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บทที่ 3
การศึกษานโยบายสาธารณะ 

 นโยบายสาธารณะในประวัติศาสตร์จะรู้จักกันใน
เร่ืองของกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ที่รัฐประกาศเพื่อความ
มั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน โดยเร่ิมมี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในยุค “เมโสโปเตเมีย” 
ประกาศใช้กฎหมายฮัมมูราบี (The Code of 
Hammurabi) โดยเจ้าผู้ครองนครบามิโลน ประเทศไทย
จารึกในหลกัศิราจารึกในสมยักรุงสุโขทยั 



การศึกษานโยบายสาธารณะ 
(ต่อ) 

 ภายหลงัสงครามโลกคร้ังที ่2
การศึกษานโยบายสาธารณะเป็นไป
อย่างกว้างขวาง เน่ืองจากการ
ประกาศนโยบายสาธารณะเป็นที่
เปิดเผย ประชาชนรับรู้ร่วมกนั



ยุคเร่ิมต้น 1950 
– 1960   ยุคเมส
โปเตเมีย กฎ
หมายฮัมบูราบี
นโยบายเกดิจาก
แนวคดิสถาบัน

ยุคเริ่มต้น (1960 - 1969) 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
แนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ของ Keyness
นักรัฐศาสตร์ & นักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ผลักดันให้
ศึกษาพฤติกรรมของรัฐบาลใน
การก าหนดนโยบาย การ
ก าหนดนโยบายต้องมีขั้นตอน
ที่ชัดเจน  5  ขั้นตอน 

ยุคขยายตัว (1970 - ปัจจุบนั
มกีารเปลีย่นแปลงการศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์แนวใหม่เน้นความ
เป็นธรรมในสังคม
มกีารวพิากษ์วจิารณ์นโยบาย
ต่างประเทศโดยเฉพาะสงคราม
เวยีดนาม
มกีารตื่นตัวศึกษานโยบาย
สาธารณะมากขึน้ โดยแยกออกจาก
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
มุ่งศึกษานโยบายสาธารณะเน้นสาเหตุ
และผลกระทบ Positive  & Negative

พฒันาการของการศึกษานโยบาย
สาธารณะ



ความหมาย
• ความสมัพนัธร์ะหว่าง การเมือง  การ
บริหาร   และนโยบายสาธารณะ

การเมือง

• การต่อสู้เพ่ือช่วงชิงอ านาจ (Power)
• การจดัสรรปันส่วนในทรพัยากรต่าง ๆ ของ
รฐับาล

• กระบวนการก าหนดนโยบายของรฐั
• เป็นเรื่องของความขดัแย้ง
• เป็นเรื่องของการประนีประนอม
• เป็นเรื่องเก่ียวกบัรฐัและการบริหารประเทศ



ความหมาย • ความหมายของการบริหาร

การบริหาร

•

• การบริหาร หมายถึง วิธีการใด ๆ กไ็ด้ที่จะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การ

• การบริหาร เป็นกจิกรรมหรือกระบวนการอย่างใด
อย่างหน่ึง เพือ่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ

• การบริหาร เป็นเร่ืองของการปฏิบัติตามนโยบาย
เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายและคุณค่าของการเมืองที่
ก าหนด



ความหมาย

• นโยบายสาธารณะ

นโยบาย
สาธารณะ

• ความหมายในทางการเมืองว่า 
“การจดัสรรผลประโยชน์และคณุค่า
ต่าง ๆ ทางสงัคมแก่ประชาชนโดย
ส่วนรวมอย่างทัว่ถึงและยติุธรรม”

• ความหมายในทางการบริหารคือ
การด าเนินการให้บรรลเุป้าหมาย
ดงักล่าวได้ จ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือ
และวิธีการท่ีดี 



ค านิยาม

การเมือง การบริหาร และนโยบายสาธารณะ

การเมือง

การจัดสรร
ผลประโยชน์

และคุณค่าต่าง ๆ
ของสังคม

การบริหาร

เป็นวธีิการใน   
การที่จะจัดสรร
ผลประโยชน์

นโยบายสาธารณะ

แนวทางแผนงาน
หรือโครงการเพื่อ

น าไปปฏบิัติ



ความสมัพนัธร์ะหว่างการเมืองการบริหารและนโยบายสาธารณะ
1.ความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล
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การเมือง

