
นโยบายสาธารณะ ( Public Policy)

PA 2101

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒนุ ุ

 ั คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมมหาวทยาลยราชภฎเชยงใหม



บทที่  1บทท  1
แนวคิดเบือ้งตนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแนวคดเบองตนเกยวกบนโยบายสาธารณะ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ความหมายของนโยบายสาธารณะ

่ ืในมิติทีเปนกิจกรรมหรอืการกระทําของรัฐบาล
มิติที่1

ในมิติที่เปนแนวทางเลือกสําหรบั                     

ั ิ ใ ั
มิติที่2

การตัดสินใจของรัฐบาล
มตท2

ในมิติที่เปนแนวทางในการกระทาํของรัฐบาลมิติที่3

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ในมิติที่เปนกิจกรรมหรอืการกระทําของรัฐบาลมิติที่1

การแจกแจงคุณคาตางๆอยางถูกตองตามกฎหมายใหแกสังคมโดยสวนรวม 

บุคคลและองคการที่สามารถใชอํานาจดังกลาวไดอยางถูกตองตามกฎหมาย

David Easton David Easton David Easton David Easton 

((คค..ศศ..19531953//พพ..ศศ..24962496))

James AndersonJames Andersonแนวทางการกระทําของรัฐที่มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับเรื่อง

่ ่ ่ ่ ((คค..ศศ..19701970//พพ..ศศ..25132513))ใดเรื่องหนึ่ง นโยบายอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎหมาย การ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ในมิติที่เปนกิจกรรมหรอืการกระทําของรัฐบาลมิติที่1

่ ่ ่ ่ ่ ่เปนเรืองทีเกียวของกับสิงทีรัฐบาลจะตองทํา เหตุผลทีตองกระทํา

เชนนั้น และสิ่งที่เปนความแตกตางที่รัฐบาลไดกระทํา

Thomas  DyeThomas  Dye

((คค..ศศ..19841984//พพ..ศศ..25272527))

Louis KoenigLouis Koenigกิจกรรมที่รัฐบาลกระทําหรือไมกระทบ ซึ่งมีผลกระทบตอความกินดี

 ี ป ึ่ โ ี ื้ โ ((คค..ศศ..19861986//พพ..ศศ..25292529))อยูดีของประชาชน ซึงนโยบายสาธารณะมีเนอหาและผลของนโยบาย

ที่ตามมาในการกําหนดชีวิตและอนาคตของประชาชน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ในมิติที่เปนกิจกรรมหรอืการกระทําของรัฐบาลมิติที่1

่กิจกรรมเกียวกับบริการสาธารณะดานตางๆ เชน การศึกษา 

สวัสดิการ การคมนาคมและขนสง เปนตน

Ira SharkanskyIra Sharkansky ิ ั้  ี  ั ั ํ ั  ใIra SharkanskyIra Sharkansky

((คค..ศศ..19701970//พพ..ศศ..25132513))
กิจกรรมนันตองมีกฎขอบังคับสําหรับบุคคลและหนวยงานในการ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน วินัยของทหาร และตํารวจ

กิจกรรมนั้นเกี่ยวของกับการควบคุมกระบวนการกําหนดนโยบาย หรือ           

่ ่การกระทําทางการเมืองอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอราง

กฎหมายตอรัฐสภา    การแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ในมิติที่เปนแนวทางเลือกสําหรบัการตัดสินใจของรัฐบาลมิติที่2

้ ่ ่การตัดสนิใจขันตนทีจะกําหนดแนวทางกวางๆ เพือนําไปเปนแนวทางของ

การปฏิบัติงานตางๆใหเปนไปอยางถูกตองและบรรลุวัตถุประสงค

William  GreenwoodWilliam  Greenwood

((คค..ศศ..19651965//พพ..ศศ.).)

Heinz Heinz EulauEulau และ และ เปนการตัดสินใจที่แนนอน มีลักษณะของการกระทําที่ไมเปลี่ยนแปลงและกระทํา Heinz Heinz EulauEulau และ และ 

Kenneth PrewittKenneth Prewitt

((คค..ศศ..19731973//พพ..ศศ.).)

