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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการนานโยบายการปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนานโยบาย
การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (2) เพื่อศึกษา
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างปัจจั ยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของการนานโยบายการปู องกั นและปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ด
ไปปฏิ บั ติ ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์กับประสิ ทธิผลของการนานโยบายไปปฏิ บั ติ ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษาคื อ
ประชากรอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 7,312 คน และทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คนการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นตัวบรรยาย ส่วนการทดสอบทางสถิ ติใช้ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) ผลการศึ กษาปรากฏว่ า
(1) ประสิ ทธิ ผลของการนานโยบายการปู องกั นและปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดไปปฏิ บั ติ ในสถาบั นอุ ดมศึ กษาจั งหวั ด
ประจวบคีรีขั นธ์ (ภาพรวม) อยู่ในระดับสู ง (2) มีความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของ การนานโยบายการปูองกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปปฏิบัติ ในสถาบั นอุดมศึ กษา จังหวัดประจวบคีรีขั นธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดั บ .05
และสามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลได้ร้อยละ 57.7
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, นโยบายการปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด, การนานโยบายไปปฏิบัติ

Abstract
This research aimed to (1) An Effectiveness of Prevention and enforcement of drugs and
narcotics wide spread Policy Implementation in Higher Education Institutions in Prachuapkirikhan
Province. (2) To studied a correlations among affecting factors of the successes on Policy
Implementation with . the successes of Prevention and enforcement of drugs and narcotics wide
spread Policy Implementation in Higher Education Institutions in Prachuapkirikhan Province The
population of this study were students of Higher Education Institutions in Prachuapkirikhan
Province.The sample was performed By means of Yamane at numbers of 393 persons.
Questionnaires were used as data collection tools. Descriptive statistics; Percentage, means and
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standard deviation, moreover inferential statistics; Multiple Regression were end as analytical tools.
The findings were as following; 1) An Effectiveness of Prevention and enforcement of drugs and
narcotics wide spread Policy Implementation in Higher Education Institutions in Prachuapkirikhan
Province were at high level. and (2) There was a positive correlation among affecting Factors of
Prevention and enforcement of drugs and narcotics wide spread Policy Implementation in Higher
Education Institutions in Prachuapkirikhan Province. with the successes, moreover it could explain the
variations of success at 57.7 percent.
Keywords: Effectiveness, Prevention and enforcement of drugs and narcotics, Policy Implementation

บทนา

ที่ พ่อค้าคนจีน เอื้อประโยชน์ให้กั บหน่วยงานรัฐ และ
ผู้เกี่ ยวข้อง สังคมไทยจึงไม่ได้มีการต่อต้าน การเสพฝิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่ งจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นพิษร้ายแรงและผลกระทบของ
การติดฝิ่น จึงได้ออกกฎหมายให้ฝิ่นและยาเสพติด
เป็นสิ่งผิดกฎหมายต้องถูกทาลายและปราบปราม
ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์และวิธีการในการจาหน่าย ยาเสพติดที่
เป็ นอนุพั นธ์ จากฝิ่ นที่ สามารถเสพง่ ายและหลบซ่ อน
ได้สะดวก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่ มอร์ฟีน และเฮโรอิน
ที่ เป็ นอนุ พันธ์ ของฝิ่น สามารถดั ดแปลงให้สะดวกต่ อ
การเสพและหลบซ่อนจากการจับกุมได้ง่ายกว่า เนื่องจาก
ปรับสภาพให้เป็นผงละเอียดสามารถจุดเผาเพื่อสูดดม
หรือปรุงให้ปนเปื้อนกับเครื่องดื่มบางประเภท เพื่อความ
สะดวกของการเสพ ผลกระทบของยาเสพติดมีทั้งสุขภาวะ
ของปัจเจกบุคคลและสังคมในภาพรวม โดยเฉพาะยาเสพติด
ที่มีฤทธิ์ทาลายจิตประสาทและสมองของเยาวชน
และแรงงาน ทั้ งเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทย เนื่องจาก
สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องการสติปัญญา
และความรู้เป็นรากฐานการพัฒนาที่จะนาพาประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน
สรุปได้ว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม
ที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคล

