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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา 
ของบุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายสาธารณะของรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา ไปสูก่ารปฏิบัต ิและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายสาธารณะ
ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปสู่การปฏิบตัิ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส านักงานปลัดส านัก-
นายกรัฐมนตรี ผู้วิจยัท าการสุ่มกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 250 คน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้นโยบาย
สาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ คือ ด้านเง่ือนไข 
ทางการเมือง และดา้นเงื่อนไขของสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัต ิคือ (1) ด้านเง่ือนไขทางการเมือง หน่วยงานควรจดัท าแผนงบประมาณ 
ตามนโยบายที่จะน าไปปฏบิัติให้มคีวามชัดเจน จัดท างบประมาณไวส้ าหรับการขับเคลื่อนนโยบายที่เรง่ด่วน และ 
การรับฟังความคดิเห็นของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมในการไดร้ับบริการจากภาครัฐ (2) ด้านเง่ือนไขของสังคมและเศรษฐกิจ การก าหนดนโยบายควรมุ่งเน้น
คุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเปน็ส าคัญ รบัฟังความต้องการหรือความจ าเป็นของประชาชน และการก าหนด
นโยบายควรค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ควรกระตุ้นการลงทุนและการส่งออก ค านึงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิตในชุมชน เพิ่มรายได้ให้มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน า
นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว ้การรับรูด้้านสติปัญญา ด้านประสาทสมัผสัทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านประสบการณ์ชีวิต 
มีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ก าหนดไว ้
ข้อเสนอแนะ คือ ด้านเง่ือนไขทางการเมือง นโยบายที่มีโอกาสประสบความส าเร็จคือนโยบายทีไ่ด้รับการสนับสนุน
จากกลุ่มผลประโยชน์หรือภาคเอกชน ฉะนั้น การก าหนดนโยบายควรค านึงถึงกลุ่มต่าง ๆ เหล่านีด้้วย ด้านเงื่อนไข
ของสังคมและเศรษฐกิจ ก่อนน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิควรพิจารณาการร่างนโยบายต้องผา่นกระบวนการ
ที่ถูกต้องตามที่สังคมวางระเบียบไว้ ด้านทรัพยากรนโยบาย ควรพิจารณาจากการสนับสนุนด้านงบประมาณที่
แน่นอนและมีแผนงบประมาณที่ชัดเจน มีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงมอบหมาย 
การปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ด้านการสื่อสารข้อความ บุคลากรจะมีความรู ้
ความเข้าใจในนโยบายย่อมขึ้นอยูก่ับความชัดเจนของนโยบาย ผู้บรหิารควรก าหนดวัตถุประสงค์และแผนการด าเนิน
ให้ชัดเจน ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ต้องค านึงถึงหลักกฎหมาย หลกันิติธรรม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งต้องบงัคับใช้ให้เสมอภาคตามหลักคุณธรรม ดา้นทัศนคติของผู้ปฏบิัติงาน หน่วยงานควร
จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและซกัซ้อมแผนการด าเนินงานเพื่อให้บคุลากรผู้ปฏิบตัิงานมีความรู้ความเข้าใจใน
แผนการด าเนินงาน และมีความพร้อมในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ : การรับรู้, นโยบายสาธารณะ, ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของบุคลากรส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
** นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 

กันยายน 2557 ว่า การเข้ามาบรหิารราชการแผ่นดินครั้งนี้ ไดเ้ข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกจิจากท่ีคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคยก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาประเทศไว้ 3 ระยะ ตั้งแต่เข้ามาควบคุมอ านาจการ
ปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  

ระยะแรก ได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก าลัง อาวุธสงครามก่อความรุนแรง แก้ไขผลกระทบ
จากการที่รัฐบาลและรัฐสภาที่ก่อนหน้าน้ันอยู่ในสภาพท่ีไม่อาจปฏบิัติหน้าที่ไดต้ามปกติกว่า 6 เดือน ตลอดจนเร่ง
แก้ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้า มุ่งสร้างความสขุ ความสงบคืนสู่ประเทศ ซึ่งท าไดส้ าเรจ็มาแล้ว
ในระดับหนึ่ง 

ระยะที่ 2 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว จัดตั้งสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ เสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี2558 ต่อสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ หลังจากนั้น คสช. ได้ลดบทบาท และภารกิจลงมาอยู่ในระดับ 
การเป็นท่ีปรึกษาและท างานร่วมกบั ครม. ในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรยีบร้อยหรือ
ความมั่นคงของชาติ ส่วนท่ีจะตามมาในเร็ว ๆ นี้ คือ การจดัตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ เพื่อวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันมั่นคงแก่ประเทศ 

