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บทที่  8บทท  8
การกําหนดวัตถประสงคการกาหนดวตถุประสงค

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายควรแสดงถึง

ั  ี่ ั  ใ ป ิ ํ โผลลัพธทีคาดหวัง แตในความเปนจริง การกําหนดนโยบาย

สาธารณะมักหลีกเลี่ยงที่จะกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายที่

้ ้ชัดเจน จึงสรางปญหาในขั้นตอนตางๆไมวาจะเปนขั้นตอนการ

วิเคราะหทางเลือกของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการฏ

ประเมินผลนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



       เพื่อใหนโยบายสาธารณะเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อบรรลุ

ั ป  ี่ ั  ึ ํ โ ี่  ใ ป ็ วตถุประสงคทคาดหวง จงกาหนดนโยบายทควรเขาใจประเดนตางๆ

ดังตอไปนี้

ป  ป ใ ิ ีความเปนศูนยกลางของ

วัตถุประสงคของนโยบาย

ปญหาในการกําหนด

วัตถุประสงคของนโยบาย

วิธีการกําหนด

วัตถุประสงค

่
การจัดลําดับความสําคัญ

ขอควรคํานึงเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค

การจดลาดบความสาคญ

ของวัตถุประสงคของ

นโยบายนโยบาย

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



1. ความเปนศูนยกลางของของวัตถุประสงคของนโยบาย

1. การกําหนดวัตถุประสงคในกระบวนการนโยบาย

ขั้นตอนการกลั่นกรองประเด็นปญหา

ขั้นตอนการนิยามประเด็นปญหา

ขั้นตอนการพยากรณขนตอนการพยากรณ

ั้ ิ  ืขันตอนการวิเคราะหทางเลือก

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



1. ความเปนศนูยกลางของของวัตถุประสงคของนโยบาย

1. การกําหนดวัตถุประสงคในกระบวนการนโยบาย

ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติฏ

ขั้นตอนการปร เมินผลนโยบายขนตอนการประเมนผลนโยบาย

้ขั้นตอนการสืบตอและการยุตนิโยบาย

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



2. วัตถุประสงคเปนองคประกอบสําคัญ ของแนวทางบรหิาร

E.F. Harrison (1975) และ R. Albanese (1975)

แนวทางการบริหาร (managerialist approach) ที่เปนแนวหลัก

เหตุผลใหมมักกาํหนดขอสมมตฐิานเบื้องตนไวดังนีุ้ ฐ

ผูกําหนดนโยบายสามารถควบคุมสภาพแวดลอมตางไดมาก           

ี ี ใ ั ื ั ป มีเสรีภาพในการคัดเลือกวัตถุประสงค

บุคคล กลุมบุคคล และหนวยงานมักมีผลประโยชนและ

วัตถประสงคเฉพาะของตนเองวตถุประสงคเฉพาะของตนเอง

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



E.F. Harrison (1975) และ R. Albanese (1975)

แนวทางการบริหาร (managerialist approach) ที่เปนแนวหลัก

ใ  ั ํ  ิ ื้  ไ  ั ี้เหตุผลใหมมักกาํหนดขอสมมติฐานเบืองตนไวดังนี

ผูกําหนดนโยบายควรนําวัตถุประสงคเหลานั้น                              

ไปดําเนินการโดยไมมีบดิเบือน

ผูบริหารควรประเมินโครงการที่กําลังดําเนินการอยูู ู

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



C.E. Lindblom et al., 1979 อางใน Hog wood & Gunn, 1985:152

ผกําหนดนโยบายควบคมสภาพแวดลอมไดนอย มีเสรีภาพที่จํากัดในการู ุ

คัดเลือกวัตถุประสงคที่จะนาํมาดําเนนิการ

 ํ โ  ป ิ ัผูกําหนดนโยบายจะมุงตอบสนองปญหาเชิงรบั                                

มากกวาที่จะลงมือแกไขปญหาเชิงรกุ

โครงการจะไดรับการทบทวนใหมอีกครั้งเฉพาะเมื่อโครงไมสามารถ

ดําเนินการแกไขปญหาไดเทานั้น

การเปลี่ยนแปลงในวิธีการ/แนวทางการดําเนนิงานที่ใชอยูมักเปนแบบ

เปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละนอยมากกวาเปลี่ยนแปลงขนานใหญเปลยนแปลงทละเลกทละนอยมากกวาเปลยนแปลงขนานใหญ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



