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 ในเสนทางที่จะพัฒนาไปสูการเปนนักวิชาการ
สาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค สิ่งสําคัญที่หลีกเลี่ยง
ไม ได  คื อ  การ วิ จั ย  การศึ กษ าวิ เ ค ร าะห และ ให
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยจะเปนกาวสําคัญสําหรับ
การแกไขปญหาสุขภาพอนามัยและงานสาธารณสุข 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอเสนอที่ เกี่ยวของกับการปรับ
นโยบาย และแนวปฏิบัติที่มุงสงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนใหมีบทบาทมากขึ้น ดวยการประสาน
ความรวมมือกับภาครัฐ  เพื่อให เกิดการขับเคลื่อน 
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแพทยและสาธารณสุข 
การเผยแพรความรูสูชุมชน และการรณรงคใหสังคม
ตระหนักถึงภาวะคุกคามของปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โรคติดตอที่สามารถปองกันได รวมทั้งโรคที่ไมติดตอ 
และภัยสุขภาพ ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสําหรับสุขภาพ
อนามัยของประชากรไทยทุกวันนี้ 
 ที่ผานมาการวิจัยนโยบายในประเด็นของนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) มีจํานวนนอยมาก ทั้งนี้
กระบวนการนโยบายสาธารณะ1 ประกอบดวยการสราง
นโยบายที่อยูบนฐานความรู (knowledge-based policy 
formulation) กระบวนการทางสังคมใหเกิด social value 
กระบวนการทางศีลธรรมใหเกิด moral formulation โดย
เนนกระบวนการที่เรียกวา Participatory Public Policy 
Process = PPPP (4’s P) เพื่อสรางความเขาใจในสังคม 
social understanding อันจะนําไปสู การสรางคุณคาทาง

สังคม social value ที่พึงประสงค กอนจะนําไปสูการ
ขับเคล่ือนดานปฏิบัติการ หรือที่เรียกวา social practice 
เพื่อเปาหมายสูงสุดคือ social transformation ดังนั้น
นโยบายสาธารณะที่ดีตองมี 2 ปจจัยหลัก2 คือ ปจจัยดาน
ขอมูลและความรูที่ดี และปจจัยที่ 2 คือกระบวนการ
นโยบายที่ดี   
 “นโยบาย” คือแนวทางที่กําหนดขึ้นอยางกวาง ๆ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ หรือขอความทั่วไปซึ่ง
ใชเปนตัวช้ีนําสําหรับการบริหารงานตาง ๆ นอกจากนั้น 
“นโยบาย” อาจหมายถึงกลวิธีที่จะเปนหนทางนําไปสู
เปาหมายสวนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเหมาะสม3 
องคประกอบของนโยบายคือ มีเปาหมายที่จะกระทํา มี
การกําหนดแนวทางและกฎเกณฑ วิธีการ กลยุทธ 
กลวิธี เปนเครื่องมือเครื่องใชที่จะทําใหเห็นถึงแนว
ทางการปฏิบั ติ  เพื่อให บรรลุผลงานภายในเวลาที่
กําหนด จะเห็นไดวาการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
ไดจริ งจึ งตองมี วิธีการแนวปฏิบั ติที่ ชัด เจน  หรือ
กระบวนการ หรือกลไก ดังนั้น “นโยบาย” จึงหมายถึงสิ่ง
ใดก็ตามที่รัฐหรือหนวยงานนั้นโดยผูบริหารสูงสุดตอง
การเห็น ตองการที่จะทํา หรือไมทํา เนื่องจากมองเห็น
ถึงผลความสําเร็จของนโยบายนั้นโดยคนทั่วไปอาจจะ
ยังมองไมเห็นชัดเจนนักวา นโยบายนั้น ๆ จะสงผล
กระทบกับสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม4    
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 แหลงที่มาของ “นโยบาย” (Source of policy)5 มา
จาก 1) นโยบายที่สั่งมาจากผูบริหาร (Originated Policy) 
เปนนโยบายที่ กํ าหนดโดยผูบริหาร  ใหยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติ  ซึ่งบางครั้งผูใตบังคับบัญชา
อาจจะไมเห็นดวย 2) นโยบายที่เสนอขึ้นไป (Appealed 
Policy) เปนนโยบายที่ผูใตบังคับบัญชาไมแนใจวาจะ
ปฏิบัติ  อยางไรดี  จึงเสนอกลับไปใหผูบังคับบัญชา 
ช้ีแนวทางใหปฏิบัติ และเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวอีก 
ผูปฏิบัติจะตัดสินใจเหมือนครั้งกอน โดยยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติตอ ๆ ไป และสุดทาย 3) นโยบายที่เขาใจ
เอาเอง (Implied Policy) เปนนโยบายที่ไมไดประกาศไว
อยางเปนทางการไมมีผูบริหารคนใดใสใจมากนัก เพราะ
เปนนโยบายปลีกยอย และเมื่อปฏิบัติไมถูกตองผูบริหาร
ก็ไมวากลาวตักเตือน ผูปฏิบัติจึงเขาใจวาเปนนโยบายที่
ปฏิบัติได  
 สําหรับ ”นโยบายสาธารณะ” เปนเรื่องที่เกี่ยวกับคน
หมูมาก โดยปกติการกําหนดนโยบายจะกําหนดหลักการ
พ้ืนฐานดังกลาวไวในประเด็นนโยบายสาธารณะแลว6 
เชน การทํานโยบาย มีลักษณะคอยเปนคอยไป ไมเกิด
จากคนกลุมเดียวกัน เปนเรื่องของการมีสวนรวมของคน
ในสังคม เปนเรื่องซับซอนจะตองไมตกอยู ในกํามือ
ของฝายหนึ่งฝายใดโดยเฉพาะ เปนการระบุปญหาและ
ตัวบงช้ีใหมีความชัดเจนกอนที่จะกําหนดเปนนโยบาย 
ทั้งนี้การสร างนโยบายตองถูกกําหนดขึ้นมาภายใต 
ทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งผานการวิเคราะหมาแลว จะเห็นวา 
ปจจัยในการทํานโยบายมีความหลากหลายวิธีการ จึงได

มีการคิดคนทําตัวแบบ (Model) ขึ้นมาหลายรูปแบบ เชน 
ตัวแบบเชิงกระบวนการ คือ การถือขั้นตอนและวิธีการ
ออกนโยบายเริ่มจาก พิจารณาจากสถานการณในขณะ
นั้น  (หรือสร างสถานการณต าง  ๆ  ขึ้นมาก็ เรียกว า 
เปนสถานการณจําลอง) ตอมาเปนชวงการเพาะตัวของ
นโยบาย คือ รอใหมีความกระจางชัดของนโยบายขึ้นมา 
เปนสภาวการณเพาะตัวจนปญหามีความชัดเจนขึ้นมา 
การเริ่มนโยบายจึงตามมา คือ ใหทางสังคมมีความรูสึก
มีความเห็นรวมกันวาถึงเวลาแลวที่สังคมตองดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อจัดการกับปญหานั้น ๆ การกอรูป
นโยบายเปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติ หลังจากมีการ
กลั่นกรองทางความคิด  แลวจึงนํามาสู การกําหนด
ทางเลือกของนโยบาย ความคิดจะถูกพัฒนาใหเปน 
แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งจะมีหลาย
วิธีการ จากนั้นมาสูกระบวนการวิเคราะหนโยบาย คือ 
การประเมินผลในแง มุมต าง  ๆ  ดานตาง  ๆ  ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงวิเคราะห ซึ่งผลที่ไดตามมาคือทางออก
ของนโยบาย  ซึ่ ง เป นการเลือกเพื่ อ กําหนดความ
เหมาะสมภายใตสภาวการณตาง ๆ ของการตัดสินใจ  
แลวจึงกําหนดเปนนโยบายออกมาซึ่งอยู ในรูปของ 
แถลงการณ ประกาศ คําสั่ง กฎระเบียบ พระราชกําหนด 
พระราชบัญญัติ จากนั้นจึงนําไปสู กระบวนการขั้น
ปฏิบัติ ที่อยูภายใตสภาวการณที่กําหนดหรือคาดการณ
ไว แลวจึงจะมีการประเมินผลนโยบาย เพื่อจะดูความ
เหมาะสมหรือความสําเร็จทําใหเกิดขั้นตอนการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อเปนนโยบายในรอบตอไป 

