ขอสอบกระบวนวิชา PA 280 (PS 251) นโยบายและกระบวนการวางแผน

------------------------------------------------------------------------------------➣ คําสั่ง

ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. คํากลาวที่วา “นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องราวหรือกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกจะกระทํา
หรือไมกระทํา และเกี่ยวของกับเหตุผลวาทําไมจึงเลือกเชนนั้น” เปนของใคร
(1) David Easton
(2) ดร.อมร รักษาสัตย (3) Thomas R. Dye (4) William Dunn
(5) Galick and Urwick
ตอบ 3 หนา 1 Thomas R. Dye กลาววา นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องราว หรือ
กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกจะกระทําหรือไมกระทํา พรอมทั้งใหเหตุผลวาทําไมจึงเลือกหรือไมเลือก
กระทําเชนนั้น
2. ดร.กระมล ทองธรรมชาติ กลาววา นโยบายหมายถึง
(1) แผนงานและโครงการที่กําหนดขึ้น ประกอบดวย เปาหมาย คุณคา และการปฏิบัติงาน
(2) กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดทําขึ้น
(3) แนวทางที่แตละประเทศไดเลือกปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กาํ หนดไว
(4) การจัดสรรคุณคาและผลประโยชนตาง ๆ อยางเปนทางการ
(5) ความคิดเห็นลวงหนาวาจะทําหรือไมทาํ
ตอบ 3 หนา 1 ดร.กระมล ทองธรรมชาติ กลาววา นโยบายคือ แนวทางที่แตละประเทศไดเลือก
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไว อันเปนวัตถุประสงค
ที่
เชื่อวา ถาทําไดสําเร็จจะยังประโยชนใหกับประเทศของตนได
3. ขอความตอไปนี้ขอใดถูกตองที่สุด
(1) เอกชนกําหนดนโยบายไมได นโยบายจะตองเปนของรัฐเทานั้น
(2) นโยบายทางสังคมเปนนโยบายสาธารณะ นโยบายการสงออกของกระทรวงพาณิชยไมใชนโยบาย
สาธารณะ เพราะไปสนับสนุนพอคา
(3) นโยบายทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนไมใชนโยบายสาธารณะ
(4) Governmental Policy จะตองเปน Pubic Policy เทานั้น
(5) ผิดทุกขอ
ตอบ 4 (คําบรรยาย) โดยปกตินโยบายของรัฐบาล (Government Policy) จะตองเปนนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) เทานั้น แตนโยบายสาธารณะอาจจะเปนนโยบายของรัฐบาลหรือ
นโยบายของเอกชนก็ได ถานโยบายนั้นมุงผลประโยชนของคนสวนรวมเปนสําคัญ
4. เพราะเหตุใดนโยบายทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จึงไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรจะเปน
(1) นโยบายไมดี
(2) เกษตรกรผูครอบครองที่ดินไมใหความรวมมือ
(3) ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานการเมือง
(4) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมใหความรวมมือ
(5) ผูจัดทํานโยบายไมดี
ตอบ 3 (คําบรรยาย) สาเหตุที่นโยบายทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรของไทยไมประสบความสําเร็จ
นั้น เปนเพราะวานโยบายดังกลาวมีการเมืองเขามาเกี่ยวของอยูมาก ดังจะเห็นไดจากกรณี สปก.
4–01 ที่มีการนําที่ดินของรัฐไปแจกคนรวยซึ่งเปนพวกพองของนักการเมืองบางคน เปนตน
ÂÂÂ
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5. ผูมีหนาที่กําหนดนโยบายสาธารณะระดับองคการ คือ

