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What is public policy?



• What is public policy?

• James E. Anderson

• วิถีทางปฎิบัติท่ีประกอบด3วยตัวแสดงหลายตัวเพ่ือแก3ป<ญหา

• A purposive course of action followed by an actor or 

set of actors in dealing with a problem or matter of 
concern.



การศึกษานโยบายมีแนวการศึกษาสามอย1างคือ

1. หากรอบการมอง ข้ันตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะ

“……หาสาเหตุและผล ของการเกิดนโยบายสาธารณะ ……..”

การกาํหนดนโยบาย

การนํานโยบายไปปฏบิัติ

ผลกระทบนโยบาย

การประเมนินโยบาย



2. การพิจารณานโยบายรัฐในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

นโยบายการศึกษา

นโยบายสาธารณสุข

นโยบายสวัสดิการสังคม

นโยบายความมั่นคง

ฯลฯ



3. การวิเคราะหEนโยบายหรือนโยบายศาสตรE

• วิชานโยบายสาธารณะเปbนศาสตรdประยุกตdท่ีมีหลักเกณฑdแบบวิทยาศาสตรdเพ่ือ

ชfวยให3นักปฏิบัติมีเคร่ืองมือในการวิเคราะหd “กระบวนการนโยบาย”

………

เสนอเคร่ืองมือในการวิเคราะหdนโยบาย

เสนอหลักในการกำหนดเปkาหมายของนโยบาย

เสนอหลักในการทำนายผลของการเลือกนโยบายตfางๆ

เสนอหลักในการควบคุมและนำนโยบายไปปฏิบัติ

เสนอหลักในการประเมินผลนโยบาย
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Stage 1 Stage 2

Stage 3Stage 4Stage 5

ขั้นตอนและกระบวนการนโยบายสาธารณะ�

ก่อรูปนโยบาย�กำหนดปญหา*

เลือกนโยบาย*
นำนโยบายไปปฏิบัติ*ประเมินผลนโยบาย*

ขั้นตอนและกระบวนการนโยบายสาธารณะ



Problem identification and Agenda Formation

          Formulation!

             Adoption!

          Implementation !

             Evaluation!

	 	

การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ!

 การประเมินผล    !

การกำหนดประเด็นป<ญหา

การกfอตัวของนโยบาย

การรับนโยบาย

การนำนโยบายไปสูfการปฎิบัติ

การประเมินผลนโยบาย



Problem identification and Agenda Formation

          Formulation!

             Adoption!

          Implementation !

             Evaluation!

	 	

การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ!

 การประเมินผล    !

กระบวนการนโยบายสาธารณะ



รูปแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ

• Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn ได4เสนอกรอบการมอง
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) 

• คำวQา policy implementation หมายถึงการกระทำของข4าราชการ 

และประชาชนซึ่งมีผลเป̂นการสQงเสริมหรือขัดขวางความพยายามของรัฐ

ในการบรรลุเปdาหมายของนโยบายบางประการที่ถูกกำหนดไว4ลQวงหน4า



• นักวิชาการสfวนใหญfมีความเห็นวfาการนำนโยบายไปสูfการปฏิบัติเปbน        
กระบวนการ นั่นก็คือ มีความตfอเนื่องไมfหยุดนิ่ง มีข้ันตอนในการดำเนิน

กิจกรรมไมfใชfกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนช่ัวคร้ังช่ัวคราวแล3วก็เลือนหายไป ไมfใชf
กิจกรรมท่ีขยักขยfอนแตfเปbนกิจกรรมท่ีตfอเนื่องไปไมfหยุดยั้งแตfละข้ันตอนมี

ความสัมพันธdกันอยูfตลอดเวลา

รูปแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ



Policy Implementation Model

นโยบาย

มาตรฐาน
นโยบาย

ทรัพยากร
นโยบาย

การปฏิบัติตาม
นโยบาย

การติดต'อสื่อสาร

การบังคับ

ลักษณะหน'วยงานฝ9ายปฏิบัติ

สภาพเศรษฐกิจสังคม

สภาพการเมือง

จิตใจ
ของ

ผู8ปฏิบัติ



แนววิเคราะหEระบบการเมือง

Political System Approach

• เปbนการวิเคราะหdการเมืองแบบ Macro level analysis ซ่ึงสามารถใช3
วิเคราะหdการเมืองและนโยบายในท่ีตfางๆท่ัวโลกได3

• มุfงเน3นท่ีกระบวนการทางการเมืองและนโยบาย การทำหน3าท่ีตfางๆมากกวfา

ท่ีโครงสร3างและสถาบันทางการเมือง 

• สามารถเช่ือมโยงกระบวนการทางการเมืองและนโยบายกับกระบวนการทาง
สังคมและอื่นๆ



Political System Approach

• ระบบการเมืองหมายถึง ระบบของความสัมพันธdใดๆท่ีเก่ียวข3องกับการ
จัดสรรส่ิงท่ีมีคุณคfาตfางๆเพ่ือสังคมโดยมีอำนาจรองรับการบังคับให3ปฏิบัติ

ตาม

David Easton อธิบายวfาระบบการเมืองคือ

“The authoritative allocation of values (and resources) 

for a society.”



