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บทคัดย่อ  
  กระบวนการเร่ิมข้ึนท่ีการก่อรูปของ
นโยบายตามด้วยการก าหนดนโยบายโดย
ผา่นกระบวนการเมือง น าไปสู่การปฏิบติัตาม
กรอบนโยบาย จากนั้นทิศทางของนโยบาย
สาธารณะอาจจะพบกับ การปรับปรุง การ
เปล่ียนแปลง การยุติ และการสืบต่อนโยบาย 
การก าหนดนโยบายจึงควรออกแบบให้
สามารถปรับเปล่ียนได้ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ เช่น ตัวปัญหา ความรู้ท่ีน ามาใช้
แก้ไขปัญหา ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
และความต้องการในสินค้าห รือบริการ
สาธารณะ การสืบต่อและการยติุนโยบายก็จะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกหรือลบต่อผูน้ านโยบาย
ไปปฏิบติัและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากนโยบาย
นั้น ดงันั้นกิจกรรมส าคญัของการยุตินโยบาย 
ไดแ้ก่ การสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและการ
ให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงแก่ผูน้ านโยบาย
ไปปฏิบติัและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากนโยบาย  

ค าส าคัญ : นโยบายสาธารณะ, การยุติ, การ
ถ่ายโอน  
 
Abstract  
 Public policy process begins from 
policy formulation, followed by the policy 
making  process through the political system, 
then, implementation according to the policy 
framework, the following, the direction of the 
public policy may be changed, improved, 
terminated and continued. Therefore, the 
policy making should design to be able adapt 
by causing of problems, knowledge used to 
solve problem, operating resources, and 
demand of public products or services. The 
termination and successor to policy will 
impact the policy implementation person and 
policy makers positively or negatively. Thus, 
the important activity of the termination policy 
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was to establish the correct understanding and 
give the actual information to the policies 
implementation leader and people who had 
affected by the policy. 
 
Keywords : Public Policy, Termination, 
Transferring 
 
บทน า  
 กระบวนการนโยบายสาธารณะก็
เปรียบเสมือนวงจรของส่ิงมีชีวิตโดยเร่ิมตน้จาก
การเกิดข้ึน ตั้ งอยู่ และสลายไปหรือเปล่ียนรูป
ไป จะเห็นได้จากกระบวนการเร่ิมข้ึนท่ีการก่อ
รูปของนโยบาย ต่อด้วยการก าหนดนโยบาย
โดยผ่านกระบวนการเมืองตามรูปแบบของรัฐ
นั้ นๆ  เม่ื อได้ รับการอนุมั ติ และนโยบาย
สาธารณะจะถูกน าไปสู่การปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายแล้วนั้ น  ซ่ึ งต้องมี เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ ท่ี ชัดเจน  เน่ื องจากภายหลัง
ประกาศใช้ไประยะหน่ึ งแล้ว จ าเป็นต้อง
ประเมินผลนโยบายว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงคห์รือไม่ เพียงใด ซ่ึงการประเมินผล
จะต้องท าทุกช่วงขั้ นตอนของกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ นอกจากนั้นการประเมินผล
นโยบายจะเป็นขอ้มูลป้อนกลบัไปยงัผูบ้ริหาร
เพื่อเป็นการปรับปรุงนโยบาย หรือ เปล่ียนแปลง
นโยบาย และการยุตินโยบาย ภารกิจดงักล่าวจะ
ยุติลงหากว่าเกิดผลกระทบในทางลบมากจน
เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือประเทศชาติ 
อย่างไรก็ตามหากเกิดผลในเชิงบวกต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของพลเมือง นโยบายนั้ นจะถูก

ปรับปรุงให้เหมาะสมและจะถูกถ่ายโอนเป็น
งานประจ าเป็ นงานบริการสาธารณะแก่
ประชาชนอยา่งต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยืน   
 อย่างไรก็ตามปัญหาซ่ึงมกัปรากฏอยู่
เป็นประจ าในการด าเนินนโยบายสาธารณะ 
เช่น (1) ความไม่ชอบนโยบาย ผูน้ านโยบายไป
ปฏิบัติและผู ้ใช้บริการหรือรับบริการจาก
นโยบายไม่ ช่ืนชอบแผนงานหรือโครงการ 
เน่ืองจากต่างตอ้งการความมัน่คงในสถานภาพ
ของตนเอง ผูน้ านโยบายไปปฏิบติัพยายามท า
ให้แผนงานหรือโครงการมีความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานจนไม่สมควรยุตินโยบาย  (2) ความ
สมดุลระหว่างความสามารถของการน าแผน
หรือโครงการไปปฏิบัติกับความสามารถใน
การสืบต่อนโยบาย ยิ่งนโยบายมีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนมากเท่าใดผูน้ านโยบายไป
ปฏิบติัก็ควรจะได้รับการฝึกอบรมแบบเฉพาะ
ทางเพื่ อพร้อมท่ีจะรับผิดชอบงานมากข้ึน
เท่ านั้ น  (3) ความสั มพันธ์ ระหว่างการน า
นโยบายไปปฏิบติัและการสืบต่อนโยบายกับ
การมอบหมายงานตามนโยบาย การน านโยบาย
ไปปฏิบติัและการสืบต่อนโยบายมีความสัมพนัธ์
กับการมอบหมายงานตามนโยบายให้แก่
บุคลากร เพราะบุคลากรเป็นกลไกในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  ซ่ึงหากจัดจ้างบุคลากร       
มาจ านวนมากย่อมส่ งผลกระทบต่อการ
ปรับเปล่ียนนโยบายในภายหลงัในยุคปัจจุบนั
วิธีการให้บริการมีการยืดหยุ่นมากข้ึน คือ การ
ท าสัญญารับไปด าเนินการ (Contract out) แมว้่า
การส่งมอบสินคา้หรือบริการสาธารณะอาจจะ
ลดหยอ่นไปบา้ง แต่การท าสัญญาอาจจะส้ินสุด
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ลงไดเ้ม่ือตอ้งการ ภาครัฐก็ไม่ตอ้งแบกรับภาระ
การจดัจา้งบุคลากรนั้นต่อไป     
 นอกจากนั้นการยุตินโยบายสาธารณะ
มกัจะสร้างปัญหาหรือส่งผลให้เกิดปัญหาใน
เร่ืองของการวางแผนและการน านโยบายไป
ปฏิบัติ  ดังนั้ นการยุตินโยบายสาธารณะจึง
กระท าได้ยาก ด้วยสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 
(Hogwood & Gunn, 1984: 247 -248  ; ม ยุ รี 
อนุมานราชธน, 2549 : 268-269) 
 1. โดยปกติแล้วส่วนใหญ่คนมักไม่
เตม็ใจท่ีจะเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีปัญหา
ดงักล่าวเป็นผลมาจากการยติุนโยบายโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเม่ือมีการยุตินโยบายและมีผลให้คน
เหล่านั้นสูญเสียผลประโยชน์ดา้นอาชีพ  
 2. การไม่ ยอมรับข้อผิดพลาดของ
นักการเมือง โดยทัว่ไปนักการเมืองส่วนใหญ่
มักจะไม่ ยอมรับความผิ ดพลาดจากการ
ด าเนินงานตามนโยบายท่ีตนเองรับผิดชอบ จึง
ไม่ยอมยุติหรือยุตินโยบาย หากเขาเห็นว่าการ
กระท าดงักล่าวไม่ไดมี้ส่วนในการเพิ่มคะแนน
นิยมใหก้บันกัการเมืองในเขตเลือกตั้งของเขา  
 3. นโยบายออกแบบมาเพื่อให้มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง นโยบายท่ีก าหนดข้ึน
เพื่ อด าเนินงานการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณ ะและเช่ื อมโยงความสั มพัน ธ์            
ขององค์ประกอบและหน่วยงานต่างๆ ให้
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืององคก์ารถูกจดัตั้งข้ึนมา
เพื่อด าเนินภารกิจในการแกไ้ขปัญหาต่างๆของ
สังคมและบรรเทาปัญหา ก่อนท่ีปัญหาจะก่อผล
ดา้นลบต่อการด ารงอยูข่ององค์การ ซ่ึงองค์การ

