ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส
และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
Factors that Affect the Successful Implementation the Policy of Transparency,
Promote Moral and Ethics of Land Development Department
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับความส�ำเร็จในการน�ำ
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไป
ปฏิบัติ 2) ศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ 3) ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการน�ำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมกรมพัฒนาทีด่ นิ ไปปฏิบตั ิ 4) ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงในการน�ำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ�ำของกรมพัฒนาที่ดิน
จ�ำนวน 288 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติอยู่ในระดับสูง
2) [2.1] ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายเกีย่ วกับ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาทีด่ นิ ไปปฏิบตั โิ ดยรวมอยู่
ในระดับสูง เมือ่ แยกเป็นรายด้านโดยเรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ปัจจัยผูน้ ำ 
�
ปัจจัยวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย ปัจจัยสมรรถนะองค์กร ปัจจัย
ทรัพยากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยการสนับสนุนนโยบาย [2.2] ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายเกีย่ วกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม
นักศึกษาปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1

จริยธรรมกรมพัฒนาทีด่ นิ ไปปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมทีส่ ดุ มี 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยผูน้ า� ปัจจัย
การสนับสนุนนโยบาย และปัจจัยสมรรถนะองค์กร 3) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
ระบบอุ ป ถั ม ภ์ การแทรกแซงจากการเมื อ งในการคัด สรรหรือ สรรหาบุค ลากร
และปัญหาทางด้านความเพียงพอของทรัพยากรทางด้านงบประมาณและบุคลากร
พบมากในส่วนงานภูมภิ าคระดับจังหวัด 4) ข้อเสนอแนะ [4.1] ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคนั้นควรมีการปรับปรุงเรื่องของงบประมาณและบุคลากรให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติตามนโยบายเพราะต้องแบกรับภาระงานเพิ่มของจังหวัด
[4.2] ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูน้ า� ในทุกระดับนัน้ มีสว่ นส�าคัญอย่างมากในการช่วย
แก้ไขปัญหาในการน�านโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้ประสบความส�าเร็จ และผูน้ า� ในระดับสูงที่
จะต้องลงมามีส่วนร่วมและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
และผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งได้รบั การสนับสนุนนโยบายทีด่ ี ในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ และ
ก�าลังคนอย่างเพียงพอเพือ่ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะองค์การทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างเต็มที่
ค�าส�าคัญ: นโยบายสาธารณะ ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กรมพัฒนาทีด่ นิ

Abstract
The objectives of this research are as follows : 1) to study the
success level of the implementation the policy of transparency and
to promote the morals and ethics of the Land Development
Department, 2) to study the factors level and factors that affect the
successful implementation policy of transparency, and the promotion
the morals and ethics Land Development Department, 3) to study the
problems and obstacles of the implementation of the policy of
transparency and to promote the morals and ethics of the Land
Development Department, 4) to study the recommendations to guide
the improvement of the implementation of the policy of transparency
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and to promote the morals and ethics of the Land Development
Department. The sample population of this research are the officials
and government employees of the Land Development Department
and the sample size was a total of 288 people.
The results of the study showed that : 1) the success level of
the implementation of the policy of transparency and to promote
morals and ethics of the Land Development Department were high, 2) [2.1]
All of the success factors level of the implementation of the policy of
transparency and to promote the morals and ethics of the Land
Development Department were high. Those success factors can be
separated into descending ranks as follows; Leadership factors,
Objective and Standard of policy factors, Capability of agency factors,
Resource factors, Environmental factors and Policy support factors
[2.2] The most of suitable factors that affect the successful
implementation of the policy of transparency and to promote the
morals and ethics of the Land Development Department consist of 3
factors; The Leadership factors, Objective and Policy Support factors
and Capability of Agency factors. 3) Problems and Obstacles. They have
some problem about adequacy resource of workforce and budget.
Especially in regional. They have less workforce and budget for their
mission. 4) Recommendations. Leadership is the most important factor
that can solve the problem. The leadership must be a good models.
They have to participate in the project or activity of policy. The
adequacy of policy supporting such as the adequacy of budget and
workforce by using the good capability of organization.
Keywords: public policy, transparency moral and ethics, Land
Development Department
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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บทน�า
จากสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศต่าง ๆ ล้วนประสบ
ปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ โลกร้อน ความเหลื่อมล�้าในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง
ทรัพยากร รายได้ และคุณภาพชีวิต ระหว่างประเทศรวยและยากจน เป็นต้น ท�าให้
เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อปี ค.ศ. 1979 ได้เกิดแนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และหลักการกระจายอ�านาจ
(Decentralization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของภาครัฐ (คู่มือหลัก
ธรรมาภิบาล ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2555) จนกระทัง่ หลังการ
สิน้ สุดสงครามเย็นเมือ่ ปี ค.ศ. 1989 นัน้ ประเทศต่าง ๆ ได้เห็นความจ�าเป็นอย่างมาก
ในการน�าเอาหลักบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ เพราะประเทศต่าง ๆ ต้องการ
ทีจ่ ะพัฒนาประเทศตนเองให้พน้ จากความยากจน และพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให้ดีขึ้น ให้เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยขอความช่วยเหลือผ่านองค์การ
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) และธนาคารโลก
(World Bank) ได้มีการน�าเอาระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ และตรวจสอบเงินกูท้ ปี่ ระเทศทีเ่ ป็นสมาชิกกูไ้ ปเพือ่ พัฒนา
ประเทศตนเอง แสดงให้เห็นว่าความโปร่งใสนั้นเป็นที่ยอมรับว่ามีความส�าคัญและ
แพร่หลายในวงกว้างมาจนถึงปัจจุบนั (คูม่ อื การจัดระดับการก�ากับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2553) ประกอบกับ
ผลกระทบจากปัญหาคอร์รัปชัน ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยนั้น
องค์การความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International Organization)
ได้แสดงถึงอันดับประเทศทีม่ กี ารคอร์รปั ชันทีค่ อ่ นข้างสูง ซึง่ สร้างมูลค่าความเสียหาย
เป็นจ�านวนมาก แม้กระทั่งสหภาพยุโรป (European Union) เองก็มีการประกาศ
ผลกระทบจากการคอร์รัปชันต่อปีถึง 1,200 ล้านยูโรต่อปี (Cecilia Malmström,
2013) หรือประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากโครงการจ�าน�าข้าว และการบริหาร
จัดการน�้าที่ผิดพลาดเป็นวงเงินหลายแสนล้านบาท (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศ, ออนไลน์, 2555)
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ผลกระทบเหล่านีเ้ ป็นผลเนือ่ งมาจากการบริหารจัดการในภาครัฐทีข่ าดการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จึงเป็นทีม่ าของ
การวิจยั ในครัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะหาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายเกีย่ วกับ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมไปปฏิบัติ โดยศึกษาวิจัย ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายเกีย่ วกับความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงาน
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ทางด้ า นความโปร่ ง ใส และการบริ ห ารจั ด การแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
จากส� า นั ก งานกิ จ การพลเรื อ น (ก.พ.) และส� า นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (กรมพัฒนาที่ดิน, ออนไลน์, 2557) จึงสมควรน�าเอา
ผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบายหรือแผนงานในการด�าเนิน
นโยบายของกรมพัฒนาที่ดินให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางศึกษามาตรฐานที่
หน่วยงานอื่น ๆ สามารถน�าเอาไปใช้ได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึ ก ษาระดั บ ความส� า เร็ จ ของการน� า นโยบายเกี่ ย วกั บ ความโปร่ ง ใส
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
2. ศึกษาระดับและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายเกีย่ วกับ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน�านโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
4. น�าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการน�านโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดิน
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่ ง ใสและเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ไปปฏิ บั ติ
เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 และ 2
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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จะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
และตั้งค�าถามตามปัจจัยที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ (หรือตัวแปรต้น) ที่ศึกษา 6 ด้าน
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้น�า, ปัจจัยด้านทรัพยากร, ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานนโยบาย, ปัจจัยด้านการสนับสนุนนโยบาย, ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์กร
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และตัวแปรเกณฑ์ หรือตัวแปรตามคือความส�าเร็จ
ในการน�านโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมไปปฏิบัติ
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติ โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ระดับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบตั แิ ละระดับความส�าเร็จ
ของการปฏิบัตินโยบาย
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
(Pearson Correlation Coefficient), การวิเคราะห์สมการการถดถอยเชิงเส้น
(Multiple Regression Analysis) ส�าหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ในการน�านโยบายไปปฏิบัติและเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความส�าเร็จ
3. การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในส่ ว นของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที่ 3 โดยใช้ วิ ธี
การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis), การวิ เ คราะห์ เชิ ง เหตุ แ ละผล
(Cause and Effect Analysis), การจ�าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and
Taxonomy) เป็นต้น
4. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของประชากร [4.1] ส่ ว นของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
จากประชากรทั้งหมด 3,889 คน คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า
จ�านวนทั้งสิ้น 288 คนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยใช้วิธีการหาขนาดตัวอย่างของ
โดยใช้สูตรการค�านวณของ ยามาเน่ [4.2] ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญ (Key Informants) คือ ผู้บริหารระดับสูง
ระดับอธิบดี รองอธิบดี ผู้อ�านวยการกอง หัวหน้าฝาย ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวนทั้งสิ้น 5
ท่าน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั เชิงปริมาณโดยผ่านการตรวจสอบ
ความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน และผ่านการทดลองใช้โดยได้
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ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient)
เท่ากับ 0.814 ดีกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 0.70 ขึ้นไป และการสัมภาษณ์เชิงลึกส�าหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน

ผลการวิจัย
1) ระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จของการน�านโยบายเกีย่ วกับความโปร่งใส
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
(n = 288)
ระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายเกี่ยวกับความ
x
โปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมพัฒนาทีด่ นิ ไปปฏิบตั ิ
ด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหารในการสร้างความโปร่งใส

S.D.

แปลผลระดับ

3.95 0.787

สูง

ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีสว่ นร่วม 3.85 0.764

สูง

ด้านการใช้ดลุ ยพินจิ

3.83 0.789

สูง

ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรือ่ งร้องเรียน

3.86 0.872

สูง

ระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายเกี่ยวกับความ 3.87 0.729
โปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมไปปฏิบตั ริ วมทุกด้าน

สูง

2) ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
[2.1] ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จ
ในการน�านโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรม
พัฒนาที่ดินไปปฏิบัติในภาพรวม
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(n = 288)
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายเกีย่ วกับความโปร่งใสและ x
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาทีด่ นิ ไปปฏิบตั ิ

S.D.

แปลผลระดับ

ด้านผูน้ า�

4.06 0.699

สูง

ด้านทรัพยากร

3.77 0.672

สูง

ด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย

3.98 0.696

สูง

ด้านการสนับสนุนนโยบาย

3.64 0.766

สูง

ด้านสมรรถนะองค์กร
ด้านสภาพแวดล้อม

3.94 0.590
3.70 0.701

สูง
สูง

ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบตั ริ วม

3.85 0.567

สูง

[2.2] ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส� า เร็ จ ในการน� า นโยบายเกี่ ย วกั บ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จในการสร้างสมการพยากรณ์
ความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด มี 3 ปัจจัย คือ ด้านผู้น�า
ด้านการสนับสนุนนโยบาย ด้านสมรรถนะองค์กร และสร้างสมการพยากรณ์ความ
ส�าเร็จของการน�านโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
กรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติได้ 2 รูปแบบดังนี้
1. รูปแบบสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y’ = .106 + .205(X1) + .153(X4) + .636(X5)
2. รูปแบบสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z’ = .197(Zx1) + .124(Zx4) + .513(Zx5)
โดย X1 คือ ปัจจัยผู้น�า
X4 คือ ปัจจัยการสนับสนุนนโยบาย
X5 คือ ปัจจัยสมรรถนะองค์กร
3) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการน� า นโยบายเกี่ ย วกั บ ความโปร่ ง ใสและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติ
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3.1) ความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการน�านโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
ผลการวิ จั ย พบว่ า มี ป ั ญ หาอยู ่ บ ้ า งในเรื่อ งของระบบอุปถัม ภ์ และ
การแทรกแซงจากการเมืองในการคัดสรรหรือสรรหาบุคลากร และปัญหาทางด้าน
ความเพียงพอของทรัพยากรทางด้านงบประมาณและบุคลากร ซึ่งจะพบมาก
ในส่วนงานภูมิภาคระดับจังหวัด
3.2) ความคิ ด เห็ น แนวทางแก้ ไ ขในการน� า นโยบายเกี่ ย วกั บ
ความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้น�าในทุกระดับนั้นมีส่วนส�าคัญอย่างมากในการช่วย
แก้ไขปัญหาในการน�านโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้ประสบความส�าเร็จโดยเฉพาะผูน้ า� ในระดับ
สูงที่จะต้องลงมามีส่วนร่วมและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับ
บัญชา ตลอดจนการได้มาของผู้น�านั้นต้องพยายามลดและป้องกันระบบอุปถัมภ์
4) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง
4.1) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส� า เร็ จ ในการน� า เอานโยบายเกี่ ย วกั บ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ ผลการ
วิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย
(1) การได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ�านาจทางการเมืองหรือผู้บังคับ
บัญชา เช่น นายกรัฐมนตรี คสช.ในยุคปัจจุบนั ในการสนับสนุนผลักดันให้มกี ารปฏิบตั ิ
นโยบายอย่างชัดเจน ซึง่ เป็นผูก้ า� หนดนโยบาย และทุกหน่วยงานต้องด�าเนินการตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย
(2) กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ก.พ. หรือ
ป.ป.ช. ซึ่งควรมีการตรวจสอบผลการท�างาน และเข้ามาดูแลตรวจสอบหน่วยงาน
ผูป้ ฏิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ และสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล หรือประกาศ
เกียรติคณ
ุ โดยดูจากผลการท�างานจริงทีไ่ ด้จากการตรวจสอบและสัมผัสโดยตรง โดยที่
ไม่ตอ้ งให้หน่วยงาน น�าเสนอผลงานแข่งขันแบบในปัจจุบนั เพราะบางครัง้ ในการต้อง
น�าเสนอผลงานนัน้ ต้องใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรในการด�าเนินการ ซึง่ เป็นภาระเพิม่
ให้กับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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(4) ความร่ ว มมื อ ภายในองค์ ก ารในการปฏิ บั ติ อั น เนื่ อ งมาจาก
วัฒนธรรมองค์การที่ดี ในการมีจิตส�านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน หรือนโยบาย
(5) ระบบการสรรหา คัดสรร บุคลากรระดับผู้บริหารหรือระดับ
หัวหน้าที่ต้องรับผิดชอบงาน หรือโครงการในด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน คือมีการใช้ระบบ
คุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์
(6) การสื่อสารนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติ (ไม่ใช่การฝึกอบรม) เป็นการ
สื่อสารแบบย�้า ๆ และอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ และเข้าใจเป้าหมาย
แนวทางการท�างานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ต้องด�าเนิน
การจนนโยบายส�าเร็จลุล่วง
