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วธีิการเรียน
1.คะแนนเกบ็ระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน

เข้าเรียน 10 คะแนน

ใบงาน + พรีเซนต์ 30 คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน

2.คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน
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Course Syllabus

ค ำอธิบำยรำยวชิำ

ศึกษำแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบันโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน 
ประเภทและวิธีกำรก ำหนดนโยบำยของรัฐ อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมต่อนโยบำย กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และกำร
ติดตำมประเมินผลนโยบำย  รวมถึงกำรน ำนโยบำยไปก ำหนด
เป็นแผนและโครงกำร เทคนิคและลกัษณะกำรวำงแผน



ขอบเขตเนือ้หา 9 บท

 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ

 ตัวแบบนโยบายสธารณะ

 การศึกษานโยบายสาธารณะ
 การก าหนดนโยบาย

 การน านโยบายไปปฏิบัติ

 การประเมินผล

 แผน

 กระบวนการวางแผน

 การบริหารโครงการ



บทที ่1
ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ



นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(Public  Policy  and Planing)
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> แนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

> ในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์โดยทั่วไปไม่
ว่าจะเป็นประเทศใด ระบอบการปกครองแบบใด 

มนุษย์ย่อมจะต้องเก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐอยู่เสมอ



ขอบเขตเนือ้หำ

ควำมหมำยนโยบำยสำธำรณะ

องค์ประกอบนโยบำยสำธำรณะ

ประโยชน์และควำมส ำคญัของกำรศึกษำ

วตัถุประสงค์นโยบำยสำธำรณะ

ประเภท กระบวนกำร วงจรนโยบำยสำธำรณะ



ตัวอย่ำง
นโยบำยพรรคกำรเมือง 



นโยบำยเกดิจำกอะไร ?
นโยบายเกดิจากปัญหาและความต้องการของสังคมของประเทศใด

ประเทศหน่ึง โดยทีปั่ญหาอาจจะเกดิจากบุคคล กลุ่มบุคคล ทีจ่ะ
กระท าหรือไม่กระท า บางส่ิงบางอย่าง หรือปัญหาอาจเกดิจาก
เหตุการณ์ทางธรรมชาติกไ็ด้

 ความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มคน และความต้องการเหล่าน้ัน
จ าเป็นทีจ่ะต้องแก้ไข จึงถูกผลกัดันให้เป็นนโยบายของรัฐ โดยรัฐจะ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของสังคม 
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วธีิการที่รัฐบาลตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความ

ต้องการเรียกว่า    โยบาย” (Policy) 



ท่ีมาวิชานโยบายสาธารณะ
 นโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) เกดิขึน้ภำยใต้กระบวนทัศน์ที ่5 ของ Nicholas 

Henry กระบวนทศัน์ทีช่ื่อว่ำ“รัฐประศำสนศำสตร์ในฐำนะรัฐประศำสนศำสตร์” (Public 
Administration as Public Administration) ซ่ึงกระบวนทศัน์นีเ้กดิในปี 1970 ถึงปัจจุบัน 
หรือที่เรียกกนัว่ำ“รัฐประศำสนศำสตร์แนวใหม่” (New Public Administration หรือ NPA)

 นโยบำยสำธำรณะอยู่ในสำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์ และอยู่ในสำขำวชิำรัฐศำสตร์
แนวคดิของ Woodrow Willson แยกกำรเมอืงจำกกำรบริหำร
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ภาพจาก : https://www.google.com/search?q



นโยบายสาธารณะ เป็น

เครื่องมือที่ส าคัญของรัฐในการบริหารประเทศ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ

เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับประชากรของประเทศทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม



ควำมหมำยของนโยบำยสำธำรณะ

 “ Policy ” มีความหมายว่า แนวทางปฏิบัติ
ของบ้านเมืองหรือหมู่ชน มาจากรากศัพท์ภาษา
กรีก “Polis” ชุมชนทางการเมือง