ปัญหาหลักที่ ประเทศไทยเผชิ ญอยู่ มายาวนาน
ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ซึ่งมี การแพร่ระบาดในกลุ่มชน
ทุกหมู่เหล่าก่อให้เกิดภัยอันตรายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ
แม้นว่าสังคมโลกจะทุ่มเทความพยายาม ในการจัดการ
ปัญหายาเสพติด ตัวอย่างเช่น สหประชาชาติยังเป็นองค์กร
โลกบาล ได้ก าหนดวันต่อต้านยาเสพติดของโลก ได้แก่
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี แม้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ เชิญชวนให้เลิกเกี่ ยวข้ องกั บยาเสพติ ด นอกจากนั้ น
สานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Office on Drug and Crime: UNODC)
ได้ระบุว่าสถานการณ์ผลิต การลักลอบค้ ายาเสพติดหรือ
การเสพยาเสพติดเกื อบทุ กประเทศทั่ วโลกอยู่ในเกณฑ์
คงที่ ปัจจุบันผู้เสพยาเสพติดประมาณ 200 ล้านคนหรือ
ร้อยละ 5 ของประชากรโลก ขณะที่ประมาณ 25 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของประชากรโลก เป็นกลุ่มผู้ติดยา
เสพติด ขณะเดียวกันยาเสพติดแพร่หลายเข้ามาใน
ประเทศไทยยาวนานและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเดิมสังคมไทยไม่ได้รังเกียจผู้เสพยาเสพติด
อาทิ การเสพกัญชา ใบกระท่อมหรือแม้นแต่ยาฝิ่น
ซึ่งคนไทย สังคมไทย มีความคุ้นเคย ฝิ่นเป็นยาเสพติด
ประเภทแรกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในเชิงลบ
เนื่องจากผู้เสพต้องทุ่มเททรัพยากรเพื่อแลกกับการได้เสพ
แต่ เนื่ องจากทางราชการได้ ผลประโยชน์จากอากรฝิ่ น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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เนื่องจากการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ
อีกประการหนึ่ง นักศึกษา นักเรียนเป็นประชากรที่
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเสพติดสารเสพติดได้โดยง่าย
การปูองกันและปราบปรามการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติ ดในนั กศึ กษา นั กเรี ยน จึ งเป็ นนโยบาย
ที่ หน่ วยงานภาครั ฐทุ กภาคส่ วนควรทุ่ มเททรั พยากร
เพื่ อบรรลุผลส าเร็ จ แม้ นว่ าได้ มี การก าหนดนโยบาย
ปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
มาเนื่องและยาวนาน แต่ทว่าผลการส ารวจผู้เกี่ ยวข้อง
กับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ. 2550 โดยสานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นถึง 575,000 คน โดยการใช้
ยาเสพติดเรียงตามล าดับได้แก่ กระท่อม ยาบ้า กั ญชา
และสารระเหย นอกจากนั้นยังมีการประมาณการของ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผลการสารวจพบว่าประชากรอายุ
12-65 ปี จ านวน 16 ล้ านคน เป็นผู้ที่ มี ประสบการณ์
เคยใช้ ยาเสพติ ดสู งถึง 2,500,000 คน สู งขึ้นทุ กขณะ
จากสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยส่งผลให้
ทราบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีต่อกลุม่ ชน
ที่เป็นอนาคตของชาติ แม้นว่าจะมีโครงสร้างที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้นช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ โครงการหัวใจไร้สาร
โครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2545: 21) สอดคล้องแนวคิด กลม รอยคล้าย (2549: 15)
ที่กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสลับซับซ้อนและ
มีพลวัตรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งใน
ลักษณะของชนิดยาเสพติด และการใช้ ยารวมถึงกลุ่ ม
ประชากรทาให้การแก้ปัญหามีความยากลาบาก
แม้นว่าการแก้ปัญหายาเสพติดจะเป็นเรื่อง
ยากลาบาก แต่ผู้วิจัยในสถานการณ์ข้าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีปณิฐานมุ่งมั่นที่จะ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