เปนการตดสนใจทแนนอน มลกษณะของการกระทาทไมเปลยนแปลงและกระทา

ซ้ําๆ การดําเนินการเปนระยะยาว ในระบอบประชาธิปไตย  เปนการตัดสินใจดวย

บุคคลและกลุมบุคคล จึงตองมีผูเกี่ยวของจํานวนมากที่คอยผลักดัน ((คค..ศศ..19731973//พพ..ศศ.).)ุ ุ ุ ู

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ในมิติที่เปนแนวทางเลือกสําหรบัการตัดสินใจของรัฐบาลมิติที่2

Lynton CaldwellLynton Caldwell

((คค ศศ 19701970//พพ ศศ 25132513))

บรรดาการตัดสินใจอยางสัมฤทธิผลที่เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่สงัคม

((คค..ศศ..19701970//พพ..ศศ..25132513))

ฤ ๆ

อนุญาตหรือหามมิใหกระทําการ อาจออกมาในรูปคําแถลงการณ  

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือคําพิพากษา เปนตน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ในมิติที่เปนแนวทางในการกระทาํของรัฐบาลมิติที่3

หลักการแผนงาน หรือแนวทางการกระทําตาง

Charles Charles JacopJacop

((คค..ศศ..19661966//พพ..ศศ.).)

Harold Harold LasswellLasswell และ และ 
ื โ ี่ไ  ํ ึ้ ั ป 

Abraham KaplanAbraham Kaplan

((คค..ศศ..19701970//พพ..ศศ.).)

แผนหรือโครงการทีไดกําหนดขนึอันประกอบดวย 

เปาหมายปลายทาง คุณคา และการปฏิบัติตางๆ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ในมิติที่เปนแนวทางในการกระทาํของรัฐบาลมิติที่3

ิ ั ิ ั ทินพันธ นาคะตะทินพันธ นาคะตะ

((คค..ศศ..19731973//พพ..ศศ.).)

โครงการทีร่ัฐบาลบัญญัติขึ้นเปนแนวทางสําหรับการ

ปฏิบัติในการจัดสรรคณุคาตางๆ ใหแกสังคม

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



 โ ป โ ปกลาวโดยสรุปกลาวโดยสรุป
อาจพิจารณาเปน 2 แนวทางดังนี้

ความหมายที่
                               กิจกรรม/การกระทําของรัฐบาลและมิติการ   

ื ั ิ ใ ั

ความหมายที่แคบความหมายที่แคบ

แคบ
เลือกตัดสินใจของรัฐบาล

ความหมายที่กวางความหมายที่กวาง

่

แนวทางในการกระทําของรฐับาล  ที่รัฐบาลไดทําการตดัสินใจเลือก

่ ้ ้

ความหมายทกวางความหมายทกวาง

ความหมายที่

กวาง

และกําหนดไวลวงหนา เพือ่ชี้นําใหมีกิจกรรม/การกระทําตางๆ เกิดขึ้น 

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยมีการวางแผน การจดัโครงการ วิธีการ

ิ  ํ ิบรหาร และกระบวนการดาเนนงาน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



คือ แนวทาง ตัดสินใจเลือกคอ แนวทาง ตดสนใจเลอก

กิจกรรมของรัฐบาลกจกรรมของรฐบาล

เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ

การกําหนดนโยบายหนึ่ง ๆ ขึ้นมา จึงเปนสิ่งที่มีคณคา ๆ  ส ณุ

และประโยชนตอฝายตาง ๆ ดังนี้

ฝายรัฐบาลฝายรัฐบาล

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขาราชการขาราชการพลเรือนพลเรือน

ฝ ปฝ ปฝายประชาชนฝายประชาชน

สําหรับผูที่ศึกษานโยบายสาธารณะหนึ่งๆสําหรับผูที่ศึกษานโยบายสาธารณะหนึ่งๆ



พัฒนาการของการศึกษาสาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1950-1969)

เนนการศึกษาการตัดสินใจของรัฐบาลทีม่ีประสิทธิภาพและการเนนการศึกษาการตัดสินใจของรัฐบาลทีม่ีประสิทธิภาพและการ

