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ี่ 1บทท 1
ิ ื้  ี ่ ั โแนวคิดเบืองตนเกียวกับนโยบายสาธารณะ



นโยบายสาธารณะ คือสิ่งที่รัฐบาล

ื ํ ื ไ  ํ  
โธมัส อาร ดาย (Dye, 1984) 

เลอกจะกระทาหรอไมกระทา 

whatever governments choose whatever governments choose 

to do or not to do

whatever governments choose 

to do or not to do

Activities of various government or 

government or organization made up

กิจกรรมที่กระทําโดยรัฐบาลรวมทั้งขอกําหนด  และกจกรรมทกระทาโดยรฐบาลรวมทงขอกาหนด  และ

ระเบียบในการควบคุม และกํากับการดําเนินกิจกรรมของ

ปจเจกบุคคลและนิติบุคคล เปนกิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาล

ไอรา  ชารแคนสกี้ (Ira Sharkansky, 1970) 

ุ ุ

หรือองคกรของรัฐจัดทําขึ้น
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( y, )



ื โ ี่ ึ้
ฮาโรลด ลาสเวลส และ อับบลาฮัม แคปแลน

แผนหรือโครงการทีกําหนดขึนอัน

รวมถึง เปาหมาย สิ่งที่มีคุณคา และ

ป ิ ิ แนวการปฏิบัติตางๆ

a projected program of goals, 

values and practicesเดวิส อีสตัน (Easton  1953) pp

การจัดสรรคุณคาและผลประโยชน

เดวส อสตน (Easton, 1953)

ตางๆ อยางเปนทางการ

authoritative allocation of values
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เจมส  อี แอนเดอรสัน (James E. Anderson,1994)

เปนการกระทําบางอยางที่มีการวางวัตถุประสงคเพื่อ

แกไขปญหาหรือเกี่ยวของกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยแกไขปญหาหรอเกยวของกบเรองหนงเรองใด โดย

จะมีการนําไปปฏิบัติโดยบุคคลหรือกลุมบุคคล

a purposive course of action followed by an actor or set 

of actors in dealing with a problem or matter of concern

ลินตัน คอลดเวลล (linton Caldwell, 1970)

บรรดาการตัดสินใจอยางสัมฤทธิผลที่เกี่ยวกับกิจกรรมตาง

Decision making with respect to achievement events
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คารล ฟรีดรชี (Carl Friedrich, 1963)

ขอเสนอสําหรับแนวทางการดําเนินงาน 

ของบุคคล กลุมบุคคล หรือรฐับาลุ ุ ุ ฐ

Proposals for operational guidance. Leads to Proposals for operational guidance. Leads to 

target one or sure enough

Series of actions intended to be  In ชารลส โอ โจนส (Ch l  O  J  1963) Series of actions intended to be. In 

order to achieve the ultimate goal

ชารลส โอ โจนส (Charles O. Jones, 1963)

ชุดของการกระทําที่ไดตั้งใจไว เพื่อใหบรรลุ

ป   ํ  ไปเปาหมายสุดทายบางอยาง และจําตองรวมไป

ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอันเปนผลลัพธจากความตั้งใจ
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โรเบิรต แอล ไลนเบอรี่ (Robert L. Lineberry, 1981)

การกระทําตาง ๆ ของรัฐบาลเพื่อตอบสนอง

 ป ็ ื ปตอประเด็นทางการเมืองบางประการ

th   f ti  th  t t k  i  the course of action the government takes in 

response to some political issue

เปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล รวมทั้งฐ

กิจกรรมที่ผานมาในอดีต กิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยู

ในปจจุบัน และกิจกรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2533,3)
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อมร  รกัษาสัตย (2518,18)

มีองคประกอบ  3  ประการคือ 

(1) การกําหนดเปาหมายของสิ่งที่ตองการกระทํา 

ํ ใ (2) การกําหนดแนวทางใหมๆ และ 

(3) การกําหนดการสนับสนุนตางๆ 
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แนวทางกวางๆ เพื่อเปนหนทางชี้นําใหมี

ึ้ ้ ้ ื่ 
กุลธน  ธนาพงศธร(2535,9)

การกระทําตางๆ เกิดขึนตามมา ทังนีเพือให

บรรลุถึงเปาหมาย  หรือวัตถุประสงคที่

ไ  ่กําหนดไวนันเอง

่ ้ ่นโยบายที่ถูกกําหนดขึ้นโดยรัฐบาลซึ่งอาจจะ

เปนองคกรหรือตัวบุคคลที่มีอํ านาจหนาที่

้โดยตรงตามกฎหมายภายใตระบบการเมืองนั้นๆ
ทศพร ศริิสมัพนัธ(2539, 4)
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ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ (2540,10)

แนวทางปฏิบัติของรัฐบาลซึ่งกําหนดวัตถุประสงค

แนนอนเพื่อแกปญหาในปจจุบัน เพื่อปองกันหรือญ ุ

หลีกเลี่ยงปญหาในอนาคต 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลที่ได

ตัดสินใจเลือกแนวทางวาจะกระทํา หรอืไมกระทํา

มาเปนกรอบในการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลเพื่อ

่ ้แกไขปญหาตางๆ ทีเกิดขึนในสังคม
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ลักษณะของนโยบายที่ดี

