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ดร. จไรรัตน  จลจักรวัฒนดร. จุไรรตน  จุลจกรวฒน

คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม



ี่ 3บทท 3
โกระบวนการนโยบายสาธารณะ



การกอตัวของนโยบายสาธารณะ คือ การสรางประเด็น

ปญหาในเชิงนโยบายสาธารณะหรือเปนการทําใหปญหา

สาธารณะอันหนึ่งอันใดถกบรรจเขาวาระและไดรับความสนใจสาธารณะอนหนงอนใดถูกบรรจุเขาวาระและไดรบความสนใจ

จากผูกําหนดนโยบาย (agenda setting)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



1.  ขั้นตอนการกอตัวของนโยบาย (Policy formation)

2. ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการกอตัวของ

โนโยบายสาธารณะ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)
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ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปญหา

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การเสนอนโยบาย
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ปญหา คือ สภาพการณหรือสถานการณที่สงผลกอใหเกิด

 ื ไ  ึ ใ ั้ โ โ  

ปญหา คือ สภาพการณหรือสถานการณที่สงผลกอใหเกิด

 ื ไ  ึ ใ ั้ โ โ  ความตองการหรือความไมพึงพอใจทังโดยตรงและโดยออมแก

บุคคลตางๆ เชน ความอดยาก ความยากจน การจราจรติดขัด น้ํา

ความตองการหรือความไมพึงพอใจทังโดยตรงและโดยออมแก

บุคคลตางๆ เชน ความอดยาก ความยากจน การจราจรติดขัด น้ํา

ทวม และสิ่งแวดลอมเปนพิษ เปนตนทวม และสิ่งแวดลอมเปนพิษ เปนตน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ประเดน็ที่สําคัญเกี่ยวกับการกอตัว

ของนโยบายสาธารณะ
ปญหาการคมนาคม
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ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปญหาตางๆ กอเกิดนโยบาย

ปญหาเรือ่งคาครองชีพ

ปญหายาเสพติดปญหายาเสพตด

ปญหาความยากจน และ

การศึกษา
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ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ั้ ั  ี้ ิ ึ้ ปการตงวาระดงกลาวนอาจจะเกดขนจากสาเหตุบางประการ

 ืกลาวคอ

ผกําหนดนโยบายเขามาสกัดกั้นเรื่องดังกลาวไว อาจจะเปนเพราะผูกาหนดนโยบายเขามาสกดกนเรองดงกลาวไว อาจจะเปนเพราะ

ป โ  ืขัดกับผลประโยชนทางการเมือง

ป ื่ ี่    ไเปนเรองทีคอนขางจะออนไหว

ไมตองการใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบไมตองการใหประชาชนทวไปไดรบทราบ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ั้ ั  ี้ ิ ึ้ ปการตงวาระดงกลาวนอาจจะเกดขนจากสาเหตุบางประการ

ตอ

ขาราชการประจําจัดการดึงเรื่อง หรือถอนประเด็นบางอยางออกไปขาราชการประจาจดการดงเรอง หรอถอนประเดนบางอยางออกไป

ไ   ใ  ืไมตองการใหเกิดผลกระทบทางการเมือง

ขัดตอผลประโยชนของตน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ั้ ั  ี้ ิ ึ้ ปการตงวาระดงกลาวนอาจจะเกดขนจากสาเหตุบางประการ

ตอ

เกิดจากความลําเอียงของระบบการเมืองเองเกดจากความลาเอยงของระบบการเมองเอง

ป ็ ป  ี่ ี ืตอบสนองประเด็นปญหาของกลุมทมีีอิทธิพลทางการเมือง

มากกวาผลประโยชนของประชาชนโดย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วิธีการกําหนดนโยบายสาธารณะวธการกาหนดนโยบายสาธารณะ

การวิเคราะหขอเสนอ

การพิจารณาตัดสินใจอนุมัติ

ขอเสนอแปลงเปนนโยบาย ตามกฎหมาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ิ   ี การวิเคราะหอยางมีเหตุผลครบถวน 

(rational approach) 

แบบประเพณีนยิมหรือแบบรวบรัด แบบประเพณนยมหรอแบบรวบรด 

(synoptic approach)

การประนีประนอมระหวางกลุมตางๆ การปรับตัวเขา

หากัน (mutual adjustment)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การแสวงหาฉันทานมัติ (consensus seeking)การแสวงหาฉนทานุมต (consensus seeking)

การเปลีย่นแปลงแบบคอยเปนคอยไป 

(instrumentalism)(instrumentalism)
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การแปลงนโยบายไปสการปฏิบัติการแปลงนโยบายไปสูการปฏบต

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปจจัยสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางประสบความ ปจจยสาคญในการนานโยบายไปปฏบตอยางประสบความ 

สําเร็จนั้นสามารถสรุปไดดังนี้

ป  โ ป ิ ั ิเปาหมายตางๆ ของนโยบาย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ

จะตองมีการกาํหนดอยางแนชัด 

นโยบายที่ถูกกาํหนดขึ้นมานั้นตองตั้งอยูบนหลักเหตุผล 

โครงสรางการดาํเนินงานจะตองถูกกําหนดขึน้มา

ใ  ื้  ็ใหเอืออาํนวยตอความสําเร็จ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปจจัยสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางประสบปจจยสาคญในการนานโยบายไปปฏบตอยางประสบ

