
นโยบาย (Policy) 

รองศาสตราจารยบุญเดิม พันรอบ 

นโยบายคือการวางแผนทํากิจกรรมอยางรอบคอบเพ่ือ
นําไปสูการตัดสินใจ และเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ
อยางมีเหตุผล นโยบายอาจใชกับองคกรภาครัฐระดับมหภาค 
หรือองคกรเอกชนระดับจุลภาค หรืออาจใชกับกลุมคนหรือ
ระดับบุคคล นโยบายแตกตางกับกฎ (Rule) หรือกฎหมาย
(Law) ซ่ึงเปนบรรทัดฐาน (Norm) โดยเฉพาะอยางย่ิง
กฎหมายเปนบรรทัดฐานที่สามารถหามหรือบังคับใหคนใน
สังคมแสดงพฤติกรรม เชน กฎหมายเกี่ยวกับภาษี นโยบาย
บทบาทความสําคัญสําหรับเปนขอเสนอหรือแนะนําใหแสดง
กิจกรรมตอเปาหมายหรือผลที่สามารถบรรลุและประสบ
ความสําเร็จได การศึกษานโยบายหมายถึงการเสนอ
กระบวนการตัดสินใจในองคการ รวมทั้งกําหนดทางเลือก 
เชน โครงการ การลําดับความสําคัญโครงการ การเลือก
ผลกระทบของกระบวนการ นโยบายอาจมีความหมายเปน
เร่ืองการเมือง การจัดการ การเงิน กลไกการบริหารที่จัดทํา
ขึ้นใหบรรลุเปาหมาย  
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นโยบายหรือการศึกษานโยบาย(  policy study)อาจหมายถึง
กระบวนการตัดสินใจที่สําคัญขององคการ รวมทั้งการ
กําหนดทางเลือกที่แตกตางกัน  เชน โปรแกรม การลําดับ
ทางเลือก หรือเลือกโปรแกรมตาง ๆ ตามพื้นฐานที่ไดรับ
ผลกระทบ นโยบายมักเขาใจวาเปนเร่ืองการเมือง การจัดการ 
การเงิน และกลไกการบริหารจัดการตามเปาหมายที่มีอยู 

 

นโยบายเร่ิมที่สิ่งแวดลอมที่เปนอยู ความรวมมือในองคการ 
แนวปฏิบัติ ขอแนะนําและการปฏิบัติ  ขอกําหนด แลว
นํามาสรางเปนนโยบาย 
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การสรางนโยบายตองเร่ิมตนที่ 1. กําหนดประเด็น 2. กําหนด
ผลที่จะไดรับ 3. กําหนดส่ิงที่มีอยู 4. การศึกษาวิจัย 5.การ
พัฒนาทางเลือก 6.ขอเสนอแนะ หาการตัดสินใจ 7. การ
สื่อสาร และ 8. ประเมินคุณภาพ 
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นโยบายเกิดจากความตองการขององคการ เชน เปาหมาย
ธุรกิจ และการวางแผนดานทรัพยากรมนุษย นโยบายอาจเกิด
จากเปาหมายของบุคคล การวางแผนชีวิตหรืออาชีพดวยการ
พัฒนาตามแผนท่ีวางไว  การดําเนินตามนโยบาย ระบบและ
การปฏิบัติ การนําเขามาใชในองคการ คือการบรรจุแตงต้ัง 
การประเมินและการคัดเลือก ปฐมนิเทศและการขัดเกลาทาง
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สังคม  การดําเนินการภายในองคการประกอบดวยการ
ประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาวิชาชีพ การ
เปลี่ยนตําแหนงภายใน การเลื่อนและลดตําแหนง การให
ความรูและการฝกอบรม การนําออกไปจากองคการ การ
สิ้นสุดการจางงาน การออกจากตําแหนงและปลดเกษียณ จะ
มีสวนเกี่ยวของกับสถาบันสังคม เชน กฎระเบียบรัฐบาล 
ตัวแทนภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา สหภาพแรงงาน คุณคา
ทางสังคมและนโยบายสาธารณะ 