เอาอานาจความดีงามและความรู้เพื่อปกปูองเยาวชนไทย
ให้ปลอดจากยาเสพติดโดยงานวิจัยครั้งนี้มุ่งหมาย
เพียงศึกษาปัจจั ยที่ มีผลต่อประสิทธิผลการนานโยบาย
การปูองกั นและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาประสิทธิ ผลของการนานโยบาย
การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิผลของการนานโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดไปปฏิ บั ติ
ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับประสิทธิผล
ของการนานโยบายไปปฏิบัติ
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีนโยบายสาธารณะและการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
ในการนิยามของนักวิชาการ อาจแบ่งได้
เป็นกลุ่มที่เน้นการปฎิบัติ (Action Oriented) กับ
กลุ่ ม ที่ เ น้ น การเลือ กสรร สิ่ ง ที่ มี คุ ณค่ า และการ
ตัดสินใจ (Value Selection and Decision Making)
บางท่านอาจแบ่งออกตามความหมายในด้านความชัดเจน
ในการชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง งานนโยบาย
กับงานประจา จึงแบ่งความหมายของนโยบายสาธารณะ
ออกเป็นความหมายอย่างกว้างและความหมายอย่างแคบ
(ถวัลยรัฐ วรเทพพุพงศ์, 2546: 4)
ความหมายของนโยบายสาธารณะในฐานะ
ความแตกต่างระหว่างงานนโยบายกับงานประจา
โทมัส อาร์ ดาย (Thomas R. Dye, 1984: 1) ได้
ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะหมายถึงสิ่งที่
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รัฐบาลตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทา ขณะที่ สจ๊วต นาเกล
(Steward S. Nagel, 1984: 3) กล่าวว่านโยบายสาธารณะ
หมายถึงการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่ อจัดการกั บปัญหา
ต่าง ๆ ของสังคมเช่นปัญหานโยบายต่างประเทศ ปัญหา
การปูองกันสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาคน
ว่างงาน ส่วน โรเบิร์ด อายสโตน (Robert Eyestone, 1971:
18) นิยามว่า นโยบายสาธารณะ เป็นความสัมพันธ์
ระหว่ างหน่วยงานของรั ฐกั บสิ่งแวดล้อม นั กวิ ชาการ
ทั้ งสามให้ ค านิ ยาม นโยบายสาธารณะในความหมาย
อย่างกว้าง จนไม่อาจแยกความแตกต่างระหว่าง
งานนโยบายกับงานประจาได้อย่างชัดเจน
ขณะที่ แอนเดอร์สัน (Anderson, 1975: 3)
ได้ ให้ ความหมายของนโยบายสาธารณะว่ า หมายถึ ง
แนวทางปฎิบัติของรัฐบาลที่กาหนดวัตถุประสงค์ที่
แน่นอนว่าเพื่อให้บุคคลจัดการกับปัญหาหรือเรื่องที่
อยู่ในความสนใจ จากนิยามดังกล่าว แอนเดอร์สัน
(Anderson, 1975: 3-4) ได้ให้องค์ประกอบของการ
เป็นนโยบายสาธารณะไว้ 4 ประการได้แก่ (1) เป็นแนวทาง
ปฎิบัติกว้าง ๆ (2) ก าหนด โดยรัฐบาลหรือข้าราชการ
ระดับสูงที่มีอานาจในการกาหนดนโยบาย (3) มีวัตถุประสงค์
ที่แน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง (4) รัฐบาลมีความจริงใจ
และจริงจังที่จะทาให้มีการนานโยบายไปปฎิบัติ (5) นโยบาย
อาจเป็นบวก (Positive) หรืออาจเป็นลบ (Negative)
หรืออาจเป็นการกระทาหรือการกระทาก็ได้
สรุป นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของรัฐบาล ซึ่งกาหนดวัตถุประสงค์แน่นอนไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน เพื่อปูองกัน
หรือหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
พึ่งปราถนา รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจัง ที่จ ะ
นานโยบายไปปฎิบัติ นโยบายอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็
ได้ อาจเป็นกระทาหรือเว้นการกระทาก็ได้
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
นานโยบายไปปฏิบัติ
ปิยะนุชเงินคล้าย(2545:1,3)ได้อธิบายความหมาย
เรื่องกระบวนการนานโยบายไปปฎิบัติ ของ ยูยีน บาร์แคช
ว่า หมายถึง กระบวนการท างานทางปฎิสั มพั นธ์ เชิ ง
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถบรรลุเปูาหมายของกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง
กับเปูาหมายของนโยบายก็ได้ ในส่วนของเพรสแมนและ
วิลดาฟสกี้ ให้ความหมายว่า หมายถึง การผลิตผลลัพธ์
ออกมาการทาให้สาเร็จ นอกจากความหมายดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ปิยนุช เงินคล้าย (2545: 3) ยังอธิบายความหมาย
การนานโยบายไปปฎิบัติของ มิ ลบรีย์ แมคลาฟลินว่า
หมายถึงกระบวนการขององค์การที่ ต่อเนื่องและพลวัต
ซึ่งได้รับการปรุงแต่ง และหล่ อหลอมโดยปฎิสัมพันธ์
ระหว่างเปูาหมายและกลยุทธ์ของนโยบายกับสภาพของ
องค์การที่ รั บผิดชอบ ในการดาเนินการให้ส าเร็จลุล่วง
กล่ าวอี กนั ยหนึ่ ง การน านโยบายไปปฎิ บั ติ เกี่ ยวข้ อง
กั บการปฎิบั ติให้ส าเร็จลุล่ วง ตามเปู าหมายนโยบาย
โดยพยามปรับเปลี่ยนประนีประนอมระหว่างเปูาหมาย
และกลยุทธ์ที่กาหนดไว้กับข้อจากัด เงื่อนไข และสภาพ
แท้จริง ของหน่วยปฎิบัติ
พอล เอ ซาบาเตียร์ และดาเนียล เอ แมสมาเนียน
(Paul A. Sabatier and Daniel z. Mazmanian,
1983: 4) กล่าวไว้ การนานโยบายไปปฎิบัติ หมายถึง
กระบวนการตั ดสิ นใจเชิ งนโยบายที่ เกิ ดจากกฎหมาย
การตัดสินพิพากษาอรรถคดีคาสั่งของฝุายบริหาร
วรเดชจันทรศร (2530) กล่าวว่า “การนานโยบาย
ไปปฎิบัต”ิ ดูจะเป็นที่สอดคล้องกันในหมู่นักวิชาการ
ชั้นนาทางด้านนี้ ที่ให้ความหมายว่า การนานโยบายไป
ปฎิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาว่า “องค์กร บุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล ที่เกี่ ยวข้องสามารถนาและกระตุ้นให้
ทรั พยากรทางการบริ หารทั้ งมวลปฎิบั ติงานให้ บรรลุ
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ตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่แค่ไหนเพียงใด” หรือกล่าวอีก
ในหนึ่ง การนานโยบายไปปฎิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกั บ
เรื่องของ “ความสามารถที่จะผลักดันให้การทางาน
ของกลไกที่สาคัญทั้งมวล สามารถบรรลุผล ตามนโยบาย
ที่ได้ตั้งเปูาหมายเอาไว้” โดยได้สรุปว่า การศึกษาการนา
นโยบายไปปฏิ บั ติ เป็ นการแสวงวิ ธี การ และแนวทาง
เพื่อปรับปรุง นโยบายแผนงาน และการปฎิบัติงาน
ในโครงการให้ดีขึ้น เนื้อหาสาระของการศึกษาการนา
นโยบายไปปฎิบัติจึงเน้นการแสวงหาคาอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฎการณ์ หรือสภาพความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นภายใน
กระบวนการของ การนานโยบายไปปฎิบัติ (implementation
processes) เพื่อที่จะศึกษาบทเรียนพัฒนาแนวทาง
และสร้างกลยุทธ์เพื่อที่จะทาให้การนานโยบายไป
ปฎิบัติบังเกิดความสาเร็จ
Van Meter and Van Horn (1975: 208)
กาหนดว่า การนานโยบายไปปฏิบัติ หมายความ รวมถึง
การดาเนินการโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ในภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวมุ่งที่จะก่อให้เกิด
ความสาเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจ
ดาเนินนโยบายที่ได้กระทาก่อนหน้านั้นแล้ว
Bardach (1980: 9) มองการนานโยบายไป
ปฏิบัติเป็นกระบวนการทางการเมือ งและเห็นว่า
กระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ คือ เกมส์การต่ อสู้
โดยนิยามว่า กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติคือ
กระบวนการของกลยุทธ์เ กี่ยวกับการปฏิสัม พันธ์
ระหว่ างกลุ่ มผลประโยชน์ ต่ าง ๆ ในอั นที่ จะให้ ได้ มา
ซึ่งการบรรลุเปูาหมายของพวกตน ซึ่งเปูาหมาย
เหล่านั้นอาจจะไปกั นได้หรือไปกั นไม่ ได้ กั บเปู าหมาย
ของนโยบาย
Barrett and Fudge (1981: 12-13)
ได้ให้คานิยามที่อาจจะแตกต่างจาก นักวิชาการอื่น ๆ ที่
กล่าวมาแล้ว เพราะเห็นว่า นิยามการนานโยบายไปปฏิบัติ
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จะมองเฉพาะเรื่องการผลักดันให้นโยบายเกิดผลใน
ด้านเดียวคงไม่ ได้ แต่ ค าว่าการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
จะหมายความรวมถึงการสังเกตปรากฎการณ์เป็น
จริงที่เกิดขึ้น หรือถูกกระทาให้เกิดขึ้น และเป็นการ
แสวงหาคาอธิบ ายต่อไปอีกว่าปรากฏการณ์ห รือ
การกระท านั้น เกิ ดขึ้ นได้ อย่างไร มี อะไรเกิ ดขึ้ นบ้าง
ศูนย์กลางความสนใจการนานโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะ
นี้จะอยู่ที่ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกกระทา (what is done)
จุดสนใจของการมองจึงอยู่ที่ การกระท าของกลุ่ม
ของบุคคลและของผู้มีหน้าที่กาหนดพฤติกรรมการ
กระท านั้น นอกจากนั้นยังสนใจที่ จะตรวจสอบระดับ
ของการกระทาว่ามีความสัมพันธ์กับตัวนโยบายอย่างไร
มากกว่าการตรวจสอบลักษณะเพียงการคาดคะเน
มุมมองของการนานโยบายไปปฏิบัติในแง่นี้ได้รับ
การพิจารณาว่าเป็นลาดับขั้นของการตอบสนอง
(series of responses) ต่ออุดมการณ์ของข้อผูกพัน
ต่อการกดดันจากสภาพแวดล้อม หรือต่อแรงกดดันจาก
หน่วยงานหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่พยายามจะเข้ามามีอิทธิพล
หรือเข้ามาควบคุมการกระทานั้น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับยาเสพติด
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 4 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติยาเสพติ ด
ให้โทษ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ให้ความหมาย
ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิด
ใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม
สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกาย
และจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพ
เรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพ
ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และ
สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึง
พืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพ
ติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และ
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สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจาบ้าน บางตารับตาม
กฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่
ยาเสพติดให้โทษ หรือสิ่งเสพติด หมายถึง ยา
หรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ เมื่อเสพเข้าสูร่ ่างกาย
แล้วไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดก็ตาม
ทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ดังนี้ (1) ต้องการ
ยาเสพติ ดตลอดเวลา แสดงออกทางร่างกายและจิ ตใจ
(2) ต้องเพิ่มขนาดของยาเสพติดมากขึ้น (3) มีอาการ
อยากหรือหิวยาเมื่อขาดยา (บางท่านจะมีอาการถอนยา
เมื่อขาดยา) (4) สุขภาพทั่วไปทรุดโทรม
เพลินตา กะลัมพากร (2544: 11 อ้างถึงใน
สุภร ชินะเกตุ, 2553: 16) ได้ก ล่าวถึง ยาเสพติด
หมายถึง สารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากสาร
สังเคราะห์เมื่อบุคคลใดเสพหรือได้รับเข้าไปในร่างกายซ้า ๆ
กั นแล้ ว ไม่ ว่ าด้ วยวิ ธี ใดวิ ธี หนึ่ งเป็ นระยะเวลานาน
ติดต่อกันทาให้บุคคลที่เสพยาเสพติด มีอาการต้องตกอยู่
ใต้อานาจ หรือเป็นทาสของสิ่งนั้น ทั้ งร่างกายและ
จิตใจ ต้องเพิ่มปริ มาณการเสพขึ้นเรื่ อ ย ๆ ท าให้
สุขภาพผู้เสพติดเสื่อมโทรม เมื่อถึงเวลาอยากเสพ
แล้วไม่ ได้เสพอาจมี อาการผิดปกติทางด้านร่างกาย
และจิตใจ หรือเฉพาะด้านจิตใจเกิดขึ้นในผู้เสพนั้น
จากความหมายของยาเสพติดพอสรุปได้ว่า
ยาเสพติ ด หมายถึ ง สารเคมี ห รื อ วั ตถุ ชนิ ดใด ๆ
ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่รา่ งกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ
ฉีด หรือด้วยวิธีใด ๆ แล้ว ทาให้เกิดผลต่อร่างกายและ
จิ ตใจในลั กษณะส าคั ญ คื อ ต้ องเพิ่ มขนาดการเสพ
มากเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ และจะเกิดอาการถอนยาเมื่ อ
หยุ ดใช้ ยา หรื อขาดยา จะเกิ ดความต้ องการเสพ
ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และผู้ เสพ
จะต้องมีสุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง
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แนวคิดเกี่ยวกับการสร้า งพลังชุ มชนเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
(2550: 11) ได้จากัดความหมายการสร้างพลังชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ กระบวนการปูองกัน
และแก้ ไขปัญหายาเสพติดโดยอยู่ภายใต้แนวทาง
ยุทธศาสตร์หมู่ บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและมุ่งดาเนินการให้เชื่อมโยง
กับการแก้ไขปัญหาอื่น ๆในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขและสังคมคุณธรรม
การดาเนินงานที่ผ่านมา มีหมู่บ้านและชุมชนจานวน
หนึ่งซึ่งประสบความส าเร็จและมี ศักยภาพในการเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ในการขยายบทเรียนการทางานให้กั บ
หมู่ บ้านและชุมชนอื่น ๆ ที่ ยังขาดประสบการณ์และองค์
ความรู้ในการทางานได้อีกทั้งบางกลยุทธ์เราสามารถใช้
ได้ผลแต่ในพื้นที่ชนบทแต่ในพื้นที่เมืองกลับใช้ไม่ได้ผล
ฉะนั้น ทุกภาคส่วนต้องทางานร่วมกัน ชุมชนต้องเข้า
มามี ส่วนร่วม เพราะล าพังเพียงรัฐคงไม่ สามารถแก้ ไข
ปัญหาได้ ท้ ายสุ ดการถอดบทเรี ยนและประสบการณ์
จะนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
พนัส พฤกษ์สุนันท์ (2550) ได้จากัดความหมาย
ว่า หัวใจของการสร้างพลังชุมชน คือ การสร้างการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุายหรือ
แก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชน เกิ ดผลของการเรี ย นรู้
คือ พลังความรู้ การตัดสินใจ และความสามารถใน
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและกระทบผลประโยชน์
อย่ า งเป็ น ระบบ โดยเน้ นประชาชนเป็ นศู นย์ กลาง
มี หลักการส าคัญดั งนี้ (1) รวม “พลังใจ” การที่ จะ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมด้านใดก็ตาม (2) การระดม
“พลังความคิ ด” เมื่ อรวมคนได้แล้วขั้นตอนต่อไป คื อ
“การร่วมคิด” โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(3) สร้าง “พลังภูมิปัญญา” การขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไข
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ปัญหา (4) สร้าง “พลังปิติ ” เป็นการสร้าง “พลังปิ ติ”
โดยการยกย่อง ชื่นชม ให้ก าลังใจ แก่คนที่มีความตั้งใจ
และเสียสละให้กับชุมชนและสังคม (5) สร้าง “ภาพลักษณ์”
เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
ไปสู่องค์กรชุมชนอื่น ๆ
จากความหมายของการสร้างพลังชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด พอสรุปได้ว่า การสร้าง
พลังเพื่อมุ่งดาเนินการให้เชื่อมโยงกับการแก้ไขยาเสพติด
และปัญ หาอื่น ๆ ในหมู่บ้านและชุม ชน สร้างการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝุา ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บยาเสพติ ด โดยเน้ นประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง เพื่อให้ เกิ ดพลั งความรู้ การตั ดสินใจ และ
ความสามารถ ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนให้บรรลุ
เปูาหมายชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขและสังคมคุณธรรม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ (survey research)
นักศึ กษาในสถาบั นอุดมศึกษาจั งหวั ดประจวบคีรี ขันธ์
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศูนย์หัวหิน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล ปีการศึกษา 2556 จานวนทั้งสิ้น
7,312 คน ซึ่งผู้วิจัยจะทาการสุม่ ตัวอย่างจากหลักคิด
Yamane ได้จานวนนักศึกษา 379 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
ซึ่งมีลักษณะคาถามแบบปลายปิด (Close - ended question)
และคาถามปลายเปิด (Open - ended question) เพื่อ
สอบถามนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ปั จจั ยส่ วนบุ คคล จ านวน 4 ข้ อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา และรายได้ของ
ผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ
สาเร็จของการนานโยบายการจัดการแก้ปัญหาการ
ปู อ งกั น การแพร่ ระบาดและปราบปรามยาเสพติ ด
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จของ
การนานโยบายการจัดการแก้ปัญหาการปูองกันการแพร่
ระบาดและปราบปรามยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการ
เก็บโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
โดยผู้ วิ จั ยได้ ขอความร่ วมมื อจากนั กศึ กษาในสถาบั น
อุดมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการนาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
หากข้อคาถามใดไม่สมบูรณ์จะทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ (1) หาค่าความถี่ (frequency)
และร้อยละ (percentage) ของข้อมู ลทั่ วไปของปัจจั ย
ส่วนบุคคล (2) หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนน จากการตอบ
แบบสอบถามโดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของการน านโยบายการจั ดการแก้ ปั ญหาการปู องกั น
การแพร่ ระบาดและปราบปรามยาเสพติ ดในสถาบั น
อุดมศึกษาไปปฏิบั ติ ในจั งหวั ดประจวบคี รีขั นธ์ และ
ความส าเร็ จของการนานโยบายการจั ดการแก้ ปัญหา
การปูองกันการแพร่ระบาดและปราบปรามยาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(3) ค่า t-test (Independent t-test) ใช้วิเคราะห์ความ
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แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ มี
ระดับนัยสาคัญ .05 เพื่อทดสอบสมมติฐานส่วนที่ 1
ที่เกี่ยวกับ เพศ สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้น
ในขั้ นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่ างระหว่ าง
ความแปรปรวนของตัวแปรอิสระกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม (4) ใช้
สถิติวิเคราะห์ F-test (Independent sample F-test)
แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way
ANOVA (One-way Analysis of Variance) หรือ
Brown Forsyth ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานด้านอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน และถ้าผล
การทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแล้ว
ต้องทาการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดที่
แตกต่างกันโดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) หรือ Dennett’s T3 และ (5) ใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ที่เป็นอิสระต่อกัน

ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการ
สื่อสารระหว่างองค์การและกิ จกรรมสนับสนุนนโยบาย
และ (2) ด้านความร่วมมือและการตอบสนองจาก
ผู้นาองค์การ ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่านักศึกษา
เห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จมีอิทธิพลต่อการนา
นโยบายการปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติ ดในสถาบันอุ ดมศึ กษา จั งหวั ดประจวบคีรี ขั นธ์
ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้ าน ดังนี้ (1) ด้าน
ทรัพยากรของนโยบาย (2) ด้านลักษณะองค์การที่
นานโยบายไปปฏิบัติ (3) ด้านสภาพทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจ และ (4) ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
1. ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
พบว่า นัก ศึ ก ษาเห็นว่า ปัจ จัยแห่ง ความส าเร็จ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การน านโยบายการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการ แพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ดใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ไปปฏิบัติ ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ปัจจั ยที่มี ผลต่อความส าเร็ จ พบว่า นั ก ศึ ก ษาเห็นว่า ปัจ จัยแห่ง ความส าเร็จ มี
ของการนานโยบายการจัดการแก้ปัญหาการป้องกัน อิ ท ธิ พ ลต่ อ การน านโยบายการปู อ งกั น และ
การแพร่ ระบาดและปราบปรามยาเสพติ ดในสถาบั น ปราบปรามการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ใน
อุดมศึกษาไปปฏิบัติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปปฏิบัติอยู่
นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมี ในระดับ มาก 2 ข้อ ดัง นี้ (1) นโยบายได้กาหนด
อิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกั นและปราบปราม เพื่อตอบสนองการปูองกัน และปราบปรามการ
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา แพร่ ร ะบาดยาเสพติ ดในสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาตรง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ ในภาพรวม อยู่ใน ความต้องการของเปูาหมาย และ (2) นโยบายการปูองกัน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า และปราบปรามการแพร่ ระบาดยาเสพติ ดใน
นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อ สถาบั นอุ ดมศึ กษาสามารถตรวจสอบได้ อย่ างชั ดเจน
การนานโยบายการปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาด เป็นรูปธรรม ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาเห็นว่า
ของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบาย
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การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ดังนี้ (1) ความทันท่วงทีในการ
นานโยบายการปูองกั นและปราบปรามการแพร่ระบาด
ยาเสพติดในสถาบั นอุ ดมศึกษาไปปฏิ บัติ (2) นโยบาย
การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และ (3) เหตุผลในการกาหนดนโยบายการปูองกัน
และปราบปรามการแพร่ ระบาดยาเสพติ ดในสถาบั น
อุดมศึกษามีความเหมาะสม ตามลาดับ
2. ด้านทรัพยากรของนโยบาย พบว่ า
นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อ
การนานโยบายการปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปปฏิบัติ ด้านทรัพยากรของนโยบาย อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัย
แห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกัน
และปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดในสถาบั น
อุดมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก 2 ข้อ ดังนี้ (1) ภูมิ หลังและประสบการณ์ของผู้นา
มี ส่วนในการนาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็ จ และ (2) ความ
สามารถในการบังคับบัญชาหน่วยงานของผู้นานโยบาย
ไปปฏิบัติ ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่านักศึกษาเห็นว่า
ปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบาย
การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ดังนี้ (1) นักศึกษามีความร่วมมือ
ร่วมใจในการนานโยบายไปปฏิบัติ (2) ความสามารถใน
การสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั หน่วยงาน และ (3) ศิลปะ
ในการเป็นผู้นาของสถาบันอุดมศึกษา ตามลาดับ
3. ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและ
กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัย
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แห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกัน
และปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดในสถาบั น
อุดมศึ กษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปปฏิบัติด้านการ
สื่อสารระหว่างองค์การและกิ จกรรมสนับสนุนนโยบาย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษา
เห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จมีอิทธิพลต่อการนา
นโยบายการปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติ ดในสถาบันอุ ดมศึ กษา จั งหวั ดประจวบคีรี ขั นธ์
ไปปฏิ บัติ อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ดั งนี้ (1) การเข้าถึ ง
การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา (2) ประสิทธิผล
การติ ดต่ อประสานงานระหว่ างหน่ วยงานและภายใน
หน่วยงาน (3) ความพร้อมของหน่วยงานในการใช้
เอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ และ (4) ความพร้ อมเพี ยงของ
อุปกรณ์การสื่อสาร ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า นักศึกษา
เห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบาย
การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ดังนี้ ความชัดเจนของระเบียบ
ปฏิบัติทางสารบรรณ
4. ด้านลักษณะองค์การที่นานโยบายไป
ปฏิบัติ พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ ด้านลักษณะองค์การ
ที่นานโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ
ดั งนี้ (1) ความสามารถในการปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ าง
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ (2) ความพร้อมของ
ปัจจัยที่จะใช้การปฏิบตั ิภารกิจ และ (3) สมรรถนะ
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การจัดการของหน่วยงาน ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า
นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อ
การนานโยบายการปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ดังนี้ (1) ความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ปูองกั นและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติ ด
และ (2) ความสามารถของกาลังพลในการปฏิบัติ ตามลาดับ
5. ด้านความร่วมมือและการตอบสนอง
จากผู้นาองค์การ พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความ
สาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดในสถาบั น
อุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติด้าน
ความร่วมมื อและการตอบสนองจากผู้นาองค์การอยู่ใน
ระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่ า นักศึกษา
เห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบาย
การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก 2 ข้ อ ดั งนี้ (1) พนักงานข้ าราชการมี
ขวัญก าลังใจในสภาวะความกดดัน และ (2) ความตั้งใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานข้าราชการ ตามล าดับ
นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง
2 ข้อ ดังนี้ (1) ความมุ่ งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิ จให้บรรลุ
วัตถุ ประสงค์ และ (2) ความทุ่ มเทในการท างานและ
การแก้ปัญหาอุปสรรค ตามลาดับ
6.ด้านสภาพทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
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จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั นธ์ ไปปฏิ บั ติ ด้ านสภาพทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัย
แห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกัน
และปราบปรามการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด
ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ดังนี้ (1) สภาพสังคมประชากรใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ มี ผลต่ อการนานโยบายไปปฏิบั ติ
(2) แรงกดดันกลุ่มอิทธิพลและกลุม่ ผลประโยชน์ใน
ท้องถิ่นที่มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ และ (3) สภาวะ
ทางเศรษฐกิ จที่ มี ผลต่ อการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ใน
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ดังนี้ (1) เศรษฐกิจในพื้นที่
และการประกอบรายได้ของผู้ปกครองของประชากรที่มี
ผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ และ (2) แรงกดดันทาง
การเมื องในระดั บชาติ และระดั บท้ องถิ่ นต่ อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความสาเร็จของการนานโยบาย
การจัดการแก้ปัญหาการป้องกันการแพร่ระบาด
และปราบปรามยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นัก ศึก ษาเห็น ว่า สถาบัน อุด มศึก ษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบความสาเร็จของการนา
นโยบายการจัดการแก้ปัญหาการปูองกันการแพร่
ระบาดและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษา
เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประสบความสาเร็จของการนานโยบายการจัดการ
แก้ ปัญหาการปู องกั นการแพร่ ระบาดและปราบปราม
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ยาเสพติดไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ ดังนี้ (1) ช่วย
สร้างเสริมทักษะและฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
(2) การแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดลดลง (3) บุ คคลที่
ติดยาเสพติดได้รับการดูแลรักษาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง (4) สามารถสร้างกระแสใน
กลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และ (5) มีกลุ่มเสี่ยง
การติดยาเสพติดในสถาบันอุ ดมศึกษาลดลง ตามลาดับ
นอกจากนี้ พบว่ า นักศึ กษาเห็ นว่ าสถาบั นอุ ดมศึ กษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบความสาเร็จของการ
นานโยบายการจั ดการแก้ ปัญหาการปู องกั นการแพร่
ระบาดและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 ข้อ ดังนี้ (1) สถาบันอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมาย
และแนวทางในการปูองกันการแพร่ระบาดและปราบปราม
ยาเสพติดชัดเจนขึ้น และ (2) มีความรู้ความเข้าใจต่อพิษ
ภัยของยาเสพติดเพิ่มขึ้น ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความสาเร็จของการนานโยบายการปูองกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อความสาเร็จของการนานโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดในสถาบั น
อุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักศึกษาที่ ศึกษาในชั้นปีที่ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความสาเร็จของการนานโยบายการปูองกั น
และปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดในสถาบั น
อุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ไปปฏิบัติ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อความสาเร็จของการนานโยบาย
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การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับ ความสาเร็จของการนานโยบาย
การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถาบัน อุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ
อย่ า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าสถาบันอุดมศึก ษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการนาปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ทั้ง 6 ด้านมาปฏิบัติมากขึ้น จะส่งผลให้การนานโยบาย
การปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
การอภิปรายผล
นัก ศึก ษาเห็ นว่ าปั จ จัย แห่ง ความส าเร็ จ มี
อิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกั นและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า
นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อ
การนานโยบายการปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการสื่อสาร
ระหว่ างองค์การและกิ จกรรมสนั บสนุนนโยบาย และ
(2) ด้านความร่วมมือและการตอบสนองจากผู้นาองค์การ
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาเห็นว่าปัจจัย
แห่งความสาเร็จมีอิทธิพลต่อการนานโยบายการปูองกัน
และปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ดั งนี้ (1) ด้านทรัพยากร
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ได้กล่าวว่า ความสาเร็จของการนานโยบายไม่ขึ้นอยู่กั บ
ความเพียงพอของทรัพยากร
นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพล
ต่อการนานโยบายการปูองกั นและปราบปรามการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
ประจวบคี รี ขั นธ์ ไปปฏิ บั ติ ด้ านการสื่ อสารระหว่ าง
องค์การและกิจกรรมสนับสนุนนโยบายอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับ Larson (1980) กล่าวว่า ความสาเร็จ
ของการนานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับขั้นตอนของ
การสื่อสารข้อมูล
นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพล
ต่อการนานโยบายการปูองกั นและปราบปรามการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ ด้านลักษณะองค์การที่
นานโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับ Edwards (1980) ได้กล่าวว่า ความสาเร็จของ
การนานโยบายไม่ ขึ้ นอยู่กั บระดั บของความสนับสนุ น
โครงสร้างของระบบองค์กรที่นานโยบายไปปฏิบัติ
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงใด และสอดคล้องกับ
Larson (1980) กล่าวว่า ความสาเร็จของการนานโยบาย
ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับระดับของความสลับซับซ้อนใน
การติดต่อสัมพันธ์กั นระหว่างหน่วยงานของรัฐในระดับ
ต่าง ๆ และยังสอดคล้องกับ Pressman and Wildavsky
(1973) ได้ศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติโดยศึกษา
ความล้มเหลวในการสร้างงานให้ ชนกลุ่ มน้ อยในเมื อง
โอ๊คแลนด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
พบแนวทางการน านโยบายไปปฏิ บั ติ มี ลั กษณะแบบ
Top-Down อยู่มาก เนื่องจากการปฏิบัติงานที่มโี ครงสร้าง
ที่เป็นไปตามลาดับชั้น โดยโครงสร้างนั้นประกอบไปด้วย
หน่วยงาน