ไม่อาจถูกยุบไดโ้ดยง่าย ดว้ยเหตุน้ีนโยบายซ่ึง
องคก์ารน าไปด าเนินการแลว้จึงมกัไม่ยติุลง  
 4. การเปล่ียนแปลงนโยบายมีการเกิด
ข้ึนอยู่ตลอดเวลา ผลสัมฤทธ์ิของนโยบายหน่ึง
อาจไม่เป็นเหตุผลท่ีเพียงพอในการยุติหรือยุบ
องคก์าร เน่ืองจากอาจก าหนดวตัถุประสงคข์อง
นโยบายข้ึนมาใหม่ ซ่ึงท าให้องค์การด ารงอยู่
ต่อไป ซ่ึงหากองค์การแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งยติุหรือยบุองคก์าร  
 5. การต่อตา้นการยุตินโยบายอาจเกิด
จากกลุ่มภายในและ/หรือภายนอกองคก์าร กลุ่ม
ท่ีต่อตา้นการยุตินโยบายท่ีส าคญัอาจอยู่ภายใน
หรือภายนอกองค์การ กลุ่มน้ีอาจมีทรัพยากร
และกลยุทธ์การด าเนินงานแตกต่างกัน หาก
ตอ้งการต่อตา้นการยุตินโยบายตอ้งสร้างแนว
ร่วมในขั้นตอนการก าหนดนโยบายใหม่ การ
ต่อต้านการยุตินโยบายมักเกิดข้ึนในขั้นตอน
การยุตินโยบายมากกว่าการก่อตวัของนโยบาย 
ด้วยเหตุผล 2 ประการ ได้แก่ (1) ข้าราชการ
สามารถต่อต้านการยุ ตินโยบายได้อย่ าง
สัมฤทธิผล (2) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากการยุติ
นโยบาย อาจมีได้รับผลกระทบจากการยุติ
นโยบายท่ีไดด้ าเนินงานไปแลว้ 
 6. การยุตินโยบายไม่สามารถกระท า
โดยรัฐบาลระดบัชาติไดทนัที รัฐบาลระดบัชาติ
ไม่สามารถยุตินโยบาย/แผนงาน/โครงการท่ี
รัฐบาลเป็นผู ้รับผิดชอบในทันที  เน่ืองด้วย
เหตุผลด้านระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย     
ซ่ึงรองรับนโยบายท่ีมีการน าไปปฏิบติั 
 7. ความผูกพนัระหว่างงบประมาณกบั
การด าเนินนโยบาย โดยปกติแลว้องคก์ารมกัไม่
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ยอมยุติการด าเนินนโยบาย เน่ืองจากนโยบาย
ถูกน าไปปฏิบัติได้ใช้จ่ายงบประมาณจ านวน
มากไปแล้ว ท าให้ต้องต่อตา้นการยุตินโยบาย 
การสนับสนุนให้ยุตินโยบายหน่ึงเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือมีการเสนอทางเลือกท่ีดีกว่า หากยงัไม่มี
ทางเลือกก็จะไม่ยติุนโยบาย 
 8. ผลกระทบทางลบเม่ือมีการยุ ติ
นโยบาย ในบางกรณีการยุตินโยบายจะส่งผล
กระทบด้านลบต่อช่ือเสียงของผู ้ปฏิบัติงาน
หรือผู ้ใช้บริการหรือผู ้รับบริการซ่ึ งไม่ ใช่
ความผิดพลาดเฉพาะตวัของบุคคล แต่กลายเป็น
ผูรั้บผิดชอบโดยตรงในมุมมองของนกัการเมือง
ฝ่ายตรงกนัขา้ม  
 9. ขั้ นตอนการยุตินโยบายใช้ระยะ
เวลานาน การยุตินโยบายอาจไม่เกิดข้ึนจริง
ในทางปฏิบัติ  เน่ืองมาจากขั้ นตอนการยุ ติ
นโยบายหรือการตัดสินใจยุตินโยบายเป็น
กระบวนการท่ีใชเ้วลานาน 
 ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา
แบบผสานวิธีทั้ งการศึกษาเอกสาร การศึกษา
ปรากฏการณ์ ท าการรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับ
นโยบายสาธารณะจากปรากการณ์  (สัญญา 
เคณาภู มิ . 2557ก  : 49-51) จากนั้ นท าการ
พฒันาด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเร่ิมต้นจาก
วธีิการคิดเชิงเหตุผล (สัญญา เคณาภูมิ. 2557ข 
: 1-19) และท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
ในลกัษณะการวิจยัเอกสาร (สัญญา เคณาภูมิ. 
2557ง) และท าการตรวจสอบกรอบการศึกษา
ให้มีความน่าเช่ือมากยิ่งข้ึนโดยวิธีการบูรณา
การระเบียบวิธีท่ีหลากหลาย  (สัญญา เคณา
ภูมิ. 2556 : 169-185)  รายละเอียดมีต่อไปน้ี 

 การเปลีย่นแปลงนโยบาย  
 โดยปกติแล้วการส้ิน สุดห รือยุ ติ
นโยบายมักจะไม่ค่อยเกิดข้ึน แม้ว่าโดย
หลักการแล้ว นโยบายย่อมจะส้ินสุดลงเม่ือ
ส ามารถป ฏิบั ติ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายและ
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้แต่ในทางปฏิบัติ
เม่ือบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์แล้ว 
ทางออกคือจะมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
เพื่อให้นโยบายนั้นปรับตวัหรือเปล่ียนแปลง
ไปแกไ้ขปัญหาอ่ืนต่อไป  
 1. หลักการการปรับปรุงนโยบาย
สาธารณะ นโยบายสาธารณะท่ีดีจ าเป็นตอ้งมี
การติดตามประเมินผล ตรวจสอบ  แก้ไข
ปรับปรุง ตลอดจนท าการเปล่ียนแปลงให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
การประเมินนโยบายเป็นเคร่ืองมือในการ      
ช้ีชัดว่านโยบายดังกล่าวสมควรจะท าการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือยุติหรือไม่อยา่งไร 
การประเมินนโยบายจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในทุก
ขั้นตอนของนโยบายสาธารณะ ความนิยมใน
การปฏิบติัส่วนใหญ่จะท าการประเมินต่อเม่ือ 
นโยบายสาธารณะนั้นถูกน าไปปฏิบติัเสร็จ
ส้ินแล้ว เป็นการสรุปผลนโยบายและ/หรือ
ศึกษาผลกระทบเท่ านั้ น  การประเมินใน
ลกัษณะขา้งตน้จึงท าไม่ให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการปรับปรุง เปล่ียนแปลงนโยบาย  ผล
การประเมินนโยบาย จะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั
น าไปสู่ การปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือยุติ
นโยบาย  ดังความสั มพัน ธ์ระหว่างการ
ประเมินผลและการวิเคราะห์นโยบาย  ดังน้ี 
(บุญฤทธ์ิ เพช็รศิษฐ.์ 2552 : 96-99) 
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  1.1 การประเมินนโยบายจะให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง และเช่ือถือ
ได้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบาย กล่าวคือ 
ความต้องการและคุณค่าต่างๆ  ท่ีนโยบาย
จะต้องตอบสนองได้เป็นท่ีตระหนักกันมาก
น้อยเพียงไร การประเมินนโยบายจะแสดงให้
เห็นว่าขอบเขตเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของนโยบายนั้ นประสบผลส าเร็จหรือไม่
เพียงไร คือ สามารถคาดหมายหรืออนุมานได้
ว่านโยบายนั้นช่วยแก้ปัญหาไดท้ั้งหมดหรือ
ช่วยแกไขไดบ้างส่วน 
  1.2 การประเมินนโยบายท าให้
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
เด่นชดัข้ึน ตลอดจนน าไปสู่การวพิากษว์ิจารณ์
คุณค่าของนโยบาย การประเมินนโยบายมี
ส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้การก าหนดเป้าหมาย
และวตัถุประสงค์ของนโยบายท่ีปฏิบติัได ้และ
ช้ีวา่เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องนโยบายนั้น
ไดก้ าหนดข้ึนอยา่งเหมาะสมหรือไม่ การวิพากษ ์
วิจารณ์ ความเหมาะสมของเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายนั้ น ผู ้วิ เคราะห์
นโยบายสามารถประเมินจากความเห็นของผูท่ี้
เก่ียวข้องกับกระบวนการนโยบายกลุ่มต่างๆ 

