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บทคัดย่อ
การศึกษานโยบายของการรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนครั้งนี้ ท�ำให้ทราบว่าทฤษฏีการปฏิบัตินโยบายสาธารณะ
สามารถน�ำมาใช้ในการอธิบายสภาพการณ์ของการปฏิบัตินโยบายได้ค่อนข้างดี โดยปัจจัยส�ำคัญที่ส่ง
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑) การประชาสัมพันธ์ ๒) แรงจูงใจ
ในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ ๓) สมรรถนะ ของหน่วยงานปฏิบัติ ๔) การควบคุม การกระตุ้น การส่งเสริม
และการประเมินผล ๕) การมอบหมายภารกิจ และการมอบหมายงาน และ ๖) ความชัดเจนในเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
ค�ำส�ำคัญ: นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร, นโยบายสาธารณะ

Abstract
Education policy of maintaining the stability of the resource base. And a balance
between conservation and sustainable use of this. Keeping in mind that the theory of
the practice of public policy. Can be used to describe the conditions of the policy has
been quite good. The major factors that affect the success of the implementation include:
1) public relations 2) Incentives for officers 3) performance of the agencies operating 4)
controls the stimulation promotion and Evaluation 5) assignment, and 6) clear goals and
objectives.
Keyword: Policies to maintain the stability of the natural resources, public policy
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๑. บทน�ำ

นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ในระยะเฉพาะหน้า
เร่งป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า โดยให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ จัดท�ำแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐให้
ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่า
ธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด�ำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับ ป่า
ได้ เช่น ก�ำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศให้เป็นเอกภาพใน
ทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารน�้ำของประเทศ เพื่อให้การจัดท�ำแผนงาน
ไม่เกิดความซ�้ำซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ
และน�ำ้ เสีย ทีเ่ กิดจากการผลิตและบริโภค ในพืน้ ที่
ใดทีส่ ามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น
พลังงานก็จะสนับสนุนให้ด�ำเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนัน้ จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ
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โดยก�ำหนดให้ทงิ้ ในบ่อขยะอุตสาหกรรมทีส่ ร้างขึน้
แบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้
มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด๑
เมือ่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตดั สิน
ใจด�ำเนินนโยบายดังกล่าว เพือ่ เร่งป้องกันและฟืน้ ฟู
พื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ จัดท�ำแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐให้ชดั เจน ส่งเสริมการ
ปลูกไม้มคี า่ ทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีเ่ อกชนเพือ่ ลดแรง
กดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไปนัน้
การจะให้ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบและบริหาร
นโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ตลอดจนข้าราชการและบุคคลส�ำคัญที่มี
ส่วนเกีย่ วข้อง ยังไม่มผี ใู้ ดสนใจศึกษาถึงปัจจัยทีจ่ ะ
ท�ำให้นโยบายสาธารณะดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายออกมาแต่อย่างใด อีกทั้งปัญหาของ
การบุกรุกที่ดินของรัฐยังมีอยู่มาโดยตลอด และไม่
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของนโยบายดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล๒
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา นโยบาย
ของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และ

อักษราภัค ชัยปะละ, นโยบายการจัดการพลังงานไทย : ศึกษาในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๒.
๒
Borin Un, “Impacts Of Cambodian Decentralization Policy In Fishery Management On
Human Security Of Fishers Around The Tonle Sap Lake”, Master Degree Thesis, (Bangkok :
Chulalongkorn University), 2001.
๑
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การสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อศึกษาประเด็นที่เป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ เพือ่ หา
ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จ
ของนโยบายสาธารณะดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป

๒. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

ส� ำ หรั บ การรั ก ษาความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้
๑. ในระยะเฉพาะหน้ า ทางรั ฐ บาลมี
ความต้องการเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส�ำคัญใน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่ง
เสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน
เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ
๒. ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีด่ นิ และแก้ไขการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชด�ำริทใี่ ห้ประชาชนสามารถอยูร่ ว่ มกับ
ป่าได้ เช่น การก�ำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน
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๓. บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ของ
ประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิตทิ งั้ เชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน�้ำของประเทศ เพื่อ
ให้การจัดท�ำแผนงานไม่เกิดความซ�้ำซ้อนมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
๔. เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ขยะ และน�ำ้ เสีย ทีเ่ กิดจากการผลิตและบริโภค ใน
พื้ น ที่ ใ ดที่ ส ามารถจั ด การขยะมู ล ฝอยด้ ว ยการ
แปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด�ำเนินการ
ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการ
เป็นพิเศษ โดยก�ำหนดให้ทงิ้ ในบ่อขยะอุตสาหกรรม
ที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจ
สอบไม่ ใ ห้ มี ก ารลั ก ลอบทิ้ ง ขยะติ ด เชื้ อ และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาด๓

๓. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ

นโยบายเป็นอุบายหรือกลเม็ดทีผ่ มู้ อี ำ� นาจ
หน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าเป็นหน้าที่จะ
น�ำไปสู่เป้าหมายของส่วนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างเหมาะสมที่สุดหรืออาจกล่าวได้ว่า ความ
หมายของ “นโยบาย” นั้ น คล้ า ยกั บ ค� ำ ว่ า
“กุศโลบาย” เป็นแง่ที่แสดงถึงความตั้งใจของผู้
บริหารในการปฏิบตั งิ านในอนาคต การน�ำนโยบาย
ไปปฏิ บัตินั้นเป็ นกระบวนการต่ อ เนื่ อ งระหว่ า ง

