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บทนํา 
การศึกษาการวิเคราะหนโยบายสาธารณะในบทนี้ จําเปนท่ีจะตองแยกการศึกษาระหวางการกําหนด

นโยบายและการตัดสินใจนโยบาย โดยการตัดสินใจนโยบายท่ีเก่ียวของกับทางเลือกระหวางการเลือกนโยบาย 
2 ทางเลือกข้ึนไป ซ่ึงในการตัดสินใจนี้จะตองใชหลักเกณฑและกระบวนการในการตัดสินใจ เพ่ือใหไดแนวทาง
ท่ีเหมาะสม ดังนั้นในการกําหนดนโยบายจะครอบคลุมถึงแผนการปฏิบัติงาน และสิ่งท่ีเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจใน บางครั้งการตัดสินใจอาจเก่ียวของกับงานประจําหรือเก่ียวของกับเรื่องใหมๆ โดยสวนใหญแลว
พบวาจะเปนเรื่องเก่ียวกับการตัดสินใจกําหนดนโยบายเพียงครั้งเดียว ดังนั้นในการกําหนดนโยบายจําเปนท่ี
จะตองอาศัยการกระทําอยางมีแบบแผนหรือกฎเกณฑ อาศัยตัวแบบในการวิเคราะหนโยบายอยาง  
หลักการ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ 
 หลักการโดยท่ัวไปของกระบวนการนโยบายสาธารณะมีข้ันตอนหลัก คือ การกําหนดปญหา การ
วิเคราะหหาทางเลือก การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย โดยแตละข้ันตอนจะมี
แนวทางในการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสาระสําคัญในบทนี้มุงเนนถึงหลักการและตัวแบบในการกําหนด
นโยบาย ดังนั้นในกระบวนการการกําหนดนโยบาย การวิเคราะหนโยบายจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการ
วิเคราะหปญหา ในลักษณะนี้การวิเคราะหนโยบายจะอธิบายถึงสาเหตุและผลกระทบของนโยบายท่ีไมใชเปน
เพียงการพัฒนา แตเปนการเรียนรูการทํางานของรัฐบาลในการนํานโยบายในอดีตมาสูปจจุบัน (วรเดช จันทร
ศร. 2548). 

ดังนั้นตัวแบบ (Model) หมายถึง ตัวแบบท่ีเกิดข้ึนจากโลกแหงความเปนจริง ท่ีจะนําตัวแบบท่ี
เก่ียวของมาอธิบายลักษณะการเกิดข้ึน และเปนแนวความคิดท่ีจะถูกนําไปใชผานกระบวนการตางๆท่ีเกิดข้ึน 
เชน การทดสอบ การทดลอง การวิเคราะหผล เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ ในทางนโยบายตัวแบบจึงถูกสราง
ข้ึนมา เพ่ือชวยใหความคิดเก่ียวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะมีสาระสําคัญท่ีเขาใจงาย ระบุถึงลักษณะ
สําคัญของปญหานโยบาย เนนความสัมพันธของการเมืองและมีความมีความสัมพันธท่ีมากข้ึน การมุงสรางถึง
ความเขาใจนโยบายสาธารณะใหดีข้ึน โดยเนนสาระสําคัญและการพยากรณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ใหมีความ
แมนยําและถูกตองตามหลักการวิเคราะหเชิงทฤษฎี จึงสามารถอธิบายตัวแบบในการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะไดดังนี้ (เรืองวิทย เกษสุวรรณ. 2550). 
 
 
ตัวแบบสถาบัน (Institution Model) 
 ลักษณะสําคัญของตัวแบบสถาบัน คือการวิเคราะหการกําหนดนโยบายภายใตกรอบแนวความคิดของ
ตัวแบบสถาบันท่ียึดฐานคติท่ีสําคัญวานโยบายสาธารณะคือผลผลิตของสถาบันทางการเมือง  โดยสถาบันทาง
การเมืองมีลักษณะของการใชอํานาจของรัฐโดยชอบธรรมในการกําหนดนโยบาย และการบังคับใชนโยบายของ
รัฐกับประชาชนใหปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงรัฐบาลเทานั้นท่ีผูกขาดอํานาจการบังคับใชการดําเนินนโยบาย
ใหเปนไปตามความตองการของรัฐ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ 2552: 224-226) 

ความสัมพันธระหวางโครงสรางของสถาบันทางการเมืองและนโยบายสาธารณะตามตัวแบบสถาบัน 
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รูปท่ี2.1 ลักษณะสําคัญของตัวแบบสถาบัน 