เช่น กลุ่มผูป้ฏิบติัตามนโยบาย เช่น ขา้ราชการ 
กลุ่มลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีไดรั้บผลประโยชน์
หรือไดรั้บผลกระทบจากนโยบาย 
  1.3 การประเมินนโยบายจะช่วย
สนับสนุนให้มีการใช้การวิเคราะห์นโยบาย
แบบต่างๆ รวมทั้งช่วยในการก าหนดรูปแบบ
และจดัท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เพียงพอและไม่ถูกต้อง
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายท่ีจะน าไปสู่
การสร้างปัญหาให้กบันโยบายท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
เช่น ถา้ไม่ทราบเป้าหมายของนโยบายท่ีชดัเจน 
ก็อาจมีการก าหนดนโยบายใน เร่ืองนั้ น
ออกมาซ ้ าซอ้นกนัได ้การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการประเมินนโยบายกบัการปรับปรุง 
เป ล่ียนแปลงและการยุตินโยบายท่ีจะให้
ประโยชน์ คือ การพิจารณาวงจรกระบวนการ
วิเคราะห์นโยบาย  (Cycles in the process of 
policy analysis) ประกอบกับ วงจรย่อย  4 
วงจร  คือ  วงจรการปรับปรุง  (Adjustment 
cycle) ว งจร ต่ อ เน่ื อ ง  (Continuation cycle) 
วงจรการยุติ  นโยบาย  (Termination cycle) 
และวงจรการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงสร้าง
ใหม่ (Restructuring cycle) 

 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 แสดงวงจรกระบวนการวเิคราะห์นโยบาย 
ดดัแปลงจาก : จินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ุ (2540 : 72) และ บุญฤทธ์ิ เพช็รศิษฐ ์(2552 : 96) 

วงจรการปรับปรุง 
(Adjustment cycle) 

วงจรการเปล่ียนแปลงแกไ้ข 
โครงสร้างใหม่ 

(Restructuring cycle) 
 

วงจรการยุตินโยบาย  
(Termination cycle) 

วงจรต่อเน่ือง 
(Continuation cycle) 
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  จากแผนภูมิวงจรกระบวนการ
วิ เคราะห์นโยบายแสดงให้ เห็ นว่า  การ
วเิคราะห์นโยบายประกอบดว้ย (จินดาลกัษณ์ 
วัฒ น สิ น ธ์ุ . 2540 : 73 อ้ า ง ใน  บุ ญ ฤท ธ์ิ 
เพช็รศิษฐ.์ 2552 : 96-97)  
  วงจรที ่1 การปรับปรุงหรือการ
ปรับนโยบาย (adjustment cycle) นโยบาย
ทั่วไปนั้ นมิใช่ถูกก าหนดข้ึนแล้วจะน ามา
ปฏิบัติได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุง เม่ือมีการปฏิบติัตามนโยบายและ
ทราบผลการปฏิบติังานตามนโยบายแลว้ อาจ
ต้องมีการปรับปรุงโดยจัดท าข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายข้ึนใหม่ ดงัน้ี
เป็นตน้  
  วงจรที ่2  กระบวนการนโยบาย
อ าจ จ ะ ก ร ะ ท า ต่ อ เน่ื อ ง กั น ไป เร่ื อ ย ๆ 
(Continuation cycle) เน่ืองจากได้รับข้อมูล
ข่าวสารหรือจากผลการประเมินระบุว่า ยงัมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายนั้ นต่อไป 
นโยบายท่ีอยูใ่นวงจรต่อเน่ือง ไดแ้ก่ นโยบาย
ท่ียงัด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายหรือยงัไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดส้ินไป  การ
ด าเนินการในลักษณะเช่น น้ีจะไม่ มีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัปัญหาของนโยบายการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวตัถุประสงค์
ของนโยบายท่ีตอ้งการบรรลุผล  
  วงจรที ่3 ก า ร ยุ ติ น โ ย บ า ย 
(Termination cycle) วงจรน้ี เกิดข้ึนเม่ือผล
การประเมินนโยบายระบุว่าปัญหาต่างๆ ท่ี
จะต้องแก้ ไขโดยนโยบายนั้ น ได้แก้ ไข
เรียบร้อยแลว้ หรือการด าเนินการตามเป้าหมาย

และวตัถุประสงค์ของนโยบายได้บรรลุผล
ส าเร็จแล้ว  หรืออาจเป็นเพราะนโยบายท่ี
ก าหนดข้ึนมานั้ นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่
กลายเป็นตวัปัญหาหรือก่อปัญหาอ่ืนๆ ข้ึนอีก 
นโยบายเช่นน้ีจ าเป็นตอ้งยุติ โดยทัว่ไปการยุติ
นโยบายจะมีน้อย จะมีเฉพาะนโยบายห้าม
กระท าบางอย่าง เช่น ห้ามจ าหน่ายสุราเถ่ือน 
หรือจ าหน่ายยาเสพติด ถา้บรรลุเป้าหมายได้ก็
สามารถยุตินโยบายได ้ซ่ึงในทางปฏิบติัไม่ได้
เท่าท่ีควร  
  วงจรที ่4 ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
นโยบาย (Restructuring cycle) โดยเฉพาะ
การจดัโครงสร้างในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
นโยบายต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีนิยมกระท ากนั เม่ือมี
การประเมินแล้วปรากฏว่านโยบายไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ท่ีตอ้งการใชน้โยบายนั้นเป็นเคร่ืองมือใน
การแก้ไขได้ จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง
โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างในการด าเนิน
นโยบาย ยิ่งเป็นนโยบายสาธารณะดว้ยแลว้ การ
จะปล่อยให้มีการด าเนินนโยบายนั้ นต่อไป   
โดยไม่แก่ไขเปล่ียนแปลงยอ่มจะน าผลเสียหาย
มาสู่ส่วนรวม ดังนั้ น ในกระบวนการก าหนด
นโยบ าย ท่ี ถู กต้ องจ า เป็ นต้ องค านึ งถึ ง
ความสามารถและความคล่องตัวในการ
เปล่ียนแปลงนโยบายไวด้้วย ส าหรับนโยบาย
ส าธ ารณ ะนั้ น  ค ว าม ค ล่ อ งตั ว ใน ก าร
เปล่ียนแปลงมีน้อยเพราะต้องให้ผู ้บริหาร
สูงสุดซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดนโยบาย
เป็นผูป้ฏิบติั ถา้เป็นนโยบายส าคญัของประเทศ
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จะต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นชอบด้วย  การ
เปล่ียนแปลงนโยบายจึงเป็นเร่ืองยากล าบาก ใน
กรณีตัวอย่างของประเทศไทยหากเป็นการ
เปล่ียนแปลงนโยบายไม่ค่อยจะปรากฏชัดเจน
นักทั้ งน้ี  เน่ืองมาจากการจัดวางนโยบายของ
พรรคการเมืองไทยในอดีตยงัไม่เป็นรูปแบบท่ี
มีการจดัวางอย่างเป็นระบบมากนัก โดยเฉพาะ
นโยบายสาธารณะจะถูกนักการเมืองน ามาใช้
เป็นเพียงเคร่ืองมือ ในฤดูกาลการเลือกตั้ง เม่ือ
ผ่านช่วงการเลือกตั้งก็จะเป็นการจดัตั้งรัฐบาล 
หากเป็นรัฐบาลพลเรือน ก็จะเป็นการจดัตั้งใน
รูปรัฐบาลแบบผสมของการเมืองแบบ หลาย
พรรค การด าเนินงานในลักษณะน้ียิ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความยากล าบากในการก่อรูป
นโยบายท่ีมาจากความต้องการ หรือเป็นข้อ
เรียกร้องของประชาชนท่ีแทจ้ริง เพราะโดยวิถี
ปฏิบัติ ท่ี ผ่ านมา การสร้างนโยบายท่ี เป็น       
การจัดสรรคุณค่า การจัดวางค่านิยม โดยใช้
นโยบายสาธารณะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ประเทศนั้นได้รับการจดัท า หรือโดยการช้ีน า 
จากนักการเมือง หรือผูน้ าทางทหารผูมี้อ านาจ
ทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย เม่ือการก่อรูป
นโยบายไม่มีความชัดเจน กระบวนการพฒันา
นโยบายก็มีความยากล าบากในการด าเนินงาน
ตามไปด้วย  โดยเฉพาะการสร้างตัวช้ี ว ัด
ความส าเร็จของนโยบาย ดงันั้นแนวทางในการ
เปล่ียนแปลงนโยบายในขณะท่ีรัฐบาลมีอายุการ
บริหารงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่ปรากฏ
ในระบบการเมืองของไทย 
 2. การปรับปรุงนโยบายสาธารณะ 
เป็นธรรมชาติของสรรพส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการ

ป รั บ ป รุ งแก้ ไข ให้ กั บ บ ริ บ ท ของก าร
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา นโยบายสาธารณะก็
เช่นกันไม่สามารถด ารงอยู่ได้ โดยปราศจาก
การแก้ไขปรับปรุง เน่ืองจากเม่ือกาลเวลา
เปล่ี ยนไป  บริบทเปล่ี ยนไป สถานการณ์
เป ล่ี ยนไป หรือเง่ือนไขต่ างไม่ ว่ าจะเป็ น
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกนโยบาย
เปล่ียนไป ย่อมมีจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
นโยบายสาธารณะตามไปด้วย โดยหลกัการจะ
ท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในประเด็นไหน 
ตอ้งอาศยัการประเมินนโยบายตามเกณฑ์ต่างๆ 
เช่น ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความพอเพียง 
ความเป็นธรรม การสนองตอบความต้องการ 
และความเหมาะสมของนโยบายสาธารณะ และ
หากผลการประเมิ นออกมาว่ านโยบ าย
สาธารณะท่ีก าหนดข้ึนหรือด าเนินการอยู่ยงัไม่
เข้าเกณฑ์ดังกล่าวหรือย ังขาดตกบกพร่อง
ประเด็ นใดประเด็ นห น่ึ ง อาจต้องมี การ
ปรับปรุงนโยบายสาธารณะ นอกจากนั้ นการ
ปรับปรุงนโยบายสาธารณะยงัมีสาเหตุอีกหลาย
ประการ ได้แก่ (บุญฤทธ์ิ เพ็ชรศิษฐ์. 2552 : 
99-101)  
  2.1 ความต้องการของพลเมือง
เปลี่ยนไป นโยบายสาธารณะถูกก าหนดข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ของประเทศ ความตอ้งการของประชาชนหรือ
ความตอ้งการของส่วนรวมน้ีเป็นความตอ้งการ
ท่ีไม่จ  ากัดและไม่มีท่ีส้ินสุด ดังนั้ น นโยบาย
สาธารณะท่ีดีจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็น
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ธรรม มีความเหมาะสมเท่าท่ีจะสามารถท าได้
โดยปกติมกัจะปรากฏวา่ นโยบายสาธารณะนั้น
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ได้ หรือตอบสนองได้ใน
ระดบัท่ียงัไม่เป็นท่ีพอใจ การปรับปรุงนโยบาย
สาธารณะจึงเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นต้องมี
การจดัท าอยา่งจริงจงั  
  2.2 ส ภ าพ ปั ญ ห าส าธ ารณ ะ
เปลี่ยนไป นโยบายสาธารณะนั้นส่วนใหญ่จะ
ถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือเป็น
เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เม่ือด าเนิน
นโยบายโดยสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ระยะ
หน่ึงแล้ว ลกัษณะของปัญหาอาจจะเปล่ียนไป
จากเดิม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงนโยบาย
สาธารณะให้สามารถด าเนินการต่อไปหรือ
สามารถแก้ไขปัญหาท่ี เกิดข้ึนใหม่ได้ เช่น 
นโยบายเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ ใน
ระยะแรก ปัญหาอาจจะอยู่ท่ีจะเพิ่มผลผลิตได้
อย่างไร จะใช้วิธีเพิ่มพื้นท่ีในการผลิตหรือเพิ่ม
จ านวนคร้ังในการผลิตต่อปีให้มากข้ึน เม่ือได้
ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากข้ึนแลว้ ลกัษณะปัญหา
ท่ีนโยบายจะตอ้งเก่ียวขอ้งและท าการแกไ้ข คือ 
การน าเอาผลผลิตออกสู่ตลาด และการหาตลาด
ผลผลิต เป็นตน้ จะเห็นวา่นโยบายจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ ทั้ งในด้านปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่ก่อนแล้ว และปรับปรุงหา
ทางแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดตามมา เป็นต้น ถ้า
นโยบายสาธารณะหยุดอยู่กับ ท่ี ไม่ มี การ
ปรับปรุงแกไ้ข นโยบายนั้นจะเป็นนโยบายท่ีไร้
ความหมายไปในท่ีสุด  

  2.3 การขายเป้าหมายให้ดีขึ้น ถ้า
พิจารณาในตวันโยบายสาธารณะเอง เม่ือมีการ
ก าหนดนโยบาย มีการปฏิบติัตามนโยบาย และ
ผลของนโยบายเม่ือมีการประเมินออกมาทุก
ขั้นตอนแล้ว ปรากฏว่านโยบายนั้ นบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว้หรือเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
วางนโยบายก็สามารถปรับปรุงนโยบายให้มี
เป้าหมายสูงข้ึน สามารถขยายขอบเขตของ
วตัถุประสงค์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมาก
ข้ึน หรือขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปหลายกลุ่ม
ข้ึน การปรับปรุงนโยบายจึงจ าเป็นตอ้งกระท า 
การปรับปรุงนโยบายจะสามารถกระท าไดต้อ้ง
อาศยัการวิเคราะห์และการประเมินนโยบายทุก
ขั้นตอน การปรับปรุงนโยบายสาธารณะนั้นก็
สามารถปรับปรุงนโยบายเพื่อให้มีการปฏิบติั
ตามนโยบายท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึนได ้เม่ือทราบผล
ของนโยบายหรือผลกระทบของนโยบายจาก
การประเมินแล้วก็สามารถน ามาปรับปรุง
นโยบายท่ีมีความเก่ียวเน่ือง หรือนโยบายท่ี
ออกมารับช่วงด าเนินการหรือแก้ไขปัญหา
ต่อไปให้มีความเหมาะสมและมีคุณค่ายิ่งข้ึน 
นอกจากนั้ นแล้วยงัมีประเด็นอ่ืนๆ อีกท่ีเป็น
สาเหตุของความจ าเป็นต้องปรับปรุงนโยบาย
สาธารณะใหเ้หมาะสมกบับริบทท่ีเป็นปัจจุบนั 
  2.4 ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใน
เปลี่ยนไป  สภาพแวดล้อมภายในนโยบาย 
ได้แก่ ผูมี้ส่วนในการก าหนดนโยบายเบ้ืองตน้ 
งบประมาณ ท่ี จะน ามาสนับสนุนการน า
นโยบายไปปฏิบติั โครงสร้างองค์กรท่ีจะเป็น
เจ้าภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น 



            JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016            443. 

เหล่าน้ีย่อมท าให้ปรับปรุงเน้ือหาสาระของ
นโยบายสาธารณะ ตลอดจนอาจจะต้อง
ปรับปรุงวิธีการน าไปปฏิบติั ซ่ึงยงัคงมาตรฐาน
หรือตัวช้ีว ัดเดิมไม่ว่าจะเป็น ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม การตอบสนอง
ความตอ้งการ เป็นตน้  
  2.5 สภ าพ แวด ล้อมภ ายนอก
เป ลี่ ยน  ส ภ าพ แวดล้ อม ภ ายน อก  เช่ น 
สถานการณ์ ทางการเมื องทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ทางสังคม เช่น กรณีความขดัแยง้
ทางความคิดทางการเมืองของพลเมืองไทย ณ 
ปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จนประชาชนมีความ
แตกแยกทางความคิด แบ่งเป็น กลุ่มแดง กลุ่ม
เหลือง กลุ่มหลากสี เป็นตน้ รัฐบาลในฐานะท่ี
รับผิดชอบต่อความสงบสุขสันติของชาติ 
จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงนโยบายปรองดองแห่งชาติ 
อยา่งระมดัระวงั  
 โดยส รุป  การป รับป รุ งนโยบาย
สาธารณะ (Policy Adjustment) หมายถึง การ
ท าให้นโยบายสาธารณะดีข้ึน เหมาะสมยิ่งข้ึน 
หรือแกไ้ขให้เรียบร้อยยิ่งข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 
ความตอ้งการของประชาชนมีการเปล่ียนแปลง
ไป ปัญหานโยบายเปล่ียนแปลงไป ปรับปรุง
ตามผลการประเมินผลนโยบาย สภาพแวดลอ้ม
ภายในนโยบายและสภาพแวดล้อมภายนอก
นโยบายเปล่ียนไป  
 3. ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งน โย บ า ย
สาธารณะ  เป็นกระบวนการขั้ น ต่อจาก
กระบวนการประเมินผลนโยบาย เม่ือท าการ