ของนโยบาย (2) ด้านลักษณะองค์การที่ นานโยบายไป
ปฏิบัติ (3) ด้านสภาพทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
และ(4) ด้ านมาตรฐานและวั ตถุ ประสงค์ ของนโยบาย
ตามลาดับ สอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร (2551) ได้ศึกษา
การนานโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ในส่วนของระบบราชการ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นรวมถึง
องค์การรัฐวิสาหกิจจะมี บทบาทส าคัญในด้านนโยบาย
ที่เกี่ยวกับการจัดสรร (distributive policies) ทรัพยากร
หรื อผลประโยชน์ ต่ อสังคมส่ วนรวม กล่ าวคื อ หน่ วย
ราชการส่วนกลาง จะเป็นฝุายให้ความสนับสนุน ควบคุม
อานวยการ ในขณะที่ หน่วยราชการส่วนภูมิ ภาคและ
ท้องถิ่น จะเป็นหน่วยปฏิบัติการ มีปฏิสัมพันธ์ หรือ
ให้บริการแก่ ประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากนโยบาย
โดยตรงและสอดคล้องกับ Hogwood and Gunn (1984)
กล่าวว่า การนานโยบายไปปฏิบัติจะสาเร็จหรือล้มเหลว
ขึ้นอยู่กับผู้กาหนดนโยบายเป็นสาคัญ โดยทั้งสอง
ให้เหตุผลว่า เหตุที่แนวคิดเรื่องการนานโยบายไป
ปฏิบัติจะต้องเป็นแบบจากบนลงล่าง (Top-Down)
เนือ่ งมาจากผู้กาหนดนโยบายในประเทศที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยจะมาจากการเลือกตั้ง ของ
ประชาชน ผู้กาหนดนโยบายสามารถควบคุมปัจจัย
ดังต่ อไปนี้ให้คงที่ ได้ ได้แก่ สภาพแวดล้ อมภายนอก
ทรัพยากรและเวลา การผสมผสานของการใช้ทรัพยากร
ในแต่ละขั้นของการนานโยบายไปปฏิบัติ ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผลนั้น จานวนของหน่วยงานที่นานโยบาย
ไปปฏิบัติ การสื่อสารข้อความที่สมบูรณ์
นักศึกษาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพล
ต่อการนานโยบายการปูองกั นและปราบปรามการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ ด้านทรัพยากรของนโยบาย
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ Edwards (1980)
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ บ ริ ห ารสถาบัน อุ ด มศึก ษาควรศึก ษา
สภาพปัจจุบันของความร่วมมือ กับชุม ชนในพื้นที่
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพราะจะเป็น
ประโยชน์ ในการพั ฒนาความร่ วมมื อระหว่ างสถาบั น
อุดมศึกษาท้ องถิ่นและชุมชน และเพื่ อ ให้นโยบาย
การจัดการแก้ปัญ หาการปูองกั นการแพร่ระบาด
และปราบปรามยาเสพติดในสถาบั นอุ ดมศึก ษา
ปรากฏผลเป็นรูปธรรม เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
2. ควรเชื่อมโยงและบูรณาการทุกระบบใน
การพัฒนาด้านความร่วมมือกับชุมชน มีการตั้งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการแพร่ระบาดและปราบปราม
ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา และกาหนดให้ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคคลผู้รับผิดชอบหลักเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการปูองกันการแพร่ระบาด
และปราบปรามยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

3. ควรจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่า
ของตนเองและคนในครอบครัว ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
รู้ถึงโทษของยาเสพติดที่มีต่อตนเองและครอบครัว
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดกิ จกรรมสร้างสรรค์ ตามกลุ่มสนใจ เพื่ อเสริ มสร้าง
ความตระหนักและปลุกจิตสานึกไม่ให้นักเรียนไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. ควรให้ความรู้เกี่ ยวกั บโทษและอั นตรายของ
สิ่งเสพติดให้กั บนักศึกษาจัดให้มีกิ จกรรมนันทนาการ
ในสถาบันอุดมศึกษาให้เพียงพอและสนับสนุนให้
นักศึกษาได้ ร่วมกิ จกรรมนั นทนาการต่ าง ๆ และสอน
ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. ควรมีระบบข้อมูลที่เอื้ออานวยให้ผู้บริหาร
สามารถใช้ในการวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหาได้ทุ กมิ ติ
และทุกระดับ
7. กระบวนการแก้ ไขปัญหาควรมี บุคลากร
หลายฝุายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเพื่อน อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์อื่นที่มีความสามารถ
ที่จะช่วยเหลือนักศึกษาได้

เอกสารอ้างอิง
กมล รอดคล้าย. (2549). การวิเคราะห์ระบบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาล
และเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2545). การคิดเชิงมโนทัศน์. กรุงเทพมหานคร: ซัคเซส มีเดีย.
ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒพิ งศ์. (2546). การกาหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม.
ปิยะนุช เงินคล้าย. (2545). เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
พนัส พฤกษ์สุนันท์. (2550). ทิศทางการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ชมุ ชนน่าอยู่ อย่างมีพลังและยัง่ ยืน. วารสารการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 30, 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2550) 45-53.