นําเอาองคความร มาใชปรับปรงวิธีการทํางานนําเอาองคความร มาใชปรับปรงวิธีการทํางานนาเอาองคความรู มาใชปรบปรุงวธการทางานนาเอาองคความรู มาใชปรบปรุงวธการทางาน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ระยะขยายตัว (ค.ศ.1970-ปจจุบัน)

่่นักทฤษฎีไดเสนอแนะทฤษฎีและเทคนิคการบรหิารงาน เนนเพื่อนํานักทฤษฎีไดเสนอแนะทฤษฎีและเทคนิคการบรหิารงาน เนนเพื่อนํา

ความรูที่ไดไปใชแกปญหาสังคมนําความรูวิทยาการใหม ๆ ดานวิจัยความรูที่ไดไปใชแกปญหาสังคมนําความรูวิทยาการใหม ๆ ดานวิจัย

ปฏิบัติการตามคาดคะเนผลการแกไขปญหาปฏิบัติการตามคาดคะเนผลการแกไขปญหา

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขอบขายของการศึกษาสาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ํ โ ึ่ ั ี ั ป  ื่

รัฐศาสตรรัฐศาสตร

การกําหนดนโยบายหนงึ ๆ  ยังมีวัตถุประสงคเพือ

สนับสนุนนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลหรอื

 ัความอยูรอดของรัฐบาล

นิติศาสตรนิติศาสตร

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายมหาชน 

เปนกฎเกณฑที่รัฐบาลใชบริหารประเทศและเปนกฎเกณฑทรฐบาลใชบรหารประเทศและ

แนวทางปฏิบัติหนวยงานของรัฐและกิจกรรม

เกี่ยวกับสาธารณะเกยวกบสาธารณะ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขอบขายของการศึกษาสาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ิ  ึ ป ป โ  ํ ั 

เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร

การวิ เคราะหจึงเปนประโยชนมากสําหรับผู

กําหนดนโยบายที่จะใชทรัพยากรที่มีจํากัดใน

ิ ื โ ักิจการสาธารณะหรือโครงการของรัฐ

จิตวิทยาจิตวิทยา

การประชาสัมพันธหนวยงานของรัฐ ทําให

ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลไดอยางไรประชาชนเชอมนรฐบาลไดอยางไร

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขอบขายของการศึกษาสาขาวิชานโยบายสาธารณะ

โ ี่ ั ั  ํ ั ั

สังคมวิทยา สังคมวิทยา --  มานุษยวิทยามานุษยวิทยา

นโยบายเกียวกับสังคม ตองนําหลักฐานทางสังคม

วิทยา – มานุษยวิทยามาประกอบอธิบายวา ทําไม

 ึ ี ิ  ั้มนุษยจึงมีพฤติกรรมเชนนัน

ปรชัญาปรชัญา

การกําหนดนโยบายสาธารณะและนํานโยบาย

ไปปฏิบัติตองสอดคลองกับอดมการณและ วิถี

ญญ

ไปปฏบตตองสอดคลองกบอุดมการณและ วถ

ชีวิตของประชาชน เชนความเสมอภาค/ ความ

เปนธรรมเปนธรรม

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขอบขายของการศึกษาสาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ใ  ิ ิ ป ื่ ื ใ ิ ป

สถิติสถิติ

ใชสถิติ เปนเครืองมือในการวิ เคราะหปญหา

ทางการบริหาร การวินิจฉัย สั่งการ การตัดสินใจ

ี่ ทีถูกตองเหมาะสม

รัฐรัฐประศาสนประศาสนศาสตรศาสตร

การบริหารของหนวยงานของรัฐ ก็เปนไปเพื่อ

บรรลวัตถประสงคของนโยบาย ของหนวยงาน

ฐฐ

บรรลุวตถุประสงคของนโยบาย ของหนวยงาน

หรือรัฐบาล เรียกวา นโยบายสาธารณะ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ

แนวพรรณนานโยบาย (descriptive approach)( p pp )

มีวัตถประสงคเพื่อทราบวานโยบายถกกําหนดมาอยางไรชวยใหเกิดมวตถปุระสงคเพอทราบวานโยบายถูกกาหนดมาอยางไรชวยใหเกด