ประ เมิ นผลแล้วจะได้ข้อมู ล ย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผูต้ดัสินใจนโยบาย 
  3.1 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย ส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบาย
สาธารณะนั้น ฮอ็กวดู และ ปีเตอร์ (Hogwood 
and Peters อ้างใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ . 
2550 : 408-415) ไดอ้ธิบายไว ้4 ประเภท คือ 
(1) นวตักรรมนโยบาย (Policy innovation) 
ได้แก่ กรณี ท่ี เกิดนโยบายใหม่เม่ือรัฐบาล
เผชิญกบัปัญหาใหม่หรือเปิดประเด็นใหม่ใน
พื้นท่ีนโยบายใหม่ ถึงแม้จะมีนโยบายใหม่
เกิดข้ึนอยู่บ้างแต่ไม่มาก ส่วนใหญ่นโยบาย
ใหม่ก็จะพฒันามาจากกรอบของนโยบายเดิม
ท่ีมีอยู่ กล่าวคือ นโยบายใหม่ท่ีเกิดข้ึนไดรั้บ
การปรับปรุงเปล่ียนจากนโยบายเดิมนั้นเอง 
(2) การสืบทอดนโยบาย (Policy succession) 
ได้แก่  กรณี ท่ีนโยบายห น่ึงเข้ามาแทนท่ี
นโยบายท่ีมีอยู่เดิม แต่ไม่จดัว่าเป็นนโยบาย
ใหม่ เพราะไม่ได้เปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน 
เพียงแต่ท าต่อจากนโยบายเดิมท่ีมีอยู่เท่านั้น 
(3) การธ ารงรักษานโยบาย (Policy maintenance) 
ไดแ้ก่ กรณีการปรับตวัหรือแกไ้ขนโยบายเก่า
ให้คงอยู่ในเส้นทางเดิม (4) การยุตินโยบาย 
(Policy termination) ไ ด้ แ ก่  ก า ร ย ก เ ลิ ก
นโยบายหรือนโยบายประสบความล้มเหลว
และถูกตดังบประมาณ ซ่ึงเป็นดา้นท่ีอยูค่นละ
ขั้วกบันวตักรรมนโยบาย เพราะเป็นประเด็น
ท่ีนโยบายตายหรือดบัสลายลง  
  3.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย การเปล่ียนแปลงส่วนต่างๆ ของ
นโยบายสาธารณะเพื่อใหก้ารน านโยบายไปสู่
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ก ารป ฏิ บั ติ บรรลุ ผลตาม เป้ าหมายห รือ
วตัถุประสงค์ ซ่ึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
นโยบายสาธารณะมีดังต่อไปน้ี  (บุญฤทธ์ิ 
เพช็รศิษฐ.์ 2552 : 101-102)  
   3.2.1 เมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลง
ในตัวผู้ก าหนดนโยบายหรือคณะผู้ก าหนด
นโยบาย เช่น มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหรือ
เปล่ียนแปลงตัวผูบ้ริหารหรือผู ้รับผิดชอบ
นโยบายด้านต่างๆ  เช่น  มีการเป ล่ียนตัว
รัฐมนตรี  เป็นต้น  โดยปกตินั้ น  นโยบาย
สาธารณะสามารถด าเนินต่อไปไดแ้มจ้ะมีการ
เปล่ียนรัฐบาลหรือเปล่ียนตัวผู ้บริหาร  แต่
ในทางปฏิบติัเม่ือมีรัฐบาลหรือผูบ้ริหารชุด
ใหม่ก็อาจตอ้งการก าหนดนโยบายของตนเอง 
ท าให้นโยบายสาธารณะท่ีก าหนดโดยรัฐบาล
หรือผูบ้ริหารชุดก่อนถูกเปล่ียนไป จะเป็นได้
จากนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดจะมีการ
เปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างประเทศ 
นโยบายการค้า  ห รือในระดับผู ้บ ริห าร 
นโยบายของผูบ้ริหารคนใหม่กบัผูบ้ริหารคน
ก่อนๆ มกัจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  
   3.2.1 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม นโยบาย
สาธารณ ะนั้ น จะถู กก าหนด ข้ึ นภายใต้
สถานการณ์ อย่ างห น่ึ งเม่ื อสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป นโยบายยอ่มตอ้งเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย ตวัอยา่งเช่น นโยบายการเมือง เม่ือก่อน
ปี พ.ศ.2548 ประเทศไทยไม่ยอมรับว่ารัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลท่ี
ถูกต้องตามกฎหมายต่อมาเม่ือสถานการณ์

ทางการเมืองเปล่ียนไป  คือ หลังจากปี  พ.ศ. 
2518 ประเทศไทยเปล่ียนนโยบายยอมรับ
รัฐบาลดงักล่าวเป็นรัฐบาลท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
ในด้านนโยบายเศรษฐกิจก็เช่นกนั จะเห็นจาก
ตวัอย่างนโยบายการพฒันาประเทศไทยตั้งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  1 ถึงฉบับท่ี  4 จะยึดถือ
การเพิ่ มรายได้ประชาชาติ เป็นหลัก ตั้ งแต่
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 เป็นตน้มา นโยบายเร่ิม
เปล่ียนไปเน้นทางด้านคุณภาพชีวิตและมุ่ง
ตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานมากข้ึน ใน
ด้ าน สั งค ม ก็ เช่ น กั น  จะ เห็ น ว่ า มี ก าร
เป ล่ี ยนแปลงนโยบายในหลายด้ าน  เช่ น 
นโยบายประชากร แต่เดิมรัฐบาลไม่มีนโยบาย
ในเร่ืองการวางแผนครอบครัวต่อมาเม่ื อ
ประชากรเพิ่มมากข้ึนจะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
มากมาย โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
สังคมและปัญหาคุณภาพของประชากร จนท า
ให้รัฐบาลตอ้งเปล่ียนนโยบายประชากรจากการ
ให้ประชากรเพิ่มตามธรรมชาติมาเป็นนโยบาย
วางแผนประชากรท่ีมีเป้าหมายแน่นอน ในดา้น
การศึกษา จะเห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงใน
นโยบายการศึกษาภาคบั งคับ  และมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายด้านอุดมศึกษา เช่น การ
อนุญาตให้ มีมหาวิทยาลัยเปิด  และการให้
เอกชนร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษาขั้น
อุดมศึกษา เป็นต้น จะเห็นว่าเม่ือสถานการณ์
ด้านต่ างๆ  เป ล่ี ยนไป  นโยบายสาธารณะ
จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ หรือทนักบัสภาพการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยทั่วไปมักจะ
ปรากฏวา่นโยบายสาธารณะมกัจะเปล่ียนแปลง
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ไดล่้าช้าไม่ทนักบัสถานการณ์ต่างๆ เพราะตอ้ง
อาศยัเวลาในกระบวนการก าหนดนโยบายซ่ึงมี
ความยุง่ยากซบัซอ้นอยูพ่อสมควร 
   3.2.3 เมื่ อ เกิ ด ค ว าม เจ ริ ญ
ทางด้ านวิทยาการและ เทคโนโลยี  ความ
เจริญกา้วหน้าทางดา้นต่างๆ ของวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ ท าให้นโยบายสาธารณะ
ต้องมีการเปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะรับเอาความ
เจริญก้าวหน้าเหล่าน้ีมาใช้ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของประเทศหรือของประชาชน
โดยส่วนรวม เช่น จะตอ้งมีการก าหนดนโยบาย
การศึกษาท่ีพร้อมจะรับความเจริญก้าวหน้า 
และน าเทคโนโลยีในระดบัท่ีเหมาะสมมาใชใ้ห้
เกิดโยชน์ เทคโนโลยีดา้นต่างๆ ท าให้นโยบาย
สาธารณะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง จะเห็นไดจ้าก
ไดมี้การน าเทคโนโลยีดา้นต่างๆ มาใช้มากข้ึน
และปะปนกัน เช่น รถไถนาซ่ึงออกแบบมา
ส าหรับท าการเกษตรแต่ได้มีการน ามาใช้ใน
การคมนาคมขนส่งด้วย เป็น  ซ่ึ งนโยบาย
สาธารณะจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงให้สามารถ
ควบคุมการใช้เทคโนโลยีให้ถูกตอ้งไม่ให้เกิด
ผลเสีย หรือเกิดอันตรายข้ึนได้ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีในระดบัสูงซ่ึงจะให้ประโยชน์มาก 
เช่น  เทคโนโลยี นิ วเคลียร์ เป็นต้น  การใช้
เทคโนโลยีในลักษณะเช่นน้ีจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดนโยบายควบคุมการใช้ท่ี รัดกุม เม่ือ
นโยบายล้าสมยัหรือไม่สามารถควบคุมแก้ไข
ปัญหาไดจ้ะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงนโยบายให้
ทนัสมยัและรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์  
   3.3.4 เมื่อมีการเรียกร้องจาก
พลเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบายเกิดข้ึนเพราะ