 

Policy:  Policies may be referred to as “standing plans”.  They are guides to future decision making that 
are intended to shape those decisions. Decisions must be consistent with a goal, an integral part of the 
policy documentation.  A policy is a general guide to action, an overreaching statement, which includes a 
goal and guiding principles for an intervention. Policy documentation thus has some characteristics in 
common with plans, for example, the inclusion of goals.  However, policy documents are more general than 
those for plans.  For example, they are less likely to specify the means by which the ends are to be attained.  
This implies that a policy provides general direction for actions but in itself does not prescribe a course of 
action. 
ท่ีมา: Owen, J.M. 1993, Programme Evaluation Forms and Approaches, Allen & Unwin, Sydney. 
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การวิเคราะหนโยบาย มีขั้นตอนนโยบายตามแนว
การวิเคราะห มุงวิเคราะหทางเลือกและการตัดสินใจ
ทาง เลื อกที่ ดีที่ สุ ด  เพื่ อ ใหการกํ าหนดนโยบายมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด รวมทั้งเปนการ
เปรียบเทียบผลดี-ผลเสียระหวางทางเลือก หรือวิธีการ
ดําเนินนโยบายที่คาดวาจะเปนไปได  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด ดังนั้น การวิเคราะหนโยบายคือ
การคนหา “ทางเลือกที่ดีที่สุด” สําหรับการดําเนินการ7 
 สิ่งสําคัญในการวิ เคราะหนโยบายคือผูทําการ
วิเคราะหนโยบายจําเปนจะตองมีความรูในตัวนโยบาย 
อาจเปนความรูที่ไดมาจากประสบการณ การสัมผัส
ขอมูลซึ่งเปนขอเท็จจริงตาง ๆ และความรูดังกลาวนั้นจะ
ถูกใชไปใชในการวิเคราะหโดยมีระเบียบวิธี เทคนิคที่
หลากหลาย ดังนั้นสิ่งสําคัญในการวิเคราะหนโยบาย คือ
นโยบายตองอาศัยขอมูลและขาวสารที่ เกี่ยวของกับ
นโยบาย8 โดยมีขอมูลขาวสารอยู 3 ระดับดวยกัน ไดแก 

1) Facts เปนขอมูลขาวสารซึ่งเปนขอเท็จจริง 
สภาพการณ เหตุการณปรากฏการณที่ปรากฏ เชน สภาพ

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน/ความเดือดรอน/
ความตองการของประชาชน เชน ขณะนี้เกษตรกรชาว
สวนผลไมประสบปญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ํา  

2) Values เปนขอมูลที่มีลักษณะเปนคานิยม 
เชน ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติที่เปนที่ยอมรับ
และเชื่อถือในชุมชน/สังคมนั้น ๆ เชน ทําไมชาวสวน
ผลไมปลูกผลไมเหมือน ๆ กัน เพราะชาวสวนมีความเชื่อ
วาถาปลูกผลไมเหลานี้จะมีราคาดี จึงปลูกผลไมเหมือน ๆ 
กัน 

3) Actions เปนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ/การ
ดําเนินงาน เชน เราจะมีวิธีปฏิบัติ/ดําเนินการแกไข
ปญหาราคาผลไมตกต่ําไดอยางไร 

ในการวิเคราะหนโยบายใด ๆ ก็ตามจําเปนตองมี
ขอมูลทั้ง 3 ระดับนี้ ซึ่งการวิเคราะหขอมูลทั้ง 3 สวนนี้
เปนเสมือนการวิเคราะหเปนลําดับจาก Facts, Values, 
Actions 

 

Policy Analysis is concerned with issues such as giving an account of the development of a policy, the 
explication of choices which faced the policy maker, and the assumptions made and values employed in 
making choices between alternatives.  Much of what passes for policy analysis could be thought of as 
reflective, often done in retrospect, relying on secondary data, and directed towards an understanding of 
policy development per se rather than towards the direct improvement of a specific policy initiative. 
ท่ีมา: Owen, J.M. 1993, Programme Evaluation Forms and Approaches, Allen & Unwin, Sydney. 

 

 การวิเคราะหเพื่อการกําหนดนโยบาย เปนกระบวนการ
ที่มีขั้นตอนตาง ๆ9 อาทิเชนขั้นตอนแรกเปนการกําหนด
ประเด็นปญหา การศึกษาแนวคิด เทคนิค และวิธีการการ
กําหนดประเด็นปญหาและความตองการ ขั้นตอนที่ 2 
เปนการกําหนดเกณฑวิเคราะหและตัดสินใจ โดยทั่วไป
มักอิงผลประโยชนของหนวยงานเจาของนโยบาย 
ประโยชนของสังคมสวนรวมและตั้งอยูบนจริยธรรม 
โดยมีการกําหนดตนทุนและผลประโยชนของนโยบาย
ทั้งทางตรงและทางออม และทั้งทางวัตถุและนามธรรม 
แลวทําการเปรียบเทียบทางเลือกเพื่อตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด ขั้นตอนที่ 3 เปนเรื่องการกําหนด
ทางเลือก การสรางแบบจําลอง (Model) และการตัดสินใจ 

ศึกษาแนวคิดเทคนิค วิธีการกําหนดทางเลือก การสราง
แบบจําลอง และการตัดสินใจในสถานการณตางๆ และ
ขั้นตอนที่ 4 เปนการศึกษาความเปนไปไดและการ
ประเมินผล อาจใชการทดลองปฏิบัติงาน การศึกษา
เฉพาะกรณี การฝกหัดทําวิจัย การประเมินผลการศึกษา 
 สําหรับการควบคุม ติดตาม และการประเมินผล
นโยบายนั้น จะเริ่มดวยความหมายและความสําคัญของ
การกํ ากับนโยบายกอน  การ กํากับนโยบาย  คือ 
การศึกษาและวิเคราะหองคประกอบภายในกระบวนการ
บริหารนโยบาย เพื่อแสวงหาหรือใชขอมูลขาวสาร
สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนิน
นโยบาย  เพื่อใหนโยบายบัง เกิดผลลัพธตรงตาม
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เจตนารมณที่กําหนดไว การกํากับนโยบายมีขอบขายคล
อบคลุมตั้งแตปจจัยตัวปอน กระบวนการ และผลิตผล
ของระบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนั้นการ
กํากับนโยบายเปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนวิธี
วิเคราะหนโยบาย เปนองคประกอบที่เกิดขึ้นกอนและมี
ความสัมพันธกับการประเมินผลนโยบาย ความสําคัญ
ของการกํากับนโยบาย คือ การวางมาตรการใหมีการยอม
ตาม มาตรการตรวจสอบการบริหาร การใชทรัพยากร 
การบันทึกและรายงานขอมูลขาวสาร  และสามารถ
อธิบายเหตุผลของการเลือกปฏิบัติและเลือกไมปฏิบัติใน
กระบวนการบริหารนโยบาย10   