 

การสรางนโยบายเริ่มดวยการกําหนดประเด็นเร่ืองและบริบท
สิ่งแวดลอม กําหนดปจจัยเสี่ยงและผลประโยชน กําหนดและ
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วิเคราะหทางเลือก เลือกยุทธศาสตร กําหนดวิธีการ
ยุทธศาสตร  ทบทวนและประเมินผล 

 

นโยบายประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนคือ ประการแรก
การสรางนโยบาย ประกอบดวยการกําหนดนโยบาย  การ
อธิบายนโยบาย  ประการที่สอง ความเขาใจหรือการทํา
นโยบายใหเปนจริง ประกอบดวยเครื่องมือหรือวิธีการทําตาม
นโยบายและการเผยแพรนโยบาย ประการที่สามการเรียนรู
นโยบายประกอบดวยการประเมินผลนโยบายและการตั้ง
ขอสังเกตนโยบาย 
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นโยบายมีความสัมพันธกับยุทธศาสตร กลยุทธและการ
ปฏิบัติการ กลาวคือยุทธศาสตรสวนที่เปนสารสนเทศ
ยุทธศาสตรเปนคําถามในประเด็นวาทําไมจึงมีการกําหนด
นโยบาย  กลยุทธเปนสิ่งที่ตองทําในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดการ สวนการปฏิบัติการในประเด็นเกี่ยวกับขอมูลการ
บันทึกปฏิบัติการดานการจัดการเปนวิธีการดําเนินงาน 



 8

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายมีความสัมพันธกับองคประกอบที่สําคัญ เชน 
เอกสารที่เกี่ยวของหรือเอกสารของหนวยงานทองถ่ินตาง ๆ 
การแนะแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติ นโยบายและการออก
กฎหมายหรือนิติบัญญัติ 
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การออกกฎหมายหรือนิติบัญญัติคือกฎหมายที่ออกโดย
รัฐสภาหรือตัวแทนของรัฐสภา เชน ผูวาราชการในสภา 
นโยบายอิสระเปนเคาโครงรางที่รัฐบาลหรือหนวยงานสราง
ขึ้นตามแผนกิจกรรม มีเปาหมายเฉพาะชวงเวลา การแนะ
แนวทางเพื่อทําใหเกิดแผนปฏิบัติการตามเปาหมาย 

 

บุคคลหรือองคการเปนผูแทนสังคม ผูใชทรัพยากรธรรมชาติ 
ผูดําเนินการตามเปาหมาย มีศักยภาพและทบทวนนโยบาย 
ทําหนาที่ผลักดันนโยบาย นโยบายจะกําหนดขอบเขตและ
อธิบายรายละเอียดตาง ๆ นโยบายเปนการอนุญาตและขอ
ผูกพัน 
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วงจรนโยบาย (Policy cycle)  

 

 