3.วัตถุประสงคเปนองคประกอบสําคัญในการปฏิรูปการบริหาร

การบริหารโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลักวัตถุเปนการบริหารที่อาศัยหลักเหตุผล 

การวางแผนรวมกันของฝายตาง ๆ จึงตองสนใจวัตถประสงคเปนหลัก  วัตถประสงคที่การวางแผนรวมกนของฝายตาง ๆ จงตองสนใจวตถุประสงคเปนหลก  วตถุประสงคท

กําหนดขึ้นขณะออกแบบองคการ  มีเปาหมายเพื่อนําวัตถุประสงคของนโยบายนั้นไป

ดําเนินการใหองคการมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดาเนนการใหองคการมความเปนอนหนงอนเดยวกน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



4. วัตถุประสงคเปนองคประกอบสําคัญในการวางแผน

กําหนดความตองการประเมินและวิเคราะหความตองการ                  กาหนดความตองการประเมนและวเคราะหความตองการ                  

ขององครวมทั้งปญหาใหม ๆ หรือที่กําลังเปลีย่นแปลงไปในองคการ

กําหนดวัตถประสงคที่พึง่ปรารถนาในลักษณะ                                  กาหนดวตถุประสงคทพงปรารถนาในลกษณะ                                  

ที่วัดไดเปนตัวเลข/เชิงปริมาณ

ิ ื  ํ ไป ํ โ โพิจารณาทางเลือกตาง ๆ และนําไปกําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

ขององคการใหวัตถุประสงคบรรลุสมัฤทธิผล

กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อวัตถุประสงคที่กําหนด

วัตถปร สงคการดําเนินงานตามนโยบาย/แผนการ/โครงการ โดยวตถุประสงคการดาเนนงานตามนโยบาย/แผนการ/โครงการ โดย

เปรียบเทยีบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวตั่งแตแรก

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



2. ปญหาในการกําหนดวัตถุประสงคของนโยบาย

Hogwood & Gunn, 1984: 155-157

ในการกําหนดวัตถุประสงคขององคกร มักไมมีความเหน็

พองตองกันในวิธีการกําหนดวัตถุประสงคุ

องคการไมมีวัตถประสงค ขณะที่สมาชิกขององคการมีองคการไมมวตถุประสงค ขณะทสมาชกขององคการม

วัตถุประสงคสวนตัว

วัตถุประสงคที่เปนทางการขององคการ และวัตถุประสงคที่

แทจริงขององคการจะแตกตางกัน

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



Hogwood & Gunn, 1984: 155-157

่

g ,

วัตถุประสงคขององคการทีเปนทางการ อาจมจีํานวนมาก

วัตถปุระสงคขององคการที่สมาชิกเห็นพองกัน อาจจะเปลี่ยนแปลง

ไป ื่  ป ี่ ป ไปไปตามกาลเวลาเมือสถานการณเปลียนแปลงไป

วัตถุประสงคขององคการมหีลายประเภท

•ระยะสั้น 

•ระยะกลาง 

•ระยะยาวดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



3. วิธีการกําหนดวัตถุประสงค

Hogwood & Gunn, 1984: 157-158

วัตถปุระสงควรมีลักษณะ ดังนี้

เฉพาะเจาะจงในลักษณะที่วัดไดเปนตัวเลข / เชิงปริมาณเฉพาะเจาะจงในลกษณะทวดไดเปนตวเลข / เชงปรมาณ

สอดคลองกับวัตถุประสงคอื่น ๆ และสัมพันธ

กันอยางเปนระบบหรือตามลําดับขั้นกนอยางเปนระบบหรอตามลาดบขน

เพื่อใหวัตถุประสงคระดับบุคคลสงเสริม / สนบัสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยงานและองคการ รวมเปนนโยบายได

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



4. ขอควรคํานึงเกีย่วกับวัตถุประสงค

1. นโยบายสามารถดําเนินการไปได มากนอยเพียงใด ?