Junty Sharma Pathak, “Exploring The Unexplored Paradise, Tourism Industry In Northeast
Indian States : Prospects And Problems”, Master of Arts, (Bangkok : Chulalongkorn University), 2014.
๓
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นโยบายกับการปฏิบตั ิ ภายใต้ปจั จัยต่างๆ ซึง่ จะส่ง
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติ
การก�ำหนดกลยุทธ์และการประสานงาน
ในการน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ ควรจะตั้ ง อยู ่ บ น
รากฐานของการปฏิบัติ ซึ่งง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งหาก
ให้กลยุทธ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเท่าใด โอกาสที่จะ
ประสบความล้มเหลวยิ่งมีมาก
Eaton และ Kostka๔ ได้สรุปคุณสมบัติ
ของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบน�ำนโยบายไปปฏิบตั วิ า่
๑) จ�ำนวนบุคลากรและความสามารถของบุคลากร
ในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ๒) ระดับของการควบคุม
ตามล�ำดับชั้น ของการบังคับบัญชาหน่วยงานย่อย
ต่างๆ ภายในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ๓) ทรัพยากร
ทางการเมืองของหน่วยที่รับผิดชอบ ๔) ระดับของ
การสื่อสารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการ
ติดต่ออย่างเสรีระหว่างบุคลากรระดับเดียวกัน ต่าง
ระดับกัน และกับบุคลากรของหน่วยงานนั้น และ
๕) สัมพันธภาพที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบกับก�ำหนดนโยบายใน
ระดับต่างๆ
ความส�ำเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย
สาธารณะในทรรศนะของ Kerr ๕ เห็ น ว่ า จะมี
แนวทางการพิ จ ารณาได้ ๓ ลั ก ษณะ คื อ ๑)
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พิ จ ารณาถึ ง ความส� ำ เร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลว ที่
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation or
success) ๒) ตัวนโยบายเองส�ำเร็จหรือล้มเหลว
(Implementation failure of success) และ ๓)
การตัดสินใจเชิงปทัสถานว่าส�ำเร็จหรือล้มเหลว
(Normative justification)
Kerr ได้อธิบายหลักการเพิ่มเติมว่า ความ
ล้มเหลวในขัน้ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั นิ นั้ อาจเกิด
จากการทีอ่ งค์กรนัน้ น�ำนโยบายไปปฏิบตั ไิ ม่ดเี ท่าที่
ควร เป็นเพราะองค์กรนั้นอาจมีศักยภาพต�่ำ  ขาด
ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง และไม่มเี ทคนิควิธกี าร
ปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับบุคากรที่น�ำไป
ปฏิบัติ ขาดความสามารถ ขาดทรัพยากรบุคคล
ความล้มเหลวของนโยบายในประเด็นนี้ อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นเพราะองค์กรที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติไม่
สามารถท�ำให้บรรลุความส�ำเร็จได้ ซึ่งอาจเป็น
เพราะเงื่อนไขอะไรนั้น ก็ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มากมาย แต่ ถื อ ว่ า การล้ ม เหลวในขั้ น การน� ำ
นโยบายไปปฏิบัตินั้น เป็นส่วนของความล้มเหลว
ของนโยบายเอง นัน้ เพราะ นโยบายไม่สามารถตอบ
สนองกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้จริง
(policy does not fulfill the purpose) และ
ความไม่สำ� เร็จอันเนือ่ งมาจากการตัดสินใจเชิงปทัส
ถาน หมายความว่า เมื่อพิจารณาเป้าหมายของ

Eaton, S., & Kostka G., Authoritarian environmentalism undermined? Local leaders’
time horizons and environmental policy implementation in China, (The China Quarterly, 2014),
pp. 218, 359-380.
๕
Kerr, S., & Newell, R. G., “Policy-Induced Technology Adoption : Evidence from the US
Lead Phasedown”, Journal of Industrial Economics, Vol. 51 No. 3 (September 2003) : pp. 317-343.
๔
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นโยบายแล้ว เป้าหมายมุ่งให้บรรลุอาจมีความขัด
แย้งกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือศีลธรรม
อันดี นัน่ ก็คอื เป้าหมายของนโยบายเมือ่ ปฏิบตั จิ น
บรรลุผลแล้ว อาจมีผลกระทบต่อศีลธรรม ส่งผลให้
เกิดความทารุณหรือนโยบายอาจก�ำหนดคุณค่าของ
เป้าหมายไม่ชัดเจน (not clear value goals)
ท�ำให้การบริหารบิดเบือน เพราะเป้าหมายและแนว
ปฏิบัติคลุมเครือ จะท�ำให้ข้าราชการที่น�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ สร้างระเบียบ กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ของงานทีส่ ร้างขึน้ สืบเนือ่ งจากความคลุมเครือของ
เป้าหมายนี้ ซึ่งเห็นว่ามักเป็นกฎเกณฑ์ที่มุ่งยึดวิธี
การ (Mean-oriented) มากกว่ายึดเป้าหมาย
(Goals - oriented) ในการก�ำหนดความส�ำเร็จ
เพราะข้าราชการไม่แน่ใจว่าการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลอะไรหรือมุ่งให้เกิดผลดีอย่างไร
กฎเกณฑ์และมาตรฐานของงานที่สร้างขึ้น จะช่วย
ให้ข้าราชการแน่ใจว่าเขาได้ท�ำตามทางที่ถูกต้อง
(Right Way) และถื อ เป็ น ทางออกที่ ดี ข อง
ข้าราชการ
ปัจจัยทางด้านเนื้อหาสาระของนโยบาย
(Policy Content)
๑. ลักษณะของนโยบาย ความส�ำเร็จ
หรือล้มเหลวของนโยบายนั้น บางส่วนขึ้นอยู่กับ
ประเภทของนโยบาย นโยบายที่ ป ระสบความ
ส�ำเร็จมากทีส่ ดุ ก็คอื นโยบายทีส่ ามารถเรียกร้องให้
มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ น้อยที่สุด และมีความ