ความสําเร็จนั้นสามารถสรุปไดดังนี้

บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติการตองมีความพรอมในการทํางาน 

นโยบายที่จะปฏิบัติตามนั้นตองการแรงสนับสนนจากภายนอกนโยบายทจะปฏบตตามนนตองการแรงสนบสนุนจากภายนอก

่  ่การเปลียนแปลงในสภาพการณทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีทีแปร

ผันตามกาลเวลาตองไมรุนแรงพอที่จะมากระทบตอการปฏิบัติงาน
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ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ความจําเปนในการประเมินผลนโยบาย

ื่ ป  ั  ํ ิเพอเปนการสรางความยอมรบดานมาตรฐานของการดาเนนงาน

ตามนโยบายตางๆดังจะเห็นไดจากการที่สถาบันตางๆ 

เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และสัมฤทธิผลของู ฤ

การใชจายเงินแผนดินตามแผนงาน โครงงานตางๆ ตอทางรัฐสภา 

เพื่อเปนการใหขอมลูที่ถูกขอจากผูกําหนดนโยบาย ซึ่งอาจจะนําไป 

ใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย และวางแผนตอไป
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ความจําเปนในการประเมินผลนโยบาย

ื่ ํ ั ิ ใ  โ ั ิ ใ ใ ิ โ เพอทาการตดสนใจ โดยเฉพาะการตดสนใจในเชงนโยบายวาควร

จะทําการตอเนื่องการขยายหรือสิ้นสุดตัวนโยบายนั้นหรือไมอยางไร

เพื่อทําการพัฒนาตัวนโยบาย ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานตางๆ ฏ ๆ

่ ่เพื่อเรียนรูถึงผลกระทบตางๆ ที่มิไดคาดคิดเอาไว โดยเฉพาะผลเสีย

ขางเคียงของนโยบายที่เกิดขึ้นตอชุมชนและสังคมสวนรวม ุ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปญหาอปสรรคในการประเมนิผลนโยบายญ ุ ส

ั    ี่ไ  ั ป ิ     กลววาขอมูลบางอยางทไดรบจากการประเมนผล เชนจุดบกพรอง 

ตางๆ ของการปฏิบัติงานตางๆ 

คิดวาการประเมินผลเปนสิ่งที่ไมจําเปน และไมมปีระโยชน 

เกิดการตอตานการประเมินผลจากบุคคลฝายตางๆ เนื่องจากอาจทํา

ใหเกิดความเสียหาย หากผลปรากฏวานโยบายนั้นไมบรรลผลใหเกดความเสยหาย หากผลปรากฏวานโยบายนนไมบรรลุผล
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รปแบบในการประเมินผลนโยบายู

การกํากับติดตามนโยบาย (policy monitoring) 

การกํากับติดตามการใชประโยชนทรัพยากร การกากบตดตามการใชประโยชนทรพยากร 

(input monitoring)

การกํากับติดตามการดําเนินกิจกรรม    

(activity process monitoring)

การกํากับติดตามผลผลิต (output monitoring)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



รปแบบในการประเมินผลนโยบายู

การวัดประสิทธิภาพ (efficiency measurement)

คํานวณในรปของตนทนตอหนวย คานวณในรูปของตนทุนตอหนวย 

(cost per unit of output) 

การวัดผลิตผล (productivity)

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน (standard)
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ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เกิดการตอตานจากประชาชนและกลุม

ผลประโยชนที่เคยไดรับผลตอบแทน
เกิดจากความรูสึกเสียดายที่ไดมีการ

ไป 
บางประการจากนโยบายที่มีอยูเดิม

ลงทุนแรงไปมากพอสมควรแลว

ความยากลําบากในการสิ้นสดนโยบายความยากลาบากในการสนสุดนโยบาย

ขอจํากัดดานกฎหมาย โดยเฉพาะการ

ยกเลิกพระราชบัญญัติอันเปนที่มาของ เกิดจากการขัดผลประโยชนทางญญ

บางนโยบายตองผานกระบวนการทาง

รัฐสภาที่ยงยากและใชเวลานาน 

การเมือง 
รฐสภาทยุงยากและใชเวลานาน 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

สภาพปญหา    เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพปญหา    

ความตองการ
มีความคิดริเริ่มใหม

เกิดขึ้น 

เกดการเปลยนแปลง

ในระดับของ

เปลี่ยนแปลงไป 
เกดขน 

ทรัพยากร 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย (ตอ)

มีกระแสการ รปแบบตางๆ ของมกระแสการ

เรียกรองใหมจาก

รูปแบบตางๆ ของ

การทดแทนและ

ประชาชนเกิดขึ้น สิ้นสุดนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การทดแทนและสิ้นสดนโยบายอาจจะปรากฏในลกัษณะการทดแทนและสนสดุนโยบายอาจจะปรากฏในลกษณะ

ที่แตกตางกนัออกไป ดังนี้

การปรับเปลีย่นบทบาทหนาที่ของรัฐ 

การยุบเลิกหนวยงานหรือตัดทอนงบประมาณ 

การสิ้นสุดหรือทดแทนนโยบายโดยเดด็ขาด 

การสิ้นสุดหรือทดแทนบางแผนงานและโครงการ 
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