ÂÂÂ

(1) ทุกคนในองคการลวนแลวแตมีหนาที่กําหนดนโยบาย
(2) Top – Level Administrator
(3) เปนการกระทําในฐานะสวนตัวก็ได
(4) อาจเปนเรื่องอยูในการดูแลของคนอื่น
(5) Lower – Level Administrator
ตอบ 2 หนา 3 เนื่องจากนโยบายสาธารณะเปนเรื่องในระดับองคการ ฉะนั้นผูที่มีหนาที่กําหนดนโยบาย
สาธารณะจะตองเปนผูบริหารระดับสูงสุดขององคการ (Top – Level Administrator) เทานั้น
6. ขอใดกลาวผิดในเรื่องแนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะเชิงพรรณนา
(1) ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของตัวนโยบาย
(2) ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนโยบาย
(3) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตัวกําหนดนโยบาย (4) ศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ/ผลกระทบของตัวนโยบาย
(5) ศึกษาเรื่องของการประยุกตเทคนิควิธีวิเคราะห
ตอบ 5 (คําบรรยาย) การศึกษานโยบายสาธารณะเชิงพรรณนานั้น จะใหความสําคัญตอเนื้อหาสาระของ
นโยบายแตละเรื่อง และมุงวิพากษวิจารณขอดีขอเสียของนโยบายนั้น ๆ ตามความรูสึก นึกคิด
ของผูศึกษา โดยไมไดใหความสนใจในเรื่องของเทคนิควิธีการวิเคราะหนโยบายเลย
7. ศุภชัย ยาวะประภาษ กลาววา การศึกษานโยบายสาธารณะมี 3 แนวทาง ไดแก
(1) แนวสถาบัน แนวกระบวนการ แนวมีเหตุผล
(2) แนวกลุม แนวคอยเปนคอยไป แนวผูนํา
(3) แนวอธิบายนโยบาย แนววิเคราะหนโยบาย แนวนโยบายศาสตร
(4) แนวอธิบายนโยบาย แนววิเคราะหนโยบาย แนวมีเหตุผล
(5) แนวคอยเปนคอยไป แนววิเคราะหนโยบาย แนวนโยบายศาสตร
ตอบ 3 หนา 3 รศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ ไดจําแนกวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะออกเปน 3
แนวทาง คือ 1. แนวอธิบายนโยบาย 2. แนววิเคราะหนโยบาย 3. แนวนโยบายศาสตร
8. การศึกษานโยบายจากพฤติกรรมของผูกําหนดนโยบายเปนหลัก เรียกวาศึกษาตามตัวแบบใด
(1) ตัวแบบกลุม
(2) ตัวแบบระบบ
(3) ตัวแบบมีเหตุผล
(4) ตัวแบบผูนํา
(5) ตัวแบบทฤษฎีเกม
ตอบ 4 หนา 4 – 5 ตามตัวแบบผูนํานั้น นโยบายสาธารณะ คือแนวทางที่สะทอนคานิยมที่เลือกสรร
แลวของผูนาํ หรือกลุมผูนํา ดังนั้นนโยบายตามตัวแบบนี้จะดีหรือไมก็ขนึ้ อยูกับคุณสมบัติของ
ผูนําหรือผูกําหนดนโยบายเปนสําคัญ
9. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับขอสมมุติฐานของตัวแบบผูนํา (Elite Model)
(1) นโยบายสาธารณะเปนเพียงภาพสะทอนคานิยมของกลุมผูนําเทานั้นมิใชนโยบายตามหลักการเมือง
ที่ควรจะเปน
(2) เสถียรภาพของนโยบายขึ้นอยูกับเสถียรภาพของกลุมผูนําเปนสําคัญ
(3) คุณสมบัติที่ดีของนโยบายจะผูกติดอยูกับคุณสมบัติของผูนําเปนสําคัญ
(4) กลุมคนสวนนอยเปนกลุมผูนําปกครองประเทศ
(5) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเนื้อหาของนโยบายมักจะเกิดจากการริเริ่มจากลูกนองและบริวารของผูนํา
ตอบ 5 หนา 4 – 5 นอกจากในตัวเลือกที่ 1, 2, 3, 4 แลว ตามตัวแบบผูนํานั้น การเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ในเนื้อหาของนโยบายมักจะเกิดจากการริเริ่มของผูนําเทานั้น