ตัวแบบชนช้ันนํา (Elite Model) 
การวิเคราะหการกําหนดนโยบาย โดยใชตัวแบบชนชั้นนําใหความสําคัญบทบาทหรืออิทธิพลของชนชั้น

นําหรือชนชั้นการปกครองท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจนโยบายอยางเด็ดขาด ชนชั้นปกครองจะยึดถือความพึง
พอใจ (Preferences) หรือคานิยม (Values) ของตนเองเปนเกณฑในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ ถือวา
ประชาชนสวนใหญไมสนใจกิจกรรมทางการเมืองและไมได รับขอมูลดีพอเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ ชนชั้นนํา
มีบทบาทในการกําหนดความคิดเห็นของประชาชนมากกวาการท่ีประชาชนจะกําหนดความคิดเห็นของชนชั้น
นําหรือชนชั้นปกครอง ดังนั้น นโยบายสาธารณะเปนสิ่งท่ีสะทอนความพึงพอใจหรือคานิยมสวนตัวของชนชั้น
นําหรือผูปกครองโดยตรง ขาราชการทําหนาท่ีเพียงนํานโยบายสาธารณะท่ีกําหนด โดยชนชั้นนําไปสูประชาชน
เทานั้น ทิศทางของการกําหนดนโยบายสาธารณะ จึงเปนทิศทางแบบแนวดิ่ง (Vertical)  จากชนชั้นปกครองสู
ประชาชน 

 
รูปท่ี2.1 ลักษณะสําคัญของตัวแบบชนชั้นนํา 

ท่ีมา : Dye (1992) 
ตัวแบบหลักเหตุผล (Rational Model) 

การวิเคราะหนโยบายภายใตกรอบแนวความคิดหลักการเหตุผล ลักษณะการเลือกอยางมีเหตุผล โดย
การนําทฤษฎีองคความรูจากแหลงตางๆมาอธิบายการตัดสินใจ เพ่ือใหไดนโยบายตามอุดมการณ โดยทางเลือก
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นั้นจะตองสะทอนความตองการของประชาชนมากกวา และการนําเสนอทางเลือกท่ีมีคุณคาแกประชาชน โดย
ทางเลือกหลักการเหตุผลจะคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของสังคม คําวาประโยชนสูงสุดของสังคม หมายถึง
รัฐบาลควรตัดสินใจเลือกนโยบาย ท่ีจะใหผลประโยชนตอสังคมมากกวาการใชจายของรัฐบาล  การเลือก
ตัดสินใจอยางแบบมีเหตุผลรัฐบาลจะตองคํานึงถึงทรัพยากรท่ีจําเปนกระบวนการตัดสินใจอยางสมบูรณแบบ 
เพ่ือนําไปสูการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติโดย และเปาหมายตองครอบคลุมถึงการแกไขปญหาของ
ประชาชนเปนท่ีตั้ง การเตรียมทางเลือกของนโยบายโดยจะตองทําการพิจารณาจากปจจัยนําเขาท้ังหมดของ
ทรัพยากร และการจัดเตรียมเพ่ือท่ีจะดําเนินหาทางเลือกในการดําเนินงานคํานวณผลประโยชนของแตละ
ทางเลือกและทําการเปรียบเทียบของแตละทางเลือกใหไดประโยชนสูงสุด  

  
 รูปท่ี2.1 ลักษณะสําคัญของตัวแบบชนชั้นนํา 

ท่ีมา : Dye (1992) 
ตัวแบบเชิงระบบ (System Model) 