ความรูเกี่ยวกับตัวนโยบายสาธารณะ โดยไดรับอิทธิพลจากวิธี

ึ  ิ  ั การศึกษาดานพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ประเดน็การศึกษาของแนวทางนี้ประกอบดวย 4 หัวขอคือ

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา เจตนารมณ ลักษณะ  และการศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา เจตนารมณ ลักษณะ  และการเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระ ศกษาเกยวกบความเปนมา เจตนารมณ ลกษณะ  และการศกษาเกยวกบความเปนมา เจตนารมณ ลกษณะ  และการ

ดําเนินงานของนโยบายใดนโยบายหนึ่งดําเนินงานของนโยบายใดนโยบายหนึ่ง
ของตัวนโยบายของตัวนโยบาย

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน / / วิธีการกําหนดนโยบายหนึ่งๆ ตัวแสดงวิธีการกําหนดนโยบายหนึ่งๆ ตัวแสดง//ตัวกระทําตัวกระทํา

่ ่ ้่ ่ ้

กระบวนการกระบวนการ

นโยบายนโยบาย
การการ//ผูซึ่งเกี่ยวของในแตละขั้นตอน ฯลฯผูซึ่งเกี่ยวของในแตละขั้นตอน ฯลฯ

นโยบายนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ประเดน็การศึกษาของแนวทางนี้ประกอบดวย 4 หัวขอคือประเดนการศกษาของแนวทางนประกอบดวย 4 หวขอคอ

การอธิบายถงึความสัมพันธเชิงเหตผลระหวางปจจัยที่เกี่ยวกับการการอธิบายถงึความสัมพันธเชิงเหตผลระหวางปจจัยที่เกี่ยวกับการ
ปจจัยทีเ่ปนตัวกําหนดปจจัยทีเ่ปนตัวกําหนด

โ ิโ ิ การอธบายถงความสมพนธเชงเหตผุลระหวางปจจยทเกยวกบการการอธบายถงความสมพนธเชงเหตผุลระหวางปจจยทเกยวกบการ

กําหนดนโยบายสาธารณะกําหนดนโยบายสาธารณะ
นโยบายและผลผลิต    นโยบายและผลผลิต    

ของนโยบายของนโยบาย

การอธิบายผลลัพธที่เกิดจากการดําเนนินโยบาย พิจารณาจากการอธิบายผลลัพธที่เกิดจากการดําเนนินโยบาย พิจารณาจาก

ป ิ ิ ป ิ ิ ใ  ั ิ ใ ื  ิ โป ิ ิ ป ิ ิ ใ  ั ิ ใ ื  ิ โ

ผลลัพธ และผลลัพธ และ//

หรือผลกระทบหรือผลกระทบ
ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ มาใชตัดสินใจสืบตอและยุตินโยบายประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ มาใชตัดสินใจสืบตอและยุตินโยบายของตัวนโยบายของตัวนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



จากประเดน็การศึกษาทั้ง 4 ขางตน อาจจัดกลุมประเดน็ุ

การศึกษาไดเปน 2 แนวทางใหญ ๆ ดังนี้

แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ

  ((public policy public policy –– making processmaking process))

แนวทางเกี่ยวกับสาเหตและผลกระทบของนโยบายสาธารณะแนวทางเกี่ยวกับสาเหตและผลกระทบของนโยบายสาธารณะแนวทางเกยวกบสาเหตุและผลกระทบของนโยบายสาธารณะแนวทางเกยวกบสาเหตุและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ

  ((public policy public policy –– making processmaking process))

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ

 (public policy – making process)

เนื้อหาสาระของตัวนโยบาย และกระบวนการนโยบายขอสมมติฐาน

เบื้องตนของแนวทางนี้คือ กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะเบองตนของแนวทางนคอ กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ

เปนเรื่องของกระบวนการทางการเมือง หรือการใชคานิยม 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การกอตัวของนโยบาย การกําหนดนโยบาย