Political System Approach
• การจัดสรรส่ิงท่ีมีคุณค5าท้ังหลายในสังคม เช5น 

ชื่อเสียง เกียรติยศ อำนาจ และความม่ังค่ัง …. โดย

อำนาจท่ีชอบธรรม

• ส่ิงเหล5านี้ลHวนแลHวแต5มีอยู5อย5างจำกัด ในขณะท่ี

ความตHองการในการท่ีจะไดHรับส่ิงท่ีมีคุณค5าเหล5านี้

ของคนในระบบการเมืองมีอยู5อย5างหลากหลาย

• ดังนั้น จึงมีความจำเปNนตHองมีการ “จัดสรร” ส่ิงท่ีมี
คุณค5านั้นๆใหHบุคคลหรือกลุ5มบุคคลมีความพึงพอใจ

กับการจัดสรรมากท่ีสุดเพื่อขจัดความขัดแยHงอัน

อาจจะเกิดจากการแย5งชิง ...

• อำนาจท่ีจัดสรรนั้นมีความชอบธรรม



Political System Approach
• ระบบ (System) คืออะไร?

• ระบบเป?นโครงสรDางของความสัมพันธL ซึ่งทำ

หนDาท่ีอยูVภายใตDส่ิงแวดลDอม





•ในสังคมแต+ละสังคมจะมีระบบอยู+

หลายระบบ

•แต+ละระบบก็ทำหน;าที่ของระบบที่

แตกต+างกัน 

•ระบบที่ทำหน;าที่สำคัญที่สุดคือ

ระบบการเมืองหรือระบบนโยบาย



Political System

Economic System

Cultural System

Family System

Goal Attainment

Adaptation

Integration

Pattern 

Maintenance

FunctionsSocial System





นโยบายเป?นเรื่องของการโนGมนGาวจูงใจ

และการสรGางคำพูด ภาษาหรือบทสนทนาทางการเมือง

(Policy as Persuasion and Political Discourse)

The policy analyst is the producer 
of policy arguments, more similar 

to a lawyer--a specialist in legal 
arguments-than to an engineer or 

a scientist.



ทักษะท่ีสำคัญของนักวิเคราะหdนโยบายจึงมิใชf
เพียงแคfคณิตศาสตรdแตfเปbนเร่ืองการอภิปราย

ถกเถียง (argumentative) ………………………...

……. นักวิเคราะหdนโยบายต3องมีความสามารถใน
การสืบค3นและพิสูจนdข3อสมมุติฐาน สร3างหลักฐาน

และอธิบายให3หลักฐานมีความนfาเช่ือถือ เช่ือมโยง
เร่ืองราวตfางๆท่ีซับซ3อน ดึงข3อสรุปหรือข3อ

อภิปรายมาจากแหลfงข3อมูลหลายแหลfงและท่ี

สำคัญก็คือ ….. 

สามารถส่ือสารกับคนอื่นได3อยfางมีประสิทธิผล ..





องค$ประกอบสามอย.าง
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Johan Galtung
• ฐานทางทฤษฎีการจัดการความขัดแย6งของ Johan Galtung ปDจจัยท่ีเปGนความรุนแรง

ซJอนเร6นคือปDญหาเชิงโครงสร6างและปDญหาเชิงสัญลักษณU ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต6

ซ่ึงนำมาสูJตัวกระทำความรุนแรงอยJางเป^ดเผยคือขบวนการตJอสู6/กลุJมผู6กJอเหตุความ

รุนแรงและเจ6าหน6าท่ีของรัฐบางสJวนท่ีสร6างเงื่อนไขของความรุนแรง ทำให6เกิดความรุนแรง
เชิงกายภาพ

• ดังน้ัน วิธีการแก6ปDญหาคือกระบวนการสันติภาพและสันติสุขเพ่ือทำให6เกิดการพูดคุย
สันติสุข/สันติภาพซ่ึงเร่ิมในปd พ.ศ. 2556 ในอีกด6านหน่ึงคือกระบวนการสร6างสภาวะ

แวดล6อมท่ีเอื้อกับการสร6างสันติสุขอันได6แกJนโยบายการพัฒนาด6านตJางๆเพ่ือแก6ปDญหาเชิง
โครงสร6าง การพัฒนาท6องถิ่น พัฒนาทางเศรษฐกิจการศึกษาและโครงการแก6ปDญหาความ

ยากจนหรือการกระจายรายได6 การจัดทำแผนงานและงบประมาณ "ในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตรUทสอดคล6องตามกรอบยุทธศาสตรUชาติ" ก็คือการแก6ปDญหาเชิงโครงสร6าง
และสัญลักษณUตามแนวทางดังกลJาว




