
นโยบายสาธารณะ

PA 2101

ดร. จไรรัตน  จลจักรวัฒนดร. จุไรรตน  จุลจกรวฒน

คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม



ี่ 4บทท 4
ํ โการกําหนดนโยบาย



ความหมายความหมาย

ของการกําหนดของการกาหนด

นโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การกําหนดนโยบาย (P li   F l ti )  การกาหนดนโยบาย (Policy  Formulation)  

หมายถึงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหมายถงขนตอนหนงของกระบวนนโยบายทเกยวของกบการพฒนา

วิธีการที่เกี่ยวของ ตรงประเด็น และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในการแกไขปญหา

ิ โ ี่ ิ ึ้เชิงนโยบายทีเกิดขึน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขอสังเกตที่เกี่ยวของ

กับการกําหนดนโยบาย  

ื2  ประการ คือ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ในการกําหนดนโยบายบอยครั้งที่ผูกําหนดนโยบาย

ั ิ ใ ี่ ไ  ไ ั ป ี่ ิ ึ้จะตัดสินใจทีจะไมทําอะไรกับปญหาทีเกิดขึน

ใ ิ  ื   ใ ั้ในการวเคราะหทางเลอก จะพบวาในบางครงแนว

ทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดอาจไมถูกเลือกโดยผู

กําหนดนโยบาย 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



กระบวนการกําหนด

โนโยบายสาธารณะ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เปนขั้นตอนที่รัฐบาลหรือองคกรใดๆ ก็ตามที่มีอํานาจ

่หนาที่ในการกําหนดนโยบาย  ไดทําการตัดสินใจประการใด

ประการหนึ่ง สําหรับแกไขปญหาที่สังคมกําลังเผชิญอยู หรือการญ ญ ู

ปองกันไม ใหปญหาเกิดขึ้นรวมถึงการมุ งหวังที่ จะสร าง

สภาพการณที่พึงประสงคขึ้นในสังคมสภาพการณทพงประสงคขนในสงคม

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการประเมินผล 

(agenda evaluation)(agenda evaluation)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการประเมินผล 

(agenda evaluation)
วาระการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

(agenda evaluation)
(agenda implementation)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการประเมินผล 

(agenda evaluation)
วาระการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

ั ิ โ  (agenda evaluation)
(agenda implementation)วาระการอนมุตนโยบาย 

(agenda adoption)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการประเมินผล 

(agenda evaluation)
วาระการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

ั ิ โ  (agenda evaluation)
(agenda implementation)วาระการอนมุตนโยบาย 

(agenda adoption)วาระการพิจาณานโยบาย 

(agenda formulation)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการประเมินผล 

(agenda evaluation)
วาระการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

ั ิ โ  (agenda evaluation)
(agenda implementation)วาระการอนมุตนโยบาย 

(agenda adoption)วาระการพิจาณานโยบาย วาระการกอตัวหรือการนําเสนอ
(agenda formulation)ปญหาเขาสูการพิจารณา 

(agenda setting)(agenda setting)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการกอตัวหรือการนําเสนอปญหาเขาสูการพิจารณา ญ ู

(agenda setting)

น้ําทวม

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการกอตัวหรือการนําเสนอปญหาเขาสูการพิจารณา ญ ู

(agenda setting)

ขอทาน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการกอตัวหรือการนําเสนอปญหาเขาสูการพิจารณา ญ ู

(agenda setting)

ยาเสพติดยาเสพตด

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการกอตัวหรือการนําเสนอปญหาเขาสการพิจารณา ญ ู ณ  

(agenda setting)

ปญหาสังคม

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการพิจาณานโยบาย 

(agenda formulation)

โ ใการเสนอนโยบายใน

รัฐสภา

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการพิจาณานโยบาย 

(agenda formulation)

การเสนอนโยบายโดย

การหาเสียงการหาเสยง

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการพิจาณานโยบาย 

(agenda formulation)

การเสนอนโยบายโดย

การหาเสียงการหาเสยง

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการพิจาณานโยบาย 

(agenda formulation)

การเสนอนโยบายโดย

การหาเสียงการหาเสยง

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการพิจาณานโยบาย 

(agenda formulation)

การเสนอนโยบายโดย

การหาเสียงการหาเสยง

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการพิจาณานโยบาย 

(agenda formulation)