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของนโยบาย อาจตองจัดทําเอกสารสรุป

สถานการณหรือรายงานผลการดําเนินการของนโยบายที่กําลังดําเนินการอยู เพื่อ

ทราบวาขณะนี้กิจกรรมของนโยบายตางๆ ดําเนินการไปได มากนอยเพียงใด

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



2. วัตถประสงคของนโยบายที่ตองการบรรลไดดําเนินงานไปไดเพียงใด ?2. วตถุประสงคของนโยบายทตองการบรรลุไดดาเนนงานไปไดเพยงใด ?

“การวิเคราะหความแตกตาง” (gap analysis) เปนผลเนื่องมาจากความไม

่ ่สอดคลองกัน ระหวางผลลัพธที่เปนสภาวะที่เปนจริงของการดําเนินงานตาม

นโยบายเปรียบเทียบกับสภาพที่พึงปรารถนาตามวัตถุประสงคของนโยบาย การ

้ ่วิเคราะหความแตกตางนี้เปนที่มาของการวิเคราะหสาเหตุของประเด็นปญหาและ

ระบุประเด็นปญหา เพื่อกําหนดนโยบายใหมๆ หรือปรับปรุงนโยบายเดิมเพื่อลด

้ความแตกตางหรือชองวางนั้น (Steiner & Miner, 1982)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



3. อุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายคืออะไร ?ุ ุ ุ

เมื่อทราบวาสถานการณเปนอยางไรแลว ขั้นตอนตอไปจําเปนตองทราบวาอะไร

่ ่ เปนอุปสรรคตอการบรรลุสิงทีพึงปรารถนา ในกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค 

ตองสามารถกําหนดอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่พึง

ปรารถนา

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



4. องคการ/นโยบาย-ตองการไดรับการสนับสนุนดานใด จากองคการอื่น ๆุ ๆ

สภาพแวดลอมที่สําคัญขององคการ ไดแก องคการอื่นๆ (Perrow,1970) 

สภาพแวดลอมนี้ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในวงการธุรกิจที่อยูในสภาพการณ

แขงขัน แตในภาครัฐความสัมพันธระหวางองคการและระหวางสถาบันในระดับ

ตางๆ ของรัฐเปนตัวกําหนดวา องคการหนึ่งๆ สามารถดําเนินการไปสูวัตถุประสงค

ขององคการ/นโยบายไดเพียงใด

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



5. องคการ/นโยบาย-ตองการไดรับการสนับสนุนดานใด จากฝายตาง ๆ ทีุ่ ๆ

เกี่ยวของในองคการ

องคการหนึ่งๆ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ซึ่งมีผลประโยชนและโลก

ทัศนที่แตกตางกัน ทําใหไมสามารถรวมตัวกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยาง

สมบูรณ การกําหนดวัตถุประสงคขององคการจึงทําไดยาก และเปนเรื่องที่ยากยิ่งที่

จะดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพุ ุ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



6. ผูบริหารจัดการวัตถุประสงคขององคการและนโยบาย/แผนงานที่มีมากไดอยางไร

 ตองระบุวัตถุประสงคหลัก (ultimate goal)

แยกวัตถุประสงคหลักออกจากวัตถุประสงครอง(proximate goal)ุ ุ (p g )

่แยกวัตถุประสงคเพื่อสังคมภายนอกองคกร

(transitive, externally oriented objective)

ั ป  ื่ ั ใ แยกวัตถปุระสงคเพือสังคมภายในองคกร

(reflexive, internally oriented objective)
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7. ผลลัพธที่ผูบริหารคิดวาเปนความสําเร็จของนโยบายคืออะไร

ผูบริหารเองตองดําเนินการอะไรบางเพื่อนโยบายสัมฤทธิผล

ทราบไดอยางไรวามีการดําเนินงานเหลานั้นแลว

อะไรคือตัวชี้วัดที่แสดงวานโยบายประสบความสําเร็จ

ผบริหารเองไดบอกกับผที่เกี่ยวของผูบรหารเองไดบอกกบผูทเกยวของ
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8. ตัวชีค้วามสําเร็จของนโยบายควรมีลักษณะที่วัดไดเปน
ตัวเลข/เชิงปริมาณหรือไมตวเลข/เชงปรมาณหรอไม