  วงจรนโนบายประกอบดวยการสรางนโนบายโดยมี
องคประกอบที่สําคัญคือ ประการแรก การกําหนดเหตุผล
(Rationale) สําหรับการสรางนโยบายใหม มีความจําเปน
อยางไร ความโปรงใสการกําหนดนโยบายใหม โดยเฉพาะ
ดานตนทุนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ประการที่สอง 
เปาหมายหรือวัตถุประสงค (Objectives) ถามาเหตุผลที่จะ
กําหนดเปาหมายใหมก็ตองเสนอนโยบายหรือโครงการใหม 
เสนอประเด็นเกี่ยวกับผลท่ีจะไดรับ ผลงานหรือเปาหมาย
ใหม ประการที่สาม การประเมินคา (Appraisal )ทางเลือก
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ของนโยบายตองประเมินคาการพัฒนาการแกปญหาเกี่ยวกับ
คุณคาดานการเงิน เพื่อเขาใจเปาหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
รัฐบาลที่เกี่ยวกับนโยบายดานงบประมาณ  แนละทางเลือก
ตองเสนอผลกระทบการแกปญหาดานการลงทุน
ขณะเดียวกันก็สามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบายได 
ประการที่สี่ การทบทวน(Monitoring ) เม่ือมีเห็นดวยกับการ
พัฒนานโนบายหรือโครงการก็ดําเนินการทบทวนวิธีการเพื่อ
สามารถบรรลุเปาหมายและทําใหม่ันใจไดวาจะได
ผลประโยชนตามที่คาดหมายไว ขั้นตอนน้ีเกี่ยวกับการเก็บ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการและผลที่จะไดรับตาม
นโยบายชวงขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
เต็มที่    แผนการสําหรับการทบทวนตองเกิดจากแผนการ
ใหม ๆ ตามนโยบายหรือโครงการ ประการที่หา การ
ประเมินผล (Evaluation) เม่ือนโยบายหรือโครงการ
ครบถวนบริบูรณหรือมีความกาวหนาไประดับหน่ึงจะตองมี
การประเมินผล การประเมินผลคือการตรวจสอบผลงานหรือ
ทบทวนนโยบายวาควรทําอะไร การออกแบบนโยบายเพื่อให
ม่ันใจวาจะเปนการเรียนรูบทเรียนสะทอนกลับมาใหสามารถ
เขาสูกระบวนการตัดสินใจได เพื่อเปนหลักประกนัวามีการ
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สังเคราะหกระบวนการนโยบายแสดงใหเห็นวาทําใหบรรลุ
เปาหมายได หนวยงานและสิ่งแวดลอมไดรับประโยชนสูงสุด 
ประการสุดทาย คือตองมีการประเมินคาตอบกลับ 
(Feedback)ที่ดีดวยจึงจะทําใหวงจรนโยบายสมบูรณ  

 

 

 เน่ืองจากนโยบายเปนสิ่งที่ซับซอนละเอียดออน 
นโยบายจะมีผลกระทบตอหนวยงานหรือองคการทุกชนิดจึง
จําเปนตองมีการทบทวนวงจรนโยบายใหแนใจวาสามารถ
ปฏิบัติไดจริง หนวยงานไดรับประโยชนสูงสุด จะตองมีการ
ทบทวนวงจรนโยบายใหแนใจวาสามารถปฏิบัติไดจริงเพื่อ
ลดการเสี่ยงภัยจากนโยบายที่ลมเหลว 
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การพัฒนานโยบายเปนกระบวนการพลวัตมีองคประกอบ
สําคัญหลายประการเรียกวาเปนวงจรนโนบายเกิดจาก
โครงงานที่พิจารณาปญหาตาง ๆ ดวยการเสนอโครงงาน
อธิบายปญหาและภาวะแวดลอมใหหนวยงานทราบกอน 
วงจรนโยบายประกอบดวย การกําหนดประเด็น (issue 
identification) การวิเคราะหนโยบาย  เคร่ืองมือตาง ๆ การให
คําปรึกษา การประสานงาน การตัดสินใจ วิธีการและการ
ประเมินผล เปนวงจรดังแผนภูมิประกอบ 

 

วงจรนโยบายทําใหเกิดความเขาใจและพัฒนาโครงสราง
นโยบาย นําไปสูการจะระเบียบสังคม วงจรนโยบายเปน
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ขั้นตอนและกระบวนการประกอบดวยสวนตาง ๆ สําหรับ
พัฒนานโยบายตั้งแตขั้นการกําหนดยุทธศาสตร การกําหนด
ปญหา การพัฒนาและวิเคราะหทางเลือก การเสนอและ
แนะนําสําหรับใหผูที่มีอํานาจตัดสินใจ การเสนอบริการและ
การประเมินผล 
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  องคประกอบสําคัญของวงจรนโยบายคือการ
ประมวลผลที่เกิดจากวิธีการ ผลงาน ผลกระทบ ผลที่ไดรับ 
เพื่อการแกไขปรับปรุงสําหรับการตัดสินใจและการให
คําปรึกษา เพื่อสรุปนโยบายและกําหนดโครงการตาง ๆ 
เน่ืองจากการยอมรับปญหาที่เกิดขึ้น เอกสารขอมูลตาง ๆ เพื่อ
นําไปสูการออกแบบนโยบายและการใหคําปรึกษา 
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 วงจรนโยบายเกี่ยวของกับสวนแรกคือ สวนที่เปน
โครงการที่เกิดจากคุณคาและความเชื่อ นํามากําหนดปญหา
และประเด็น ทําใหเกิดการพัฒนาความรูและวิจัย นําไปสู
จิตสํานึกสาธารณะ สวนที่สองนําไปสูกิจกรรม สวนที่
เกี่ยวของกับการเมือง  การบรรลุผลประโยชนของกลุม การ
ยอมรับและการนําเสนอนโยบายสาธารณะ ประสบการณ
กฎระเบียบและการปรับปรุงแกไข 

วงจรนโนบายเปนเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหพัฒนา
ประเด็นสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับยุทธศาสตรของ
องคการ วงจรนโนบายประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปน้ี 
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1. การกําหนดประเด็นหรือปญหา (Agenda setting or 
Problem identification)  

2. การสรางนโยบาย (Policy formation ) 
3. การตัดสินใจ (Decision-making ) 
4. การกําหนดวิธีการนโยบาย (Policy implementation ) 
5. การวิเคราะหและประเมินนโยบาย ดําเนินการตอหรือ
ยุติ(Policy analysis and evaluation : continue or 
terminate)  

วงจรนโยบายบางคร้ังอาจมีรายละเอียดปลีกยอย
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ เชน 1. การกําหนดประเด็น
นโยบาย (Issue identification ) 2. การวิเคราะหนโยบาย 3.
การพัฒนาวิธีการนโยบาย  (Policy instrument 
development ) 4.การประชุมปรึกษากระบวนการทั้งหมด
(Consultation)  5. การประสานงาน (Coordination ) 6.การ
ตัดสินใจ 7.วิธีการนโยบายและ 8.การประเมินคา 

  

สาระความสําคัญของนโยบาย (Policy content) 
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  เม่ือมีความพรอมสามารถประกาศนโยบายจําตองจัดทํา
เอกสารนโยบาย เอกสารตองไดรับการยินยอมจากผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายหรือในองคการลงนาม เอกสารตองมีรูปแบบ
มาตรฐานเฉพาะของหนวยงาน โดยตองมีองคประกอบ
สําคัญคือ ประการแรก เปาหมายการคําประกาศ (A purpose 
statement) ประเด็นสําคัญของการใชนโยบาย สิ่งที่ตองการ
หรือผลกระทบของนโยบาย ประการที่สอง ขอบเขตและขอ
ปฏิบัติคําประกาศ (A applicability and scope statemen) 
อธิบายวานโยบายจะกระทบผูใด ผูใดเกี่ยวของตองปฏิบัติ
ตามนโยบาย  เนนเปาหมายเฉพาะ หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจ
เปนไปได ประการที่สาม กําหนดชวงเวลา (An effective 
date) แสดงวาจะมีการดําเนินนโยบายเม่ือใด นโยบายมีผล
ตามชวงเวลาใด มีผลยอนหลังหรือไม ประการที่สี่ ความ
รับผิดชอบ (A responsibilities section) กําหนดวาหนวยงาน
ใดตองรับผิดชอบเรื่องใดบาง เพื่อแสดงแนวทางปฏิบัติที่
เปนไปไดและมีความโปรงใส ประการสุดทายคือ รายละเอียด
คําแถลงนโยบาย (Policy statements) กําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับกฎระเบียบ สิ่งที่จําเปน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
องคการบางอยางใหเหมาะสมกับนโยบายใหม คําแถลง
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นโยบายอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการข้ึนอยูกับ
นโยบาย นโยบายบางประเภทอาจเพิ่มสวนตาง ๆ เขาไป เชน 
ภูมิหลัง(Background) แสดงเหตุผล ประวัติความเปนมา 
เหตุผลพิเศษสําหรับนโยบายดังกลาวเปนรายละเอียด
แรงจูงใจการทํานโยบาย  ขอมูลขาวสารที่มีคุณคาซ่ึงนโยบาย
ประเมินวาเปนสิ่งที่ตองทําความเขาใจ โดยเฉพาะอยางย่ิง
กฎหมายใหมตองอธิบายความเพิ่มในรูปนโยบาย นโยบาย
อาจเพิ่มคํานิยามหรือคําจํากัดความเปนคําอธิบายที่ชัดเจน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอความหรือมโนภาพ ความหมายที่ตอง
อธิบายในรูปของเอกสารนโยบาย 