แนวทางการกํากับนโยบาย คือ การศึกษาขอมูลเพื่อ
นําไปใชในการกํากับติดตามนโยบาย แบงออกเปน สอง
แนวทางหลัก คือ (1) แนวทางการกํากับผลลัพธนโยบาย 
มีอยูสี่แนวทางยอย คือ แนวการวิเคราะหขอมูลระบบ
สังคม แนวการทดลองทางสังคม แนวการตรวจสอบทาง
สังคม และแนวการสะสมงานวิจัยทางสังคม (2) แนว
ทางการกํ ากับกระบวนการนํ านโยบายไปปฏิบั ติ 
ประกอบดวยแนวทางยอยสี่แนวทางเชนกัน คือ แนวการ
กํากับประสิทธิภาพโดยรวมของแผนงาน แนวการพัฒนา
ดัชนีผลรวม แนวการพัฒนาประสิทธิภาพของแตละ
องคประกอบของแผนงาน  และแนวการศึกษาระดับ
ความเปนองคกรของชุมชน 
 เทคนิคการกํากับนโยบายมีหลายเทคนิค เชน การ
แสดงรูปกราฟ การแสดงรูปตาราง การวิเคราะหอนุกรม
แบงชวงเวลา การวิเคราะหถดถอยไมตอเนื่อง และอื่น ๆ 
เทคนิคการกํากับนโยบายบางเทคนิคอาจเหมาะกับการ
นําไปใชสําหรับแนวทางการกํากับนโยบายบางแนวทาง 
เทคนิคที่ใชไดกับแนวทางการกํากับนโยบายหลาย
แนวทาง คือ การแสดงรูปกราฟ การแสดงรูปตาราง และ
การวิเคราะหอนุกรมแบงชวงเวลา 
 ปญหาการกํากับนโยบาย จําแนกเปนปญหาดาน
การศึกษาการกํ ากับนโยบายและปญหาด านการ
ปฏิบัติการในการกํากับนโยบาย ปญหาการศึกษาการ
กํากับนโยบายประกอบดวยปญหาวิธีการศึกษา ปญหา
ความรูความเขาใจในกระบวนการกํากับนโยบาย ปญหา
ความลําบากในการแสวงหาขอมูล ปญหาความเที่ยงตรง
ของดัชนี ปญหาการนิยามตัวแปร ปญหาคานิยมของผูให

ขอมูล และปญหาการขาดแคลนนักวิเคราะหนโยบาย 
สวนปญหาดานการปฏิบัติการในการกํากับนโยบาย
ประกอบดวยปญหาเปาหมาย และวัตถุประสงคนโยบาย
ไมชัดเจน และปญหาผูมีอํานาจไมใหความ สําคัญดาน
การกํากับนโยบาย 
 สวนการประเมินนโยบาย คือ กระบวนการศึกษา
คุณคาของผลนโยบาย แผนงาน และโครงการ ไมวาจะ
เปนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ในปจจุบัน หรือ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังการสิ้นสุดนโยบาย  วาเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคเพียงใด ปญหานโยบาย
ไดรับการแกไขหรือไม  อยางไร  การประเมินผล
นโยบายเปนองคประกอบหลักของกระบวนการ
นโยบาย มีขอบขายครอบคลุมการประเมินการกําหนด
นโยบาย การประเมินทางเลือกนโยบาย การประเมินผล
การปฏิบัตินโยบาย และการประเมินผลกระทบนโยบาย  
 ประเภทการประเมินนโยบายมีแนวการจําแนก
หลายลักษณะ หากใชแนวการจําแนกตามกรอบของมิติ
เวลา  เนื้อหาที่ประเมินและวัตถุประสงคของการ
ประเมินจะสามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ การ
ประเมินคาดการณ  การประเมินกระบวนการ  การ
ประเมินสรุปผลรวม และการประเมินผลกระทบของ
นโยบาย 
 แนวทางการประเมินนโยบายมีหลายแนวทาง ถา
มองจ ากมิ ติ เ วล า  มิ ติที่ มี หรื อ ไม มี นโยบาย  มิ ติ
ความสามารถควบคุมปจจัยตัวปอน และกระบวนการ 
และมิติการมีสวนรวมของผู เกี่ยวของ  พบวา  แนว
ทางการประเมินนโยบายจะประกอบดวย การประเมิน
เปรียบเทียบกอนหลังการประเมินโดยใชอนุกรมเวลา 
การประเมินพัฒนาการ  การประเมินกระบวนการ
ยอนหลัง  การประเมินผลลัพธยอนหลัง  และการ
ประเมินผลเชิงการตัดสินตามหลักวิชา 

วิธีการประเมินนโยบาย หากมองจากกรอบแนวคิด
การวิเคราะหนโยบายจะมีหลายเทคนิค เทคนิคการ
ประเมินนโยบายและการกํากับนโยบายหลายเทคนิคจะ
มีลักษณะคลายกัน เทคนิคการกํากับและการประเมิน
นโยบายจะใชระเบียบวิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ 
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การประเมินนโยบายมีปญหาหลัก  คือ  ปญหา
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษา ปญหาเกี่ยวกับผูทําการ
ประเมิน และปญหาที่มีสาเหตุมาจากตัวนโยบาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบการวิเคราะหนโยบาย 

(Walt, G. Health Policy: An Introduction to Process and Power. London: Zed Books, 1994) 
 
 การวิจัยนโยบาย คืออะไร? การวิจัยนโยบายเปน
บริบทที่เกี่ยวของกับการศึกษาแนวคิดพื้นฐานดานนโย
บาย เทคนิคและวิธีการพยากรณผลกระทบนโยบาย 
รูปแบบของการสื่อความหมาย วิธีการวิเคราะหปญหา
อุปสรรคและขอจํากัดในการกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธี
วิจัยนโยบาย รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสรางตัวแบบ
นโยบายและพยากรณผลกระทบนโยบาย  การสื่อ
ขอความ  ผลการวิจัยและการนําเสนอตอผู กําหนด
นโยบ ายที่ เ น นก ารมี ส วนร วมของทุ กภ าคส วน 
(ประชาชนหรือองคกรพัฒนาเอกชน  สื่อมวลชน 
นักวิชาการหรือมหาวิทยาลัย องคกรสนับสนุนการวิจัย
นโยบาย  ภาคธุรกิจเอกชน และองคกรที่ทํางานดาน
นโยบาย ฯลฯ) อาจจะกลาวไดวาการวิจัยนโยบาย
ประกอบดวยการวิจัยที่เนนการวิเคราะหตัวนโยบาย การ
วิเคราะหผลการดําเนินงานตามนโยบาย และการวิจัยเพื่อ
พัฒนานโยบาย ทั้งนี้กรอบการวิเคราะหนโยบายดังแสดง
ในแผนภาพขางบน11 

 ในสวนการสรางแบบจําลองหรือการสรางตัวแบบ
นโยบายและพยากรณผลกระทบนโยบาย Thomas R. 
Dye ไดนําเสนอตัวแบบในการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะไวในหนังสือช่ือ “Understanding Public 
Policy” ซึ่งในชวงแรกโธมัส ดาย นําเสนอเพียงไมก่ีตัว
แบบ แตพอสังคมสลับซับซอนมากขึ้นเขาเริ่มเห็นวายัง
มีปจจัยอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหการ
กําหนดนโยบายไดมากขึ้นจึงมีตัวแบบตาง ๆ เพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย  ๆ เชน ตัวแบบมีเหตุผล ตัวแบบสวนเพิ่ม  
ตัวแบบทฤษฎีเกม ตัวแบบทางเลือกสาธารณะ เปนตน 
 ตัวแบบเหลานี้เปนตัวแบบที่งายและชัดเจนที่จะทํา
ความเขาใจทั้งระบบการเมืองและนโยบายสาธารณะ 
เชน 1) ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) โธมัส 
ดาย มองวานโยบายเปนผลผลิตของสถาบัน หมายความ
วานโยบายสาธารณะถูกกําหนดขึ้นจากสถาบันหลักของ
รัฐ ผูวิเคราะหตองทําความเขาใจวาในประเทศนั้น ๆ มี
สถาบันใดบางเปนสถาบันหลัก สถาบันเหลานี้มีหนาที่

Context • Situational factors
• Structural factors
• Cultural factors
• International factors

Actors

• national politicians bureaucrats
• national interest groups
• international organizations
• the media

Content
•  Social insurance for financing
health services
•  Free condoms in family 
planning clinics
•  Adding hepatitis B to 
routine immunization

•  Why do issues reach the agenda?
•  Who formulates policy?
•  How is policy implemented?
•  What makes policies change?
• Who evaluates?