ระยะที่ 3 คือ การใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เง่ือนไขดังกล่าวนี้เป็นพันธกิจที่
รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและด าเนินการต่อไป 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบายตา่ง ๆ 11 ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่า
ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคญั ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปน็ศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 -11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลติภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าท่ีและความรับผดิชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ ท้ังนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้เป็นตัวช้ีวัดบงัคับในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการตามค าสั่ง คสช. ที่ 5/2559 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์ประกอบท่ี 
2 หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agendabase) ตัวช้ีวัดที่ 2 และตามมติที่ประชุมการด าเนินการตามแนวทางการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน 
เห็นชอบแนวทางฯ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายใหก้รมประชาสัมพันธส์ ารวจการรับรูแ้ละเข้าใจ
ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล  

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานกลางการปฏิบตัิราชการการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
งานของรัฐบาลในมิติด้านนโยบายและการบริหารราชการ ได้ก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัตริาชการของส านัก
นายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยยึดวสิัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”     

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยถึงการรบัรู้
นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา การน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไปสู่การปฏิบตัิ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิ เพื่อน า
ผลการวิจัยเสนอต่อผูบ้ริหารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ
น านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบิัติต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 
1. การรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของบุคลากรส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไร 
2. แนวทางการน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปสู่การปฏิบตัิเป็นอย่างไร  
3. การน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปสู่การปฏิบัติมีปญัหาและอุปสรรค

อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ของบุคลากรส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ไปสู่การปฏิบตั ิ

3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไปสู่การปฏิบตั ิ
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บุคลากรส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน า
นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิแตกต่างกัน 

2. การรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของบุคลากรส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีมผีลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การรับรู้ หมายถึง การที่บุคลากรของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระท า หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้
ท าการตัดสินใจและก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือช้ีน าให้มีกิจกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ โดยมีการวางแผน หรือกระบวนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธี
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน ผู้ใช้บริการในแต่
ละเรื่อง 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรีน านโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปสู่การปฏิบัติ สามารถระบไุดว้่า วิธีการน านโยบายไปสู่การปฏบิัติเป็นอย่างไร 

นโยบายรัฐบาล หมายถึง นโยบายที่พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ 
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557   

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนกังานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจา้งโครงการของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง การรบัรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของ
บุคลากรส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ (Independent Variables) และ 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจยัที่
ส่งผลต่อการเกดิการรับรู ้

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ  
 
                   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของบุคลากรส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถาม ท าเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิตเิชิงพรรณนาและสถติิเชิงอนุมาน โดยมีรายละเอยีดวิธีการด าเนินการวิจยั ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 672 คน 
(ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี ส านกังานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการวิจัยครั้งนี้ท าการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ด้วยการ
ค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (อ้างอิงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 65) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ใช้ระดับ
ความคลาดเคลื่อนในการสุม่ 5 % ได้กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 250 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list)  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดการรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของบุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ประเภทบุคลากร 
5. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ 
(ตามแนวคิดของ Van Horn and Van Meter 

อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) 
1. มาตรฐานนโยบาย 
2. ทรัพยากรนโยบาย 
3. การสื่อข้อความ 
4. การบังคับใช้กฎหมาย 
5. คุณลักษณะของหน่วยงานปฏิบตั ิ
6. เงื่อนไขทางการเมือง 
7. เงื่อนไขของสังคมและเศรษฐกิจ 
8. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดการรับรู้ 
(ตามทฤษฎีของ Gibson  

อ้างถึงใน ระเบียบ สวนพันธุ์, 2560) 
1. สติปัญญา 
2. ประสาทสัมผัสด้านกายภาพ 
3. สภาพแวดล้อม  
4. ประสบการณ์ชีวิต 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบิัติ  
ส่วนท่ี 5 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิ  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1.  ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและ

ปรับปรุงแก้ไขแกไ้ขให้ถูกต้องตามค าแนะน า 
2.  การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ

บุคลากรในหน่วยงานท่ีมลีักษณะใกล้เคียงกับประชากรกลุม่ตัวอย่างที่ต้องการวิจัย จ านวน 30 คน และทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ผา่นการคัดเลือกโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α - Coefficient) โดยใช้สูตร 
Cronbach ค่าอัลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป 
(อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 115) ซึ่งสามารถวิเคราะหค์่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ 
0.987 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยน าแบบสอบถาม จ านวน 250 ชุด ส่งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่ป็น

กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อความรวดเร็วและป้องกันการสูญหาย และได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 250 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลโดยการวเิคราะห์แจกแจง

ความถี ่(Frequency) และน าเสนอผลเป็นคา่ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์การรับรู้นโยบายสาธารณะ และ 
การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัต ิโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) เกณฑ์ในการจัดกลุ่มระดับการรับรู้นโยบายสาธารณะ และระดับความคิดเห็นต่อการน านโยบาย
สาธารณะไปสู่ปฏิบัติ โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมลูเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และสามารถแปลความหมายของระดับ
คะแนน ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายความว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความว่า อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความว่า อยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความว่า อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย สถิติทดสอบ  
t-test และสถิติทดสอบ One-way ANOVA (F-test) ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้  
ก าหนดไว้ท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของบุคลากรส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ีสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี ้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ของบุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2  
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มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 เป็นบุคลากรประเภทพนักงานข้าราชการ 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 - 10 ปี จ านวน 82 คน คิดเปน็ร้อยละ 32.8 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของ
บุคลากรส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตร ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.56, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดการรับรู้ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกดา้นเช่นกัน  
ซึ่งด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อม (  = 3.61, S.D. = 0.60) และด้านประสบการณ์ชีวิต (  = 3 61, 
S.D. = 0.74) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ ด้านประสาทสัมผัสดา้นกายภาพ (  = 3.52, S.D. = 0.60) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุคือ ด้านสตปิัญญา (  = 3.51, S.D. = 0.51) 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเหน็ต่อการน านโยบายสาธารณะไปสูก่ารปฏิบัติของบุคลากรส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.48, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดา้นคุณลักษณะของหน่วยงานปฏบิัติอยู่ในระดับมาก (  = 3.58, S.D. = 0.88) 
รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานนโยบาย อยู่ในระดับมาก (  = 3.54, S.D. = 0.82) และด้านการสื่อข้อความ  
(  = 3.49, S.D. = 0.84) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (  = 3.49, S.D. = 0.83) ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบตังิาน 
(  = 3.49, S.D. = 0.80) อยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านทรพัยากรนโยบาย อยู่ในระดบัมาก  
(  = 3.48, S.D. = 0.71) ด้านเง่ือนไขของสังคมและเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.39, S.D. = 0.86) 
และด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านเงื่อนไขทางการเมือง อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.32, S.D. = 0.89)  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปสู่การปฏิบัติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อศึกษาปญัหาและอุปสรรคการน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไปสู่การปฏิบตั ิพบว่า ความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
ไปสู่การปฏิบตัิของบุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ีเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านท้ัง 8 ด้าน พบว่า  
มีปัจจัยเพียง 2 ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับปานกลาง เรยีงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ที่ต้องน าไปแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคดังนี้ 

1. ด้านเง่ือนไขทางการเมือง มีค่าเฉลีย่ 3.32 
2. ด้านเง่ือนไขของสังคมและเศรษฐกิจ มีค่าเฉลีย่ 3.39 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายสาธารณะของ

รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา ไปสู่การปฏบิัติ 
ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปสู่การปฏบิัติ พบว่า ความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไปสู่การปฏิบตัิของบุคลากรส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ด้านเงื่อนไขทางการเมือง และ 
ด้านเง่ือนไขของสังคมและเศรษฐกิจ ควรมีแนวทางในการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค ดังนี ้

1. ด้านเง่ือนไขทางการเมือง สามารถจ าแนกเป็น 2 ด้าน คือ  
1.1 ภาครัฐ หน่วยงานควรจัดท าแผนงบประมาณตามนโยบายที่จะน าไปปฏิบัติให้มีความชัดเจน และ

จัดท างบประมาณไว้ส าหรับการขับเคลื่อนนโยบายที่เร่งด่วนและต้องการใช้งบประมาณในวงเงินสูง หรือการอนุมัติใน
ส่วนท่ีสามารถด าเนินการไดไ้ปก่อนเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสามารถน านโยบายไปปฏิบัตไิด้ทันท่วงที 

