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สภาพแวดลอมของนโยบายสาธารณะ11

1.สภาพแวดลอมภายในรัฐชาติที่มีการกําหนดนโยบายสาธารณะ

วัฒนธรรมทาง

การเมือง

สภาพแวดลอม

ดานเศรษฐกิจ

และสังคม
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11..สภาพแวดลอมภายในรฐัชาติที่มีการกําหนดนโยบายสาธารณะสภาพแวดลอมภายในรฐัชาติที่มีการกําหนดนโยบายสาธารณะ

วัฒนธรรมทาง

การเมืองการเมอง

วัฒนธรรมทางวัฒนธรรมทาง

การเมืองแบบคับแคบการเมืองแบบคับแคบ
(parochial political culture) วัฒนธรรมทางวัฒนธรรมทาง

การเมืองแบบไพรฟาการเมืองแบบไพรฟา

วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมที่ลาหลัง วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมที่ลาหลัง 

ประชาชนยึดมั่นในกฎธรรมชาติประชาชนยึดมั่นในกฎธรรมชาติ

การเมองแบบไพรฟาการเมองแบบไพรฟา

(subject political culture)ประชาชนยดมนในกฎธรรมชาตประชาชนยดมนในกฎธรรมชาต (subject political culture)

วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมที่เจรญิกาวหนามากกวาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมที่เจรญิกาวหนามากกวาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

คับแคบประชาชนมีความรูความเขาใจระบบการเมืองและกระบวนการทางการเมืองคับแคบประชาชนมีความรูความเขาใจระบบการเมืองและกระบวนการทางการเมือง
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11..สภาพแวดลอมภายในรฐัชาติที่มีการกําหนดนโยบายสาธารณะสภาพแวดลอมภายในรฐัชาติที่มีการกําหนดนโยบายสาธารณะ

วัฒนธรรมทาง

ืการเมือง

วัฒนธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง

แบบมีสวนรวมแบบมีสวนรวมแบบมสวนรวมแบบมสวนรวม

((participant political cultureparticipant political culture))((participant political cultureparticipant political culture))

วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมที่มีการพัฒนาทางการเมืองอยางมาก ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมที่มีการพัฒนาทางการเมืองอยางมาก ประชาชนมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมือง และเขาใจวาตนเปนสมาชิกของระบบการเมืองความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมือง และเขาใจวาตนเปนสมาชิกของระบบการเมือง
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11..สภาพแวดลอมภายในรฐัชาติที่มีการกําหนดนโยบายสาธารณะสภาพแวดลอมภายในรฐัชาติที่มีการกําหนดนโยบายสาธารณะ

สภาพแวดลอม

ดานเศรษฐกิจ

ั

่่

และสังคม

เปนองคประกอบที่ไมสามารถเปนองคประกอบที่ไมสามารถ

แยกออกจากกนัไดแยกออกจากกนัได

เศรษฐกิจและสังคมลวนมีเศรษฐกิจและสังคมลวนมี

อิทธิพลตอกิจกรรมดานการเมอืงอิทธิพลตอกิจกรรมดานการเมอืง

สรปสรป

การพิจารณาถึงระดับทรัพยากรการพิจารณาถึงระดับทรัพยากร ระดับการกระจายทรพัยากรทางระดับการกระจายทรพัยากรทาง

สรุปสรุป

ทางเศรษฐกิจมีสถานะ          ทางเศรษฐกิจมีสถานะ          

เปนมหเปนมหภาคภาค

เศรษฐกิจระหวางกลุมรายไดเศรษฐกิจระหวางกลุมรายได

ตางๆมีสถานะเปนจลภาคตางๆมีสถานะเปนจลภาคๆ ุๆ ุ
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22..สภาพแวดลอมภายนอกรัฐชาติที่มีการกําหนดนโยบายสาธารณะสภาพแวดลอมภายนอกรัฐชาติที่มีการกําหนดนโยบายสาธารณะ

เนนการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน ทําใหรัฐบาลของรัฐชาติตางๆ ได

สญเสียความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายภายในรัฐชาติสูญเสยความเปนอสระในการกาหนดนโยบายภายในรฐชาต

เชน ธนาคารโลกธนาคารโลกเชน

องคกรการคาโลก องคกรการคาโลก องคกรการคาโลก องคกรการคาโลก 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารพัฒนาเอเชีย ((ADBADB))  (( ))
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รัฐในฐานะผูกําหนดนโยบายสาธารณะ22

ฝาย นิติบัญญัติ บรหิาร ตุลาการ

สถาบันที่ใชอํานาจ รัฐสภา รัฐบาลและ ศาสนาและกระทรวงสถาบนทใชอานาจ รฐสภา รฐบาลและ

คณะรัฐมนตรี

ศาสนาและกระทรวง

ยุติธรรม

หนาที่ของสถาบัน ตรากฎหมายพจิารณา

งบประมาณและ

นํากฎหมายมาบังคับ

ใชและออกกฎหมาย

ตีความตัวบท

กฎหมายและ

ตรวจสอบการทํางาน

ของรฐับาล

ฎ

บางสวนทีม่ีความ 

สําคัญนอยกวาฝายนิติ

ฎ

รัฐธรรมนูญ รวมกับ

ตัดสินพิพากษาคดีฐ ญ

บัญญัติ
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สถาบันที่กําหนดนโยบายอยางเปนทางการสถาบันที่กําหนดนโยบายอยางเปนทางการ

สถาบันนิติบัญญัติ 
รัฐสภา

รัฐบาลและคณะรฐัมนตรี

สถาบันบริหาร 

สถาบันตุลาการ
ศาล
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รัฐชาติเขามาแทรกแซงกิจกรรมเฉพาะที่สําคัญ 3 ดาน

การจัดบริการในฐานะรัฐสวัสดิการ

เชน การศึกษา สาธารณสุข การจัดหางาน ที่พักอาศัยและการกําหนดรายไดขั้นต่ํา

การเขามากําหนดระเบียบกฎเกณฑดานเศรษฐกิจการเขามากาหนดระเบยบกฎเกณฑดานเศรษฐกจ

รวมทั้งอํานวยความสะดวกดานการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการใหเงินอุดหนุนและ

ยกเวนภาษี เขามารวมดําเนินกิจการอุตสาหกรรมบางประเภท

รัฐชาติเขามากําหนดระเบียบกฎเกณฑ

่ ่เพือจํากัดขอบเขตของผลกระทบทีมีตอพฤติกรรมของปจเจกบุคคล

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ33

รัฐสภา

นอกจาก สถาบันนติบิัญญัติ 

รัฐบาลและคณะรฐัมนตรี

ศาล

สถาบันตลุาการ
สถาบันบริหาร 

ผมีสวนรวมอยางเปนทางการในการกําหนดนโยบายผมีสวนรวมอยางเปนทางการในการกําหนดนโยบายผูมสวนรวมอยางเปนทางการในการกาหนดนโยบายผูมสวนรวมอยางเปนทางการในการกาหนดนโยบาย
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ผูมีสวนรวมอยางไมเปนทางการในการกําหนดนโยบายผูมีสวนรวมอยางไมเปนทางการในการกําหนดนโยบาย

กลุมผลประโยชน

พรรคการเมือง

ประชาชนทั่วไป

ซึ่งไมมีอํานาจหนาที่ตามรฐัธรรมนญในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย

ประชาชนทวไป

ฐ ูญ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนของการกําหนดนโยบายสาธารณะ44

การกลั่นกรอง

ป ็ ป

การนิยาม

ประเด็น
การกอตัว

ของประเด็น

ปญหา

การ

พยากรณ

ประเด็นปญหา
ปญหา

ปญหา พยากรณ

การสืบตอ

และการยุติ

การกําหนด

วัตถปุระสงค

การ การ

การนํา

นโยบายไป

การ

ประเมินผล

นโยบาย

การ

วิเคราะห

ทางเลือกนโยบายไป

ปฏิบัติดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)