หลักการบริหารโดยยึดหลักวัตถุประสงคเนนมาตรฐานการดําเนินงาน หรือตัวบงชี้

วัดความสําเร็จที่มีลักษณะเชิงปริมาณหรือเปนจํานวนที่แจงนับได
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9. อะไรเปนสาเหตุที่สงผลใหนโยบายประสบความสําเร็จ

นโยบายใดๆ มักมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีเชิงเหตุผล โดยมีขอสมมติฐานเบื้องตนวา 

้ ้ถากิจกรรม X เกิดขึ้น ณ เวลาปจจุบัน ผลลัพธ Y จะเกิดขึ้นในเวลาตอมา ( Pressman & 

Wildavsky, 1973)
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10. อะไรเปนสิ่งที่ตองการดําเนินการ ถาวัตถุประสงคไมบรรลุสัมฤทธิผล

นโยบายควรตองถูกติดตามและประเมินผล เพื่อนําผลการดําเนินงานมา

ป ี ี ั ั ป  ิ่ ี่ ั ื่  ี้ ึ  โ ็เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค/สิงทีคาดหวัง เพือบงชีถึงความลมเหลวโดยเร็ว และ

จัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือวิธีการดําเนินงาน
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5. การจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคของนโยบาย

เกณฑที่ใชจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคของนโยบายแบงออกเปน 4 

ประเภทดังนี้ (Hog wood & Gunn, 1984: 166-170)( g , )

 ่

เกณฑภายใน (intrinsic criteria) 

เปนเกณฑทีนักวิชาชีพและนักการเมืองเปนผูตัดสินใจวาจะกําหนดนโยบาย

หนึ่งๆ หรือไม และประเด็นปญหาใดสมควรไดรับการแกไข ซึ่งจะนําไปสูการกําหนด

วัตถุประสงคของนโยบาย
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เกณฑความตองการ (demand)

นํามาใชจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคเมื่อมีความตองการผลิตภัณฑ/

บริการของผใชบริการ/ผรับบริการ และบคคลเหลานั้นมีความเต็มใจที่จะจายบรการของผูใชบรการ/ผูรบบรการ และบุคคลเหลานนมความเตมใจทจะจาย

คาบริการ สําหรับผลิตภัณฑ/บริการของนโยบาย

เกณฑผลไดสทุธิดานเศรษฐกิจหรือสังคม

ํ ป ป  ึ   ี่ ํ ใ  ป ี  ใ  ิ

ุ ฐ

(G. Line และ C. Wiseman ,1978)

ความจาเปนของผูปวย หมายถง สภาวการณททาใหผปูวยมความตองการใชบรการ
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หมายถึง สภาวการณที่บุคคลบางกลุมที่เกี่ยวของกับนโยบายกําหนดใหผูปวย

่ ไตองใชบริการทีจัดไวให

เกณฑที่ใชในการจัดลําดับความสําคัญของวัตถประสงคของนโยบายเกณฑทใชในการจดลาดบความสาคญของวตถุประสงคของนโยบาย

ตามความจําเปนอาจแบงเปน 4 เกณฑ ไดแก

ปริมาณปญหาที่มีมากกวาปญหาอื่นๆ

ความรุนแรงจากผลกระทบปญหา

ความเห็นอกเห็นใจที่มีตอผูไดรับผลกระทบจากปญหามากนอยเพียงใด

ปญหาและผูไดรับผลกระทบจากปญหาเกี่ยวของกับการเมือง
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เกณฑความจําเปน (need)

ความเห็นอก
ปญหาและผูไดรับ

ปริมาณปญหา

ที่มากกวา

ความรนุแรง

จากผลกระทบ

เห็นใจ ที่ไดรับ

ผลกระทบจาก

ผลกระทบจาก

ปญหาเกีย่วกับ

การเมืองแลวไดรับทมากกวา

ปญหาอื่น

จากผลกระทบ

ของปญหา

ผลกระทบจาก

ปญหามีมาก

 ี ใ

การเมองแลวไดรบ

การสนับสนุนจาก

ฝายการเมืองมาก
นอยเพียงใด

นอยเพียงใด
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