นโยบายสาธารณะตองมีความชัดเจน 

นโยบายสาธารณะตองสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน

สภาพแวดลอม และความตองการ

นโยบายสาธารณะตองสนองเจตนารมณของฝายนิติบญัญัติไดดี 

ี ป ี่  ัมีเปาหมายทีเดนชัด

นโยบายสาธารณะตองคํานึงถงึผลประโยชนสาธารณะ
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ลักษณะของนโยบายที่ดี (ตอ)

นโยบายที่ดีจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร 

นโยบายที่ดีจะตองมีการดําเนินงานโดยการกําหนดกลวธิี และนโยบายทดจะตองมการดาเนนงานโดยการกาหนดกลวธ และ

จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมแกการดาํเนินงาน 

นโยบายที่ดีจะตองสอดคลองกบัปจจัยภายนอกองคกร นโยบายทดจะตองสอดคลองกบปจจยภายนอกองคกร 

นโยบายที่ดีควรกําหนดขึ้นเพื่อสนอง 

หรือสงผลประโยชนใหกับบุคคลโดยสวนรวม ุ
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ลักษณะของนโยบายที่ดี (ตอ)

นโยบายที่ดีจะตองเปนถอยคํา หรือ

ขอความที่กะทดัรัดใชภาษาที่เขาใจงาย 

่นโยบายที่ดีจะตองมีขอบเขต และระยะเวลาในการใช 

นโยบายที่ดีจะตองเปนศนยประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ นโยบายทดจะตองเปนศูนยประชาสมพนธของหนวยงานตางๆ 

นโยบายที่ดีจะตองกําหนดขึ้นโดยใหคลุมไป

ถึงสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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องคประกอบของนโยบายสาธารณะ

มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีความสอดคลอง

และสงเสริมซึ่งกัน 

เปนแนวทางปฏิบัติกวางๆ ของรัฐบาลโดยที่รฐับาลไดตัดสินใจ 

ื่ ใ  ี ํ ื เพือใหมีการกระทํา หรืองดเวน

มีความเปนไปไดในการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ 
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องคประกอบของนโยบายสาธารณะ (ตอ)

เปนกิจกรรมทีช่อบดวยกฎหมาย หรือเปนเอสารที่มีผลทาง

กฎหมาย 

เปนทางเลือกที่รัฐบาลจะกระทํา ฐ

นโยบายสาธารณะนั้นจะตองมีการประกาศนโยบายสาธารณะนนจะตองมการประกาศ

ใหประชาชนทั่วไปไดรับรูโดยทั่วกัน 
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ประเภทของนโยบายสาธารณะประเภทของนโยบายสาธารณะ

การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตาม

วัตถประสงคของนโยบายวตถุประสงคของนโยบาย

การจําแนกประเภทของนโยบายตามลักษณะการจาแนกประเภทของนโยบายตามลกษณะ

กิจกรรมหรือภารกิจสําคัญของรัฐบาล
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ประเภทของนโยบายสาธารณะ (ตอ)ประเภทของนโยบายสาธารณะ (ตอ)

การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตาม
วัตถประสงคของนโยบายวตถุประสงคของนโยบาย

นโยบายเพื่อควบคุมหรือบังคับประชาชนุ

 (Regulative Policy) 

นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร

(Distributive Policy)
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ประเภทของนโยบายสาธารณะ (ตอ)

ํ ป โ

( )

การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตาม
วัตถุประสงคของนโยบาย

นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม

 (Re distributive Policy)  (Re – distributive Policy) 

นโยบายเพื่อการระดมทนในการพัฒนาประเทศ ุ

(Capital Policy)

นโยบายดานจริยธรรม (Ethic Policy) 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ประเภทของนโยบายสาธารณะ (ตอ)( )

การจําแนกประเภทของนโยบายตามลักษณะกิจกรรม
ื ิ ํ ั ัหรือภารกจสําคญของรฐบาล

ไดจําแนกประเภทนโยบายสาธารณะของสหรัฐอเมริกาฐ

ออกเปน 12 ประเภท คือ

นโยบายปองกันประเทศ

นโยบายตางประเทศ
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ประเภทของนโยบายสาธารณะ (ตอ)( )

การจําแนกประเภทของนโยบายตามลักษณะกิจกรรม
ื ิ ํ ั ัหรือภารกจสําคญของรฐบาล

นโยบายการศึกษา

นโยบายสวัสดิการ

นโยบายการรักษาความสงบภายใน
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ประเภทของนโยบายสาธารณะ (ตอ)( )

การจําแนกประเภทของนโยบายตามลักษณะกิจกรรม
ื ิ ํ ั ัหรือภารกจสําคญของรฐบาล

นโยบายทางหลวง

นโยบายภาษีอากร

นโยบายเคหะ สงเคราะห
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ประเภทของนโยบายสาธารณะ (ตอ)

ํ ป โ ั ิ

( )

การจําแนกประเภทของนโยบายตามลกษณะกจกรรม
หรือภารกิจสําคัญของรัฐบาล

นโยบายประกันสาธารณสุข

นโยบายสาธารณสุข

นโยบายพัฒนาชุมชนเมือง

นโยบายทางเศรษฐกิจ
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ความสนใจตอการศึกษานโยบายสาธารณะในปจจุบนัุ
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