 ศัพท์ภาษาไทยว่า “นย + อุบาย” หมายถึง 
แนวทางหรืออุบายทีช้ี่ทางไปสู่วตัถุประสงค์
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*** R.Dye 1984 นโยบายสาธารณะเป็นส่ิงที่รัฐบาลเลอืกที่จะกระท าหรือไม่กระท า ทั้งที่เป็น
กจิวัตรและเกดิขึน้ในบางโอกาส  เช่น ยกเลกิกฎหมายเกณฑ์ทหารแต่ให้ชายฉกรรจ์สมัครใจ  หรือ
นโยบายการขึน้ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น
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ความหมายของนโยบายสาธารณะ

>ความหมายของค าว่า “นโยบายสาธารณะ” 
(Public Policy) มีหลายมิติดังนี้

Thomas R. Dye “ส่ิงที่รัฐบำลเลอืกที่จะ
กระท ำหรือไม่กระท ำ”

David  Easton

การจดัสรรผลประโยชน์ หรือคุณค่าแก่สังคมโดยบุคคลผู้มี
อ านาจส่ังการ จากการจดัสรรค่านิยมทางสังคม”
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ความหมายของนโยบายสาธารณะ (ต่อ)

>James Anderson 1970 นโยบายต้อง - การปฏิบัตขิองรัฐที่มีวตัถุประสงค์

- โดยคนๆเดยีว หรือคณะบุคคล     - ต้องมีวตัถุประสงค์/แนวทางปฏิบัต/ิปฏิบัตจิริง/

- ผลเชิงบวก หรือ เชิงลบ

หมายถึง “แนวทางการกระท า (Course of action) ของรัฐ ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ความยากจน เกษตรกรรม เป็นต้น”

เป็นแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดขึน้ เพือ่ตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ที่ก าหนดขึน้ หรือ
แนวทางที่รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐก าหนดขึน้เพือ่แก้ไขปัญหา

รัฐบาลสามารถประกาศนโยบายทั้งทางบวกและทางลบ เพือ่เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ  
และความมั่นคงเจริญก้าวหน้าของประเทศ
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ความหมายของนโยบายสาธารณะ (ต่อ)

>Ira Sharkansky -- กิจกรรมที่กระท าโดยรัฐทั้งหมด

- การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

1.  กจิกรรมเกีย่วกบับริการสาธารณะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น

2.  กฎ ข้อบงัคบัของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น วนัิยต ารวจ/ทหาร ข้อบงัคบัของพนักงานควบคุม
โรงงาน

3.  การควบคุมการก าหนดนโยบายหรือการกระท าทางการเมอืงอืน่ ๆ เช่น การเปลีย่นแปลง
วธีิการเสนอร่างกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ การสถาปนาหรือการตัดสัมพนัธภาพ
การทูตกบัประเทศต่าง ๆ

4.   กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการเฉลมิฉลองในโอกาสและเทศกาลทีเ่ป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ เช่น วนั
ชาติ วนัส าคญัทางศาสนา



16ความหมายของนโยบายสาธารณะ (ต่อ)

Kennett Prewitt and Sidney Verba

- พนัธะสัญญาระยะยาวในการด าเนินกิจกรรมอยา่งเป็นแบบแผนของรัฐบาล 

- การบญัญติักฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติั

- การน านโยบายไปปฏิบติัของรัฐบาล

Heinz Eulau and Kennett Prewitt

- การตดัสินใจทีม่จุีดยนืของรัฐบาล ซ่ึงจะต้องมกีารกระท าทีต่่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

- การตดัสินใจทีเ่กีย่วกบักจิกรรมทีม่พีนัธะผูกพนั
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ความหมายของนโยบายสาธารณะ (ต่อ)

> อมร รักษาสัตย์ 

ความหมายอย่างแคบ หมายถึง หลกัการและกลวธีิทีน่ าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้

ความหมายอย่างกว้าง จะครอบคลุมถึงการตดัสินใจเกีย่วกบัการก าหนดตวัเป้าหมาย
อกีด้วย



18ความหมายของนโยบายสาธารณะ (ต่อ)

> ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ กับ อับราฮัม แทปแพลน (Harold Lasswell & 
Abraham Kaplan)