10. ตัวแบบกลุมเชื่อวานโยบายเปนอยางไร
(1) เปนผลผลิตที่เกิดจากดุลยภาพการแขงขันระหวางกลุมตาง ๆ ในสังคม
(2) เปนขอตกลงของกลุมตาง ๆ ในสังคม
(3) เปนนโยบายหาเสียงของนักการเมือง
(4) ขอ 1 และขอ 2 ถูก
(5) ผิดทุกขอ
ตอบ 4 หนา 5 ตัวแบบกลุม อธิบายวา นโยบายเปนผลผลิตที่เกิดจากดุลยภาพหรือขอตกลงในการ
แขงขันระหวางกลุมตาง ๆ ในสังคม โดยมีระบบการเมืองเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดความ
ยุติธรรมในการแขงขันดังกลาว
11. สถาบันที่มีหนาที่ริเริ่มกําหนดนโยบายและมีอํานาจอิทธิพลตอนโยบายมาก คือ
(1) สถาบันทหาร
(2) สถาบันศาล
(3) สถาบันทางรัฐสภา
(4) สถาบันการปกครอง
(5) สถาบันการปกครองทองถิ่น
ตอบ 4 หนา 6 – 7 ตัวแบบสถาบัน อธิบายวา นโยบายสาธารณะเปนผลผลิตของโครงสรางสถาบันการ
ปกครอง กลาวคือ นโยบายใด ๆ ก็ตามจะไดชื่อวาเปนนโยบายสาธารณะก็ตอเมื่อไดรับการ
รับรองโดยสถาบันการปกครองแลวเทานั้น
12. ในเรื่องตัวแบบระบบ (System Model) ปจจัยนําออกคือ
(1) ระบบการเมือง
(2) สิ่งแวดลอมทางการเมือง
(3) ขอเรียกรอง/การสนับสนุน
(4) นโยบายสาธารณะ
(5) การตัดสินใจและดําเนินการ
ตอบ 4 หนา 7 ตัวแบบระบบ อธิบายวา ตัวระบบการเมืองนั้นจะทําหนาที่เปนตัวกระทําการของระบบ
(Conversion Process) คือ จะมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ในขณะที่สิ่งแวดลอมนอก
ระบบการเมืองจะเปนปจจัยนําเขาของระบบ (Inputs) และนโยบายสาธารณะก็คือ ผลผลิต
(Output) ของระบบนั่นเอง
13. การศึกษาแนววิเคราะหนโยบายไดมีจุดเริ่มตนเมื่อใด
(1) เมื่อ Max Weber ไดศึกษาระบบราชการ
(2) ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2
(3) เมื่อ Mayo ไดทดลองคนควาที่เรียกวา Hawthone Study
(4) เมื่อมีกลุมนักทฤษฎีสมัยใหม
(5) ผิดทุกขอ
ตอบ 2 หนา 7 – 8 การศึกษาแนววิเคราะหนโยบาย เปนแนวที่นักรัฐประศาสนศาสตรนิยมใชมาก
มีจุดเดนคือ เปนการศึกษาโดยเนนการวิเคราะหโดยทั่วไป มิใชเปนการศึกษารายกรณี และมี
เทคนิควิธีการศึกษาโดยการใหหลักการของวิชาการหลายสาขามาศึกษาวิเคราะห ซึ่งการศึกษา
ตามแนวนี้ไดมีจุดเริ่มตนระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีสหรัฐอเมริกาเปนผูริเริ่ม
14. แนวคิดของใครที่วา หนทางสูความเปนศาสตรนั้นเริ่มตนดวยการมีนโยบายสาธารณะที่ดี ซึ่งตองพัฒนา
มาจากกระบวนการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม มีหลักการเต็มเปยมดวยเหตุผลและยึดมั่นอยูในหลักการ
ของวิชาการในเรื่องนั้น
(1) Thomas R. Dye
(2) William Dunn
(3) Harrald D. Lasswell
(4) Herbert A. Simon (5) Frank J. Foodnow
ตอบ 3 หนา 8 Lasswell เห็นวา หนทางสูความเปนศาสตรน้ันตองเริ่มตนดวยการมีนโยบายสาธารณะ
ที่ดี ซึ่งตองพัฒนามาจากกระบวนการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม มีหลักการ
เต็มเปยม
ดวยเหตุผลและยึดมั่นอยูในหลักการของวิชาการในเรื่องนั้น ๆ
15. เพราะเหตุใดจึงมีผูกลาววาการศึกษานโยบายสาธารณะเปนเหตุผลในเชิงวิชาชีพ
(1) วิชานโยบายสาธารณะเปนวิชา
(2) เพราะมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