ธรรมทรรศน์ 181
เห็นพ้องต้องกัน ในวัตถุประสงค์ ระดับสูงในทาง
ตรงกั น ข้ า ม ถ้ า นโยบายเรี ย กร้ อ งให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาก และมีความเห็นพ้องต้องการใน
วัตถุประสงค์น้อย โอกาสที่นโยบายนั้นจะประสบ
ความส�ำเร็จในทางปฏิบตั ิ จะน้อย Benoit๖ ได้สรุป
ไว้ว่า นโยบายที่มุ่งหวังจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งใหญ่ ห ลวง
นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ความยากหรือง่ายของ
ปัญหาที่นโยบายที่จะแก้ไขจะเป็นส่วนก�ำหนด
ความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายด้วย ทัง้ นีข้ นึ้
อยู่กับนโยบายที่ร่างขึ้นในการก�ำหนดโครงสร้าง
การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ โดยหลักการแล้วนโยบาย
ที่ก�ำหนดจะต้องสามารถก�ำหนดกระบวนการของ
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งลักษณะนโยบายจะ
ประสบความส�ำเร็จได้ จะต้องมีลกั ษณะ ดังนี้ ๑) มี
วัตถุประสงค์ชัดเจนและแน่นอน และจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของวัตถุประสงค์ ๒) ความถูกต้อง และ
เหมาะสมของทฤษฏีทเี่ ป็นพื้นฐานของนโยบาย ๓)
การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ ส�ำหรับหน่วยงานที่
จะรับไปปฏิบัติ ๔) การจัดสายการบังคับบัญชา
และประสานงานภายใน และระหว่างหน่วยงานที่
ปฏิบัติ และ ๕) การก�ำหนดระเบียบปฏิบัติของ
หน่วยงาน
ส�ำหรับเนื้อหาสาระของนโยบาย Fink๗
beiner มีความคิดเห็นว่า จะมีผลกระทบต่อ
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ คือ ๑) นโยบายหรือ

Benoit, K., & Laver M., Estimating party policy positions : Comparing expert surveys
and hand-coded content analysis, (Electoral Studies, 2007), pp. 90-107.
๗
Finkbeiner M., Product environmental footprint-breakthrough or breakdown for
policy implementation of life cycle assessment, (Int J Life Cycle Assess, 2014), pp. 266-271.
๖

182 ธรรมทรรศน์
โครงการที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทาง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ย่อมได้รับการ
ต่อต้านจากกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ ๒) นโยบาย
หรือโครงการที่น�ำผลประโยชน์อย่างกว้างๆ ไปสู่
ชุมชนจะได้ผลในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายหรือ
โครงการทีแ่ คบ ๓) นโยบายหรือโครงการจะมีสว่ น
ก� ำ หนดความยากง่ า ยในการน� ำ ไปปฏิ บั ติ ๔)
ลั ก ษณะของนโยบายหรื อ โครงการ จะมี ส ่ ว น
ก�ำหนดความยากง่ายในการน�ำไปปฏิบัติ และ ๕)
เนื้อหาสาระของนโยบายที่ก�ำหนดว่า ใครหรือ
หน่วยงานใดจะรับผิดชอบการด�ำเนินการ จะมีสว่ น
ให้การปฏิบตั ปิ ระสบผลส�ำเร็จหรือล้มเหลวต่างกัน
สรุ ป ได้ ว ่ า แนวคิ ด การน� ำ นโยบายไป
ปฏิบตั แิ ละปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ
นั้น ควรพิจารณาจากนโยบายที่มีวัตถุประสงค์
ชัดเจนและแน่นอน และจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
วัตถุประสงค์ อีกทั้งมีความถูกต้อง และเหมาะสม
ของทฤษฏีทเี่ ป็นพืน้ ฐานของนโยบาย สอดคล้องกับ
การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ ส�ำหรับหน่วยงานที่
จะรับไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการกับ
สายการบังคับบัญชา และประสานงานภายใน และ
ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติ นอกจากนี้แล้ว การ
ก� ำ หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานก็ เ ป็ น สิ่ ง
ส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อการ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นๆ
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๔. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ

จากการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการรักษา
ความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรกั ษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
พบว่า หากต้องการให้นโยบายเกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ควรต้องพิจารณาจากการน�ำ
นโยบายไปปฏิบตั นิ นั้ ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กบั ปัจจัย
ต่างๆ อย่างไรบ้าง และปัจจัยใดบ้างที่มีความ
สัมพันธ์อย่างแยกจากกันไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มันส่งผลต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบายนัน้ ๆ หรือไม่ อาจกล่าวได้วา่ หากต้องการ
จะบอกว่านโยบายหนึง่ ๆ มีปญ
ั หาตอนน�ำไปปฏิบตั ิ
หรือไม่นนั้ จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และเมือ่
พิจารณาว่ามีนั้น ก็จ�ำต้องพิจารณาราต่อไปว่ามี
อย่างไร ไม่สามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียว แต่
จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีประกอบกับความ
เข้าใจในแนวคิดและกระบวนนโยบายตลอดจน
โครงสร้างการบริหารงานของรัฐบาลไทยได้เป็น
อย่างดี ตลอดจนบริบททีเ่ ปลีย่ นไปอันรายล้อมการ
บริหารงานภาครัฐที่ไม่ได้มีเพียงรัฐอีกต่อไปที่มี
บทบาทในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ของผู้ศึกษาแล้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ๖ ประการ
ดังนี้๘,๙