(7) ระบบสารสนเทศ Information Technology มีส่วนช่วยเป็น
เครือ่ งมือในการท�าให้นโยบายประสบความส�าเร็จ เช่น การเข้าถึงข้อมูลของเกษตรกร
หรือผู้ปฏิบัติ เช่น โครงการขุดสระน�้าขนาดเล็ก ที่มีการให้เกษตรกรและผู้ปฏิบัติ
ได้รับทราบข้อมูลการด�าเนินการต่าง ๆ และการใช้เงินงบประมาณในโครงการ
อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การมีเครือข่ายภาคประชาชน เช่น เครือข่ายระบบหมอดินอาสา
ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสนับสนุนจัดตั้งขึ้น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับเกษตรกร
ในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนในการด�าเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ
ซึ่งท�าหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบและให้ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ท�าให้เกิดความ
ไว้วางใจระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรในการด�าเนินการโครงการร่วมกัน
4.2) ปัญหาและอุปสรรคใดบ้างทีม่ ผี ลต่อความส�าเร็จของการน�านโยบาย
เกีย่ วกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมกรมพัฒนาทีด่ นิ ไปปฏิบตั ิ
(1) กฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเกินไป ท�าให้การท�างานล่าช้า และการตัดสินใจ
ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ท�าให้ตอ้ งใช้เวลามากขึน้
(2) ปัญหาในด้านการรับรูน้ โยบายทีท่ วั่ ถึง เช่น หน่วยงานส่วนภูมภิ าค
ขาดการรับรู้อย่างเพียงพอท�าให้การท�างานต้องมีการเน้นย�้าซ�้า ๆ เป็นอย่างมาก
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจ
(3) การแทรกแซงจากการเมือง
4.3) ข้อแนะน�าในการแก้ไข หรือปรับปรุงนโยบาย แผนงานเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบตั นิ โยบายเกีย่ วกับความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติในปีงบประมาณต่อไป
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(1) ควรมีการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่อง และในการด�าเนินการ
ผู้บริหารทุกระดับควรต้องมีการย�้าซ�้า ๆ ในแนวทางการปฏิบัติและเป้าหมายของ
นโยบายให้ชัดเจน ว่าต้องท�าอย่างไร และวัดผลอย่างต่อเนื่อง
(2) ลดช่องว่างของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่ชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
5) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้าราชการระดับปฏิบัติ
5.1) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส� า เร็ จ ในการน� า เอานโยบายเกี่ ย วกั บ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
(1) ผู้น�าในทุกระดับ ต้องให้ความส�าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัตินโยบาย
(2) เรือ่ งของทรัพยากรในด้านบุคลากรและงบประมาณ มีผลมาก
ในการผลักดันให้นโยบายประสบความส�าเร็จ
(3) ระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การด� า เนิ น นโยบาย ท� า ให้
การด�าเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ขึ้น และสามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การด�าเนินการติดตามและ
ตรวจสอบ ผลการท�างานของโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกอบรมในการให้ความ
รู้แนวทางการด�าเนินการในโครงการหรือนโยบายต่าง ๆ มีความชัดเจนและสามารถ
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแบบ Online เช่น ระบบ Executive Information
System ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ HR DataBase (ในเรื่องของการ
พิจารณาเงินเดือน หรือการเลื่อนขั้นต่าง ๆ) ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง
Webboard เป็นต้น
(4) ความต่อเนือ่ งของนโยบาย และการเน้นย�า้ ซ�า้ ๆ ในการปฏิบตั ิ
ผู้บริหาร ต้องมีการเน้นย�้าซ�้า ๆ ในการด�าเนินการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา จนบรรลุ
ความส�าเร็จ และเกิดความเคยชินในการปฏิบัติได้
(5) ความร่วมมือจากภาคประชาชน เช่น เครือข่ายหมอดินอาสา
ที่สามารถช่วยสนับสนุนการด�าเนินตามนโยบาย เพราะได้รับความเชื่อใจจาก
ประชาชน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ ท�าให้การด�าเนินการโครงการหลายโครงการเป็นไป
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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ด้วยดีและเป็นไปตามแนวนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น โครงการขุดสระขนาด
เล็ก ซึ่งประชาชนต้องออกเงินเองด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อด�าเนินการไม่ได้ใช้งบประมาณ
จากราชการอย่างเดียว เป็นต้น
5.2) ปั ญ หาและอุ ป สรรคใดบ้ า งที่ มี ผ ลต่ อ ความส� า เร็ จ ของการน� า
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไป
ปฏิบัติ
(1) ทรั พ ยากรบุ ค คลและงบประมาณ เนื่ อ งจากกฎระเบี ย บ
ในการลดต�าแหน่งบางต�าแหน่งเพื่อให้ได้ต�าแหน่งที่มีระดับสูงขึ้น ซึ่งท�าให้บุคลากร
มีความขาดแคลน ตลอดจนการเกษียณราชการ ทั้งก่อนก�าหนด และตามวาระ
แต่ไม่สามารถจัดหาทดแทนได้ ท�าให้การท�างานไม่ต่อเนื่อง
(2) ภาระงาน เช่ น ของภู มิ ภ าคนั้ น ไม่ ไ ด้ มี แ ต่ เ พี ย งของ
กรมพัฒนาทีด่ นิ เท่านัน้ แต่ตอ้ งมีภาระงานของระดับจังหวัดด้วย ท�าให้ภาระงานมาก
ซึ่งอาจมีผลต่อการด�าเนินนโยบาย
(3) กฎระเบี ย บที่ ม ากเกิ น ไปอาจท� า ให้ ก ารด� า เนิ น การล่ า ช้ า
ในการตัดสินใจ
5.3) ข้อแนะน�าในการแก้ไข หรือปรับปรุงนโยบาย แผนงานเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบตั นิ โยบายเกีย่ วกับความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติในปีงบประมาณต่อไป
(1) ควรมีการปรับปรุงระเบียบของการปรับปรุงต�าแหน่ง เช่น
ท�าอย่างไรให้มีอัตราต�าแหน่งสูงขึ้น โดยไม่ต้องลดต�าแหน่ง
(2) เรือ่ งงบประมาณควรมีการจัดสรรให้เพียงพอต่อการด�าเนินการ
(3) ควรมีการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารในทุก
ระดับต้องให้ความส�าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องท�า
แบบย�้าซ�้า ๆ และอย่างต่อเนื่อง (แต่ไม่ใช่การฝึกอบรม) เพื่อให้เกิดความเคยชิน คือ
ท�าเหมือนลักษณะของหลักนิยม