 การวิเคราะหนโยบายท่ีมีผลมาจากระบบการเมือง โดยความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพล
ตอการเมือง ผลผลิตของระบบการเมืองท่ีพยายามตอบสนองตอขอเรียกรอง หรือแรงกดดันของกลุมจาก
ภายนอกระบบการเมือง ซ่ึงองคประกอบเหลานี้จะมีความสอดคลองของระบบ แตท้ังนี้หากองคประกอบมี
ความบกพรองหรือเสียหาย จะสงผลตอสมรรถนะของระบบเชนกัน ดังนั้นการวิเคราะหเชนนี้จึงใหความสําคัญ
กับระบบการเมืองท่ีไดรับขอมูลมาจากความตองการและการสนับสนุนจากสิ่งแวดลอมในรูปแบบของปจจัย
นําเขา สถาบันการเมืองจะตองนําความตองการและการสนับสนุนจากสิ่งแวดลอม กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง และการใชอํานาจในการตัดสินใจ เพ่ือตอบสนองความตองการและการสนับสนุนของประชาชนท่ี
มีตอระบบการเมือง คือ ความตองการดานการบริหาร การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ การบริการโครงสราง
ข้ันพ้ืนฐาน สวนเหลานี้เปนขอเรียกรองท่ีประชาชนตองการ ซ่ึงนําไปสูเปนปจจัยนําเขาของระบบการเมือง 
และการสนับสนุนของประชาชนท่ีมีตอระบบการเมืองการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามการตัดสินใจ
ของนโยบายรัฐบาล ระบบการเมืองจะดํารงไมไดหากปราศจากการสนับสนุนจากประชาชน ดังนั้นการ
สนับสนุนจากประชาชนจะเปนไปตามการตัดสินใจของรัฐบาลตอการตอบสนองความตองการของประชาชน
มากนอยเพียงไร การตัดสินใจของระบบการเมืองจึงไดรับอิทธิพลทางตรงและทางออมจากสภาพสิ่งแวดลอม
ของระบบการเมือง     
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รูปท่ี2.1 ลักษณะสําคัญของตัวแบบระบบ 

ท่ีมา : Dye (1992) 
ตัวแบบดุลยภาพระหวางกลุม (Group Equilibrium Model) 

สาระสําคัญของตัวแบบดุลยภาพระหวางกลุม ท่ีมีความเก่ียวของกับสถาบันนิติบัญญัติมากกวาระบบ
ราชการ ซ่ึงเปนหนวยงานสุดทายท่ีเปนผูกําหนดนโยบายจะถูกกลุมผลประโยชนตางๆบังคับใหเกิดนโยบาย
เหลานี้  การตอสูระหวางกลุมความสมดุลเหลานี้จะเกิดข้ึนจากอิทธิพลระหวางกลุมผลประโยชนท่ีตกลง
ประนีประนอม การเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของกลุมผลประโยชนใดจะคาดไดวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
นโยบายท่ีเก่ียวของ นโยบายจะถูกเปลี่ยนแปลงไปสูกลุมท่ีมีอิทธิพลมากกวา สวนกลุมท่ีมีอิทธิพลนอยก็จะเปน
ผูสูญเสียผลประโยชน 

 
 

ภาพท่ี 4.2  กรอบความคิดตามตัวแบบดุลยภาพระหวางกลุม 
ท่ีมา : สมบัติ ธํารงวงศ (2552 ) 

ตัวแบบเปล่ียนแปลงจากเดิมบางสวน (Incremental Model) 
 สาระสําคัญของแนวความคิดการวิเคราะหและการกําหนดนโยบายตามตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมบางสวน จะเห็นถึงขอเสนอแนะท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนฐานการปฎิบัติงานในความเปนจริง และผูกําหนดนโยบาย
จะตองดําเนินการตามแนวความคิดตัวแบบหลักการเหตุผลเพราะมีขอจํากัดหลายประการ การวิเคราะห
นโยบายตามแนวความคิดตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวนจะมีความสอดคลองกับการปฎิบัติงานใน
โลกความเปนจริงมากข้ึน และถือวารัฐบาลโดยท่ัวไปมักจะมีกิจวัตรประจําวันท่ีตองทําอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึง
ไมจําเปนตองเสียเวลาและงบประมาณในการวิเคราะหนโยบายใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังภาพ     
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ภาพท่ี 4.7 ตัวแบบเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน 

ท่ีมา : Dye (1992) 
สรุป 

 
การศึกษาตัวแบบในการวิเคราะหนโยบายในกระบวนการกําหนดนโยบายนั้น ผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดนโยบายจําเปนท่ีจะตองตัดสินใจบนพ้ืนฐานกรอบความคิด เชน ตัวแบบสถาบัน 
ตัวแบบชนชั้นนํา ตัวแบบดุลยภาพระหวางกลุม ตัวแบบเชิงระบบ ตัวแบบกระบวนการ ตัวแบบหลัการเหตุผล 
และตัวแบบเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวนใหสอดคลองกับบริบททางสังคม และความตองการของประชาชน
เปนหลัก ฉะนั้นแลวการศึกษาตัวแบบการกําหนดนโยบายเปนเพียงการศึกษาเพ่ือการวิเคราะหถึงรูปแบบ และ
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