Process
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อยางไร การนําตัวแบบสถาบันไปวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะใดก็ตามตองหาคําตอบใหไดวานโยบายนั้นมี
สถาบันใดเขาไปมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย 
สถาบันใดรับผิดชอบนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติ สถาบัน
ใดทําหนาที่บังคับใชนโยบายในสังคม 2) ตัวแบบ
กระบวนการ (Process Model) มองวานโยบายสาธารณะ
เปนกิจกรรมทางการเมือง เนื่องจากในทุก ๆ ขั้นตอนของ
กระบวนการนโยบายจะมีการเมืองเขาไปเกี่ยวของดวย
เสมอ  โธมัส  ดาย  จึงมองวานโยบายสาธารณะเปน
กิจกรรมทางการเมือง  ในกระบวนการนโยบายทุก
ขั้นตอนมีการเมืองเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ 3) ตัวแบบ
กลุม (Group Model) มองวา นโยบายสาธารณะคือสิ่งที่
สะทอนใหเห็นถึงดุลยภาพระหวางกลุม ในสังคมมีกลุม
ตาง ๆ ที่มีความตองการหลากหลาย ผูกําหนดนโยบาย
พยายามประนีประนอมผลประโยชนของกลุมตาง ๆ ที่มี
อยูในสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แตบางครั้งกลุม
ผลประโยชนบางกลุมมีพลังการตอรองมากกวากลุมอื่น 
ๆ ทําใหนโยบายสาธารณะถูกกําหนดมาเอนเอียงไปหา
ผลประโยชนของกลุมนั้น 4) ตัวแบบผูนํา (Elite Model) 
มองวา  นโยบายสาธารณะสะทอนให เห็นถึงความ
ตองการหรือรสนิยมของผูนํา (ไมใชความตองการของ
ประชาชน) ผูนํา (Elite) เปนคนกลุมเล็ก ๆ ในสังคมที่มี
อํานาจทางการเมือง แตประชาชนซึ่งเปนคนสวนใหญ
กลับไมมีอํานาจทางการเมือง ดังนั้นผูนําจะกําหนด
นโยบายที่เอื้อประโยชนหรือตอบสนองความตองการ
ของผูนําแลวสั่งการลงมาสูขาราชการใหทําหนาที่นํา
นโยบายไปปฏิบั ติใหบรรลุผล  ผลของการดํา เนิน
นโยบายจะตกอยู กับประชาชนในลักษณะของ  Top 
Down โดยประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมใด ๆ เลย 5) 
ตัวแบบมีเหตุผล (Rational Model) มองวา นโยบาย
สาธารณะเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงผลประโยชนสูงสุด

ตอสังคมสวนรวม นโยบายสาธารณะใด ๆ ก็ตามที่ถูก
กําหนดขึ้นมาตองเปนนโยบายที่กอใหเกิดผลประโยชน
สูงสุดในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม และเกิดประโยชนตอทุกฝายทุกกลุม
ในสังคม 6) ตัวแบบสวนเพิ่ม (Incremental Model) 
หรือตัวแบบเฉพาะสวนที่เปลี่ยนแปลง มองวา นโยบาย
สาธารณะคือสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินการใน
อดีต การกําหนดนโยบายมักจะนํานโยบายในอดีตมา
เปนเกณฑ เมื่อกอนทําอะไรก็ปรับปรุง ดัดแปลง แกไข
ออกมาเปนนโยบายใหม ในทางวิชาการมองวาตัวแบบ
สวนเพิ่มเปนกลยุทธทางการเมืองที่ดี เชน นโยบาย 30 
บาท ชวยคนไทยหางไกลโรคไมใชนโยบายใหมแตเปน
การแตงตัวใหม เพราะในอดีตรัฐบาลมีนโยบายดาน
สุขภาพอยูแลว แคนํามาดัดแปลงแลวนําเสนอในชื่อ
ใหมเทานั้น 7) ตัวแบบทฤษฎีเกม (Game Theory 
Model) มองวา นโยบายสาธารณะที่ถูกกําหนดออกมา
เปนทางเลือกที่มีเหตุผลทามกลางสถานการณที่มีการ
แขงขัน อยางในการเลนเกมตองมีผูเลนสองฝายขึ้นไป 
เราไมอาจรูไดวาคูแขงของเราคิดอะไรและจะทําอะไร 
ไดแตคาดเดาวาเขานาจะทําอยางนั้นนาจะทําอยางนี้ 
แลวเราก็ตัดสินใจกําหนดนโยบายตามการคาดเดา
ดังกลาว เปนการตัดสินใจอยางมีเหตุผลแลวแตอาจทํา
ใหเราแพหรือชนะก็ได เพราะเราไมรูวาคูแขงคิดอะไร 
ตัวแบบทฤษฎีเกมมักใชในนโยบายปองกันประเทศ 8) 
ตัวแบบทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Model) 
มองวา ปจเจกบุคคลแตละคนมีเหตุผล ในความมีเหตุผล
ทุกคนยอมแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดใหกับตนเอง 
9) ตัวแบบระบบ (Systems Model) มองวานโยบาย
สาธารณะเปนผลผลิตของระบบ 
 

 

Policy Research or Policy Evaluation: involves the determination of the impact of policies on targets for 
the direct and timely use of those responsible for a policy intervention 
ท่ีมา: Owen, J.M. Programme Evaluation Forms and Approachs, Allen & Unwin, Sydney, 1993. 

 

เราจะดําเนินการวิจัยนโยบายกันอยางไร เปนที่
ทราบกันดีวา การวิจัย (Research) คือการแสวงหาความรู

ใหม  หรื อค นหาวิ ธี การแก ปญหาต าง  ๆ  โดยใช
กระบวนการที่เปนระบบ แบบแผน เปนการประยุกตใช
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วิธีการทางวิทยาศาสตร คําตอบที่ไดจากกระบวนการ 
ตาง ๆ ดังกลาว จะเปนคําตอบที่นาเชื่อถือและมีคุณคาตอ
การนําไปประยุกตใชตอไปได หรือการวิจัยคือการ
แสวงหาแนวทางตอบขอสงสัยดวยการนําขอมูลเกี่ยวกับ

ประสบการณ ความรู ความจริง มาทําการรวบรวม 
แยกแยะ แจกแจง สังเคราะห วิเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่ง
คําตอบที่เหมาะสม ถูกตอง และเชื่อถือได 

 

“ที่ผานมา วิชาการไดทอดทิ้งชุมชน การศึกษามิไดรวมทุกขรวมสุขกับสังคม ดังนี้ วิชาการจึงออนแอทาง
ปญญา เพราะไมรูจริงกับปญหา” 
“สังคมไทยออนแอทางปญญา มีความรูนอย ใชระบบอํานาจเปนใหญเนื่องจากขาดความรู เชน ระบบราชการ 
คือ ตัวแทนขององคกรเชิงอํานาจมีแตเนนกฎหมาย ระเบียบ การสั่งการและการควบคุม ซึ่งถือวาเปนการ
แกปญหาที่ไมตรงจุดเพราะสังคมไทยปจจุบันมีปญหาที่ซับซอนและยากตอการแกไขมากขึ้น” 
ท่ีมา: ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี, 2545 

 

 ขั้นตอนการวิจั ยนโยบายที่ เนน  กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ12 ซึ่งประกอบดวยปจจัยสําคัญคือ 
ขอมูลและความรูที่ดี และกระบวนการนโยบายที่ดีโดย
เนนการมีสวนรวมนั้น จะประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญ 
6 ขั้นตอนคือ13 

1. การระบุปญหา เปนการศึกษาวาในขณะนี้
ประชาชนประสบปญหามีความเดือดรอนเรื่องอะไร เชน
การลงพื้นที่เพื่อดูวาประชาชนเดือดรอนเรื่องอะไรบาง  

2. การกําหนดเปนวาระสําหรับการตัดสินใจ 
ในความเปนจริงปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนมีมากมาย 
เมื่อปญหาหนึ่งไดรับการแกไขปญหาหนึ่งก็เกิดขึ้น
ตามมา และในบรรดาปญหาหลากหลายเหลานี้ลวน
แลวแตมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันจํา เปน
เรงดวนพอ ๆ กัน แตงบประมาณในการแกไขปญหามี
จํากัดจึงจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

3. การกําหนดขอเสนอนโยบาย เมื่อปญหา
ไดรับการยอมรับจะถูกนํามาพิจารณาวามีแนวทางแกไข
ปญหาไดก่ีแนวทาง เรียกวาขอเสนอ/ทางเลือกนโยบายที่
มีอยูหลายทางเลือก โดยหลักการแลวจะตองวิเคราะหแต
ละทางเลือกวามีประโยชนอยางไร  