Honig, M. I., New directions in education policy implementation, (SUNY Press, 2006), p. 2.
Dovers, S., Environment and sustainability policy : creation implementation evaluation,
(Sydney : Federation Press, 2005), p. 125.
๘
๙
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๑. ปัจจัยด้านเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ต้องมีความชัดเจนของนโยบาย ความ
เข้าใจในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของผูร้ บั ผิดขอบใน
โครงการ ความเข้าใจในข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ความสอดคล้องในแผนงานโครงการและ
กิ จ กรรม เนื่ อ งเพราะความชั ด เจนและความ
แน่นอน จะท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิด
ชอบนโยบายนั้น เข้าใจได้โดยง่าย ว่าอะไรคือเป้า
หมายหรือผลลัพธ์ทผี่ กู้ ำ� หนดนโยบายต้องการ เมือ่
ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าอะไรคือความต้องการแล้ว ก็จะ
ท� ำ ให้ เ ป็ น การง่ า ยที่ ผู ้ บ ริ ห าร สามารถก� ำ หนด
ภารกิจเด่นชัด มีการมอบหมายงาน ก�ำหนดความ
รับผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สัมพันธ์กัน อัน
จะเป็นแนวทางท�ำให้การประสานงานการท�ำงาน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยง่ายเป้าหมายของ
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่ส่ง
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จของนโยบาย เพราะเป้า
หมายไม่ใช่เป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่จะต้องเป็นจริง
และเป้าหมายที่คลุมเครือ จะน�ำไปสู่การก�ำหนด
แผนงานและขัน้ ตอนการน�ำไปปฏิบตั ทิ ซี่ บั ซ้อน แต่
ถ้าหากแผนการปฏิบัติงานมีเป้าหมายชัดเจน จะ
ท�ำให้การก�ำหนดเครื่องมือการให้ความสนับสนุน
การให้การชี้แนะ และอื่นๆ มีล�ำดับขั้นตอนชัดเจน
แน่นอน จะน�ำไปสู่ความเป็นศูนย์รวมอ�ำนาจของ
กระบวนการน�ำนโยบายไปปฏิบัติที่เข้มแข็ง
๒. ปัจจัยด้านการก�ำหนดภารกิจและการ
มอบหมายงานมีความชัดเจน ในการก�ำหนดภารกิจ
การจัดสรรอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ความยืดหยุน่ ในการท�ำงาน ความสอดคล้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ
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ความชั ด เจนของการออกแบบแผนงานที่ เ ป็ น
มาตรฐาน และการก�ำหนดทรัพยากรที่ชัดเจน จะ
ส่งผลให้มีการก�ำหนดความรับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่ า ยให้ สั ม พั น ธ์ กั น จะเป็ น แนวทางท� ำ ให้ ก าร
ประสานการท�ำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้
โดยง่าย นอกจากนั้น การก�ำหนดมาตรฐานการ
ท�ำงาน จะยังอ�ำนวยความสะดวกให้กับระบบการ
ประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อีกด้วย ทัง้ นี้ การ
จะประสบความส�ำเร็จได้นั้น จะต้องพิจารณาจาก
๑) การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบมี
ความชั ด เจน ๒) ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามผลอย่ า ง
สม�ำ่ เสมอ และ ๓) จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อ
ภารกิจและหน้าที่ที่มอบหมายไป และ ๔) เมื่อเกิด
ความขัดแย้งในการปฏิบัติ ต้องมีฝ่ายที่ปรึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้การช่วยเหลือ
ทั้งนี้ การด�ำเนินนโยบายขั้นปฏิบัตินี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับล่าง จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่หน่วยงานระดับ
บนและระดับกลางก�ำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึด
ภารกิจ และการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบ
หมายมาให้ ท� ำ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน
ทุ ก ระดั บ จะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ งต่ า งๆ
ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
๓. ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยปฏิบตั ิ
ในเรื่องจ�ำนวนบุคลากร ความรู้ความสามารถ งบ
ประมาณ ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนอุปกรณ์และ
วัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
ด้านสมรรถนะของหน่วยปฏิบตั ใิ นเรือ่ งของจ�ำนวน
บุคลากร ความรู้ความสามารถ งบประมาณ เรียบ
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ข้อบังคับ ตลอดจนอุปกรณ์และวัสดุตา่ งๆ ทีต่ อ้ งใช้
ในการปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีกระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรให้ประสบผลในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ
โดยควรพิจารณาถึงปัจจัย ๕ ประการ ดังนี้ ๑) เงิน
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนกระตุ้นผู้ปฏิบัติ ๒) เวลา ที่
ก�ำหนดนัน้ จะต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน ๓) ทีม
งาน ซึง่ จะต้องมีทงั้ จ�ำนวนทีเ่ พียงพอต่องานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย และความรูค้ วามสามารถ ๔) อ�ำนาจ ที่
จ�ำเป็นจะต้องให้มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อ
ให้เกิดความราบรื่นและความรวดเร็ว และ ๕) การ
สนับสนุนด้านวิชาการและการบริหารงานจากส่วน
กลาง
ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญต่อการสร้าง
ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ขิ นึ้ อยูก่ บั
ทรัพยากรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทรัพยากร
บุคคล อันได้แก่ เจ้าหน้าทีร่ ะดับล่าง ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ น
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ต้องเดินส�ำรวจพื้นที่
ป่าไม้ และที่ดินในจังหวัดต่างๆ โดยในการน�ำ
นโยบายไปปฏิบตั ิ จะต้องมาจากฐานคดีทวี่ า่ การน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติเริ่มที่ระดับล่าง ไม่ใช่ระดับบน
อาจกล่าวได้ว่า ความล้มเหลวจะเกิด
ขึ้ น ได้ เพราะองค์ ก รที่ น� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ มี
ศักยภาพต�่ำ  คือ การมีก�ำลังคน คือ เจ้าหน้าที่ใน
การเดินส�ำรวจพื้นที่ป่าและที่ดินไม่เพียงพอ ขาด
ทรัพยากร ตัวผู้ปฏิบัติขาดความสามารถที่จะน�ำ
นโยบายไปปฏิบตั ิ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นความล้มเหลวใน
การปฏิบัติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัจจัยที่มีความส�ำเร็จ
อย่างมาก ในกระบวนการของการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติ ก็คือ สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากการได้รับการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร
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๔. ปัจจัยด้านมาตรการควบคุม ประเมินผล
และกระตุ ้ น ส่ ง เสริ ม ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งวิ ธี ก าร
ควบคุมดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยการเดินส�ำรวจพื้นที่ป่าและที่ดินดังกล่าวนั้น
ส�ำหรับในทุกพืน้ ที่ จ�ำเป็นจะต้องมีระบบการตรวจ
สอบ ควบคุม การตรวจสอบควบคุมมีจุดประสงค์
ทีจ่ ะท�ำให้งานทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายไม่ถกู บิดเบือน
เพือ่ ให้กองก�ำกับการเดินส�ำรวจท�ำงานมีประสิทธิภาพ
กรมที่ดิน กรมป่าไม้ จะต้องวางระบบการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่
น�ำนโยบายไปปฏิบัติให้ชัดเจน การเลือกมาตรการ
ควบคุม รัฐบาลชอบที่จะเลือกวิธีการแบบ Command and Control มากกว่าวิธีการที่สามารถ
ตอบสนองและสอดคล้องกับปัญหา ซึ่งวิธีการดัง
กล่าวไม่เหมาสมกับทุกสถานการณ์ มาตรการ
ควบคุมโดยใช้กลยุทธ์เสมือนกลไกตลาด คือ วิธกี าร
สร้างพลังสามัคคี เป็นพลังจูงใจที่อยู่เบื้องหลังให้
บุคคลปรับปรุงความเป็นอยู่ทางสังคมให้ดีขึ้น จะ
ต้องอาศัยทางเลือกทีจ่ ะกระท�ำอยู่ ๓ ประการ ดังนี้
๑) การบังคับ โดยกฎเกณฑ์ประชาธิปไตยจากเสียง
ส่วนใหญ่หรือโดยการปกครองแบบเผด็จการ ๒) ให้
สิ่งกระตุ้น ส่งเสริมความสนใจของบุคคล และ ๓)
ใช้พลังผลักดันทางอารมณ์
จากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ในทุ ก
สังคมจะใช้มาตรการควบคุมทั้ง ๓ ประการนี้ แต่
จะให้น�้ำหนักสัดส่วนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
แบบแผนของวั ฒ นธรรมและรู ป แบบของการ