การเรียกร้องของประชาชน นโยบายสาธารณะ
นั้น ไม่จ  าเป็นต้องก าหนดโดยความริเร่ิมของ
ฝ่ายบริหารเสมอไป ประชาชนทัว่ไป กลุ่มพลงั
ต่างๆ ตลอดจนองคก์ารต่างๆ ก็สามารถเรียกร้อง
หรือริ เร่ิมให้ มี การเป ล่ี ยนแปลงนโยบาย
สาธารณะได้เม่ือเห็นว่านโยบายท่ี มีอยู่ไม่
เหมาะสม ไม่ทันสมัย ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมส่วนรวมได้เพราะ
สถานการณ์ด้านต่างๆ  เปล่ียนไป  มีความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาการและเทคโนโลยี
มากข้ึนหรืออาจเป็นเพราะประชาชนเห็นว่ายงั
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในบางนโยบาย ก็อาจ
เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายได้ เช่น 
นโยบายภาษีอากร นโยบายการจดัสร้างท่ีอยู่
อาศยั นโยบายการให้สวสัดิการต่างๆ เป็นต้น 
การเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะในกรณี
เช่นน้ี จะเป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดเ้หมาะสมยิ่งข้ึน รัฐบาลผูท้  าหนา้ท่ี
ก าหนดนโยบายควรท่ีจะหามาตรการท่ีจะ
รับทราบความต้องการหรือข้อเรียกร้องของ
ประชาชนโดยส่วนรวม โดยถือเป็นข้อมูล
ข่าวสารท่ีส าคัญแหล่งหน่ึ งในการท าการ
ป ระ เมิ น น โยบ าย  ซ่ึ ง จะน าม าซ่ึ งก าร
เปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะท่ีดีข้ึน 
   3.3.5 ความคิด ริเร่ิม เกิดขึ้น
ใหม่  การเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะใน
ประเด็นเม่ือเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ 
โดยเฉพาะการแข่งขันของพรรคการเมืองใน
ระบบประชาธิปไตยท่ี มุ่งน าเสนอสินค้าและ
บริการสาธารณะให้กับพลเมือง สินค้าและ
บริการสาธารณะนั้นก็คือตวันโยบายสาธารณะ
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นั่นเอง ดังนั้ นเพื่ อให้ เกิดความศรัทธาจาก
ประชาชน ผูก้  าหนดนโยบาย จึงมกัจะมียุทธวิธี
ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ี เป็นความต้องการหรือ
ความจ าเป็นของพลเมือง  เพื่อน ามาเป็นฐานคิด
ก าหนดตวันโยบายสาธารณะ เช่น กรณี รัฐบาล 
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวตัร (พ.ศ. 2544-2548) 
ไดอ้อก นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ซ่ึงถือว่า
เป็นนโยบายเก่ียวกับการสาธารณะสุขท่ีเป็น
นวตักรรมใหม่ส าหรับคนไทยในยุดนั้ น ผล
หลงัจากน าไปปฏิบติัแลว้ก็ไดรั้บเสียงตอบรับ
จากประชาชนมากในระดับหน่ึง หรือ แม้แต่
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี หรือ ตน้กลา้อาชีพ ของ
รัฐบาล อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (พ.ศ.2552) ต่างก็
เป็นนโยบายท่ีเป็นส่ิงใหม่ นอกจากนั้นพรรค
การเมืองก็พยายามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นโยบาย
ใหม่  ซ่ึ งย่ อม ถื อว่ า เป็ นส าเห ตุ ของการ
เปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะอีกประการหน่ึง  
 โดยสรุป การเปล่ียนแปลงนโยบาย
สาธารณะ  (Policy Reconstruction) หมายถึ ง 
การท าให้ลักษณะของนโยบายสาธารณะ 
เปล่ียนไป ซ่ึงอาจจะดีข้ึนหรือเลวลงก็ได้ ซ่ึงมี
สาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ มีการเปล่ียนแปลง
ตัวผู ้ก  าหนดนโยบาย  สภาพปัญหาความ
ตอ้งการเปล่ียนแปลงไป มีความคิดริเร่ิมเกิดข้ึน
ใหม่  เกิ ดการเป ล่ี ยนแปลงในระดับของ
ทรัพยากร มีกระแสการเรียกร้องใหม่จาก
ประชาชนเกิดข้ึน 
 4. การยุตินโยบายสาธารณะ การยุติ
นโยบายเป็นกระบวนการทางนโยบายสุดทา้ย
ในวงจรทางนโยบาย จะเกิดข้ึนเม่ือนโยบายไม่
ประสบความส าเร็จ กล่าวคือไม่มีประสิทธิผล 

ไม่ มี ประสิ ท ธิ ภาพห รือไม่ น าไป สู่ การ
เปล่ียนแปลงในสังคม ตามท่ีนโยบายก าหนดไว ้
ผลจากการประเมินดงักล่าวจะน าไปปรับปรุง
ห รื อ แก้ ไข เพื่ อ เพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิ ผ ล แล ะ
ประสิทธิภาพในกรณีท่ีมีการแกไ้ขปรับปรุงแต่
ยงัไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ผูรั้บผิดชอบต่อนโยบายดังกล่าวอาจตดัสินใจ
ยุตินโยบาย แต่เป็นกระบวนการท่ีข้ึนยากด้วย
เหตุผลหลายประการ ทั้ งทางการเมืองและ
กฎหมาย  อย่ างไรก็ ตามการยุ ติ นโยบาย
สาธารณะนั้ น ชาร์ลี ส์  โอ โจน (Charles O. 
Jones. 1977 : 201-209) ให้ความเห็นว่า ถ้าจะ
พิจารณาตวัแบบของการก าหนดและการปฏิบติั
ตามนโยบาย จะพบว่าเม่ือมีการก าหนดปัญหา 
มีการวางนโยบายและปฏิบติัตามนโยบายเพื่อ
แกไ้ขปัญหาและเม่ือสามารถแกไ้ขปัญหาลุล่วง
ไปแล้ว นโยบายนั้ นก็ส้ินสุดภารกิจลง ส่ิงท่ี
ยากล าบากก็ คือการตัดสินว่า เม่ือไรปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นได้รับการแก้ไขให้เสร็จส้ิน
ไปแล้ว เท่าท่ี เป็นมาการท่ีจะยุตินโยบายนั้ น
มิใช่ เป็นเร่ืองท่ีกระท าได้ง่ายๆ ทั้ งน้ี เพราะ
เหตุผล 2 ประการ คือ (บุญฤทธ์ิ เพ็ชรศิษฐ์. 
2552 : 102-103) ได้แก่ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
นโยบายซ่ึงหมดภาระหน้าท่ีแล้วไม่ยอมรับว่า
หมดภาระหน้าท่ี  และการยุ ตินโยบายนั้ น 
ในทางปฏิบัติ คือ การปรับปรุงนโยบายหรือ
เปล่ียนแปลงไปเพื่อพิจารณารับผิดชอบเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 
  ประการแรก  หน่วยงานของรัฐ 
ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น ส่ ว น ร าช ก า ร  อ ง ค์ ก า ร 
คณะกรรมการ หรือโครงการก็ตาม หน่วยท่ี
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ถูกยกเลิกไปไม่ได้เป็นเพราะแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้เสร็จส้ินแล้วส่วนใหญ่เป็นเพราะ
ไม่ได้การสนับสนุน หรือสภาพของปัญหา
เป ล่ี ย น ไป  ใน ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า เม่ื อ ส้ิ น
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีหน่วยงานถูกยกเลิก
ไปหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานก าหนด
ราคาสินค้าซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมการก าหนด
ราคาและปันส่วนสินคา้ระหว่างสงครามถูก
ยกเลิกไปเพราะหลายฝ่ายไม่สนับสนุน ไม่
เห็นด้วยกับการด าเนินงานของส านักงานน้ี 
เป็นตน้ ส าหรับการยุตินโยบายนั้น ส่วนใหญ่
จะเป็นไปตามเหตุผล 
  ประการที่สอง คือ หน่วยงานท่ีถูก
ยกเลิกไปเพราะนโยบายส้ินสุดลงนั้นไม่ค่อยมี 
คือ จะมีลกัษณะเป็นการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
หรือเปล่ียนช่ือใหม่เสียเป็นส่วนมาก หน่วยงาน
ท่ีปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ พยายามท่ีจะให้
นโยบายสาธารณะนั้ นได้มีการปฏิบัติต่อไป 
เพื่อความอยู่รอดของหน่วยงานโดยอาศยัการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป็นเคร่ืองช่วยการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะ
จะต้องกระท าอยู่เสมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ เกิดข้ึน การปรับปรุงนโยบายสารธารณะ
เป็นการใช้ประโยชน์จากการประเมินนโยบาย 
เม่ือทราบว่านโยบายสาธารณะท่ีก าหนดข้ึนมี
คุณค่าอย่างไร ก็สามารถน ามาปรับปรุงให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายให้ เกิดผลดียิ่ งข้ึน     
หรือแก้ไขข้อบกพร่องต่ างๆ ให้หมดไป 
นอกจากนั้น การประเมินผลนโยบายหลงัจากมี
การปฏิบติัตามนโยบายแลว้ ก็สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงนโยบายท่ีเก่ียวเน่ือง