หมายถึง แผนงาน หรือโครงการทีไ่ด้ก าหนดขึน้ อนัประกอบด้วย เป้าหมาย คุณค่า 
และการปฏิบัตต่ิาง ๆ เพือ่ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
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สรุปได้ว่ำ นโยบำยสำธำรณะ หมำยถึง 
1) ควำมหมำยทีแ่คบ นโยบำยสำธำรณะ หมำยถึง กจิกรรม/กำร

กระท ำของรัฐบำล และมติิกำรเลอืกตัดสินใจของรัฐบำล
2) ในควำมหมำยทีก่ว้ำง นโยบำยสำธำรณะ หมำยถึง แนวทำงในกำร

กระท ำของรัฐบำลอย่ำงกว้ำง ๆ ทีรั่ฐบำลได้ตัดสินใจเลอืก และก ำหนดไว้
ล่วงหน้ำ เพือ่ช้ีน ำให้มกีจิกรรมหรือกำรกระท ำต่ำง ๆ เกิดขึน้ เพือ่ให้
บรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ทีก่ ำหนดไว้ โดยมกีำรวำงแผนกำร
จัดท ำโครงกำร วธีิกำรบริหำรงำนให้บรรลุวตัถุประสงค์

3) นโยบำยระดบัชำติมกัมลีกัษณะครอบคลุมกว้ำงขวำงแต่ขำด
ควำมช้ีชัดเฉพำะเจำะจง

4) นโยบำยระดบัล่ำง จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนนโยบำย
ระดบัชำติ จะมคีวำมชัดเจนเฉพำะเจำะจง เน้นเฉพำะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
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วตัถุประสงค์ของนโยบำยสำธำรณะ

- แก้ปัญหำปัจจุบัน (Quality Of Life)

- เพือ่กำรพฒันำ (Change For The Better)

1.พฒันำให้ดกีว่ำ

2. พฒันำเพือ่แก้ปัญหำ ป้องกนั ในอนำคต

- สร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
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ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1.  ต่อผู้ก าหนดนโยบาย  ต้องก าหนดนโยบายให้
สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน

2. ต่อประชาชน  นโยบายมีผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรง ประชาชนจึงต้องสามารถแสดงความต้องการ
ผ่านกลไกต่างๆ ได้ เช่น ระบบราชการ  นักการเมือง

3. ในฐานะเครื่องมือบรหิารประเทศของรัฐบาล 
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องค์ประกอบของนโยบำยสำธำรณะ

เงื่อนไขส าคัญที่ทุก ๆ นโยบายจะต้องมีอยู่เสมอ
1.  นโยบายสาธารณะจะต้องมีเป้าหมายที่
ชัดเจน (สอดคล้องหรือสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นส่วนรวม)
2. ต้องมีลักษณะเป็นแนวทางหรือหลักการที่
จะท าให้เป้าหมายที่ก าหนดไว้สามารถบรรลุผล
ส าเร็จ (มีผลเป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะกรณีหรือ
เฉพาะบุคคล)

3. แนวทางเลือกในการตัดสนิใจเพื่อจะ
กระท าหรืองดเว้นไม่กระท า

4.ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่นา่จะเปน็ไป
ได้ (เมื่อน าไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพ้อฝัน)



23

องค์ประกอบของนโยบำยสำธำรณะ

เงื่อนไขส าคัญที่ทุก ๆ นโยบายจะต้องมีอยู่เสมอ

1.  นโยบายสาธารณะจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
(สอดคล้องหรือสนองความต้องการของประชาชนเป็น
ส่วนรวม)

2. ต้องมีลักษณะเป็นแนวทางหรือหลักการที่จะท าให้
เป้าหมายที่ก าหนดไว้สามารถบรรลุผลส าเร็จ (มีผลเป็น
การทั่วไป ไม่เฉพาะกรณีหรือเฉพาะบุคคล)

3. แนวทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อจะกระท า
หรืองดเว้นไม่กระท า

4.ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่นา่จะเปน็ไปได้ (เมื่อ
น าไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพ้อฝัน)
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องค์ประกอบของนโยบำยสำธำรณะ (ต่อ)