(3) เพราะวิชานโยบายสาธารณะไดฝกคนใหเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
(4) เพราะวิชานโยบายสาธารณะใหความสําคัญในเรื่องของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(5) ผิดทุกขอ
ตอบ 4 (คําบรรยาย) Thomas R. Dye เห็นวา เหตุผลในการศึกษานโยบายสาธารณะมี 3 ประการ
คือ 1. เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร คือ การทําความเขาใจถึงเหตุและผลของการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบาย 2. เหตุผลเชิงวิชาชีพ เปนการนํานโยบายไปใชแกปญหาในทางปฏิบัติ 3.
เหตุผลทางการเมือง คือ การดัดแปลงนโยบายเพื่อนํามาใชใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตอง
ทาง
การเมือง
16. กระบวนการของนโยบาย (Processes of Polity) เรียงตามลําดับไดอยางไร
(1) กําหนด – วิเคราะห – ปฏิบัติ – ประเมิน
(2) วิเคราะห – กอรูป – ประเมิน
(3) ประเมิน – ปฏิบัติ – วิเคราะห
(4) ปฏิบัติ – วิเคราะห – ประเมิน
(5) กําหนด – ปฏิบัติ – วิเคราะห – ประเมิน
ตอบ 1 หนา 10 กระบวนการของนโยบาย ประกอบดวย 1. การกําหนดหรือการกอรูปนโยบาย
2. การวิเคราะหนโยบาย 3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ 4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
นโยบาย
17. ปจจัยสําคัญที่ผูกําหนดนโยบายตองรูเขาใจและตองทําใหกระจางชัดกอนเริ่มกระบวนการกําหนดนโยบาย
(1) ปญหาของนโยบาย
(2) สิ่งแวดลอมของนโยบาย
(3) ขั้นตอนในการกําหนดนโยบาย
(4) ถูกทั้งขอ 1 – 3
(5) ขอ 1 และขอ 2 ถูก
ตอบ 4 หนา 10 ปจจัยที่ผูกําหนดนโยบายจะตองรูและเขาใจกอนที่จะเริ่มกระบวนการกําหนดนโยบาย
ไดแก 1. ปญหาของนโยบาย 2. สิ่งแวดลอมของนโยบาย 3. ขั้นตอนในการกําหนดนโยบาย
(1) มีความเกี่ยวของกันอยูเสมอ
18. ขอความตอไปนี้ขอใดไมใชลักษณะของปญหา
(2) มีความเปนพลวัตสูง
(3) มีลักษณะเปนอัตนัยสูง
(4) ไมมีตัวตนของปญหา
(5) ไมมีโครงสรางที่ชัดเจน
ตอบ 5 หนา 11 – 12 ลักษณะโดยทั่วไปของปญหา ไดแก 1. มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยูเสมอ
2. มีความเปนพลวัตสูง 3. มีลักษณะเปนอัตนัยสูง 4. ไมมีตัวตนที่แทจริง
19. ปญหาที่มีลักษณะเปนอัตนัย (Subjectivity) สูง หมายความวาอยางไร
(1) ปญหาที่อาจเปลี่ยนแปลงลักษณะอาการไปตามแรงกระตุนของสิ่งแวดลอม
(2) ปญหาที่มีลักษณะตัวเลือกของปญหามาก
(3) เปนปญหาที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยูเสมอ
(4) ปญหาที่มีลักษณะและตัวตนแทจริง
(5) เปนปญหาที่ไมเทาเทียมกันในหมูประชาชน
ตอบ 5 หนา 11 – 12 ความเปนอัตนัยสูงของปญหา หมายความวา ในปญหาหนึ่ง ๆ นั้นตางก็มี
ความหมายในตัวเอง ขึ้นอยูกับวาผูกําหนดนโยบายจะสามารถรับรูหรือตระหนักไดถึง
ความหมายของปญหาดังกลาวนี้หรือไม ดังนั้นในบางครั้งปญหาที่คนกําหนดนโยบายคนหนึ่ง
ตระหนักไดก็อาจเปนปญหาที่คนอื่น ๆ ยังไมสามารถรับรูหรือตระหนักไดก็ได
20. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัตถุประสงคของนโยบาย
(1) ครอบคลุมประเด็นปญหาของนโยบาย
(2) สอดคลองกับคานิยมทางสังคม
(3) ความชัดเจนและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ (4) ไมมีความสอดคลองทางการเมือง
(5) การกําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม

ตอบ 4 หนา 24 ลักษณะที่ดีของวัตถุประสงคของนโยบาย ไดแก 1. มีความชัดเจน ครอบคลุม
ปญหาทุกดาน 2. มีความสอดคลองกัน 3. สามารถรับรูและเขาใจไดงาย
21. องคการที่เกี่ยวของกับการริเริ่มการกอรูปนโยบายสาธารณะ คือ
(1) ฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี
(2) นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการสอบเขา
มหาวิทยาลัยของรัฐ
(3) นักขาว ITV ไปทําขาวและแพรภาพการเปดชองผอนปรนการคาไทย – พมา ที่จังหวัดเชียงราย
(4) นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหาลูทางขยายการลงทุน
(5) ขอ 1 และขอ 4 ถูก
ตอบ 5 ดูคําอธิบายขอ 5. ประกอบ
22. ปญหาโครงสรางชัดแนนอน (Well – Structured Problem) ไดแก
(1) การแกไขความตกต่ําทางเศรษฐกิจของชาติ
(2) ปญหาความยากจนของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) ปญหาการสรางที่ทําการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
(4) ปญหาราคาขาวตกต่ําเกวียนละไมถึง 5,000 บาท
(5) ปญหาที่ทํากินของเกษตรกร
ตอบ 3 หนา 12 – 13 ปญหาที่มีโครงสรางชัดเจนแนนอนนั้น จะเปนปญหาที่มีผูเขามาเกี่ยวของ
จํานวนนอย มีทางออกในการแกไขปญหาเพียงไมกี่ทางเลือก และแตละทางเลือกก็สามารถ
มองเห็นผลประโยชนของทางเลือกไดชัดเจน ไมเปนที่ถกเถียงกันอยางใด เชน ปญหาในการ
จัดสรางที่ทําการขององคการ มีทางออกคือ สรางหรือไมสราง เปนตน
23. ขอใดถูกตองในการแสดงถึงลักษณะทางโครงสรางของปญหา
(1) โครงสรางชัดเจน ผูเกี่ยวของนอย ทางออกในการแกปญหานอย ประโยชนที่มองเห็นชัดเจน
การคาดคะเนความแนนอนของผลลัพธแนนอน
(2) โครงสรางชัดเจน ผูเกี่ยวของมาก ทางออกในการแกปญหามาก ประโยชนที่มองเห็นไมชัดเจน
การคาดคะเนความแนนอนของผลลัพธไมแนนอน
(3) โครงสรางไมชัดเจน ผูเกี่ยวของมาก ทางออกในการแกปญหาทางเดียว ประโยชนที่มองเห็นไมชัดเจน
การคาดคะเนความแนนอนของผลลัพธไมแนนอน
(4) ปญหาที่มีโครงสรางปานกลาง จํานวนปจจัยมาก ทางออกในการแกปญหามาก ประโยชนที่มองเห็น
ไมชัดเจน การคาดคะเนความแนนอนของผลลัพธไมแนนอน
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 22. ประกอบ
24. ขอใดเปนคํากลาวที่ถูกตองทีส่ ุดในเรื่องสาเหตุของปญหา
(1) ขอมูลที่เปนจริงเปลี่ยนแปลงไดเร็วมาก
(2) สาเหตุของปญหาเปนเสมือนตนตอของปญหา
(3) ความเชื่อถือของชาวกรุงเทพมหานครที่มีตอ ดร.พิจิตต รัตตกุล เปนขอมูลที่เปนความจริง (Facts)
(4) ขอมูลที่เปนความเชื่อเปลี่ยนแปลงไดอยางชา ๆ
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 หนา 14 สาเหตุของปญหานั้นเปนเสมือน “ตนตอ” ของปญหา ซึ่งในการที่จะหาสาเหตุหรือ
ตนตอของปญหาไดนั้นจะตองอาศัยขอมูล 2 ประเภท คือ 1. ขอมูลที่เปนความจริง เปน
ขอมูลที่มีลักษณะคงที่ ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงหรือหากจะเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนไปอยางชา
ๆ 2. ขอมูลที่เปนความเชื่อ เปนขอมูลที่เกี่ยวกับความยึดมั่นเชื่อถือของประชาชนสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดงาย จึงตองระมัดระวังในการอางอิงใหมาก