การเมือง

การบริหาร

นโยบายสาธารณะ

(การจดัสรรคุณค่าต่างๆทางสังคม)

(การจัดสรรคุณค่าต่างๆ
ทางสังคม)

(การบริหารของหน่วยงานได้แก่กระทรวง กรม)

(นโยบายรัฐบาล)

การบริหาร

นโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะ

การบริหาร

(นโยบายของหน่วยงานได้แก่กระทรวง 
กรม)

(การบริหารของหน่วยงาน
ได้แก่กระทรวง กรม)

(วธีิการเพือ่บรรลุเป้าหมาย
ของการจดัสรรคุณค่าทางสังคม)

(แผน, โครงการ เพือ่จะให้บรรลุเป้าหมาย
ของการจดัสรรคุณค่าต่างๆของสังคม)



ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการบริหารและนโยบายสาธารณะ

2.ความสมัพนัธใ์นเชิงระบบ

9

2.1 ระบบนโยบายสาธารณะ เป็นส่วนหน่ึงของระบบการบริหาร และ
ระบบบริหารเป็นส่วนหน่ึงของระบบการเมือง

การเมอืง

นโยบายสาธารณะ

การบริหาร

(ต่อ)



ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการบริหารและนโยบายสาธารณะ

2. ความสมัพนัธใ์นเชิงระบบ
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2.2 ระบบการบริหารเป็นส่วนหน่ึงของระบบนโยบายสาธารณะ และ
ระบบนโยบายสาธารณะเป็นส่วนหน่ึงของระบบการเมือง

การเมอืง

นโยบายสาธารณะ

การบริหาร

(ต่อ)



การเมืองและการบริหารกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งกระบวนการของ

การก าหนดนโยบายโดยอาศัยการวิเคราะห์ระบบเป็นส าคัญ
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ปัจจยัน าเข้า
In put 

กระบวนการ
เปล่ียนแปลง

Process

ปัจจยัน าออก
Out put

ผลสะท้อนกลบั
Feedback

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง
Enviroment



การวิเคราะหร์ะบบ
มีองคป์ระกอบ 5 ประการ 

1. ปัจจัยน าเข้า (In put)

- ปัญหาและความต้องการของประชาชน

- ทรัพยากรที่มีอยู่งบประมาณมากน้อย

2. กระบวนการเปล่ียนแปลง (Process)

-ขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงสภาพปัญหาตามต้องการและทรัพยากรที่
มีอยู่ไปเป็นนโยบายสาธารณะในลักษณะของแผนงานโครงการ

3. ปัจจัยน าออก (Out put)

- ผลผลิตของนโยบายสาธารณะที่แก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน



การวิเคราะหร์ะบบ
มีองคป์ระกอบ 5 ประการ (ต่อ) 

4. ผลสะท้อนกลับ (Feed back)
- ผลกระทบที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ ก าหนดหรือไม่
- ท าให้ทราบว่าเป็นการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนถูกต้อง
หรือไม่

5. สภาพแวดล้อม (Enviroment)
- สิ่งที่มีอิทธิพลหรือเป็นเงื่อนไขต่อปัญหาและความต้องการต่อ
กระบวนการเปล่ียนแปลงและประเภทของนโยบายสาธารณะ 



>>>>นโยบายย่อมมีจดุก่อตวัและมีจดุส้ินสดุ “วงจรชีวิตของ
นโยบาย”  หรือ “กระบวนการนโยบาย” นโยบายมี 3 ขัน้ตอน
หลกั ๆ ได้แก่ การก าหนดนโยบาย  การน านโยบายไปปฏิบติั  
และการประเมินผลนโยบาย  อีกทัง้นโยบายสาธารณะยงัเป็น
จดุเช่ือมของฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหาร  และเป็นเคร่ืองมือ
ของฝ่ายการเมืองในการพฒันาประเทศ  

สรปุ