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

92

Vol.6 No.2 (July–December 2016) ISSN 1905-2219

วรเดช จันทรศร. (2530). การนานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
วรเดช จันทรศร. (2551). ทฤษฎีการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน
กราฟฟิค.
สุภร ชินะเกตุ. (2553). ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
Anderson, R. (1975). Development of induces to medical care. Michigan: Ann Arbor
Health Administration Press.
Bardach, Eugene. (1980). The implementation game. Cambridge, Mass: Mit.
Barrett, Susan and and Fudge, Colin. (1981). Policy and action: Essays on the
implementation of public policy. New York: Methuen.
Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC: Congressional
quarterly Press.
Hogwood, B. W. & Gunn, L. (1984). Policy Analysis for the Real World. Oxford: Oxford
University Press.
Larson, J. (1980). Biologist and Natural Resources Manager, Naval Air Station, North Island,
San Diego-Personal communications. February, March and April.
Paul A. Sabatier and Daniel z. Mazmanian, 1983
Pressman, J. L. & Wildavsky, A. (1973). Implementation (2nded.). Zcalifornia: University of
California Press.
Thomas R. Dye. (1984). Understanding Public Policy (5th ed.). Englewood Cliffs: PrenticeHall.
Van Meter, D. S. & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A
Conceptual Framework. Administration and Society, 9(46): p.4.

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

Vol.6 No.2 (July–December 2016) ISSN 1905-2219
93