1.2 กลุ่มผลประโยชน์หรือภาคเอกชน การยอมให้กลุม่ต่าง ๆ ในสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกดิความเสมอภาคและเท่าเทียมในการไดร้ับบริการจากภาครัฐ โดยการมอบให้
ภาคเอกชนรับไปด าเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐแทน  
 
 

x

x x
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2. ด้านเง่ือนไขของสังคมและเศรษฐกิจ สามารถจ าแนกเป็น 2 ด้าน คอื  
2.1 สังคม การก าหนดนโยบายควรมุ่งเน้นคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นส าคญั รับฟังความ

ต้องการหรือความจ าเป็นของประชาชนด้วยว่าประชาชนท่ีเกี่ยวข้องต้องการสิ่งนั้น ๆ หรือไม่ รวมถึงการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ดังนั้นกระบวนการนโยบายจึงต้องให้ความส าคญักับการตดัสินใจของระดับท้องถิ่นที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนในท้องที่น้ันได้ดีที่สุด 

2.2 เศรษฐกิจ การก าหนดนโยบายควรค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ในภาคธุรกิจควรกระตุ้น
การลงทุนและการส่งออกในชุมชน ควรค านึงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิตในชุมชน เพิ่มรายได้ให้มีความ
ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของบุคลากรส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้วิจัยไดก้ าหนดสมมติฐานและจากการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลไดด้ังน ี้ 

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทีม่ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน      
มีความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสูก่ารปฏิบัติแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ t-test และ 
One-way ANOVA หรือ F-test ปรากฏผลดังนี้ 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบ t-test 

เพศ จ านวน 
(n) 

เพศมีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิ 
 S.D. t Sig. 

ชาย 81 3.514 0.749 0.735 0.463 
หญิง 169 3.440 0.735   

รวม 250 3.477 0.742   
 
จากตารางพบว่า บุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคดิเห็นต่อการน า

นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 อภิปรายได้ว่า เพศไม่มีผลต่อการ
น านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบิัติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา 
ยุทธนาโยธิน (2550) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการก าจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบตัิ : ศึกษาเฉพาะกรณ ีเขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน านโยบายการก าจัด 
ขยะมูลฝอยไปปฏิบตัิแตกต่างกัน อย่างไมมีนัยส าคญัทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกฤช อุทะโก 
(2550) ศึกษาเรื่อง ผลการน านโยบายส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนไปปฏบิัติ : ศึกษากรณี อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนท่ีมีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของผลที่เกิดขึ้น 
จากการน านโยบายไปปฏิบัตไิม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ 0.05 

 
 
 
 
 
 

x
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ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ จ าแนกตามอาย ุ
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

อาย ุ จ านวน 
(n) 

อายุมีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิ 
 S.D. F Sig. 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ป ี 37 3.435 0.548 .873 0.456 
31 – 40 ป ี 113 3.523 0.792   
41 – 50 ป ี 47 3.320 0.793   
51 – 60 ป ี 53 3.486 0.688   

รวม 250 3.464 0.739   
 
จากตารางพบว่า บุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน า

นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 อภิปรายได้ว่า อายไุม่มีผลต่อการ
น านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบิัติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา 
ยุทธนาโยธิน (2550) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการก าจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบตัิ : ศึกษาเฉพาะกรณ ีเขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุที่ต่างกันกัน มีความคิดเห็นต่อการน านโยบายการก าจัดขยะ
มูลฝอยไปปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกฤช อุทะโก (2550) 
ศึกษาเรื่อง ผลการน านโยบายส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา
พบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของผลที่เกดิขึ้นจากการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ 0.05 
 
ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

ระดับการศึกษา จ านวน 
(n) 

ระดับการศึกษามผีลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัต ิ
 S.D. F Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 58 3.334 0.788 1.985 0.140 
ปริญญาตร ี 139 3.462 0.679   
สูงกว่าปริญญาตร ี 53 3.612 0.819   

รวม 250 3.464 0.739   
 
จากตารางพบว่า บุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบิัติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่0.05 อภิปรายได้ว่า 
ระดับการศึกษาไม่มผีลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา ทรัพย์สิน (2548) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการศาลแพ่งที่มตี่อการน า
นโยบายการปฏิรปูระบบราชการไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการศาลแพ่งมีระดับการศึกษาตา่งกันมีการน า
นโยบายการปฏิรปูระบบราชการไปปฏิบัตไิมมีความแตกตา่งกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา ยุทธนาโยธิน 
(2550) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการก าจัดขยะมลูฝอยไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณี เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน านโยบายการ
ก าจัดขยะมลูฝอยไปปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างไมมีนัยส าคัญทางสถติิ  

 

x

x
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ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
(n) 

ประเภทบุคลากรมผีลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ 
 S.D. F Sig. 