การเสนอนโยบายโดย

การหาเสียงการหาเสยง

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการพิจาณานโยบาย 

(agenda formulation)

การทําประชาพิจารณ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการอนมตันิโยบายวาระการอนมุตนโยบาย

(agenda adoption)

การเสนอนโยบายโดย

การหาเสียงการหาเสยง

ีการลงคะแนนเสยงจาก

ประชาชน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการนํานโยบายไปสการปฏิบัติ (agenda implementation)วาระการนานโยบายไปสูการปฏบต (agenda implementation)

นโยบายกูยืมเงินเพื่อการศึกษา

นโยบายเรียนฟรี15 ป

นโยบายเรียนฟรี15 ป

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค

นโยบาย ประกันสังคมนโยบาย ประกนสงคม

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วาระการประเมินผล (agenda evaluation)วาระการประเมนผล (agenda evaluation)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การกอตัวของปญหา (problem formulation) 

ถือเปนพืน้ฐานที่สําคัญของกระบวนการนโยบายในทุกๆ เรื่องปญหา

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ตามความหมายในเชงินโยบาย

หมายถึงสภาพที่กอใหเกิดความ

ตองการ (need) 

เรื่องปญหา ความขาดแคลน 

(deprivation) ซึ่งสงผลใหมีการเสาะ
(problem) แสวงหาแนวทางแกไข 

โดยการแสวงหาแนว 

้
ความไมพอใจ 

(di ti f ti )

ทางนี้อาจจะทําโดยผู

ประสบปญหาเอง(James E. Anderson,1984) 

ั  (dissatisfaction)ตัวอยาง

ปญหาไดแก

้ปญหาหนี้สินเกษตรกร 

ซึ่งเปนปญหาทีม่ักจะเกดิจาก

่ความขาดแคลนที่ดินทํากิน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปญหาเหลานี้จะตกญ

อยูภายใตเงื่อนไขที่

สําคญั 4 ประการ 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปญหาตามความหมายเชิงนโยบาย จะตองเปนปญหาที่กระตุนให
เกิดการเสาะแสวงหาแนวทางแกไขจากประชาชนเกดการเสาะแสวงหาแนวทางแกไขจากประชาชน

ปญหาในบางครั้งจะมกีารมองเหน็ความสําคัญโดยประชาชนกลุม
อื่น หรอืแมแตกลมผที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายโดยตรงอน หรอแมแตกลุมผูทมบทบาทในการกาหนดนโยบายโดยตรง

การมองปญหาทีเ่กิดขึ้นจะมีความแตกตางระหวางมุมมองของกลุม
ตางๆ ตางๆ 

การนิยามปญหาจะแตกตางกันไปตามชวงเวลา 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปเตอร (Peters. B.G.,1986 คิงดอน (John W., 1984)

สวนหนึ่ งของปญหาที่

เหมาะสมจะได รับการ

หั ว ข อ ห รื อ ป ญ ห า ที่

ขาราชการและกลมบคคลเหมาะสมจะไดรบการ

แกไขโดยรัฐบาล  และมี

ความหมายมากพอที่จะ

ขาราชการและกลุมบุคคล

ที่มีความสัมพันธใกลชิด

กั บข า ร า ชก า รก า ร ใหความหมายมากพอทจะ

ดึงดูดความสนใจจากผู

โ

กบข า ร าชก า รก า ร ให

ความสมใจอยางจริงจัง

ใ  ึ่กําหนดนโยบาย ในชวงระยะเวลาหนึง

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



คอบ รอส และรอส 

(Roger Cobb  Jennie-Keith Ross  and Marc Howard Ross  1976)(Roger Cobb, Jennie-Keith Ross, and Marc Howard Ross, 1976)

้ ่กระบวนการหรือขั้นตอนที่ความตองการ หรือปญหา

ของกลุมตางๆถูกแปรสภาพไปสูขอเสนอแนะหรือุ ๆ ู ู

ประเด็นทางนโยบาย ในการดําเนินการตองมีการตอสู

แขงขันกันเพื่อดึงดดความสนใจจากขาราชการหรือแขงขนกนเพอดงดูดความสนใจจากขาราชการหรอ

หนวยงานของรัฐบาล

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปญหาเชิงนโยบายของสังคมโดยทั่วไป