อภิปรายผลการวิจัย
1) ระดั บ ความส� า เร็ จ ของการน� า นโยบายเกี่ ย วกั บ ความโปร่ ง ใสและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
36

Integrated Social Science Journal

ระดับความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติ ในภาพรวมความส�าเร็จ
ทุกด้านอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการอภิปรายปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ในด้านผูน้ า� การสนับสนุนนโยบาย สมรรถนะองค์การ ทีไ่ ด้มกี ารผลักดันจากผูน้ า� ของ
องค์กรอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เช่น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม การตั้งหน่วยงานรองรับเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ในการก�าหนดแผนและ
โครงการ อย่างมีมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน โดยใช้ประโยชน์จากการทีห่ น่วยงาน
มีสมรรถนะองค์กรที่ดีในการขับเคลื่อนนโยบาย
ผลการศึ ก ษาและข้ อ มู ล จากความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้ สามารถอภิปราย
ได้วา่ ความส�าเร็จทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ล้วนเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านต่าง ๆ ความร่วมมือ
ภายในองค์กร ตัง้ แต่ระดับผูน้ า� และผูป้ ฏิบตั ใิ นทุกระดับประกอบกับผลของระดับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติท่ีอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า
กรมพัฒนาทีด่ นิ มีสมรรถนะขององค์กรทีด่ ใี นด้านต่าง ๆ เช่น การมีการบริหารจัดการ
ทีด่ ี โครงสร้างพืน้ ฐาน และบุคลากรทีม่ คี วามพร้อม ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กัญญาภัค ทองจันทร์ (2552 : บทคัดย่อ) ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�าเร็จในการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งพบว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านมนุษยสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การบริหารองค์กร ด้านผู้น�า และด้านแรงจูงใจ
เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�าเร็จในการบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องกรมพัฒนาทีด่ นิ
และข้ า ราชการกรมพั ฒ นาที่ ดิ น เห็ น ว่ า กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ประสบความส� า เร็ จ
ในการบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น
2) ระดับและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายเกีย่ วกับความ
โปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
[2.1] ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�า
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไป
ปฏิบัติ
จากผลการวิจยั ของระดับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบาย
ไปปฏิบัติ ในภาพรวมทุกปัจจัยอยู่ในระดับสูง สามารถอภิปรายผลตามล�าดับของ
ปัจจัยและข้อมูลจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่ได้ ดังนี้
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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1. ปัจจัยด้านผู้น�า อภิปรายได้ว่า บทบาทของผู้น�าขององค์กรในทุก
ระดับนั้นมีความส�าคัญมาก ในการที่จะผลักดันให้การน�านโยบาย เพราะต้องเป็น
ตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องเป็นผู้ที่จะ
ต้องคอยก�ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติ
นโยบาย เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั มิ คี วามเข้าใจในเป้าหมายและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น การมีสว่ นร่วมในการให้การฝึกอบรมด้านจริยธรรม มีความเด็ดขาด
ในการตั ด สิ น ใจในการแก้ ไขปั ญ หาด้ ว ยตั ว เองของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกรม
พัฒนาที่ดิน และผู้น�าระดับสูงขององค์กรสนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยงานศูนย์ราชการ
ใสสะอาดของกรมพัฒนาทีด่ นิ ขึน้ มาเพือ่ รองรับการปฏิบตั นิ โยบายอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั เิ อง ทีต่ อ้ งการความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริหารและคาดหวังให้ผบู้ ริหารเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาในการ
ด�าเนินการตามแนวทางนโยบาย และสอดคล้องกับแนวคิดของ Dean L. Fixsen etal.
(2013) ที่ได้ค้นพบกรอบแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัตินโยบาย โดยผู้น�ามีความส�าคัญอย่างมากในการมีบทบาทน�าในการ
เปลี่ยนแปลงและต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่าง
จริงจังเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดภาวะผูน้ า� ในตัวแบบการพัฒนาองค์การ
ของ วรเดช จันทรศร (2551 : 136) กล่าวว่า ผูน้ า� จะต้องสร้างแรงจูงใจในการท�างาน
และเป็นแบบอย่างและผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติ
นโยบาย และสอดคล้องกับแนวคิดของ Michael Lipsky (1980) (อ้างถึงใน
Micheal Hill and Peter Hupe : 51-53) ซึง่ ได้กล่าวถึงปัจจัยผูน้ า� ระดับท้องถิน่
ที่ มี ผ ลต่ อ การน� า นโยบายไปปฏิ บั ติ ใ ห้ ส� า เร็ จ ตามแนวทาง Street-Level
bureaucracy ซึ่งผู้น�าในทุกระดับล้วนมีอิทธิพลในการผลักดันการปฏิบัตินโยบาย
ซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ นัน้ แบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ในแต่ละพืน้ ทีข่ องประเทศ
ทัว่ ทุกจังหวัด ดังนัน้ ผูน้ า� ในระดับต่าง ๆ ต้องถ่ายทอดเป้าหมายและคอยก�ากับดูแล
และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และประกอบกับหน่วยงานส่วนภูมภิ าค
นัน้ นอกจากต้องด�าเนินงานโครงการและภารกิจต่าง ๆ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ แล้วยังมี
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งานในส่วนของจังหวัดอีกด้วย ซึ่งต้องเสี่ยงต่อการแทรกแซงจากทางการเมือง
ท้องถิ่น เป็นต้น
2. ปัจจัยด้านทรัพยากร อภิปรายได้ว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรนั้นมีความ
ส�าคัญต่อความส�าเร็จของการนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจากปัญหาของกรมพัฒนาที่ดิน
ในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะระดับสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัดนั้นมีอัตราก�าลัง
ข้าราชการน้อย ในขณะทีต่ อ้ งรองรับงานของจังหวัดด้วย แต่เนือ่ งจากการท�างานด้วย
ทัศนคติที่ดี และมีการให้เครือข่ายหมอดินมาช่วยด�าเนินการในหลายโครงการร่วม
กับเกษตรกรจึงท�าให้สามารถบรรลุความส�าเร็จของนโยบายได้
ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ด้านทรัพยากร (A model of Decentralization Program Implementation)
ของ G.Shabbir Cheema&Dennis A Rondinelli (1983 : p 27-31) องค์กรที่น�า
นโยบายหรือโครงการไปปฏิบตั นิ นั้ จะต้องได้รบั มอบอ�านาจหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน ตลอดจน
ทรัพยากรและงบประมาณส�าหรับด�าเนินการนโยบายหรือโครงการ โดยต้องมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ ด้วย ดังเช่นทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ส่วนภูมภิ าคระดับเขต