เงื่อนไขส าคัญที่ทุก ๆ นโยบายจะต้องมีอยู่เสมอ

7.   ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แน่นอน

8.   ต้องมีล าดับขั้นตอนของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

9.  ต้องก าหนดการกระท าต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
เวลา สถานที่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

10.  ต้องมีประกาศให้ประชาชนรับรู้โดยทั่วกัน 
(แถลงต่อสภา ประกาศผ่านสื่อมวลชน)

11.  ต้องมีการด าเนินการตามที่ได้ตัดสินใจเลือก
ไว้แล้ว
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ลกัษณะของนโยบำยสำธำรณะจ ำแนกลกัษณะของนโยบำย
สำธำรณะตำมผลกระทบทีพ่งึจะเกดิขึน้ จ ำแนกได้ 4 ประกำร

1.  เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างใน
สังคม (พอใจ ไม่พอใจ, ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์)

2. เป็นกลไกในการจัดระเบียบสังคมไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับประเทศอื่นหรือสังคมอื่น (ความรักชาติ, ความเป็นชาตินิยม 
ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ)

3. เป็นกลไกส าคัญในการจัดสรรปันสว่นสินค้าและบริการ
ให้แก่สมาชิกของสังคม (เป็นธรรม, ทั่วถึง)

4.เป็นเครื่องมือในการดึงดูด หรือถอนเงินมาจากสังคมโดยทั่วไป (ภาษี
อากร, ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ แล้วน ามาใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
บริการสาธารณะ เช่นการรักษาความสงบ, การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ, 
การส่งเสริม
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ลกัษณะของนโยบำยสำธำรณะ (ต่อ) 

จ ำแนกในฐำนะเป็นเคร่ืองมือของรัฐบำล

1. นโยบาย มีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ (แสดงเป้าหมายและแนวทางที่จะน าไปสู่เป้าหมาย)

2. นโยบายมีลักษณะส่งเสริมเสถียรภาพ

3. นโยบายมีลักษณะแนบแน่นและมีภาวะต่อเนื่องกัน (มุ่ง
ความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายต่าง ๆ)

4. นโยบายมีภาวะเอกรูป (จะต้องมีแบบแผนเป็นแนว
เดียวกัน)
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ประเภทของนโยบายสาธารณะ

1.  จ าแนกตามลักษณะของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย

2. จ าแนกตามขอบข่ายผลกระทบของนโยบาย

3. จ าแนกตามกระบวนการของนโยบาย

4.จ าแนกตามลักษณะของกิจกรรมหรือภารกิจ
ส าคัญของรัฐบาล



28ขอบข่ำยและวธีิกำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะ
ครอบคลุมใน 4 ประเดน็ ตามกระบวนการของนโยบาย คือ

1.  การก าหนดหรือก่อรูปของนโยบาย (Policy Formulation)
เร่ิมต้นพจิารณาถึงปัญหาทีต้่องการแก้ไข ก าหนดเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์แล้ววเิคราะห์หาทางเลอืกและเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด

2. การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
- ศึกษาถึงพฤติกรรมของคนและกลไกการบริหาร
- สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
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ขอบข่ำยและวธีิกำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะ (ต่อ)

3. การประเมินผลของนโยบาย (Policy Evaluation)
- ศึกษาว่านโยบายน้ันบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่
- ประเมินผลกระทบและประเมินกระบวนการ

4. การวิเคราะห์ผลย้อนกลบัของนโยบาย (Policy Feedback 
Analysis)
- ศึกษาดูว่า การสนองตอบของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ จะมอีทิธิพลต่อการ
เปลีย่นแปลงนโยบายหรือไม่



30

วงจรนโยบายสาธารณะ
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วงจรนโยบายสาธารณะ

1.  การก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)

2. การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)

3. การตดัสินนโยบาย (Policy Decision)

4.การน านโยบายไปปฏิบัต ิ(Policy 
Implementation)  

การประเมินผลนโยบาย(Policy Evalution)



See you soon