นโยบายประเภทตาง ๆ (Policy typology)  

นโยบายแสดงเปาหมายขององคการ ไมวาจะเปน
องคการภาครัฐบาล ธุรกิจ วิชาชีพหรืออาสาสมัคร  นโยบาย
แสดงโลกความเปนจริงดวยการแนะแนวทางการตัดสินใจ ไม
วาจะเปนนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม 
องคการสวนใหญก็จะตองกําหนดเอกลักษณนโยบายเฉพาะ
ออกมา อาจแบงนโยบายออกเปนหลายประเภทขึ้นอยูกับ
ความจําเปนหรือสมาชิกขององคการ เชน 
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ประการแรก นโยบายการแบงสันปนสวน (Distributive 
policies) ครอบคลุมสินคาและบริการขององคการ การแบง
สรรสินคาและบริการใหสมาชิกองคการ เชน นโยบายรัฐบาล
ที่เกี่ยวของกับสวัสดิการ การศึกษาสาธารณะ ทางดวนพิเศษ 
การปองกันภาคสาธารณะหรือนโยบายองคการวิชาชีพดาน
การฝกอบรมสมาชิก 

ประการที่สอง นโยบายเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ ( 
Regulatory policies) คือนโยบายเกี่ยวกับคําสั่งขอบังคับ
บุคคลหรือกลุมเพื่อควบคุมบังคับใหมีพฤติกรรมตามที่
กําหนด นโยบายน้ีจะเหมาะสมกบัสถานการณตางๆ เพื่อใหมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม และควบคุมลงโทษพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมดวยการลงโทษ เชน กฎหมายควบคุมความเร็วการ
ขับรถ 

ประการที่สาม นโยบายเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 
(Constituent policies) คือนโยบายเกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจหนาที่ หรือเกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวของกับนโยบาย
การเงินการคลังงบประมาณหรือสวนที่เกี่ยวของกันน้ี 
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ประการสุดทาย นโยบายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous 
policies)คือนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไดสวนใหญจะเปน
นโยบายเก่ียวกับกฎหมาย  นโยบายสังคมเปนพื้นฐานสําหรับ
การตัดสินใจทํานโยบายเบ็ดเตล็ด   

นโยบายจึงเกี่ยวของกับนโยบายท่ีเปนทางการของ
รัฐบาล เชน กฎระเบียบหรือขอแนะนําสําหรับการควบคุม 
วิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน เปนแนวความคิดกวาง ๆ ที่เปน
แถลงการณหรือสมุดปกขาว นโยบายบริษัทหรือองคการ
พิเศษ อาจแถลงเปาหมายเฉพาะเปนคร้ังคราว นอกจากน้ีอาจ
มีนโยบายเฉพาะ เชน นโยบายสารสนเทศและการสื่อสาร 
นโยบายการปองกัน นโยบายทองถ่ิน นโยบายเศรษฐกิจ 
นโยบายการศึกษา นโยบายพลังงาน นโยบายสิ่งแวดลอม 
นโยบายตางประเทศ นโยบายสุขภาพ นโยบายการเคหะ 
นโยบายทรัพยากรมนุษย นโยบายขาวสาร นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค นโยบายการเงิน นโยบายการปองกันประเทศ 
นโยบายประชากร นโยบายกฎหมายสาธารณะ นโยบาย
สังคม นโยบายการขนสง นโยบายเมือง – ชนบท และ
นโยบายนํ้า เปนตน  