และจังหวัดซึ่งต้องรับภาระงานของจังหวัดด้วยนอกเหนือจากภารกิจของกรม
พัฒนาที่ดินโดยตรง
3. ปัจจัยทางด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย อภิปรายได้ว่า
ความชัดเจนของกฎระเบียบ ขั้นตอน และแผนงานในการปฏิบัตินโยบายนั้นมีความ
ส�าคัญทีม่ ผี ลต่อความส�าเร็จในการปฏิบตั นิ โยบาย เพราะท�าให้ลดขัน้ ตอนของการใช้
ดุลยพินจิ ในการด�าเนินการ และท�าให้ผปู้ ฏิบตั นิ นั้ เข้าใจได้งา่ ยในการปฏิบตั ิ และผูน้ า�
นัน้ สามารถตัดสินใจได้งา่ ยในการพิจารณาในการด�าเนินการต่าง ๆ ซึง่ จะลดช่องว่าง
ของกฎระเบียบ รวมถึงการปฏิบตั นิ โยบายนัน้ มีการด�าเนินการตามแนวทางแผนทีไ่ ด้
ก�าหนดไว้ เช่น แผนการด�าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมพัฒนาที่ดิน
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต 4 ปี ซึง่ ขับเคลือ่ นโดยหน่วยงานศูนย์ราชการ
ใสสะอาดของกรมพัฒนาที่ดินที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัตินโยบายและได้ก�าหนด
แผนและกิจกรรมต่าง ๆ และจัดท�าเป็นคูม่ อื แผ่นพับข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น ทีส่ อดคล้อง
กับนโยบาย ระดับกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานคณะกรรมการกิจการพลเรือน
(ก.พ.) เป็นต้น
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิด ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อเสนอ
แนะแนวทางแก้ไขปัญหาของผูบ้ ริหารและผูต้ อบแบบสอบถาม ทีเ่ ห็นว่าความชัดเจน
ของขั้นตอนปฏิบัตินั้นจะช่วยลดการใช้ดุลยพิจนิจและความเสี่ยงจากระบบอุปถัมภ์
หรือการแทรกแซงจากการเมืองได้ และสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาหรือให้ความเป็นธรรมได้สะดวกขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิด ตัวแบบที่ยึด
หลักเหตุและผล (Rational Model) ของ วรเดช จันทรศร (2551 : 129-146)
กล่าวว่าปัจจัยของวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายต้องมีความชัดเจน เพื่อที่จะ
สามารถวางแผน ก�าหนดแนวทาง และขั้นตอนของกิจกรรมต่าง ๆ และการมอบ
หมายงานและก�าหนดมาตรฐาน (เช่นตัวชีว้ ดั ) การตรวจสอบวัดผล ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้
อย่างชัดเจนและสอดประสานกับภารกิจขององค์กร และสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (2555) กล่าวว่าการน�านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ
จะต้องมีความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of Policy) ซึง่ เป็นรากฐานส�าคัญส�าหรับ
ความมุ่งหมายของนโยบาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนโยบายที่มี
วัตถุประสงค์ทชี่ ดั เจน จะส่งเสริมให้การน�านโยบายไปปฏิบตั มิ คี วามสอดประสานกัน
และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปัจจัยด้านการสนับสนุนนโยบาย อภิปรายได้ว่า กรมพัฒนาที่ดินนั้นได้
รับการสนับสนุนนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น อธิบดี เป็นต้น
เป็นอย่างมากซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้จัดท�าขึ้น
และได้ผลักดันและจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ราชการใสสะอาดของกรมพัฒนาที่ดิน
โดยร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย และได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดีในการด�าเนินนโยบาย ทั้งเรื่องอัตราก�าลังและ
งบประมาณ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ส�านักงาน ก.พ. ที่ได้มีการจัดท�า
คูม่ อื และก�าหนดมาตรฐานดัชนีชวี้ ดั เพือ่ เป็นแนวทางให้กบั หน่วยงานราชการ รวมถึง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ค.ส.ช. และรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย
ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Dick Luthy and Heatgher
Bischel (2010 : 15, 16, 40) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งปัญหาและอุปสรรคของการน�านโยบาย
ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาการด�าเนินการโครงการจัดการน�้ากินน�้าใช้ ด้วยการน�ากลับ
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มาใช้ ใ หม่ ข องรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง นโยบายจะประสบ
ความส�าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนนโยบายจากส่วนกลางด้วย ทั้งในเรื่องของ
งบประมาณ และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ในการใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ ด�าเนินการโครงการ และ
เรื่องน�้าเป็นเรื่องที่เป็นวาระส�าคัญของรัฐ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง จึงมีการผลักดัน
จากรัฐ ให้มีการด�าเนินการได้อย่างสะดวก
5. ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์กร ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า
5.1 สมรรถนะขององค์กรด้านบุคลากร เป็นด้านที่มีความส�าคัญมาก
ที่สุดในแง่ของการรับรู้นโยบายด้วยความเข้าใจและมีจิตส�านึก ทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัตินโยบาย รวมถึงระบบการได้มาซึ่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะต้องปลอด
จากระบบอุปถัมภ์ ซึง่ จะช่วยให้การผลักดันและเป็นแบบอย่างให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ในการปฏิบตั นิ โยบายจนบรรลุวตั ถุประสงค์ได้โดยไม่จา� เป็นต้องมีรางวัลหรือแรงจูงใจ
ในด้านการเติบโตในสายงานแต่อย่างใด
ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยทางด้านบุคลากรที่มีความส�าคัญ
ต่อความส�าเร็จการน�านโยบายไปปฏิบัติของ ผ่องศรี พรมสอน (2554) ซึ่งผลการ
ศึกษาพบว่า ข้าราชการกรมพัฒนาทีด่ นิ นัน้ มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักทางด้าน
การท�างานเป็นทีม การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ และการสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพอยูใ่ น
ระดับมาก และควรมีการประชุมชีแ้ จง วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกรม
พัฒนาทีด่ นิ แก่เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับอยูเ่ สมอ ควรมีโครงการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ สมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการท�างานเป็นทีมแก่เจ้าหน้าที่ใน
แต่ละด้านและสายงานอยู่เสมอ และควรสนับสนุนการท�างานร่วมกันอย่างมีระบบ
และตามความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน
5.2 สมรรถนะขององค์กรด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน มีสว่ นส�าคัญอย่างมาก
เช่ น เดี ย วกั น กั บ บุ ค ลากรโดยค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ปั จ จั ย อยู ่ ใ นล� า ดั บ ที่ ส องรองจาก
ด้านบุคลากรในการท�าให้นโยบายประสบความส�าเร็จเนื่องจากโดยให้ความส�าคัญ
อย่างมากในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้าน IT ในแง่ของการเป็นเครือ่ งมือในการช่วย
ท�าให้เกิดการเข้าถึง การเปิดเผย หรือเผยแพร่ และการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ จาก