ปกครองประเทศ ในสังคมอารยะ (Civilized Society) แล้ว การเข้าไปแทรกแซงทางสังคมของ
รัฐบาลจะประสบความส�ำเร็จได้ ก็โดยเลือกวิธกี าร
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ควบคุมด้วยระบบการกระตุ้นส่งเสริม และส�ำหรับ
การประเมินผลการน�ำนโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
ผู้ที่จ�ำเป็นต้องท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน ก็
คือ ผู้ก�ำหนดนโยบาย (Policy maker) และ
ประชาชน (Citizens) ทัง้ นี้ เพราะผูก้ ำ� หนดนโยบาย
และประชาชนจ� ำ เป็ น จะต้ อ งทราบประสิ ท ธิ ผ ล
ของนโยบาย ต้องการที่จะรู้ว่าแผนงานที่ออกแบบ
เพือ่ ให้หน่วยงานน�ำไปปฏิบตั เิ ป็นแผนงานทีส่ ามารถ
น�ำไปสูเ่ ป้าหมายในสภาพเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด
เพื่ อ ที่ จ ะสะท้ อ นปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ และที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับนักวิเคราะห์ จ�ำเป็นต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ในกระบวนการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และเพราะ
อะไรสามารถท�ำให้เข้าใจปรากฏการณ์ อธิบายและ
ท�ำนายผลการนน�ำนโยบายไปปฏิบัติได้
อาจกล่าวได้วา่ การตรวจสอบ ควบคุม
และการประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มุ่ง
หมายให้เกิดประสิทธิภาพ และระบบการประเมิน
ผลที่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ระบบการให้
คุณ ให้โทษ เป็นไปอย่างเป็นธรรม การมีเครื่องมือ
ควบคุมติดตามและประเมินผล โอกาสทีแ่ ผนจะถูก
น�ำไปปฏิบัติให้บรรลุผลจะมีมากขึ้น เพราะเครื่อง
มือเหล่านี้ จะท�ำให้ผู้รับผิดชอบสามารถควบคุม
ตรวจสอบความก้ า วหน้ า ของการปฏิ บั ติ และ
สามารถแก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ใน
กระบวนการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ นแต่ละช่วงเวลา
และการประเมินการน�ำนโยบายไปปฏิบัติช่วยให้
ทราบผลส� ำ เร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล
องค์กร และชุมชน เนือ่ งเพราะว่าอุปสรรคส่วนใหญ่
จะเกิดจากการควบคุมงานตามนโยบาย ได้แก่ ๑)
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การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผูร้ บั
หมายงานยังไม่แน่นอน และแจ่มชัด อีกทั้งผู้รับ
มอบอ�ำนาจ ขาดความรับผิดชอบเท่าทีค่ วร ๒) การ
ก�ำหนดมาตรฐาน ของงานสูงเกินความเป็นจริง
ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมุง่ เน้นไปทีป่ ริมาณงาน มากกว่า
คุณภาพต�ำแหน่งผลการปฏิบัติงาน และความถูก
ต้อง ๓) วิธกี ารรายงาน และการน�ำผลของรายงาน
มาพั ฒ นาแก้ ไ ขการปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ยิ่งล่าช้า เพราะมี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขัดขวางการท�ำงานให้อสิ ระ
๔) ตัวผู้บังคับบัญชา ไม่มีเวลามากพอที่จะตรวจ
ตราควบคุมได้อย่างทั่วถึง และ ๕) การขาดการ
ประสานงานที่ดีพอในทุกส่วนและทุกระดับ
๕. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ครอบคลุม
การประชาสัมพันธ์ เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสื่อผล
ของการประชาสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ าน ความ
จ� ำ เป็ น ในการปรั บ ปรุ ง การประชาสั ม พั น ธ์ นั้ น
มีปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญของนโยบาย คือ ถ้า
ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงการมีนโยบายดังกล่าว
แล้ว หรือทราบแล้ว แต่ไม่ได้มาด�ำเนินการตรวจ
สอบ รังวัดการบุกรุกพื้นที่ดิน อาจด้วยความไม่
เข้าใจหรือสาเหตุอนื่ นโยบายดังกล่าวนี้ จะประสบ
ความล้มเหลวโดยสิน้ เชิง เพราะในการประชาสัมพันธ์
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นหลักการส�ำคัญ คือ กรมทีด่ นิ และกรม
ป่าไม้ จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ประชาชนทราบ
ถึงนโยบายของรัฐบาลทั่วทุกพื้นที่ โดยต้องแจ้งให้
ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การด�ำเนินงาน วัน
เริ่ ม ต้ น และวั น สิ้ น สุ ด ของการปฏิ บั ติ ง านของ
นโยบาย วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข อง
ประชาชน ทีจ่ ะต้องน�ำเจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจสอบ ผูท้ ี่
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ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จะ
ต้องศึกษาหลักการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถท�ำ
หน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ ควรด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ต้องด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ เพือ่ มุง่
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
๒. ต้ อ งเข้ า ใจและรู ้ จั ก ใจคนกลุ ่ ม เป้ า
หมายต่างๆ อุปนิสัยใจคอของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อโน้มน้าวและดึงให้เข้าสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันได้
๓. ต้องรู้นโยบายของกรมที่ดิน กรมป่า
ไม้ และขัน้ ตอนวิธกี ารต่างๆ ในการเดินส�ำรวจพืน้ ที่
อย่างแท้จริง
๔. รู้เทคนิคการใช้เครื่องมือสื่อสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เอกสาร หนังสือพิมพ์
และสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย
๕. ยึดหลักความจริงและสุจริตใจเป็นหลัก
๖. ต้องปฏิบตั งิ านติดต่อกันโดยสม�ำ่ เสมอ
๗. ต้องเปิดเผยความรู้ ความจริงอย่าง
ตรงไปตรงมา
๘. บุคลากรที่ท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ตลอดจนอุ ป กรณ์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ ต ้ อ งมี
คุณภาพสูง
๙. การประชาสัมพันธ์ต้องมุ่งให้เข้าถึง
ผู้มีอิทธิพลในสังคมเป็นประการแรก และโดยผ่าน
ผู้มีอิทธิพลในสังคมไปสู่ประชาชน ผู้มีอิทธิพลในที่
นี้ หมายถึง ผู้มีความคิดดีหรือกระท�ำเป็นที่เชื่อถือ
ของคนหมู่มาก หรือเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นของคนหมู่มากได้
อาจกล่ า วได้ ว ่ า การจะเผยแพร่ หรื อ
กระจายข่ า วสารต่ า งๆ ในงานประชาสั ม พั น ธ์
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จ� ำ เป็ นจะต้ อ งใช้ สื่ อ และเครื่ อ งมื อ เป็ นตั วกลาง
ถ่ายทอด ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ นิยมศรัทธา
และสามารถเรียกร้องความร่วมมือสนับสนุนได้ แต่
ในการติดต่อสื่อสาร ท�ำความเข้าใจกัน ไม่ว่าสื่อจะ
ออกมาเป็นค�ำพูด สิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ล้วน
แต่ต้องอาศัยเครื่องช่วยในการท�ำงาน เพื่อความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้รับและผู้ฟังได้รับ
ข่าวสารและข้อมูลถูกต้องตรงกัน เพราะว่างาน
ประชาสัมพันธ์จะส�ำเร็จหรือล้มเหลวนั้น ส่วนหนึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั การใช้เครือ่ งมือและสือ่ ในการประชาสัมพันธ์
ให้เหมาะสมถูกต้องตามลักษณะการใช้สอื่ และต้อง
พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ของเครื่องมือและสื่อ
ประเภทต่างๆ ในการใช้ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจ
กระท�ำได้ หลายวิธี โดยใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ
เข้ามาช่วยส่งเสริมให้การประชาสัมพันธ์ของงาน
เดินส�ำรวจพื้นที่ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้ เพื่อให้ผู้
มีสทิ ธิในทีด่ นิ ซึง่ จะต้องน�ำเดินส�ำรวจพืน้ ทีไ่ ด้ทราบ
เพือ่ สร้างค่านิยมและศรัทธาให้กรมทีด่ นิ กรมป่าไม้
และเพื่อเรียกร้องความร่วมมือสนับสนุนจากกลุ่ม
ประชาชน ในการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์
กับกลุม่ โดยการใช้เครือ่ งมือและสือ่ ต่างๆ ย่อมอาจ
ท� ำ ได้ ห ลายวิ ธี เช่ น สื่ อ ประเภทการพู ด วิ ท ยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร สื่อออนไลน์ และสิ่งตีพิมพ์ช่องทางอื่นๆ
๖. ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้า
หน้าทีแ่ ละประชาชน ครอบคลุมในเรือ่ งความเข้าใจ
ในประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่และประชาชนจะได้รับ
ความสะดวกในหลักเกณฑ์และวิธีการ และความ
เสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ถ้าไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง โดย

