในการด าเนินงาน ซึ่งการให้ความ
ช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปทรัพยากร การออกระเบียบข้อบังคับเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายก็ได้ ทั้งนี้ ความช่วยเหลือจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติอย่างเพียงพอ เพื่อ
ช่วยให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก         
(1) การสนับสนุนความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการ (2) การสนับสนุนความช่วยเหลือที่
เพียงพอ (3) การสนับสนุนความช่วยเหลือที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกฎหมาย และ (4) การสนับสนุนความ
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ช่วยเหลือที่สอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีการสนับสนุน
ความช่วยเหลือจากส่วนกลางอยู่ในระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
  3. เงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสภาพปัญหา หมายถึง 
สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  เนื่องจากมีความซับซ้อน และ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา รวมถึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ และผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของนโยบาย ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการวางแผน การปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับประเด็น
ที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) ผลกระทบต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย           
(2) ผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานตามนโยบาย (3) การวางแผนเพื่อบริหารความเสี่ยงในการ
ด าเนินงาน และ (4) การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี และสภาพปัญหาอยู่ในระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
  4. ผู้ก าหนดนโยบาย หมายถึง ฝ่ายการเมืองที่มีอ านาจหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมาย 
หรือการก าหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน านโยบายที่ก าหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การให้
ความส าคัญของผู้ก าหนดนโยบายต่อนโยบายในระดับต่างๆ อันได้แก่ การสอบถาม การสนับสนุน 
การติดตามประเมินผลงาน จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อน
นโยบายจนประสบผลส าเร็จ ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) ระดับความ
สนใจของผู้ก าหนดนโยบาย (2) การผลักดันให้เกิดการปรับปรุงนโยบาย (3) การติดตามดูแลของผู้
ก าหนดนโยบาย และ (4) การสนับสนุนหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หาก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้ก าหนดนโยบายใน
ระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
  5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลกระทบ และสาธารณะชน หมายถึง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการซึ่งเป็นทั้งผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้เสียประโยชน์ หรืออาจเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในนโยบายนั้นๆ ทั้งนี้ นโยบายที่ถูกน าไปสู่การปฏิบัตินั้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยมีน้ าหนักและประเด็นของผลกระทบแตกต่างกันไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อน าไปสู่ก ารมี
ทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย และความร่วมมือต่อนโยบายในอนาคต ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษา
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ควรพิจารณาจาก (1) ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากนโยบาย (2) การให้ความส าคัญต่อ
นโยบาย (3) การสนับสนุนนโยบาย และ (4) ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายนโยบายกับความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือ และ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับสูง
แล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
  6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติ โดยครอบคลุมทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานจะน าไปสู่การบูรณาการศักยภาพของหน่วยงานเพื่อจะช่วยให้เกิดการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การน าไปปฏิบัติไม่
เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีแนวโน้มจะประสบความส าเร็จในระดับสูง ส าหรับ
ประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) การก าหนดขอบเขตในการปฏิบัติงานร่วมกัน      
(2) รูปแบบของการสื่อสารระหว่างกัน (3) ระดับปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างหน่วยงาน และ        
(4) วิธีการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความ
เข้าใจตรงกับ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันเป็นอย่างดีแล้วย่อม
ช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับสูง 
  7. ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้การ
ปฏิบัตงิานมีความคล่องตัว และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้โดยสะดวก ดังนั้น องค์การควรพิจารณาถึง
ความพร้อม และความพอเพียงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึง
องค์การต้องมีการวางแผนและแสวงหาทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้โดยง่าย รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) ความพอเพียงของทรัพยากร 
(2) การเตรียมความพร้อมของทรัพยากร  (3) ความเหมาะสมของทรัพยากรกับเป้าหมายนโยบาย 
และ (4) การวางแผนใช้ทรัพยากร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
  8. การสื่อสารในองค์การ หมายถึง รูปแบบวิธีการที่องค์การได้น ามาใช้สื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติของแต่ละ
หน่วยงานมีความรู้ความรู้ความเข้าใจได้สอดคล้องตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐานและวัตถุประสงค์
นโยบาย ทั้งนี้ การสื่อสารที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจได้โดยง่ายด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม
ย่อมช่วยให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตินโยบายร่วมกัน รวมถึงเป็นการช่วยลดความขัดแย้งที่ไม่
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พึงประสงค์ได้อีกด้วย ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) สร้างความเข้าใจได้
โดยง่าย (2) วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม (3) ความต่อเนื่องในการสื่อสาร และ (4) ข้อมูลที่ชัดเจนเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพในการสื่อสารอยู่ในระดับสูงแล้ว
ย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพในระดับสูง 
  9. โครงสร้างองค์การ หมายถึง การออกแบบและเลือกใช้รูปแบบโครงสร้างองค์การที่
เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายตามนโยบาย ซึ่งการจัด
โครงสร้างองค์การจ าเป็นต้องพิจารณาถึงการก าหนดล าดับชั้นในการบังคับบัญชา การก าหนด
ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และการเชื่อมโยงประสานงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงาน เพราะการออกแบบโครงสร้างองค์การเปรียบเสมือนการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษา
ควรพิจารณาจาก (1) การก าหนดล าดับชั้นในการบังคับบัญชา (2) การก าหนดระเบียบปฏิบัติ         