ข้าราชการ 97 3.515 0.792 .311 0.817 
พนักงานข้าราชการ 106 3.444 0.665   
ลูกจ้างประจ า 23 3.373 0.930   
พนักงานจ้างเหมาบริการ 24 3.431 0.655   

รวม 250 3.464 0.739   
 
จากตารางพบว่า บุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่มีประเภทบุคลากรแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบิัติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่0.05 อภิปรายได้ว่า 
ประเภทบุคลากรไม่มีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกฤช อุทะโก (2550) ศึกษาเรื่อง ผลการน านโยบายส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนไปปฏิบตัิ : 
ศึกษากรณี อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชนที่มี
ต าแหน่งต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของผลที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏบิัติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 
0.05 

 
ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน จ านวน 

(n) 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานมีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัต ิ

 S.D. F Sig. 
น้อยกว่า 3 ป ี 57 3.443 0.671 1.036 0.377 
3 – 10 ปี 81 3.566 0.763   
11 – 20 ปี 53 3.339 0.787   
มากกว่า 20 ป ี 59 3.457 0.723   

รวม 250 3.464 0.739   
 
จากตารางพบว่า บุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัตไิม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่0.05 อภิปรายได้
ว่า ระยะเวลาการปฏิบตัิงานไมม่ีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสูก่ารปฏิบัติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีก าหนด
ไว ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา ทรัพย์สิน (2548) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการศาลแพ่งที่มีต่อการ
น านโยบายการปฏริูประบบราชการไปปฏิบัต ิผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการศาลแพ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่างกันมีการน านโยบายการปฏริูประบบราชการไปปฏิบัตไิมมีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
คมกฤช อุทะโก (2550) ศึกษาเรื่อง ผลการน านโยบายส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุร ีผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีอายุราชการต่างกัน มีค่าเฉลี่ย
ของผลที่เกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏิบตัิไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

x

x
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สรุปสมมติฐานที ่1 ได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีที่แตกต่างกัน มีความคดิเห็นต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

 
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา ของ

บุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบิตัิ  
ผลการทดสอบสมมติฐานจ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดการรับรู้  ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ

ทดสอบ One-way ANOVA หรือ F-test ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 การรับรูม้ีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัิ 

 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านสตปิัญญา ระหว่างกลุม่ 56.013 14 4.001 11.751 0.000* 

ภายในกลุ่ม 80.015 235 0.340   
 รวม 136.028 249    
ด้านประสาทสมัผสั
ด้านกายภาพ 

ระหว่างกลุม่ 86.123 14 6.152 28.968 0.000* 
ภายในกลุ่ม 49.905 235 0.212   

 รวม 136.028 249    
ด้านสภาพแวดล้อม ระหว่างกลุม่ 83.863 16 5.241 23.412 0.000* 

ภายในกลุ่ม 52.165 233 0.224   
 รวม 136.028 249    
ด้านประสบการณ์
ชีวิต 

ระหว่างกลุม่ 97.638 12 8.136 50.230 0.000* 
ภายในกลุ่ม 38.390 237 0.162   

 รวม 136.028 249    
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางพบว่า การรับรูด้้านสตปิัญญามผีลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 อภิปรายไดว้่า การรับรูด้้านสติปัญญามผีลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติของ
บุคลากรส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตร ีซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ซึ่งทฤษฎีการรับรู้ของ Gibson 
(อ้างถึงใน ระเบียบ สวนพันธุ,์ 2560) กล่าวไว้ว่า การรับรูเ้กิดขึ้นมาจากสติปญัญาของมนุษย์ท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก
วิวัฒนาการ 

การรับรูด้้านประสาทสัมผัสทางกายภาพมผีลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 อภิปรายไดว้่า การรับรูด้้านประสาทสัมผัสทางกายภาพมีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่
การปฏิบัติของบุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ีซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Assael (1998) กล่าวว่า การเปิดรับจะเกดิขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลรับรู้ถึงสิ่งเร้าด้วยประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะ
เป็นการมองเห็น การได้ยิน การสมัผัส หรือการได้กลิ่น เป็นต้น การเปิดรับสิ่งเร้าอาจจะเกดิขึ้นหรือไมเ่กิดก็ได้  
ซึ่งความสนใจของบุคคลและความเกี่ยวพันของบุคคลต่อสิ่งเร้า จะมผีลต่อระดบัความตั้งใจที่บุคคลจะมีให้กับสิ่งเร้า
นั้นต่อไป 