25. ขอมูลที่ตองระมัดระวังในการอางอิงใหมาก คือ
(2) ขอมูลที่เปนความจริง (Facts)
(4) ขอมูลทุกประเภท
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 24. ประกอบ

(1) ขอมูลที่ยังไมไดกรอง
(3) ขอมูลที่เปนความเชื่อ (Values)
(5) ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของดิน

26. Controlled Environment หมายถึง
(1) ภาวะทางธรรมชาติ
(2) คานิยมของคนในภาคใตของประเทศไทย
(3) เทคโนโลยีที่ใชในนโยบาย
(4) ความเชื่อของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 15 สิ่งแวดลอมที่ควบคุมได (Controlled Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่นโยบาย
สามารถควบคุมหรือกําหนดไดอยางแนนอน เชน จํานวนคนที่จะเขามาบริหารนโยบาย
เทคโนโลยีที่ใชในนโยบาย เปนตน
27. Uncontrolled Environment คือ
(1) จํานวนคนที่จะเขามารับผิดชอบในเรื่องนโยบาย
(2) ลักษณะของภูมิประเทศไทย
(3) เทคโนโลยีที่ใชในนโยบาย
(4) ภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศ
(5) ระดับการศึกษาของคนในสังคม
ตอบ 4 หนา 15 สิ่งแวดลอมที่ควบคุมไมได (Uncontrolled Environment) เปนสิ่งที่ผูกําหนด
นโยบายตองระมัดระวังใหมาก เพราะเปนสิ่งแวดลอมที่นโยบายไมสามารถควบคุมหรือกําหนด
ไดอยางชัดเจน เชน ภาวะทางธรรมชาติ คานิยมในสังคม เปนตน
28. นักวิชาการที่เสนอขั้นตอนในการกําหนดนโยบายจําแนกเปน 12 ชั้นงาน คือ
(1) R. Johnson
(2) Thomas R. Dye
(3) Harold Lasswell
(4) James E. Anderson
(5) David Easton
ตอบ 1 หนา 15 R. Johnson เห็นวา ขั้นตอนในการกําหนดนโยบายมี 12 ขั้นตอน ดังนี้
1. ระบุปญหา 2. กําหนดเปาหมาย 3. กําหนดขอบเขตหรือกรอบของนโยบาย
4. ศึกษาขอจํากัด 5. ออกแบบทางเลือก 6. วิเคราะหทางเลือก 7. พิจารณาเปรียบเทียบ
หาทางเลือก 8. คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 9. ทดสอบทางเลือก 10. รางขอเสนอ
นโยบาย 11. กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 12. เสนอขออนุมัตินโยบาย
☞ ขอ 29 – 33 ตัวเลือกเกี่ยวกับขั้นตอนในการกําหนดนโยบาย
(1) การวิเคราะหทางเลือก
(4) การกําหนดเปาหมาย

(2) การออกแบบทางเลือก
(3) การระบุปญหา
(5) การกําหนดขอบเขตและกรอบของนโยบาย

29. การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดปญหาที่ถูกตอง และศึกษาคานิยมที่เกี่ยวของสอดคลองกับปญหาเพื่อกําหนด
แนวทางของนโยบายที่เหมาะสมกับความเปนจริง
ตอบ 3 หนา 16 การระบุปญหา เปนการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดปญหาที่ถูกตอง และศึกษา
คานิยมที่เกี่ยวของสอดคลองกับปญหาเพื่อกําหนดแนวทางของนโยบายที่เหมาะสมกับความ เปน
จริงตอไป
30. เทคนิคที่ชวยในการปฏิบัติอาจมีหลายเทคนิค เชน การระดมมันสมอง (Brian Storming) เทคนิคเดลฟ
(Delphi Technique) เปนตน
ตอบ 4 หนา 16 เทคนิคที่สามารถใชเปนเครื่องมือชวยในการกําหนดเปาหมาย ไดแก 1. การระดม
สมอง 2. เทคนิคเดลฟ เปนตน