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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ทุกภาคส่วน ตามแนวทาง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เช่น โครงการแหล่งน�า้ ในไร่นานอก
เขตชลประทาน ซึง่ มีการเปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบการด�าเนินการได้แบบออนไลน์
โดยใช้ระบบการบริหารการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่ (Executive Information System) ซึง่
ลดความเสีย่ งต่อการทุจริต หรือดุลยพินจิ เป็นต้น
ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดตัวแบบการบริหารงานภาครัฐแบบ
เครือข่ายของ Stephen Goldsmith and William D.Eggers (2004) ซึ่งมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นตัวเชื่อมโยงการสื่อสารการท�างานระหว่างกันอย่าง
บูรณาการ เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่ส�าคัญคือ การบูรณาการระบบ
เครือข่าย และแนวทางการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิผล
ท�าให้สามารถรู้ถึงสถานะของการด�าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และ
จากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ท�าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จากความ
สามารถในการเข้าถึงข้อมูลและการตรวจสอบสถานะผลการด�าเนินโครงการต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย
5.3 สมรรถนะขององค์กรด้านโครงสร้างองค์กรนัน้ จะเน้นความส�าคัญ
ไปที่กฎระเบียบอ�านาจหน้าที่แต่ละต�าแหน่ง และโครงสร้างอัตราก�าลัง ต้องมีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการด�าเนินงาน และการได้มาซึ่ง
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ชัดเจน และโปร่งใส ลดการ
แทรกแซงจากการเมืองและระบบอุปถัมภ์ ด้วยการมีขั้นตอนที่ชัดเจนสามารถตรวจ
สอบได้ และมีการเปิดเผย
ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยโครงสร้างขององค์กรผูป้ ฏิบตั ขิ อง
วรเดช จันทรศร (2551 : 463-466) ซึ่งลักษณะโครงสร้างขององค์กร กฎระเบียบใน
การด�าเนินงาน และอัตราก�าลังอย่างเพียงพอมีผลส�าคัญต่อความส�าเร็จของการน�า
นโยบายไปปฏิบัติ
5.4 สมรรถนะขององค์กรทางด้านการบริหารจัดการ มีการให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น
เครือข่ายหมอดินอาสา ซึ่งมีสมาชิกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยร่วม
ด�าเนินการ ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินการโครงการต่าง ๆ ของกรม
พัฒนาที่ดิน ซึ่งท�าให้เกิดความโปร่งใสตามเป้าหมายของนโยบายฯ ต่าง ๆ ของกรม
พัฒนาที่ดิน เป็นต้น
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ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดตัวแบบการบริหารงานภาครัฐแบบ
เครือข่าย (Governing by Network) ของ Stephen Goldsmith and William
D.Eggers (2004) ซึ่งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ ประชาชน และ
เอกชนในการด�าเนินการโครงการต่าง ๆ โดยใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือช่วยใน
การบูรณาการเครือข่ายทั้งหมด เพื่อเสริมการท�างานกับระบบเดิมคือล�าดับชั้น
(Hierarchical) ของราชการ เพื่อช่วยให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการใช้สมรรถนะมีของหน่วยงาน หรือเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ
มาช่วยขับเคลือ่ นและผลักดันให้โครงการประสบความส�าเร็จ และเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ท�าให้เกิดความโปร่งใส และตรวจ
สอบระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 สมรรถนะองค์การด้านการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดินมีช่องทางการ
สื่อสารในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลและสถานะต่าง ๆ ของโครงการ หรือการ
ประกาศกฎ ระเบียบ หรือนโยบายทางด้าน IT คือ ระบบเครือข่ายสื่อสาร Internet
และ Intranet ที่ค่อนข้างพร้อมในการปฏิบัตินโยบาย รวมถึงระบบอ�านวยความ
สะดวกในการท�างานในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการสื่อสาร เช่น ระบบประชุมทางไกล
(VDO Conferencing), ระบบเว็บไซต์เพื่อให้บริการในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบ
webboard เพื่อการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งลดระยะเวลาและงบประมาณใน
การด�าเนินการโครงการต่าง ๆ ได้
ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความส�าเร็จ
ของการน�านโยบายไปปฏิบัติของตัวแบบปฏิสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยของการน�า
นโยบายไปปฏิบัติในเรื่องการติดต่อสื่อสารของ George C. Edwards (1980)
(อ้างถึงใน สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (2555 : 452-253)) การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้ก�าหนดนโยบาย กับฝายต่าง ๆ การสื่อข้อความหรือนโยบายต้องมีความถูกต้อง
ชัดเจน และแนวคิดปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของ วรเดช จันทรศร (2551 :
463-466) ซึ่งรูปแบบของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารควรจะ
ง่ายและสะดวกเข้าใจง่ายในการใช้งาน
5.6 สมรรถนะทางด้านการเงิน กรมพัฒนาทีด่ นิ มีระบบบริหารการเงิน
โดยมีการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และเชื่อมต่อเข้ากับในระบบ
เครือข่ายได้ในกรณีจ�าเป็นซึ่งท�าให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายนอก ซึ่งมีการก�าหนดเป้าหมาย แผนการด�าเนินการและวัดผลโดยมี
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ท�าให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร Intranet ของกรมพัฒนาที่ดิน
ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิด G.D. Brewer & P.Deleon (1983)
กล่าวว่าการน�านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จนั้นจะต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2551)
ในเรื่องของมาตราการในการตรวจตราและประเมินผลโครงการที่ก�าลังด�าเนินอยู่
ในทุกกระบวนการในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากร
ทางการเงิน
6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า เป็นปัจจัย
ที่มีความส�าคัญต่อผู้บริหารในระดับสูงของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น ระดับอธิบดี หรือ
รองอธิบดี และข้าราชการระดับ 9 (ผูต้ รวจราชการกระทรวง) ซึง่ ต้องรับนโยบายจาก
ผูก้ า� หนดนโยบายโดยตรงคือ รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี หรือผูม้ อี า� นาจบริหารสูงสุด
ของประเทศ ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นั้นก็มีการอ้างถึงการปฏิบัติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.)
ในขณะนั้น (พ.ศ. 2557) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ มีความรับรู้และ
ตื่นตัวต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องของธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใส จากความตืน่ ตัวในเรือ่ งการต่อต้านการคอร์รปั ชันของภาคเอกชนและองค์กร
ไม่หวังผลก�าไรหรือ NGO ที่มีการรณรงค์ และภาคประชาชน
ผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มของ
มยุรี อนุมานราชธน (2547) ซึ่งกล่าวว่า การบรรลุวัตถุประสงค์ของการน�านโยบาย
ไปปฏิบัติจะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่ส�าคัญบางประการอันได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน อันได้แก่การเมือง และผู้ก�าหนดนโยบาย และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2551 : 463-466) ซึง่ ได้กล่าวว่าผูบ้ ริหาร
องค์กรนัน้ จะต้องค�านึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อนโยบายทีม่ าจากสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
[2.2] ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส� า เร็ จ ในการน� า นโยบายเกี่ ย วกั บ
ความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
ดังนี้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลร่วมกันที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ความส�าเร็จของการน�านโยบายไป
ปฏิบัติ ประกอบไปด้วย ปัจจัยหลัก 3 ด้านคือ ด้านผู้น�า ด้านการสนับสนุนนโยบาย
และสมรรถนะองค์กร ประกอบกับข้อมูลจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้ สามารถอภิปราย
ได้ว่า การที่กรมพัฒนาที่ดินได้น�าเอานโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ไปปฏิบตั จิ นประสบความส�าเร็จในระดับทีส่ งู นัน้ เนือ่ งมาจากการ
ให้ความส�าคัญ และมีสว่ นร่วมผลักดันสนับสนุนนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่
ผู้น�าองค์กร ระดับอธิบดี รองอธิบดี และข้าราชการระดับสูง และกลางเป็นอย่างดี
โดยได้มีการตั้งคณะท�างาน และหน่วยงานเพื่อรองรับและสนับสนุนนโยบาย เช่น
ศูนย์ราชการใสสะอาดกรมพัฒนาที่ดินเป็นต้นเพื่อให้เป็นแกนน�าในการก�าหนด
วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายที่ชัดเจน จนออกมาเป็นยุทธศาสตร์ และ
แผนงานกิจกรรม การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนมาตรวัดหรือดัชนี
ชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องกับของส�านักงาน ก.พ. และท�าให้ผลการด�าเนินการที่ได้ใน
แต่ละปีที่ได้มีการจัดท�า Radar Chart เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนและ
กิจกรรม ท�าให้สามารถประเมินและแก้ไขได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน
ค่อนข้างสูงทุกปี ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้น�าทุกระดับในองค์กรในการ
ผลักดันและให้การสนับสนุนการด�าเนินตามนโยบาย ตลอดจนการใช้จุดแข็งของ
องค์กรในด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นสมรรถนะขององค์กรที่ค่อนข้างดีในหลาย
ด้าน จากการทีก่ รมพัฒนาทีไ่ ด้รบั รางวัลในด้านของการบริหารจัดการ หรือการบริการ
แบบมีสว่ นร่วม หลายรางวัลและหลายครัง้ อย่างต่อเนือ่ งนับแต่ เช่น รางวัลเกียรติคณ
ุ
การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2555 รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ปี 2556 ระดับคะแนนการวัดผลการบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องกรมโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย ซึ่งได้ระดับคะแนน
ที่สูงล�าดับ 1 ใน 5 ของกระทรวงอย่างต่อเนื่องหลายปี เป็นต้น ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ปัจจัยส่งผลด้านสมรรถนะองค์กร ซึง่ ท�าให้นโยบายนัน้ ประสบความส�าเร็จ
ได้เป็นอย่างดี
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2551 : 463-466)
คือปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีปัจจัยด้าน
องค์การหรือหน่วยงานทีป่ ระกอบไปด้วย ลักษณะโครงสร้าง กฎระเบียบ การสือ่ สาร
สมรรถนะในการน�านโยบายไปปฏิบัติในอดีต ความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์และ
เครือข่ายภายในองค์การ ตลอดจนปัจจัยด้านงานบริหารอันประกอบด้วย ภาวะผูน้ า�
ทักษะ การสนับสนุนของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ระดับความเข้าใจ
ในสภาพความเป็นจริงในการให้บริการของผู้บริหาร ความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษาของ
กัญญาภัค ทองจันทร์ (2552 : 111) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้
ได้รบั รูข้ า่ วสารทัง้ จากภายในและภายนอก ตลอดจนกิจกรรมทีส่ า� คัญของข้าราชการ
ผูป้ ฏิบตั ิ และด้านการบริหารองค์กรทีต่ อ้ งมีการแต่งตัง้ หรือมอบหมายงานทีเ่ หมาะสม
กับความสามารถของบุคลากร ให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน
3) ความคิดเห็นทางด้านปัญหา และอุปสรรคในการน�านโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติ
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า ปัญหาในส่วนใหญ่ของการปฏิบัติ
นโยบายนัน้ ยังมีปญ
ั หาในเรือ่ งของบุคลากร และทรัพยากรทีเ่ พียงพอ ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
พบในส่วนภูมภิ าค ระดับจังหวัด อันเนือ่ งมาจากต้องมีการประสานและรองรับภาระ
งานของจังหวัด ในหลายระดับรวมถึงนักการเมืองในพื้นที่ ซึ่งอาจพบปัญหาอยู่บ้าง
เป็นเรื่องปกติ และปัญหาเรื่องของระบบอุปถัมภ์ซึ่งยังคงมีอยู่ในสังคมเป็นเรื่องที่
พบเห็นโดยทั่วไป
ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2551 : 463-466)
ที่ได้ประมวลตัวแบบการน�านโยบายไปปฏิบัติที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของ
การน�านโยบายไปปฏิบตั ิ อันมีปจั จัยด้านทรัพยากร ประกอบด้วย ความพอเพียงของ
ทรัพยากรทางการเงิน ความพร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสถานที่ เป็นต้น
ตลอดจน ปั จ จั ย ทางด้ า นบุ ค ลากรในการคั ด สรรทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ นโยบาย
ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การท�างานเป็นทีม เป็นต้น
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4) อภิปรายความคิดเห็นทางด้านแนวทางแก้ไขในการน�านโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมพัฒนาทีด่ นิ ไปปฏิบตั ิ
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า ผู้น�ามีส่วนส�าคัญเป็นอย่างมากใน
การมีส่วนช่วยในการท�าให้การปฏิบัตินโยบายประสบความส�าเร็จในการเป็นแบบ
อย่าง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือแผนงานของนโยบาย และควรทุ่มเทเสียสละ
ในการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และมีการเน้นย�า้ ซ�า้ ๆ ในการปฏิบตั งิ าน
ให้เกิดจิตส�านึก หรือคล้ายกับหลักนิยม และการให้การสนับสนุนเรื่องทรัพยากรใน
ด้านบุคลากร และงบประมาณทีพ่ อเพียงในการปฏิบตั นิ โยบาย และควรมีหน่วยงาน
ตรวจสอบเพิ่มขึ้นส�าหรับรองรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของผลการวิ จั ย สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
สอดคล้องกับแนวคิดของ อิทธิชัย สีด�า (2553 : 204) แนวทางการแก้ไขอุปสรรค
ในการน�าเอานโยบายไปปฏิบตั ใิ นด้านความพอเพียงของทรัพยากรทีค่ วรมีการจัดสรร
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการทรัพยากรบุคคล ควรมีการเพิม่
ก�าลังพล ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เครื่องมือต่าง ๆ ควรมีการจัดสรรให้เพียงพอต่อ
เหตุการณ์