กันหรือนโยบายท่ี ออกมารับช่วงต่อจาก
นโยบายอันก่อน การเปล่ียนแปลงนโยบายก็
อาจเกิดข้ึนโดยอาศัยการประเมินนโยบายได ้
เช่น เม่ือเห็นว่านโยบายยงัมีความไม่เหมาะสม 
ก็ท าการเปล่ียนแปลงเสียให้เกิดความเหมาะสม
ในการท่ีจะสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหา ส่วนการยุตินโยบายสาธารณะนั้น ใน
การทางปฏิบั ติ ย่อมกระท าเม่ื อภาระของ
นโยบายนั้ นได้ส้ินสุดลงแล้ว แต่เน่ืองจาก
นโยบายสาธารณะจะตอ้งมีอยูเ่สมอจึงไม่ค่อยมี
การยุ ตินโยบายสาธารณะปรากฏให้ เห็ น
บ่อยคร้ังนกั 
  กล่าวโดยสรุป การยุตินโยบาย
สาธารณะ (Policy Termination) นั้ นโดยปกติ
มักจะไม่ค่อยมีการส้ินสุดหรือยุติ แม้ว่าโดย
หลักการแล้ว นโยบายย่อมจะส้ินสุดลงเม่ือ
ส ามารถป ฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายและ
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว  ้ในทางปฏิบัติเม่ือ
บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์แลว้ ทางออก
คือจะมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเพื่อให้
นโยบายนั้นปรับตวัหรือเปล่ียนแปลงไปแกไ้ข
ปัญหาอ่ืนต่อไป การยุตินโยบายสาธารณะมี
สาเหตุหลายประการ ได้แก่ การต่อต้านจาก
ประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ ความรู้สึก
เสียดายท่ี มีการลงทุนไปมาก  ข้อจ ากัดทาง
กฎหมาย การขัดผลประโยชน์ทางการเมือง  
เป็นตน้  
 
การยุติกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
 การยุตินโยบาย (Policy termination) 
เป็นการล้มเลิกนโยบายซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
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องค์การท่ีเก่ียวขอ้ง การยุตินโยบายเกิดข้ึนสืบ
เน่ืองมาจากผลการประเมินการด าเนินงานตาม
นโยบายออกมาลกัษณะท่ีไม่เป็นตามท่ีคาดหวงั 
ผู ้มีอ  านาจในการก าหนดนโยบายจึงท าการ
ยกเลิกนโยบายนั้ น ซ่ึงอาจน านโยบายอ่ืนมา
ด าเนินการแทน เหตุผลอีกประการคือ รัฐบาล
อาจได้ตดัลดงบประมาณท่ีสนับสนุนนโยบาย
นั้ นลงซ่ึงอาจเป็นเหตุผลทางการเมือง อัน
น าไปสู่การยุติกิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่หรือ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมตามงบประมาณ อยา่งไรก็
ตามท่ีปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจ า คือ ไม่ค่อย
จะมีการยุตินโยบายทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ นอก
เสียจากการน านโยบายใหม่มาทดแทนนโยบาย
เดิม (Hogwood & Gunn. 1984 : 241) ส่วนการ
สืบต่อนโยบาย (Policy succession) หมายถึง 
วิ ธี การท าให้ นโยบายสาธารณะมี ความ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยท าการ ปรับปรุง
นโยบายเพื่อให้ เหมะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของพลเมือง และนโยบายนั้ น
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถ
ด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกบังบประมาณท่ีผูมี้
อ  านาจจัดสนับสนุน กระบวนการสืบต่อ
นโยบายส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะสืบต่อมาก
ยิ่งข้ึนดว้ยเหตุผล 3 ประการ ดงัน้ี (Hogwood & 
Gunn. 1984 : 242)  
  1. การขยายกิจกรรมของรัฐบาล 
โดยปกติรัฐบาลจะด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อย
ไปในการขยายกิจกรรมหรือโครงการ ซ่ึ ง
ออกแบบมาเพื่อรองรับนโยบายทีละเล็กทีละ
น้อย สืบเน่ืองสานต่อกนัเป็นระยะเวลาหลายปี 

ซ่ึงอาจท าให้กิจกรรมหรือโครงการท่ีเกิดจาก
นโยบายใหม่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมหรือ
โครงการท่ี ด า เนิ น การอยู่ ห รื อ เป็ นการ
ด าเนินการซ ้ าซ้อนกัน ซ่ึงผู ้มีอ  านาจอาจไม่
สามารถท าการยุติกิจกรรมหรือโครงการเดิม 
  2. เกิดผลข้างเคียงหลังจากมีการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากการท่ี
นโยบายซ่ึงก าลังด าเนินการอยู่ท  าให้เกิดผล
กระทบขา้งเคียงในทิศทางท่ีไม่พึงปรารถนา ซ่ึง
อาจจะน าไปสู่ความเสียหาย หรืออาจท าให้
เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ถ้าจะด าเนินการตาม
นโยบายนั้นต่อไป ดงันั้นนโยบายสาธารณะนั้น 
จ าเป็ นต้องได้ รับการเป ล่ี ยนแปลงในตัว
นโยบายหรือแผนงานหรือโครงการให้มีความ
เหมาะสมกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  
  3. ความผูกพันทางการคลังของ
นโยบาย ทั้งน้ีนโยบายท่ีก าลงัด าเนินการอยูท่  า
ให้เกิดผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ เป็นตน้ว่าท า
ให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต อีกทั้งยงัมีข้อผูกพนั
กับทางการคลังแล้ว จึงเป็นเหตุให้ผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจไม่ยอมยุตินโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม
อาจด าเนินการเพิ่มเติม เช่น การจดัท าโครงการ
ตวัใหม่ข้ึนมาแทนท่ี และถา้หากว่าไม่มีการสืบ
ต่อนโยบายหรือยุตินโยบายแล้ว นโยบายหรือ
แผนงานหรือโครงการท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ก็
จะถูกด าเนินการต่อไป  
 
ลักษณะการสืบ ต่อและการยุติน โยบาย
สาธารณะ  
 กล่าวมาแล้วว่าการสืบต่อและการยุติ
นโยบายนั้ นข้ึนอยู่กับบริบทของประไทยทั้ ง
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ภายในและภายนอกท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
อย่างไรก็ตามการสืบต่อและการยุตินโยบาย
สามารถพิจารณาได้ในมิติขององค์การและ
นโยบาย ดังน้ี (Hogwood & Gunn, 1984 : 242-
245)  
 1. องค์การและนโยบายต่างท าหน้าที่
ที่เหมือนกัน หน้าท่ีท่ีเหมือนกันขององค์การ
และนโยบาย ไดแ้ก่ การส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือ
บริการสาธารณะให้ แก่ ผู ้ใช้บ ริการห รือ
ผูรั้บบริการ จากการศึกษาในประเทศตะวนัตก 
การยุติหน้าท่ีขององค์การและนโยบายไม่ค่อย
จะเกิดข้ึน เวน้เสียแตใ้นสภาพการณ์ท่ีประเทศ
ต่างๆ ได้รับเอกราชแล้ว องค์การท่ีอยู่ประเทศ
เจา้ของอาณานิคมตอ้งยุติหนา้ท่ีในการปกครอง
ประเทศอาณานิคม ส่วนในประเด็นการสืบต่อ
หน้าท่ีก็หมายถึง การเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของ
องค์การและนโยบาย จากหนา้ท่ีหน่ึงไปเป็นอีก
หน้าท่ีหน่ึงไม่เคยเกิดข้ึน เพราะองค์การและ
นโยบายมักจะนิ ยามหน้ าท่ี ในลักษณะท่ี
แตกต่างไปจากเดิมอยา่งส้ินเชิงเม่ือเวลาผ่านไป 
เช่น หน้าท่ีในการบรรเทาความยากจน ได้รับ
การนิยามใหม่เป็นหน้าท่ีในการรักษาระดับ
รายไดแ้ละกระจายรายได ้เป็นตน้ 
 2. การยุติหน้าที่ขององค์การกระท า
ได้ง่ายกว่าการยุติหรือยุบองค์การ โดยปกติ
แล้วองค์การจะด ารงอยู่ตลอดไปน้อยนักท่ี
องค์ การจะล้มสลายไป  แต่ อาจจะมี การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบขององค์การหรือยุบรวม
องค์การหรือแยกองค์การออกมาจัดตั้ งเป็น
องค์การใหม่  ทั้ งน้ี ประเด็นท่ี ส าคัญอยู่ ท่ี
องคก์ารท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการเปล่ียนแปลงหรือ