31. จะแกปญหาสวนใดไดบางโดยพิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่และความสามารถ
ของหนวยงาน
ตอบ 5 หนา 16 การกําหนดขอบเขตและกรอบของนโยบาย เปนการกําหนดวานโยบายจะมีขอบเขต
กวางไกลแคไหน เริ่มและสิ้นสุด ณ จุดใด จะแกปญหาในสวนใดไดบาง โดยจะพิจารณาจาก
อํานาจหนาที่ของหนวยงานและความพอเพียงของทรัพยากรที่จะนํามาใชเปนหลัก
32. พิจารณาถึงสิ่งใดบางที่สามารถปฏิบัติตามแลวใหผลสําเร็จดังวัตถุประสงคที่ตั้งใจไวไดบาง
ตอบ 2 หนา 17 การออกแบบทางเลือกนโยบาย เปนการกําหนดวาทางเลือกหรือแนวปฏิบัติที่สามารถ
แกปญหาไดนั้น มีทางเลือกใดบางที่สามารถปฏิบัติตามแลวใหผลสําเร็จวัตถุประสงคที่ตั้งไวได
ซึ่งในขั้นนี้จะตองรวบรวมทางเลือกทุก ๆ ทางเลือกที่เปนไปไดใหครบถวนมากที่สุด
33. ศึกษาเพื่อใหไดรับสื่อที่ดีที่สุด เปนประโยชนและเหมาะสมมากที่สุด
ตอบ 1 หนา 17 การวิเคราะหทางเลือก เปนการนําเอาทางเลือกที่มีอยูทั้งหมดมาศึกษาทีละทางเลือกวา
แตละทางเลือกมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอม หรือมี
ขอดี–ขอเสียอยางไรบาง ทั้งนี้เพื่อใหไดรับทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดนั่นเอง
(1) ความขัดแยงดานผลประโยชนจากนโยบาย
34. อะไรไมใชขอจํากัดของนโยบาย
(2) การรับรูและยอมรับตอนโยบาย
(3) ดานขอมูล
(4) จากสิ่งแวดลอม
(5) การกําหนดเปาหมาย
ตอบ 5 หนา 16 – 17 ขอจํากัดของนโยบายมี 4 ดาน คือ 1. ดานขอมูล 2. ดานผลประโยชน
จากนโยบาย 3. ดานการรับรู และการยอมรับตอนโยบาย 4. ดานสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไปของ
นโยบาย
35. ผูมีอํานาจอนุมัตินโยบาย ขอใดไมถูกตอง
(1) ระดับกรม – เลขาธิการสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทอนุมัติได
(2) ระดับชาติ – มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
(3) ระดับกระทรวง – ปลัดกระทรวงอนุมัติได
(4) ระดับจังหวัด – ผูวาราชการจังหวัด
(5) ระดับอําเภอ – ปลัดเทศบาลอนุมัติ
ตอบ 5 (ดูคําอธิบายขอ 5. ประกอบ) ผูมีอาํ นาจอนุมัตินโยบายในระดับอําเภอคือ นายอําเภอ ซึ่งเปน
ผูบริหารสูงสุดของอําเภอ (ไมใชปลัดเทศบาล)
36. นักวิชาการที่ใหความหมายของการวิเคราะหนโยบาย (Policy Analysis) วาเปนการใชหลักฐานและเหตุผล
เพื่อคัดเลือกทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทางที่มีอยู คือ
(1) William Dunn
(2) Barbara Baeds และ Mel Dubnick
(3) Duncan MacRae และ James Wilde
(4) Thomas R. Dye
(5) William T. Greenwood
ตอบ 3 หนา 18 Duncan MacRay และ James Wilde กลาววา การวิเคราะหนโยบาย คือ
การใชหลักฐานและเหตุผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุด จากทางเลือกทั้งหลายที่มีอยู
37. นโยบายการสรางรถรางเลียบคลองของผูวาฯ กทม. ในปจจุบันมีปญหาในขั้นตอนใดของกระบวนการ
ทางนโยบาย
(1) Policy Monitoring
(2) Policy Implementation
(3) Policy Evaluation
(4) Policy Process
(5) Policy Formulation