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย พบว่ า มี ป ั ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จึงขอเสนอแนะเป็นข้อเสนอแนะใน 2 ส่วน คือ ข้อเสนอ
แนะเชิงปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
เนื่องจากงานวิจัยพบว่า หน่วยงานส่วนภูมิภาคนั้นพบปัญหาในส่วนของ
เรือ่ งงบประมาณและก�าลังคนทีไ่ ม่เพียงพอ จึงน�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั สิ า� หรับ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดินดังนี้
1. หน่วยงานส่วนภูมิภาคนั้นควรมีการปรับปรุงเรื่องของงบประมาณและ
บุคลากรให้เพียงพอแก่การปฏิบัติตามนโยบายเพราะต้องแบกรับภาระงานของ
จังหวัดด้วย เพื่อเป็นเกณฑ์ในการปรับเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละ
จังหวัดหรือเขตเนื่องจากพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัดหรือเขตไม่เหมือนกัน
และปัญหาแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม จึงควรมีการปรับอัตราก�าลังให้เพียงพอ
เหมาะสมกับหน่วยงานในจังหวัดทีข่ าดอัตราก�าลังคนมาก เช่น หากมีการปรับระดับ
อัตราก�าลังที่สูงขึ้นไปก็ควรจะต้องยังคงต�าแหน่งเดิมที่มีอยู่ไม่ต้องตัดลดทอน
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(1) งบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการ
ด�าเนินการโดยควรมีการตรวจสอบและจัดท�าสรุปรายงานการใช้งบประมาณเมื่อ
โครงการแล้วเสร็จเพือ่ เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณส�าหรับการด�าเนินการ
(2) ควรมีการสือ่ สารและสร้างการรับรูน้ โยบายแผนงานและกิจกรรม
อย่างต่อเนือ่ งและส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผูบ้ ริหารได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรม หรือแผน
งานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้ในนโยบายที่ดีขึ้น โดยควรเป็นกิจกรรมที่เน้นสร้าง
ความเข้าใจมากกว่าการอบรมโดยทั่วไป
(3) ควรมี ก ารพิ จ ารณาตั้ ง หน่ ว ยงานตรวจสอบส่ ว นภู มิ ภ าคเพื่ อ
แบ่งเบาภาระงานส่วนกลางเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ท�าให้ทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานเพื่อน�าเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการน�านโยบาย
ไปปฏิบัติประกอบด้วย ผู้น�า สมรรถนะองค์การ และการสนับสนุนนโยบาย จึงน�า
เสนอข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติของหน่วยงานดังนี้
1. ผู้น�าขององค์กรในทุกระดับ ต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการผลักดัน
ให้เกิดความชัดเจน และเจตจ�านงอย่างแน่วแน่ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ เช่น
การประกาศนโยบาย พร้อมกับการประกาศค�ารับรองการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เพือ่ เป็นการสร้างการรับรูน้ โยบายให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร และมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
และแผนงานของนโยบาย ให้เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติ
2. หน่วยงานต้องได้รับการสนับสนุนนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น ผู้น�าในองค์กรผู้ปฏิบัติในทุกระดับ ส�านักงาน ป.ป.ช
ส�านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัด ในการก�าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐาน
ของนโยบายภาพรวมให้ชัดเจน และสอดคล้องกันกับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
ตลอดจนการสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานและคณะกรรมการขับเคลือ่ นนโยบาย
ที่รับผิดชอบโดยตรงของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อรองรับภารกิจในการวางแผน ก�าหนด
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ตามแนวนโยบาย และเป็นผูป้ ระสานงานระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน
3. ต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น การด� า เนิ น งานตามแผน และโครงการที่ ตั้ ง ไว้
อย่างชัดเจนโดยมีการก�าหนดมอบหมายภารกิจหรือกิจกรรมในแผนหรือโครงการ
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อย่างชัดเจน รวมถึงทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการ
โดยการพิจารณาจากสมรรถนะขององค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านโครงสร้าง จะต้องมีการจัดวางสายการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนใน
การด�าเนินงาน
3.2 ด้านการบริหารจัดการ จะต้องมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และแผนงาน ตัวชี้วัด ที่เชื่อมโยงกันสอดคล้องกันในแต่ละขั้นตอน มีการประเมินผล
ตรวจสอบการด�าเนินการในทุกขัน้ ตอนอย่างต่อเนือ่ ง โดยการประเมินตรวจสอบการ
ด�าเนินการมีการท�าทั้งจากหน่วยงานภายในเองและภายนอก
3.3 การสือ่ สาร จะต้องมีชอ่ งทางในการสือ่ สารทีส่ ะดวกและง่ายต่อการ
ใช้งานและการเข้าถึงอย่างครอบคลุม เช่น ระบบเครือข่ายสื่อสารทางด้านไอที
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือช่วยในการติดตามงาน ตรวจสอบความคืบหน้า และรับแจ้งปัญหา
เป็นต้น
3.4 โครงสร้างพืน้ ฐาน ควรต้องมีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านไอที เช่น
ระบบเครือข่ายสือ่ สารอินเทอร์เน็ตเชือ่ มโยงครอบคลุมทุกหน่วยงานทัว่ ประเทศ และ
ระบบสนับสนุนทางด้านไอที เช่น ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนผูบ้ ริหารในด้านต่าง ๆ
เช่น Executive Information System เป็นต้น
3.5 บุคลากร จะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในด้านทัศนคติที่ดีต่อ
นโยบาย ด้านความเป็นมืออาชีพ ด้านความเสียสละ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
และต้องมีทักษะในการท�างานทางด้านไอที และความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
โดยให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้และแนวทางการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ
3.6 การเงิน จะต้องมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน ที่สามารถ
ตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณในการด�าเนินงาน และจะต้องมีการประเมิน
ผลการใช้จ่าย เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจในอนาคต
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