(3) ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และ (4) การเชื่อมโยงประสานงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการจัดโครงสร้างขององค์การให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามนโยบายอยู่ใน
ระดับสูงแล้วย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
  10. ผู้ปฏิบัตินโยบาย  หมายถึง พนักงานขององค์การซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายนโยบาย ดังนั้น องค์การจึงต้องมีการส่งเสริมด้านการพัฒนา
พนักงานให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เพื่อผลักดันภารกิจขององค์การให้ประสบ
ผลส าเร็จ ทั้งนี้ การที่องค์การสามารถกระตุ้นจูงใจให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายและมีการ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายแล้ว ก็ย่อมช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ ส าหรับประเด็นที่ควร
จะน ามาศึกษาควรพิจารณาจาก (1) ทัศนคติต่อนโยบาย (2) ระดับการยอมรับ (3) การตอบสนองต่อ
นโยบาย และ (4) การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการกระตุ้นจูงใจให้ผู้ปฏิบัตินโยบายมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายและมีการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายได้อย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมช่วย
ให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับสูง 
  11. วิธีการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
กลไกต่างๆ ขององค์การให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการแปลงทรัพยากรในการบริหารงานไปสู่
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ วิธีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยัง
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ช่วยให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษาควร พิจารณาจาก (1) วิธีการบริหารงานที่มีความชัดเจน         
(2) การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง (3) วิธีการจูงใจให้ปฏิบัติตาม และ      
(4) การติดตามประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีวิธีการบริหารงานได้
อย่างประสิทธิภาพในระดับสูงแล้ว ย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
  12. ภาวะผู้น า หมายถึง การที่ผู้บริหารขององค์การได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ 
เช่น ทักษะด้านการบริหารงาน การจูงใจ การสร้างความเชื่อมั่น การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างเต็มที่เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับประเด็นที่ควรจะน ามาศึกษา
ควร พิจารณาจาก (1) ทักษะด้านการบริหารงาน (2) ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ (3) วิธีการ
กระตุ้นจูงใจ และ (4) การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับสูงแล้ว ย่อมช่วยให้การน านโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
 ภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น หมายถึง กลไกการใช้อ านาจของรัฐในการด าเนิน
ภารกิจในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการดูแลวิถีชีวิต และคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมที่ส าคัญควรประกอบด้วย  
  1. ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการส่วนรวมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่นที่ตน
รับผิดชอบ รวมถึงเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ภารกิจด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถพิจารณาได้จาก (1) การสนับสนุน และส่งเสริมระบบ
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น (2) การจัดงานพิธีเกี่ยวกับงานรัฐ
พิธี และวันส าคัญ (3) การเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมตามหลักทางศาสนาสู่ชุมชน (4) การ
สนับสนุนเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (5) การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ
  2. ภารกิจด้านเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งการมี
ระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ดีย่อมช่วยให้ประชาชนที่ยากจนมีจ านวนลดน้อยลง ทั้งยังเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ ภารกิจด้านเศรษฐกิจสามารถพิจารณาได้
จาก (1) การส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิตสินค้าชุมชน (2) การสนับสนุน
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เพื่อยกระดับผลผลิตชุมชน (3) การเพิ่ม ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้ชุมชน (4) การส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม (5) การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  3. ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันตามปกติที่ประชาชนพึงได้รับจากรัฐ เช่น ประปา ไฟฟ้า ถนน ภูมิทัศน์ เป็นต้น 
ทั้งนี้ การจัดบริการสาธารณะดังกล่าวย่อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นจากเดิม 
ส าหรับภารกิจด้านการบริการสาธารณะสามารถพิจารณาได้จาก (1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ระบบคมนาคมตามความต้องการของชุมชน (2) การซ่อมแซม บ ารุงรักษา และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน (4) การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และ (5) การพัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และ
ระบบชลประทาน 
  4. ภารกิจด้านสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในด้านสังคม เช่น การจัดให้มีการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการเพื่อสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น โดยการจัดบริการ
สาธารณะดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ ภารกิจด้านสังคมสามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริม
สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ (2) การส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข (3) การแก้ไข ป้องกัน 
และต่อต้านยาเสพติด (4) การส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ (5) การ
ป้องกัน รักษาความสงบเรียบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (6) การส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  
  5. ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทรัพยากรน้ า การรักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาว 
ทั้งนี้ ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว สามารถพิจารณาได้จาก (1) การพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง 
แหล่งน้ าต่างๆ (3) การป้องกันน้ าท่วม และน้ าเสีย (4) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (5) การบริหาร
จัดการขยะ (6) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่  
  6. ภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อันจะ
ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ภารกิจด้านการ
บริการจัดการที่ดี สามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
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ท้องถิ่น (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริมสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่         
(4) การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับปฏิบัติงาน (6) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นให้แก่
ประชาชน (7) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน 
 
 