4. การอนุมัตินโยบาย  ทางเลือก/ขอเสนอ
นโยบายที่ใหประโยชนสูงสุดจะถูกอนุมัติออกมาเปน
นโยบาย  

5. การดําเนินนโยบาย นโยบายที่ไดรับการ
อนุมัติจะถูกนําไปปฏิบัติ มีสวนราชการและขาราชการ
ประจําเปนผูรับผิดชอบ  

6. การประเมินผลนโยบาย  เมื่ อดํ า เนิน
นโยบายแลวเสร็จตองประเมินผลนโยบายเพื่อจะ
รั บทราบว า ก ารดํ า เนิ นนโยบายดั งกล า วบรรลุ
วัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  ขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินผลจะนําไปใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจ
ตอไปวานโยบายนั้น ๆ ควรไดรับการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตอไป ควรปรับปรุงแกไขอยางไร หรือควรยุติ
แลวกําหนดนโยบายอื่นออกมาทดแทน  
 การวิจัยนโยบายเริ่มจากการสํารวจขอมูลทุติยภูมิ
กอน เพื่อพิจารณาวาไดขอมูลที่ครบหรือเพียงพอตอการ
ทําวิจัยหรือไม ถาไมก็จะตองเก็บขอมูลโดยการสํารวจ 
ซึ่งก็เปนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยการวิจัยเชิงสํารวจ
นั้นจะรวมถึงการสัมภาษณกลุมเปาหมาย ไดแก การใช
แบบสอบถาม 
 
ลักษณะของแบบสอบถามที่ดีมี 3 ลักษณะ คือ 

1. เปนแบบสอบถามธรรมดาไมซับซอน 
2. เปนแบบสอบถามที่งายในการตอบและงายตอ

ผูสัมภาษณในการเก็บขอมูล ควรเปนแบบสอบถามที่
สั้นที่สุด และถามขอมูลที่จําเปนเทานั้น 

3. เปนแบบสอบถามที่จะตองตั้งคําถามใหตรงจุด 
ตรงประเด็น และไดขอมูลที่ตองการครบถวน 
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หลักในการออกแบบสอบถามที่ผูวิจัยควรมี  ดังนี ้
1. ใชคําถามเดียว คือคําถามจะตองตรงประเด็นใด

ประเด็นหนึ่ง เพื่อจะไดคําตอบที่เขาใจงาย และงายตอ
การตอบแบบสอบถาม และไมควรมีคําถามซอนสอง
คําถามในขอเดียวกัน ควรแยกถามทีละคําถาม 

2. ผู ทํ าวิจั ยจะตองมี คําตอบที่ต องการในแบบ 
สอบถาม แตถาไมรูวาจะตอบคําตอบแบบไหน มีวิธีแก
ไดโดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายเปด (Open 
End) เชน ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย….อยางไร 

3. ระวังคําถามที่กํากวม นาสงสัย การใชคําพูด
ศัพทวิชาการมากเกินไปเพราะผูมีความรูนอยอาจจะไม
เขาใจเชน “ทานเห็นวา เครือขายสังคมของผูประกอบการ
มีความสําคัญตอการกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธหรือไม” 
จะเห็นวาในคําถามมีศัพทเฉพาะในเชิงวิชาการรวมอยู
ดวย ซึ่งควรหลีกเลี่ยง แตในกรณีที่หลีกเลี่ยงไมได ก็
จําเปนตองมีการอธิบายศัพทดังกลาวใหผูตอบเขาใจได 

4. หลีกเล่ียงคําถามนํา เพราะจะทําใหผูทําวิจัย
ไมไดรับคําตอบที่แทจริง 

5. ระวังคําถามในเรื่องสวนตัวท่ีทําใหผูตอบรูสึก
อึดอัด   ผูตอบคําถามอาจเกิดความรูสึกอึดอัด หรือขวย
เขินในการตอบเรื่องบางเรื่อง เชน “ผูบริหารของทานใน
บางครั้งไมมีความยุติธรรม” ซึ่งผูตอบอาจคิดอยูในใจวา
เปนจริง แตไมกลาตอบวาจริงเพราะรูสึกวาเปนการไม
สมควร 

6. ทดสอบแบบสอบถามกอน โดยใชทดสอบ
ภายในบริษัทกอนที่เรียกวา Questionnaire Trial-Out เพื่อ
ตรวจสอบขอบกพรองของแบบสอบถามวามีปญหา
อะไรบาง เชน คําถามกํากวมชวนสงสัยหรือไม ผูตอบ
เขาใจคําถามดหีรือไม เราไดคําตอบที่ตองการหรือไม 
 

การสุมตัวอยาง Sampling 
 การสุมตัวอยางเปนการเลือกกลุมตัวอยางที่เรียกวา
ประชากรที่มีอยูจํานวนมากเลือกมาเพียงบางสวนเพ่ือใช
เปนกลุมตัวอยางและกลุมตัวอยางที่ เลือกมาจะตอง
สามารถใชแทนประชากรทั้งหมดได 
 วิธีการสุมตัวอยางอยางงายที่นิยมใชในปจจุบันมี 2 
วิธี 

1. วิธีการเลือกตัวอยางโดยคํานึงถึงความนาจะ
เปน (Probability Sampling) 

2. วิธีการเลือกตัวอยางโดยไมคํานึงถึงความนาจะ
เปน  (Non – Probability Sampling) 
 
 1. การเลือกตัวอยางโดยคํานึงถึงความนาจะเปน 
 เปนวิธีการเลือกตัวอยางโดยทุกคนมีความนาจะ
เปนหรือโอกาสในการถูกเลือกเทากันทุกคน วิธีในการ
สุมตัวอยางมี 5 วิธี 

ก. Simple Random Sampling: เปนการสุม
ตัวอยางงาย ๆ โดยทุกหนวยในกลุมประชากรมีโอกาส
ที่จะถูกเลือกเปนตัวอยางเทาๆกัน เชน การใชตารางสุม 
หรือใหคอมพิวเตอรสรางตัวเลือกสุมใหโดยปราศจาก
ความลําเอียง 

ข. Systematic Random Sampling: เปนการ
สุมตัวอยางอยางมีระบบ เชน ตองการทดสอบทัศนคติ
ของขาราชการ และขาราชการบํานาญ ซึ่งมีอยู 800,000 
คน แตตองการกลุมตัวอยางเพียง 10%  ทําไดโดยเอา
รายช่ือและระหัสเรียงกันตามลําดับแลวใชการนับ ถึง10 
เลือกเปนคนที่ 1  11-20 คนที่ 2 นับไปเรื่อย ๆ จนกวาจะ
ครบ 

ค. Stratified Random Sampling: การเลือก
ตัวอยางโดยแบงประชากรออกเปนกลุมๆ โดยขอมูลที่
ไดจากแตละกลุมตองมีลักษณะที่คลายกันมากที่สุด 
และระหวางกลุมจะตองมีความแตกตางกันมากที่สุด
ทางดานลักษณะ 

ง. Cluster Random Sampling: เปนการสุม
ตัวอยางโดยแบงประชากรที่ศึกษาออกเปนกลุม และใน
แตละกลุมตองมีทุกลักษณะคละกันอยูหรือเปนการ
วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางกลุม 

จ. Multi – Stage Random Sampling:  การ
สุมตัวอยางกลายขั้นตอน เปนการสุมตัวอยางที่มีความ
ซับซอนมากที่สุด เหมาะสําหรับใชในการวิจัยขนาด
ใหญมีเวลาในการทําวิจัยนอย และมีงบประมาณไมมาก 
เชน ตองการทราบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการทํา
วิจัยในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเลือก 20 ตัวอยาง คือ 
จาก 20 คณะ/สถาบัน จากคณะ/สถาบัน ก็เลือกเปน
สาขา จากสาขาก็เปนช้ันป  เปนตน 
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 2. การเลือกตัวอยางโดยไมคํานึงถึงความนาจะเปน 
เปนการสุมตัวอยางโดยไมอาจที่จะประมาณคา