ตอบ 2 (ความรูทั่วไป) นโยบายการสรางรถรางเลียบคลองของ ดร.พิจิตต รัตตกุล ผูวาฯ กทม.
คนปจจุบันนั้น เปนนโยบายที่มีปญหาดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
กลาวคือ ยังไมสามารถดําเนินการกอสรางไดเนื่องจากคลองแตละคลองใน กทม. นั้น มีสะพาน
ขามคลองหลายแหง เมื่อจะสรางรางใหรถแลนก็จําเปนตองทุบสะพานเหลานี้ทิ้ง ซึ่งชาว กทม. คง
ไมยอมแนนอน เพราะจะทําใหปญหาการจราจรติดขัดยิ่งกวาเดิมทั้งทางน้ําและทางบก
38. การสมยอมการประมูล “ฮั้ว” กันในการประมูลโครงการตาง ๆ ในวงราชการ ชี้ใหเห็นวามีปญหาในขั้นตอน
ใดของกระบวนการทางการประมูล
(1) Policy Implementation
(2) Policy Evaluation
(3) Policy Formulation
(4) Policy Monitoring
(5) Policy
Outcomes
ตอบ 3 (ความรูทั่วไป) ปญหา “การฮั้ว” ในการประมูลของวงราชการไทยนั้น ถือเปนปญหาดานการกอ
รูปหรือการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ที่ไมสามารถดําเนินการไดอยางโปรงใสและ
เที่ยงธรรมได
39. ขั้นตอนใดของกระบวนการทางนโยบายที่ทาํ ใหทราบวาไดนโยบายสาธารณะที่กําหนดมานั้นประสบความ
สําเร็จหรือลมเหลว
(1) Policy Implementation
(2) Policy
Formulation
(3) Policy Monitoring
(4) Policy Evaluation
(5) Policy Process
ตอบ 4 หนา 26 การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เปนการศึกษาวาผลของการปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวมากนอยเพียงใด
40. ทานทราบไดอยางไรวา อะไรเปนนโยบาย อะไรเปนโครงการ
(1) นโยบายตองกําหนดมาจากฝายการเมือง สวนโครงการจะกําหนดมาจากฝายใดก็ได
(2) นโยบายตองมีวัตถุประสงคและวิธีการทํางานที่ชัดเจน โครงการตองมีกิจกรรม
(3) นโยบายไมตองมีกิจกรรม แตโครงการตองมีกิจกรรม
(4) นโยบายไมตองมีลายลักษณอักษร แตโครงการตองมีลายลักษณอักษร
(5) นโยบายตองมีลายลักษณอักษร แตโครงการจะมีลายลักษณอักษรหรือไมก็ได
ตอบ 3 หนา 46 นโยบายนั้นจะเปนเพียงกรอบในการปฏิบัติงานอยางกวาง ๆ คือ จะไมมีการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการในการดําเนินงาน แตในโครงการจะประกอบดวย กิจกรรมตาง ๆ ซึ่ง
มีการกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไวอยางชัดเจนดวย
41. จากคํากลาวตอไปนี้ขอใดถูกตอง การวิเคราะหนโยบายจําเปนตองใชระเบียบวิธีการ ความรูจากหลายสาขา
วิชารวมกัน คือวิชา
(1) สังคมศาสตร คณิตศาสตรประยุกต รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร
(2) สังคมศึกษา คณิตศาสตรประยุกต รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร
(3) คณิตศาสตรประยุกต รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร พละศึกษา
(4) รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร พละศึกษา ตรรกวิทยา
(5) รัฐศาสตร พละศึกษา ตรรกวิทยา เสริมสรางประสบการณชีวิต
ตอบ 1 หนา 19 การวิเคราะหนโยบายนั้น ถือเปนสาขาวิชาทางสังคมศาสตรประยุกตประเภทหนึ่ง
กลาวคือ จําเปนตองใชระเบียบวิธีการ ความรู และเทคนิคจากหลายสาขาวิชารวมกัน เชน
สังคมศาสตร คณิตศาสตรประยุกต รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร มานุษยวิทยา ฯลฯ
42. การวิเคราะหขาวสารในดานความรูเกี่ยวกับสภาพการณหรือเงื่อนไขกอนจะมีนโยบาย คือ

(1) การวิเคราะหทางเลือกนโยบาย (Policy Alternative)
(2) วิเคราะหสภาพปญหาของนโยบาย (Policy Problem)