 
 



11 
 

 
 

การรับรูด้้านสภาพแวดล้อมมผีลตอ่การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า การรับรู้ด้านสภาพแวดล้อมมผีลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบิตัิของบุคลากร
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชนี  
เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนากูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2543) กล่าวว่า คนท่ีอยู่ใสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน 
เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานท่ี ฯลฯ จะตีความสารทีไ่ดร้ับต่างกนั 

การรับรูด้้านประสบการณ์ชีวิตมีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสูก่ารปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า การรบัรู้ด้านประสบการณ์ชีวิตมีผลต่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติของ
บุคลากรส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตร ีซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฐิติรัตน์ บ ารุงวงศ์ (2555) อธิบายว่า การรับรู้ คือ ความรู้สึกนึกคดิ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
สัมผสัของร่างกายซึ่งจะแตกต่างกนัแต่ละบุคคลโดยอาศยัประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตีความและแปล
ความหมายออกมา 

สรุปสมมติฐานที่ 2 ได้ว่า การรับรูด้้านสตปิัญญา ด้านประสาทสัมผสัทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อม 
และด้านประสบการณ์ชีวิต มผีลตอ่การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรส านักงานปลดัส านัก-
นายกรัฐมนตร ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การรับรู้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของบุคลากร
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

1. เงื่อนไขทางการเมือง ต้องยอมรับว่านโยบายใดที่กลุ่มผลประโยชน์หรือภาคเอกชนสนับสนุนจะมีโอกาส
ประสบความส าเรจ็สูง ดังนั้นหน่วยงานควรพิจารณาจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือผู้น าในสังคมเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน
ในนโยบายไปสู่การปฏิบัตไิดส้ าเรจ็  

2. เงื่อนไขของสังคมและเศรษฐกิจ ก่อนน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานควรพิจารณาจาก
การร่างนโยบายผา่นกระบวนการที่ถูกต้องตามที่สังคมวางระเบียบไว้หรือไม่ เช่น นโยบายที่ต้องท าการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือท าประชาพิจารณ์ก่อน รวมไปถึงแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบัติควรค านึงถึงสังคม
และเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะถา้นโยบายใดท่ีมีการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของประชาชนในสังคมนั้น ๆ มาก
จนเกินไป นโยบายนั้นมโีอกาสที่จะไม่ประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นการน านโยบายไปปฏิบัตติ้องไมล่้าสมัยเกินไปหรือ
ล้ าสมัยจนคนตามไม่ทัน 

3.  ทรัพยากรนโยบาย หน่วยงานควรพิจารณาจากการสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยนโยบายที่จะน ามา
ปฏิบัตินั้นต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณที่แน่นอนและมีแผนงบประมาณที่ชัดเจน การมเีทคโนโลยีที่
สามารถรองรับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการจดับุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน ทั้งในแง่ของความรู้และเจต
คติเพื่อจะส่งเสริมให้การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติประสบความส าเร็จได้ 

4. การสื่อข้อความ บุคลากรจะมีความเข้าใจในนโยบายมากเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ
นโยบาย ดังนั้นผูบ้ริหารควรก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน ซึ่งจะมสี่วนช่วยท าให้บุคลากรเกิด
ความรู้ความเข้าใจท่ีดีขึ้นในนโยบายและน าไปปฏบิัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.  การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารงานตามนโยบายส่วนใหญ่จะยดึหลักกฎหมายเป็นส าคัญ การน า
นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตัจิะประสบผลส าเร็จได้ต้องค านึงถึงหลักนิติธรรม การก าหนดนโยบายต้องพัฒนาให้
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของคน กลุ่มคน องค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
และต้องใช้บังคับให้เสมอภาคกันดว้ยหลักคณุธรรม  

6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานควรจัดประชุมแผนการด าเนินงานตามนโยบายสาธารณะก่อนไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและท าความเข้าใจในแผนของนโยบายนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้
บุคลากรมีความพร้อมและเตม็ใจในการน านโยบายสาธารณะไปปฏบิัติต่อไป 
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