ความนาจะเปนของตัวอยางได เพราะขอมูลไมสามารถ
กําหนดกรอบของตัวอยางได  ซึ่งเปนวิธีที่ไมดีและ
นัก วิจัยไมนิยมใช  แตบางครั้ งก็มีความจํ า เปนอัน
เนื่องมาจากขอจาํกัดดานเวลา และงบประมาณ 
 

วิธีในการสุมตวัอยางแบบนีมี้ 2 วิธี 
ก. Purposive Sampling เปนการเลือกตัวอยางโดย

เลือกแบบตั้งใจเลือก ไมไดมีการสุมขึ้นมา ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

ข. Convenience Sampling  เปนการเลือกตัวอยาง
เพราะความสะดวก หรืองายตอการศึกษาและตัวอยางที่
เลือกนี้อาจเปนตัวแทนของประชากรได 
 

ชนิดของการวิจัยอาจแบงตามลักษณะวิเคราะห
ขอมูล 
 ซึ่งจะแบงงานวิจัยออกเปน 2 ชนิด 

1. Time – Series 
2. Cross – Section 

 

TIME – SERIES 
 เปนงานวิจัยที่มีการเก็บขอมูลเปนชวงเวลา แลวนํา
ขอมูลที่ไดแตละชวงมาเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโนมและ
การเปลี่ยนแปลง เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับการใช
บริการและความพึงพอใจของสินคา/บริการในแตละ
ไตรมาส แลวดูในแตละไตรมาสวาในแตละชวงเปน
อยางไร 
 หรืออาจมีการการเก็บขอมูลกอน Treatment และ
หลัง Treatment (Treatment คือ เปนกระบวนการหรือ
กรรมวิธีอะไรก็ไดที่จะปอนใหกับกลุมตัวอยาง เชน มี
กลุมตัวอยางที่ตองการทดสอบการสอน 2 แบบ โดยจัด
กลุมนักศึกษาแลวให treatment ดวยการสอนในแบบที่ 1 
แลวเก็บคะแนนวัดผล หลังจากนั้นใชวิธีการสอนแบบที่ 
2 แลวก็คะแนนวัดผล แลวนําผลการเรียนจากทั้งสอง 
treatment มาเปรียบเทียบ) วิธีวิจัยแบบนี้เรียกวา 

Longitudinal แตเปนโครงการวิจัยที่ตองทําแบบตอเนื่อง
จึงใชเวลานานและคาใชจายสูง 
 

CROSS – SECTION 
เปนงานวิจัยที่มีการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียวแลวทํา

การวิเคราะห จึงทําใหไดขอมูล เชน ตองการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคหรือผูรับบริการ แลว
นักวิจัยเก็บขอมูลในขณะนั้นและทําการวิเคราะหขอมูล
เลย ไมไดมีการเก็บขอมูลเปนชวง ๆ 
 
ขั้นตอนในการวิจัย 

1. การกําหนดปญหา  
  เพื่อตอบคําถาม  

- วัตถุประสงคของการทําวิจัยคืออะไร  
- ขอมูลอะไรที่ตองการสําหรับชวยในการ

ตัดสินใจ 
- ขอมูลจะถูกใชอยางไร 
- ควรทําวิจัยหรือไม 

2. การกําหนดแหลงที่มาของขอมูล   
  เพื่อตอบคําถาม  

- แหลงขอมูลอยูที่ไหน (ตองทราบกอนวา
แหลงขอมูลคือใคร) 

- จํ า เป นต อ ง ใช ข อมู ลปฐมภู มิ หรื อ ไม 
(งานวิจัยชนิดใดตองใชปฐมภูมิและชนิดใดตองใช
ขอมูลแบบทุติยภูมิ) 

- จะเก็บขอมูลจากที่ไหน 
- จะใชวิธีอะไรในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. การออกแบบงานวิจัย 
  เพื่อตอบคําถาม 

- ขอมูลอะไรที่มีอยูแลว 
- จะตองกําหนดสมมุติฐานในการทําวิจัย

หรือไม 
- อะไรคือสิ่งที่ตองศึกษาเพื่อแกปญหานั้น 

4. การกําหนดวิธีการและแบบฟอรมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล/การออกแบบตัวอยางและการเก็บขอมูล
ในขั้นนี้จะเปนการสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งก็
คือ Questionnaire  
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  เพื่อตอบคําถาม 
- ขอมลที่มีอยูแลวมีประโยชนหรือไม 
- คุณจะวัดอะไร (ทัศนคติ ความคิดเห็น ) 
- จะวัดอยางไร 
- แหลงขอมูลคืออะไร 
- ควรจะตั้งคําถามอยางไร 
- ควรจะถามโดยใชแบบสอบถามสงทาง

ไปรษณีย ทางโทรศัพท หรือสัมภาษณสวนตัว 
- ควรจะใชเครื่องมือเทคนิคชวยในการเก็บ

ขอมูลหรือไม  (การสงแบบสอบถามทาง E- Mail การ
ตอบรับไมคอยดี) 

- คําถามที่ใชในแบบสอบถามควรเปนแบบ
เปดหรือแบบปด (แบบเปดจะเปนสถิติช้ันสูง แตถาแบบ
ปดจะเปนสถิติช้ันกลาง) 

- ควรแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยให
ผูตอบทราบหรือไม 

- วิธี ก าร วัดแบบไหนควรใช วัดในแบบ 
สอบถาม 

- จะคัดเลือกตัวอยางอยางไร 
- ใครจะเปนคนเก็บรวบรวมขอมูล  
- ตองใชระยะเวลานานแคไหนในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
- จะใชวิธีการอยางไรเพื่อประกันคุณภาพของ

ขอมูลที่เก็บมา 
- จะดําเนินการเก็บขอมูลอยางไร 

5. การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล 
  เพื่อตอบคําถาม 

- ใครจะเปนผูรับผิดชอบในการวิ เคราะห
ขอมูล 

- จะลงรหัสขอมูลอยางไร 
- จะใชมือหรือใชเครื่องมือในการประมวล 

ผลขอมูล 
- จะใชเทคนิคอะไรในการวิเคราะหขอมูล 

6. การรายงานผลการวิจัย 
  เพื่อตอบคําถาม 

- ใครเปนผูอานรายงานการวิจัย 

- จะใชรูปแบบการเขียนแบบไหน 
- ตองรายงานผลการวิจัยปากเปลาหรือไม 

 

การเขียนรายงานการวิจัยประกอบดวย 3 สวน
สําคัญ คือ 

1. การรายงานผลขอมูล 
2. การวิเคราะหผลและแปลผลขอมูล  ถือไดวา

เปนหัวใจสําคัญของการวิจัยเพราะจะดูถึงความรูของ
ผูทําวิจัยวามีมากนอยแคไหน 

3. การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

ตัวอยางการวจัิยนโยบาย 
 จากการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคเอดสที่
จัดขึ้นในประเทศไทย  ที่ เมืองทองธานี  เมื่อ เดือน 
กรกฎาคม 2547 ไดมีการนําเสนอบทคัดยอโดยวิธี Oral 
presentation (Oral abstract session: Monday 14/07/04 
Room D 14.00-15.30 pm.) ในเนื้อเรื่อง/ประเด็นทาง
นโยบายและการนําไปประยุกตใช Policies and 
programmatic actions affecting inclusion/exclusion 
within HIV/AIDS responses (นโยบายและแผนปฏิบัติ
การมีผลตอการการดําเนินงานอยางไร?) ดังนี้ 

 

เนื้อเร่ือง ประเด็นสําคัญเชิงนโยบาย การนําไปประยุกตใช 
1. เสียงเรียกรองในการดําเนินงาน
เอดสในพื้นที่ที่มีการระบาดของ
เอชไอวี : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ในประเทศไฮติ อูกานดา แซมเบีย 
และเนปาล 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. วิเคราะหการดําเนินงานเอดสที่
เกิดจากนโยบายเอดสในพื้นที่ที่มี
การระบาด 

2. จําแนกปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
และความลมเหลวของกลวิธีหลัก
ของการมีสวนรวมซึ่งทําใหเกิด