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

จะต้องพิจารณาว่า การก�ำหนดนโยบายที่น�ำไปสู่
ความส�ำเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จะ
ต้องค�ำนึงถึงประชาชนด้วย ซึง่ เป็นกลุม่ สุดท้ายของ
กระบวนการการได้รับผลจากการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติ จะเป็นอย่างไร และมีผลต่อความส�ำเร็จ
ขนาดไหน ก็จะพิจารณาจากปัจจัย ๓ ประการ คือ
ความต้องการของประชาชน การสนับสนุนของผูน้ ำ�
ในพื้นที่ ท่าทีของประชาชนต่อข้าราชการ การ
ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นมากในการที่จะท�ำให้นโยบายประสบผล
ส�ำเร็จ
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติจะประสบ
ผลส� ำ เร็ จ นอกจากจะต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น
ทางการเมืองแล้ว นโยบายนั้นๆ จะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากสาธารณะด้วย อิทธิพลของสาธารณะ
ในกระบวนการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ จะแสดงออก
อย่างน้อง ๓ ทาง ดังนี้
๑. ทางความคิดเห็นสาธารณะ (Public
Opinion) และมักแสดงผ่านทางสื่อมวลชน ความ
เห็ น สาธารณะจะส่ ง ผลกระทบอย่ า งส� ำ คั ญ ต่ อ
กระบวนการทางการเมือง ทางด้านกฎหมาย และ
อื่นๆ
๒. ทางด้านกลุม่ นักกฎหมาย ซึง่ มีอำ� นาจ
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบกฎหมาย หาก
กลุม่ นักกฎหมายเหล่านี้ พบว่า ความเห็นสาธารณะ
ของแต่ละท้องถิน่ เป็นในท�ำนองเดียวกัน (homogenous) พวกเขาจะผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
๓. ทางด้ า นผลการส� ำ รวจความเห็ น
ประชาชน (polls) ที่นักบริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
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ก�ำหนดนโยบายจัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบาย
การสร้างแรงจูงใจเป็นกระบวนการที่มี
ความสลับซับซ้อน โดยมีความเกี่ยวพันกับความ
ต้องการ (needs) ของบุคลากรในหน่วยงาน และ
ความพยายามของฝ่ายบริหารในอันที่จะสนอง
ความต้องการของบุคลากรอย่างเหมาะสมที่สุด
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของคนเหล่านี้ มีประสิทธิภาพ
ตามที่ต้องการของฝ่ายบริหาร
ความต้ อ งการของคน จะน� ำ ไปสู ่ ก าร
กระตุ้นจูงใจบุคคลให้บุคคลผู้นั้นปฏิบัติงาน หรือ
อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ในการจูงใจบุคคลให้
ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารจะต้องเสนอความต้องการ
ที่บุคคลเหล่านั้นมีความพอใจ การจูงใจจึงมีความ
ส�ำคัญต่อการบริหารงานอย่างมาก
อนึ่ ง ในการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค คลได้
ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารจะต้องมีความสามารถใน
การสร้างสภาวการณ์ทเี่ หมาะสมแก่บคุ คลผูป้ ฏิบตั ิ
งานในลักษณะดังต่อไปนี้
๑. มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของบุคคล
๒. ให้การยอมรับนับถือในผลงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน
๓. เลื่ อ นชั้ นเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง โดยยึ ดถื อ
ระดับความสามารถการปฏิบัติงานเป็นหลัก
๔. ให้บคุ คลได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ
๕. ให้การสนับสนุนความเป็นผู้น�ำของ
บุคคล
การมีวธิ ใี นการเพิม่ แรงจูงใจให้กบั บุคลากร
ในการเดินส�ำรวจพื้นที่ นอกจากจะท�ำให้ผลงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ต้องการแล้ว
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ยังจะท�ำให้ขวัญ ก�ำลังใจ และความพึงพอใจในการ
ท�ำงานของบุคลากรในหน่วยงานมีมากขึ้นด้วย สิ่ง
ดังกล่าวเหล่านี้ ล้วนแล้วจะน�ำมาซึ่งความสมัคร
สมานสามัคคี ความมีประสิทธิภาพและความเจริญ
ก้าวหน้าของหน่วยงานนั้น ฉะนั้น การปรับปรุงวิธี
การจูงใจให้ดีขึ้นในบรรยากาศของการท�ำงาน จึง
เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน

๕. สรุป

จากการศึกษา ท�ำให้ทราบว่า สามารถน�ำ
ทฤษฏีการปฏิบตั นิ โยบายสาธารณะ สามารถน�ำมา
ใช้ ใ นการอธิ บ ายสภาพการณ์ ข องการปฏิ บั ติ
นโยบายได้ค่อนข้างดี โดยปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระ
ทบต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ได้แก่
๑. การประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องด�ำเนิน
การอย่างทัว่ ถึง และมีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอและต่อเนือ่ ง เพือ่ กระจายการรับรู้ กระตุน้
ให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบายทัง้
จากกลุม่ เป้าหมายของนโยบายและหน่วยงานทีน่ ำ�
นโยบายไปปฏิบตั ิ สอดคล้องกับนโยบายการรักษา
ความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ของ Junty ที่จะต้องเร่งรัดให้
ปกป้องและฟืน้ ฟูพนื้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า ซึ่งจะต้องกระจายการรับรู้และกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
๒. สร้างแรงจูงใจในการท�ำงานของเจ้า
หน้าที่ โดยเฉพาะการจัดสรรสวัสดิการและเบี้ย
เลีย้ งเพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจให้กบั เจ้าหน้าที่ เพือ่
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สร้างแรงจูงใจในการท�ำงานตามนโยบาย สอดคล้อง
กั บ นโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
ของ Junty ที่จะต้องบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ให้เป็นเอกภาพในทุกมิตทิ งั้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
จัดให้มีแผนบริหารน�้ำของประเทศ เพื่อให้การจัด
ท�ำแผนงานไม่เกิดความซ�ำ้ ซ้อนมีความเชือ่ มโยงกัน
อย่างเป็นระบบ โดยจะต้องสร้างแรงจูงใจในการ
ท�ำงานของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เกิดแรงจูงใจในการท�ำงาน
ตามนโยบาย
๓. สมรรถนะของหน่วยงานปฏิบัติ จะ
ต้องมีการจัดอบรม พัฒนาทักษะ และจัดสัมมนา
เกีย่ วกับนโยบายและทักษะทีจ่ ำ� เป็นต้องพัฒนาเพือ่
ให้สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งยังจะต้องมีการวาง
ระเบี ย บมาตรการเป็ นพิ เ ศษ โดยจะต้ อ งมี ก าร
พัฒนาตามนโยบายการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. การควบคุม การกระตุ้น การส่งเสริม
และการประเมินผล จะต้องด�ำเนินการอย่างมี
แบบแผน เป็นประจ�ำ และสม�ำ่ เสมอ สอดคล้องกับ
นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์ของ Junty
ที่จะต้องมีการเร่งรัดให้เกิดการใช้มาตรการทาง
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพือ่
ให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
๕. การมอบหมายภารกิจ และการมอบ
หมายงาน จะต้องพิจารณาจากบุคคลที่มีศักยภาพ
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และสมรรถภาพเหมาะสมต่อการน�ำนโยบายไป
ปฏิบตั ิ เนือ่ งเพราะตามนโยบายและหลักการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืน จะต้องมีการวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ
พั ฒ นาระบบตรวจสอบ และใช้ ม าตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ซึง่ จะต้องมีเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพและ
สมรรถภาพอย่างเหมาะสม
๖. ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์
จะต้องมีการก�ำหนดแนวทาง การวางแผน อย่าง
ชัดเจน และรัดกุม พิจารณาและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ มีการประเมิน
ทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เนือ่ งเพราะ
ตามนโยบายและหลักการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน Junty จะ

ต้องมีการใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งจะต้องใช้การก�ำหนด
แนวทาง การวางแผน อย่างชัดเจน และรัดกุม และ
กฎหมายเข้ามาบังคับใช้
ทั้งนี้ การด�ำเนินการในแต่ละปัจจัยทั้ง ๖
ประการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องเน้นปัจจัยด้าน
แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในนโยบาย
ดังกล่าว หากไม่สามารถสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งหน้าทีร่ ะดับล่างได้เป็นอย่าง
ดีแล้ว จะท�ำให้นโยบายไปปฏิบตั ไิ ม่เกิดประสิทธิผล
ดังนั้น จึงจะต้องมีการตรวจสอบลักษณะงาน การ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และแนวทางส่งเสริมแรงจูงใจของเจ้า
หน้าที่ให้มากขึ้น ซึ่งจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการ
ปฏิบตั งิ านตามนโยบายมากกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
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