การนํานโยบายไป

ปฏิบัติ

การประเมินผล

นโยบาย

การสืบตอหรือการยุติ

นโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะๆ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 11 การกอตัวของนโยบายขนตอนท ขนตอนท 11 การกอตวของนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะๆ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 22 การกําหนดนโยบายขนตอนท ขนตอนท 22 การกาหนดนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะๆ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 33 การนํานโยบายไปปฏิบัติขนตอนท ขนตอนท 33 การนานโยบายไปปฏบต

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะๆ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 44 การประเมินผลนโยบายขนตอนท ขนตอนท 44 การประเมนผลนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะๆ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 55 การสืบตอหรือการยตินโยบายขนตอนท ขนตอนท 55 การสบตอหรอการยุตนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ

 (public policy – making process)

ไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดทฤษฎีระบบ ซึ่งประกอบดวยไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดทฤษฎีระบบ ซึ่งประกอบดวยไดรบอทธพลจากแนวความคดทฤษฎระบบ ซงประกอบดวยไดรบอทธพลจากแนวความคดทฤษฎระบบ ซงประกอบดวย

ประเด็นการศึกษา ประเด็นการศึกษา 22  หัวขอจากที่กลาวมาขางตนคือ ปจจัยที่เปนหัวขอจากที่กลาวมาขางตนคือ ปจจัยที่เปน

โ โ โ โ ตัวกําหนดนโยบายและผลผลิตของนโยบาย และผลลัพธและตัวกําหนดนโยบายและผลผลิตของนโยบาย และผลลัพธและ//

หรือผลกระทบของตัวนโยบายหรือผลกระทบของตัวนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ปจจัยที่เปนตัวกําหนดนโยบายและผลผลติ/ผลลัพธของนโยบายปจจยทเปนตวกาหนดนโยบายและผลผลต/ผลลพธของนโยบาย

ปจจัยสภาพแวดลอมปจจัยสภาพแวดลอม

ปจจัยนําเขา/ขอเรยีกรอง

เกี่ยวกับตัวนโยบาย

กระบวนการทาง

การเมืองการบริหาร

ปจจัยนําออก/ผลผลิต

ของกระบวนการทาง
ผลผลิต/

ผลลัพธของ
การเมืองคือตัวนโยบาย นโยบาย

ขอมูลปอนกลับขอมูลปอนกลับ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ

มีวัตถปุระสงคเพื่อทราบวานโยบายควรจะถูกกําหนดอยางไรชวยใหุ ู

เกิดความรูในตัวนโยบายสาธารณะ

แนวทางการศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อ

ใหขอมูลสารสนเทศสาํหรับการตัดสินใจแกผูกําหนดนโยบาย1

ใหการสนับสนนุโยบาย โดยใชเทคนิควิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ2

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



นโยบายศาสตรนโยบายศาสตร

11. . แนวทางการศึกษาเชิงพรรคนาหรือ แนวทางการศึกษาเชิงพรรคนาหรือ 

แนวนโยบายศึกษาหรือแนวตัวแบบแนวนโยบายศึกษาหรือแนวตัวแบบ

22. . แนวทางการศึกษาเชิงเสนอแนะหรือแนวทางการศึกษาเชิงเสนอแนะหรือ

แนวการวิเคราะหนโยบายแนวการวิเคราะหนโยบาย

   เนื้อหาสาระ             กระบวนการ           ตัวกําหนดนโยบาย                 ผลลัพธ และ/หรือ

ของตัวนโยบาย              นโยบาย           กับผลผลิตของนโยบาย               ผลกระทบของ

                                                                                                                       ตัวนโยบาย

                                                               สารสนเทศสําหรับ                   หลักเหตุผลเพือ่

                                                                ตัดสินใจกําหนด                      ใหการสนับสนุน

                                                                     นโยบาย                                      นโยบาย                                                                                                                       ตวนโยบาย                                                                     นโยบาย                                      นโยบาย

                 1.  กระบวนการ                           2.  สาเหตุและผลกระทบ

                      กําหนดนโยบาย                                  ของนโยบาย

ความรูเกี่ยวกับตัวนโยบายความรูเกี่ยวกับตัวนโยบาย

และกระบวนการนโยบายและกระบวนการนโยบาย

ความรูในกระบวนการนโยบายความรูในกระบวนการนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)