ประเทศไทยเปดใหมีสวนรวมจาก
ภาคประชาสงัคม ไดแก องคกร
พัฒนาเอกชน กลุมผูติดเชื้อ องคกร
ชุมชนทั้งในระดับชาติและทองถิ่น 
แตเมื่อมีการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ตางๆ ยังคงเปนบทบาทของรัฐบาล 
ดังนั้นการสงเสริมบทบาทของ
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เนื้อเร่ือง ประเด็นสําคัญเชิงนโยบาย การนําไปประยุกตใช 
ความรูสึกเปนเจาของ 

3. หากลวิธีใหม ๆ ที่กระตุนผูใหทุน
มีสวนรวมในการดําเนินงาน 

บทเรียน 
1. กลไกการมีสวนรวมขึ้นอยูกับ
บริบททางสังคมการเมืองของแต
ละประเทศ ควรเปดโอกาสใหมี
การปรึกษาหารือ และการมีสวน
รวมที่กวางขวางขึ้น  

2. การจัดทําวาระนโยบายระดับชาติ
ที่ขาดการมีสวนรวมของ
กลุมเปาหมายตาง ๆ จะสงผลให
การดําเนินการตามนโยบาย
ลมเหลว 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรสงเสริมใหภาคประชาสังคมมี
สวนในการรวมกําหนดนโยบาย
เอดส 

2. ควรเสริมสรางศักยภาพของภาค
ประชาสังคมใหมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายเอดส โดยเฉพาะ
ประชากรชายขอบ 

ประชากรชายขอบใหมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและการ
กําหนดนโยบายเอดส จะมีกลวิธี
อยางไร 

2. บทบาทของสตรีในการดําเนินงาน
เอดส 

การเคลื่อนไหวของสตรีตอการ
ดําเนินงานเอดสทั้งในระดับชาติ
นานาชาติ สามารถรวมดําเนินการกับ
ผูดําเนินงานเอดสในทุกดานและทุก
ระดับ ซึ่งหลายๆ ประเทศกําลัง
ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน 
การศึกษาบทบาทของผูหญิงเปนการ
รวบรวมขอมูลจาก อีเมลล การ
ประชุม เปนตน โดยผูหญิงมีบทบาท
ทั้งในเชิงสังคม พฤติกรรม ภาวะผูนํา 
ครอบคลุมทวีอเมริกากลาง ยุโรป 
เอเชีย อัฟริกา 
บทเรียนและขอเสนอแนะ 
1. การประชุมระดับนานาชาติตองมี

ควรมีการสนับสนุนบทบาทสตรี 
1. เพิ่มบทบาทของเด็กและสตรีให

มากขึ้นและตอเนื่องการประชุม
ระดับนานาชาติ 

2. สนับสนุนใหเด็กและสตรีเขาถึง
ขอมูลขาวสารในเรื่องเพศศึกษา 
สุขภาพ และสิทธิมนุษยชน 

3. ใหความสําคัญตอความเทาเทียม
กันของบทบาทชายและหญิง 
ผสมผสานบทบาทชายหญิงใน
ทุก ๆ เรื่อง และการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ 
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เนื้อเร่ือง ประเด็นสําคัญเชิงนโยบาย การนําไปประยุกตใช 
การพูดถึงบทบาทของเด็กและ
สตรีใหมากขึ้นและตอเนื่อง 

2. สนับสนุนใหเด็กและสตรีเขาถึง
ขอมูลขาวสารในเรื่องเพศศึกษา 
สุขภาพ และสิทธิมนุษยชน 

3. ควรสงเสริมใหมีการผสมผสาน
การมีสวนรวมของสังคมและ
ชุมชน เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือแกไขปญหาเอดส 

4. ใหความสําคัญตอประเด็นความ
เทาเทียมกันของบทบาทระหวาง
ชายกับหญิง 

5. สนับสนุนใหมีการสนับสนุน คา
ศึกษาเลาเรียนจากภาครัฐ ดวยการ
ปรับกลไกรัฐเชน การปฏิรูป
กฎหมาย 

6. ผสมผสานบทบาทชายหญิงในทุกๆ 
เรื่อง 

7. สนับสนุนภาวะผูนําของสตรีและ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

3. การวิเคราะหการรังเกียจ และการ
กีดกันจากโรคเอดสในจีน 

ผูใหบริการดานสุขภาพมีการปฏิเสธ
การรักษา มีแนวทางการรักษาและ
การปฏิบัติที่แตกตางกัน มีการ
รังเกียจผูปวยเอดส ซึ่งผูใหบริการ
ดานสุขภาพตองการใหมีการ
ฝกอบรมทักษะการรักษา แนวทาง 
การจัดบริการใหคําปรึกษาดวยความ
สมัครใจและตรวจหาเชื้อเอดส การ
ปองกันการติดเชื้อโรคเอดสใน
บริการสุขภาพ และการจัดทําคูมือที่
เกี่ยวของกับกฎหมาย กฎเกณฑที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 

ประเทศไทยมีการจัดทําคูมือตางๆ 
ยกเวนคูมือที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
และกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติ 

4. การสนับสนุนบทบาทของ
นักเรียน รูปแบบการฝกอบรม
กิจกรรมดานเอดสของนักเรียนใน
อเมริกา 

การปรับบทบาทและสงเสริมให
นักเรียนมีกิจกรรมดานเอดส โดยมี
การดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ 
ทั้งใน ระดับชาติ ระดับภาค และ
ทองถิ่น แบงเปน ผูประสานงาน

ประเทศไทยมีการดําเนินงานใน
ลักษณะการฝกอบรมนักเรียนใน
โรงเรียนตางๆ การจัดตั้งมุมเพื่อน 
โดยองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งไดรับ
เงินทุนจาก กองทุนโลก แตไทยยังไม
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เนื้อเร่ือง ประเด็นสําคัญเชิงนโยบาย การนําไปประยุกตใช 
โครงการ ผูประสานงานระดับชาติ
และระดับนโยบาย องคกรบริหาร
ระดับภาค โรงเรียนที่เปนศูนยกลาง 
(Hub school system) สมาชิก
นักเรียน ทําใหเกิดแนวรวมของ
เครือขายนักเรียนดานเอดส มีการ
ฝกอบรมนักเรียนเพื่อตอตานเอดส 
ซึ่งไดรับเงินทุนจาก กองทุนโลก 
และมีการขยายแนวรวมกับโรงเรียน
อื่นๆ เพิ่มขึ้น 

มีการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ 
และเครือขายของนักเรียนที่เปน
รูปธรรม 

5. การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเอดสตามตัวช้ีวัด 
UNGASS ของประเทศตาง ๆ 

บทเรียนในเรื่องตัวช้ีวัดที่สําคัญ คือ  
1. การเขาถึงการดูแลรักษาดวยยา

ตานไวรัสเอดส พบวา การเขาถึง
ยาตานไวรัสเอดสยังมีนอย
เนื่องจากยาที่มีราคาแพง  

2. การเสริมสรางศักยภาพของสตรี 
พบวา ขาดสื่อใหความรูสําหรับ
สตรีในการปองกันเอดส ซึ่ง
บทบาทชายหญิงมคีวามสัมพันธ
กับสิทธิในการเขาถึงบริการ
สุขภาพ 

3. สิทธิมนุษยชน พบวา การรับรู
ของสังคม ขาดการมีสวนรวม
ของผูติดเชื้อและกลุมเสี่ยง ซึ่ง
ควรมีการขยายและจัดทํา
แนวทางดานสิทธิมนุษยชน 

4. การมีสวนรวมของภาคประชา
สังคม พบวา กลุมที่มีสถานะทาง
สังคมต่ําควรมีความตระหนัก
และมีสวนรวมตอการดําเนินงาน
เอดสที่ตอบสนองตอตัวช้ีวัด
UNGASS 

ขอเสนอ 
1. เนนการมีสวนรวมของภาคสวน

ตาง ๆ ไดแก รัฐบาลและประชา
สังคม  

ประเทศไทยกําลังดําเนินการตาม
ขอเสนอนี้อยูแลว 
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เนื้อเร่ือง ประเด็นสําคัญเชิงนโยบาย การนําไปประยุกตใช 
2. จัดตั้งคณะทํางานติดตามและ

