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การวิจัย เรื่อง  สัญญา ธรรมศักด์ิ กับการบริหารราชการไทย มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (2) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ตามหลักปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสารถึงประวัติ
ผลงานการก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ขณะด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี น ามาวิเคราะห์ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายกับหลักปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติ  

ผลการวิจัย พบว่า (1) นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในขณะด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นโยบายด้านแรงงาน นโยบายด้านการเกษตรกรรม และนโยบายด้านการศึกษา 
จ าแนกเป็นนโยบายที่ประสบความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ นโยบายแรงงานสัมพันธ์ และนโยบายที่ไม่
ประสบความส าเร็จ ได้แก่ นโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนโยบายการศึกษา (2) ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ กับหลักปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ พบว่า นโยบายแรงงานสัมพันธ์เป็นนโยบายที่ประสบความส าเร็จเนื่องจากเป็นไปตาม
หลักปรัชญาชองโทมัส ควีนาส ที่ว่ารัฐต้องเข้าไปดูแลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและตัวแบบทางทฤษฎี
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของวรเดช จันทรศร : ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ส่วนนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และนโยบายการศึกษาน้ัน ถึงแม้จะสอดคล้องกับหลักปรัชญาของโธมัส ฮอบส์ ที่ว่ารัฐต้องจัดสรรที่ดิน
ท ากินเพื่อความผาสุกของประชาชน  และนโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับ ปรัชญาของอริสโตเติล และปรัชญาของ
โสกราติส ที่ว่าการท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะต้องให้การศึกษาน้ัน ยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากเป็น
การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นแบบบนลงล่าง ที่ให้ความส าคัญที่ตัวนโยบายและการควบคุมการน านโยบายไปปฏิบัติ
โดยผู้ก าหนดนโยบายว่ามีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าตัวผู้ปฏิบัติระดับล่าง  
ดังนั้นความล้มเหลวของนโยบาย จึงเกิดจากโครงสร้างหลักไม่ได้ตั้งอยู่บนทฤษฎีที่เหมาะสม มีหน่วยงานเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องจ านวนมาก มีความสลับซับซ้อนในการสั่งการและประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งขาดความ
เช่ือมโยงและความต่อเนื่องของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งข้อค้นพบนี้ตามงานวิจัยของเพรสแมนและวิลดัฟสกี้ 
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 The research on Sanya Dharmasakti and Thai Public Administration aims to 
1) analyze the public administrative policy of Professor Sanya Dharmasakti while 
holding his position as the prime minister 2) analyze the public administrative policy 
of Professor Sanya Dharmasakti according to the principles of philosophy, concepts 
and theories in terms of political sciences. This research was qualitatively conducted 
by studying documents related to Professor Sanya Dharmasakti's gospel performance 
of policymaking and public administration while holding his position as a prime 
minister. The researchers used the collected documents to analyze either for the 
success or failure of the policy regarding philosophy, concepts and theories in terms 
of political science. Interviewing scholars, administrators and persons who had 
responsibility to put the policy into practice was also implemented. 
 The findings were as follows: 1) the public administrative policy of Professor 
Sanya Dharmasakti while holding position of prime minister consisted of workforce 
policy, agricultural policy and educational policy. The policy that was practically 
successful such as labor relations. The policy that was not successful was found in 
policy of land reformation for agriculture and education policy;  2) the results of the 
comparative analysis of Professor Sanya Dharmasakti's administrative public policy 
and principles of philosophy, concepts and theories in terms of public administration 
found that policy of labor relations was the successful policy due to the following of 
Thomas Aquinas's philosophy that nation must take responsibility of their people and 
raise the level of their quality of life and Voradej Chandarasorn's rational model of 
theories public policy implementation. Although the implementation of agricultural 
land reform and education policy were related to Thomas Hobbes's philosophy that 
public needs to divide land for people's earning to live happily and education policy 
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that related to Aristotle and Socrates's philosophy in that education can make 
people have good life quality, these policies were not successful. This is attributable 
to top-down policy implementation, where the policy maker gives higher priority to 
the policy itself and control over policy implementation as important to the success 
of policy implementation, more than the lower level practitioner. Therefore policy 
failure results from having a main structure that is not based upon a suitable theory, 
having the involvement of several agencies, complexities in command and joint 
coordination between agencies, as well as lack of connectivity and continuity in 
policy implementation. This finding is in line with the research of Pressman and 
Wildavsky. 
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