่ปญหาเชิงนโยบายทีเปนทางการ

กลุมผลประโยชน

ผูนํา

สถาบันของรัฐ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปญหาทีเ่กิดขึ้นนั้นสอดคลองกับผลประโยชนของกลุมญ ุ

อํานาจของกลุม
สถานภาพทาง
สังคมของกลม

จํานวนของบุคคล
ในกลมสงคมของกลุม ในกลมุ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปญหานั้นสอดคลองกับนโยบายเนนหนักของผูนําทาง
การเมืองที่ใชในการหาเสียงการเมองทใชในการหาเสยง

ปญหาการปฏิรูป
การเมือง

ปญหาวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกจิ

ปญหายาเสพตดิ
การเมอง ทางเศรษฐกจ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ผลกระทบของปญหาโดยเนนถึงผลกระทบของ

ปญหาวากระทบกับประชาชนกลมไหนปญหาวากระทบกบประชาชนกลุมไหน

 ึ ั ป ิ โ ี่ ิ ึ้ ความคลายคลึงกับปญหาเชิงนโยบายทเีคยเกิดขึนแลว

ปญหาทีเ่ปนผลตอเนื่องจากโครงการอื่น

ปญหาทีเ่กี่ยวของกับคานิยมหรอืสถาบันทางสังคม

่ที่ประชาชนยึดถือ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ป ีไ่  ไ ไ โปญหาทไีมสามารถแกไขไดโดยเอกชน

ความพรอมทางดานเทคโนโลยีที่จะแกไขปญหา

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ไดรบัการตระเตรียมจากหลายฝายไดแก

ผูกําหนดนโยบายที่เปนทางการ

ี่ ึ ืทีปรึกษาทางการเมือง

กลมผลประโยชนกลุมผลประโยชน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การจัดระเบียบวาระและเปดใหมกีาร
อภิปรายอภปราย

การสํารวจสถานการณ

กําหนดทางเลอืก

การกําหนดแนวทางการกระทํา หรือการกาหนดแนวทางการกระทา หรอ
กจิกรรมของแตละทางเลอืก
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กําหนดทางเลอืก

อุปสรรคและโอกาสของนโยบาย

ขอสมมติฐานที่จะใชเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย

ความขัดแยงหรือเห็นดวยกับนโยบายที่จะกําหนดขึ้น

รูปแบบของพฤติกรรมทั่วไปที่จะกําหนดขึ้น ที่จะมีผลกระทบตอและจะไดรับผลกระทบจากนโยบายนัน้

มิติทางดานเวลา

ขอบเขตของนโยบาย
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การกําหนดแนวทางการกระทํา หรือกจิกรรมของแตละทางเลอืก

นําวัตถุประสงคที่ไดจากการระบุปญหา

จัดทําแนวทางและมาตรการในการดําเนินการสอดคลองกับประเภทของปญหาญ

กําหนดหนวยงานที่จะรับผิดชอบดําเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กําหนดขึ้น
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ื บคุคลหรือกลุม

บคคลที่มีบทบาทในบคุคลทมบทบาทใน

การกําหนดนโยบาย
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บุคคลหรือกลุมบคุคลตามความเห็นของปเตอร

กลุมขาราชการ

กลุมคณะที่ปรึกษา

กลุมผลประโยชน

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
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บุคคลหรือกลุมบคุคลตามความเห็นของโจนส และแม็ธเธส

บุคคลหรือกลุมบุคคลในหนวยงานภาครัฐ

ผบริหารหนวยงานผูบรหารหนวยงาน

ขาราชการ

 ี่ป ึกลุมทีปรึกษา
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บุคคลหรือกลุมบคุคลตามความเห็นของโจนส และแม็ธเธส

บุคคลหรือกลุมบุคคลในหนวยงานภาครัฐ

สถาบันหรอืสํานักวิจัย

สถาบันนิติบญัญัติ
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บุคคลหรือกลุมบคุคลตามความเห็นของโจนส และแม็ธเธส

บุคคลหรือกลุมบุคคลนอกหนวยงานภาครัฐ

กลุมผลประโยชนและ

สมาคมธุรกจิ

กลุมลูกคา

สมาคมเอกชน
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บุคคลหรือกลุมบคุคลตามความเห็นของโจนส และแม็ธเธส

บุคคลหรือกลุมบุคคลนอกหนวยงานภาครัฐ

พรรคการเมือง

สื่อมวลชน
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