ประเมินผล การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

3. การทบทวนตัวช้ีวัด UNGASS 
6. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
กอใหเกิดการสนับสนุนทางสังคม
และสิ่งแวดลอมทางการเมือง 
สําหรับผูติดเชื้อ 

จากการศึกษากรอบโครงสรางทาง
กฎหมายในแตละประเทศที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติและสิทธิของผูติดเชื้อ 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับโรคเอดส เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทางศาลดาน
สิทธิมนุษยชน อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ 
ตองใชเวลานานในการผลักดัน
กฎหมายตางๆ ผูติดเชื้อในประเทศที่
พัฒนาและกําลังพัฒนาไดใช
กระบวนการทางศาลมาเปนเวลา
หลายป เพื่อปกปองสิทธิ ความสําเร็จ
ของการใชกฎหมาย เชน การผลักดัน
ใหมีการเขาถึงการใชยาตานไวรัส
เอดสในประเทศกลุมลาติน และ
อเมริกากลาง และอัฟริกาใต ซึ่งได
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
ผลักดันโดยใชระบบกฎหมาย 
บทเรียน 
การผลักดันกฎหมาย ตองอาศัย
กฎหมายและขอกําหนดมากมายซึ่ง
แสดงถึงความจําเปนในการแก
กฎหมายหรือวิธีการใชกฎหมาย 
ขอเสนอแนะ 
การผลักดันกฎหมายควรทําผานผูติด
เช้ือ และการสนับสนุนจากประชา
สังคมในดานวิชาการและ
งบประมาณ 

ประเทศไทยมีการดําเนินการดาน
กฎหมายโดยการมีสวนรวมจากภาค
ประชาสังคม ซึ่งใชเวลาประมาณ 2-3 
ป ไดแก การยกเลิกสิทธิบัตรยา ddI 
ซึ่งทําใหเกิดการเขาถึงยาตานไวรัส
เอดสมากขึ้น โดยเปนการดําเนินงาน
รวมกันระหวางกลุมองคกรพัฒนา
เอกชน ผูติดเชื้อ ทนายความ ฯลฯ 

 

แหลงทุนใหการสนับสนุนการวิจัยนโยบาย 
 สํานักงานกองทุนสงเสริมการวิจัย หรือ สกว. ไดมี
นโยบายสนับสนุนโครงการการวิจัยนโยบายสาธารณะ 

จุดเนนคือการวางพื้นฐานสําหรับนโยบายใหมๆ ที่จะ
เกื้อกูลตอการปรับตัวในเชิงสถาบัน ทั้งนี้ในระยะแรก 
สกว. ไดประกาศเชิญชวนใหเสนอโครงการวิจัยตาม
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โครงการหลัก 2 ฝาย คือ ฝายสนับสนุนการวิจัยดาน
ความสัมพันธขามชาติ และทางเลือกในการพัฒนา และมี
ประเภทของทุนวิจัยที่จะสนับสนุน 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนสําหรับการจัดระเบียบความรู  เพื่อประมวล
ความรูการวิจัยโดยเนนวิวัฒนาการยอนหลัง ภาวะใน
ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต จนสามารถถือเปน 
“คูมือการวิจัย” ในเรื่องนั้น ๆ ไดแบงออกเปน 5 ดาน คือ 

- ดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ไทย อุปสงค อุปทานดานแรงงาน ปญหาทรัพยสินทาง
ปญญา  การลงทุน  สถานภาพของรัฐวิสาหกิจ  และ
แนวโนมการกระจายรายได 

- ดานการเมือง นโยบายตางประเทศของไทย 
ระบบความมั่นคงแหงชาติ ระบบบริหารราชการและ
พรรคการเมือง 

- ดานสังคม ครอบครัวไทย ชนช้ันทางสังคม 
ประชากร ความยากจน การลมสลายของชุมชนทองถิ่น 
และสิทธิมนุษยชน 

- ดานการศึกษา ระบบอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

- ดานศิลปวัฒนธรรม บุคลิกภาพและคานิยม
ของคนไทย สันติศึกษาและวรรณกรรมไทย 

2. ทุนวิจัยเพื่อริเริ่มนโยบาย  เพื่อคิดคนนโยบาย
สาธารณะใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวมในระยะ
ยาว รวมทั้งการกระตุนความคิดสรางสรรคในดานการ
พัฒนาระดับตาง ๆ เพื่อวางแผนการพัฒนาประเทศใหมี
ความสมดุล แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

- ดานเศรษฐกิจ บรรษัทขามชาติไทย  บรรษัท
ขามชาติไทยในตางประเทศ  สนธิสัญญาทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศที่กระทบเศรษฐกิจไทยและการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนาของผูประกอบการรายใหญของ
ไทย 

- ดานการเมือง แนวความคิดของผูนําในพรรค
การเมือง และระบบราชการ การคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนในรัฐธรรมนูญและระบบการปกครอง
ตนเองของสื่อมวลชน 

- ดานสังคม การวางมาตรการภาษีเพื่อการ
พัฒนาสังคม  บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการ

แกไขปญหาสังคม  การพัฒนากฎหมายมหาชนเพื่อ
ความเปนธรรมทางสังคม  แนวโนมของความรุนแรง
ทางสังคมทุกระดับ และลักษณะทางจิตวิทยาของกลุม
สังคมตางๆ 

- ดานการศึกษา แนวทางการปรับปรุงระบบ
อุดมศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตแรงงาน
คุณภาพเขาสูระบบเศรษฐกิจ 

- ดานศิลปวัฒนธรรม  กระบวนการและ
ผลกระทบของการนําเขาศิลปวัฒนธรรมจากตาง 
ประเทศ  วิธีการมองโลกภายนอกของปญญาชนไทย  
ความคิดคนด านการพัฒนาของปราชญทองถิ่ น  
วัฒนธรรมของผูประกอบการและนักลงทุนไทย  
โครงสรางและบทบาทของธุรกิจสื่อสารมวลชนและ
จริยธรรมของวิชาชีพตาง ๆ 

3. ทุนวิจัยนโยบายของรัฐ  เพื่อ วิจัยนโยบาย
สําคัญๆ ของรัฐที่ดําเนินการไมไดผลสมบูรณตามความ
มุงหมายเพื่อกอใหเกิดความเขาใจจุดที่เปนปญหาและ
ทางแกไขได ชัดเจนขึ้น แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

- ดานเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันนโยบาย
เศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของไทย  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ดอยประสิทธิภาพ  
การแกไขความตกต่ํ าของภาคเกษตรกรรม   การ
เคลื่อนยายอุตสาหกรรมสูทองถิ่น และการคุมครอง
แรงงานไทยในตางประเทศ 

- ดานการเมือง  การกระจายอํานาจการ
ปกครองสูทองถิ่น  การปฏิรูประบบราช-การใหทันสมัย 
การปฏิรูประบบบริหารราชการกรุงเทพฯ  การวาง
ระบบการบริหารโครงการสาธารณะขนาดใหญ และ
การสรางกลไกในการแกความขัดแยงระหวางรัฐ  
เอกชนและชมชุนทองถิ่น 

- ดานสังคม การคุมครองผูบริโภค  ระบบ
การจัดการสาธารณภัย และการลดจํานวนโสเภณีและ
แรงงานเด็ก 

- ด า น ก า ร ศึ ก ษ า  แนวท า ง ก า รปฏิ รู ป
มหาวิทยาลัยของรัฐใหสามารถตอบสนองตอความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงอนาคตมากขึ้น 
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- ดานศิลปวัฒนธรรม การปรับปรุงสื่อมวลชน
ของรัฐ   การทองเที่ยวและผลกระทบที่ เสียหายตอ
วัฒนธรรมทองถิ่น และการแกไขภาพพจนในทางลบ
ของไทยในตางประเทศ 

4. ทุนสง เสริมการกอ ตัวของกลุม วิจั ย    เพื่ อ
สนับสนุนใหมีการปรึกษาหารือเพื่อนําไปสู การประเมิน
องคความรู และรวมกลุมจัดตั้งโครงการวิจัยเพื่อรองรับ
ความจําเปนในการกอตัวของกิจกรรมการวิจัยใหมๆ 
เกี่ยวกับปญหาที่สําคัญ 
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