ยุบรวมหรือแยะกนันั้นยงัคงจะสานต่อ การสืบ
ต่อหรือการยติุนโยบายขององคก์าร 
 3. การยุตินโยบายกระท าได้ง่ายกว่า
ยุติหรือยุบองค์การ เหตุผลหลายประการท่ี
องค์การจะยุตินโยบายแทนท่ีการยุติหรือยุบ
องคก์าร เช่น (1) องคก์ารมกัจะเลือกยุตินโยบาย
มากกว่าท่ีจะเลือกยุติหรือยุบองค์การของตน 
(2) องค์การได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องมากกว่านโยบาย (3) การประเมิน
เพื่อปรับปรุงเปล่ียนวิธีท างาน วิธีการประเมิน
วตัถุประสงค์ของนโยบายจะกระท าไดง่้ายกว่า
การประเมินวตัถุประสงค์ขององคก์ารเน่ืองจาก
มีหลายประการ และ (4) หากนโยบายไม่มีฐาน
คติทางทฤษฎีรองรับหรือไม่ได้รับความนิยม
จากประชาชน นโยบายนั้ นมักถูกวิพากษ ์
วจิารณ์และยติุไดง่้ายกวา่ 
 4 .  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
วัตถุประสงค์ของโครงการกับวัตถุประสงค์
ของนโยบายมีใกล้ชิดมาก เน่ืองจากโครงการ
ท่ีด าเนินงานมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัสภาพ
ปัญห าและผู ้ รับ บ ริก ารม าก ท่ี สุ ด  ห าก
โครงการยุติลง ด้วยเหตุผลว่า ผลลัพธ์และ
ผลกระทบไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการก็สามารถ
ยุติโครงการนั้ นได้ง่ายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะถ้า
หากมีอีกทางเลือกหน่ึงของนโยบายท่ีเป็น
ทางเลือกท่ีดีกวา่  
 การสืบต่อนโยบายอาจด าเนินการได้
หลายรูปแบบ อาจไม่ใช่รูปแบบท่ีน าเสนอใน
ขั้ นตอนของการตัดสินใจ อาจมีขอบเขตท่ี
แตกต่างกัน อาจเป็นนโยบายใหม่ท่ีทดแทน
นโยบายเดิม ลักษณะการสืบต่อนโยบายอาจ
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ด าเนินการได้  ดังน้ี  (1) นโยบายใหม่  การ
ด าเนินการให้บริการแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก
นโยบายซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบายเดิม 
แม้จะเป็นนโยบายใหม่ ท่ีผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแล้วนั้ น กลุ่มเป้าหมาย
เดิมยงัแต่ยงัสามารถเขา้ถึงบริการของนโยบาย
ใหม่ท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเดิม (2) การสืบ
ต่อนโยบาย อาจท าให้นโยบายนั้นน าไปปฏิบติั
ในลักษณะการบริหารโครงการ ซ่ึ งอาจจะ
ประกอบด้วย โครงการจ านวนเท่าเดิม จ านวน
เพิ่มมากข้ึน หรือจ านวนลดนอ้ยลง  
 ลักษณะของการสื บต่ อนโยบาย
สาธารณะในทรรศนะของ มยุรี อนุมานราชธน 
(2549 : 267-268) ได้ให้ทรรศนะ หลายประการ 
ดงัน้ี  
  1. อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ในตัวนโยบาย เช่น จ านวนผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากนโยบายหรือจ านวนองค์การ
ลดลง ว ัตถุประสงค์ของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลง
เหล่าน้ีท าให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน ซ่ึงก่อผลเสีย
มากกว่าผลดี (minus sum game) เน่ืองจากผูน้ า
นโยบายไปปฏิบัติหรือผูก้  าหนดนโยบายมัก
ปกป้องนโยบายท่ีตนเองเป็นผู ้น าไปปฏิบัติ
หรือก าหนดข้ึน ส่วนนักการเมืองมักเข้ามา
ก าหนดขอบเขตและทิศทางของการเปล่ียนแปลง
ของนโยบาย ในความขดัแยง้ดังกล่าวน้ีผูเ้สีย
ประโยชน์และผูไ้ดป้ระโยชน์จะเขา้มาเก่ียวขอ้ง
กับการเปล่ียนแปลงน้ีไม่ เท่ ากัน ทั้ งน้ี ข้ึน        
อยู่กับลักษณะความซับซ้อนของตัวนโยบาย 
แนวความคิด ผลประโยชน์ และโอกาสของฝ่าย

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายท่ีจะสืบต่อนั้ น 
เช่น นโยบายแรงงานต่างด้าวเก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์กบัประเทศพม่า ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสี ยประโยชน์  ได้แก่  ฝ่ ายต่ างๆ ตามแนว
ชายแดนไทย-พม่า เช่น ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง 
ผู ้น าท้องถ่ิน ผู ้น าจังหวัด ฝ่ายทหาร พ่อค้า    
เป็นตน้  
  2. การสืบต่อนโยบายที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน  ส่งผลต่อการก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีแตกต่างกนั 
เช่น รวมโครงการ 2 โครงการหรือมากกว่า 2 
โครงการข้ึนไปเข้าด้วยกัน กลยุทธ์น้ีสร้าง
ปัญหาข้ึนภายในองคก์ารท่ีรับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบติั ถา้แยกโครงการออกจากกนั 
อาจเกิดปัญหาระหวา่งองคก์ารท่ีรับผิดชอบการ
น านโยบายไปปฏิบัติ  ลักษณะการสืบต่อ
นโยบายย ังสัมพันธ์กับลักษณะของระบบ
การเมืองท่ีแตกต่างกนั เช่น ระบบการเมืองแบบ
รวมศูนย์อ านาจ และโครงสร้างองค์การเป็น
แบบกระทรวง ท าให้การสืบต่อนโยบายยุง่ยาก
กว่ าระบบการเมื องแบบสหพันธรัฐ ซ่ึ ง
โครงสร้างองค์การเป็นแบบตวัแทน (Agency) 
การเปล่ียนแปลงนโยบายอาจด าเนินการโดย
การริเร่ิมก าหนดนโยบายใหม่หรือการสืบต่อ
นโยบาย ทั้งการริเร่ิมก าหนดนโยบายใหม่และ
การสื บ ต่ อนโยบายน้ี มี ล าดับขั้ นตอน ท่ี
เหมือนกัน แต่ในขั้ นตอนการริเร่ิมก าหนด
น โยบ ายใหม่ แล ะก ารสื บ ต่ อน โยบ าย 
ประกอบด้วยกิ จกรรมท่ี แตกต่ างกัน  แต่
นโยบายท่ีมีการด าเนินงานอยูแ่ลว้ไดก้ าหนดตวั
แสดงกระบวนการนโยบายและตวันโยบาย ซ่ึง
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เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการนโยบายไวแ้ล้ว 
อาจกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การสืบต่อนโยบายเขา้
มาแทนท่ีกิจกรรมของนโยบายในขั้นตอนท่ี
ก าลงัมีการก่อตวัของประเด็นปัญหา และริเร่ิม
ก าหนดนโยบายใหม่ 
  3 . ก าร สื บ ต่ อ น โย บ าย ต้ อ ง
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จ านวนมาก  ไม่ว่า
จะเป็นผลประโยชน์ของผูก้  าหนดนโยบาย และ
ผู ้ได้ รั บ ผลกระทบจากนโยบาย ซ่ึ งเป็ น
กลุ่มเป้าหมายของนโยบายท่ีก าลังด าเนินงาน
อยู่ เพราะการสืบต่อนโยบายจะส่งผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่าน้ี  ขณะท่ี      
การริ เร่ิมก าหนดนโยบายใหม่ ไม่ มี ก ลุ่ ม
ผลประโยชน์ หรือกลุ่มสนับสนุนนโยบายท่ีมี
ผลประโยชน์เก่ียวขอ้งโดยตรงกบันโยบายนั้น  
  4. การสืบต่อนโยบายต้องมีการ
ป รั บ ป รุ ง เป ลี่ ย น แป ล งอ ง ค์ ก า ร  ก า ร
ปรับ เป ล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์การ แทนท่ีจะมีการคัดสรร
สมาชิกใหม่และฝึกอบรมสมาชิก  ทั้ ง น้ี
เน่ืองมาจากการสืบต่อนโยบายเป็นผลจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการ
อ่ืนๆ ท าให้องค์การตอ้งปรับตวัและจดัสรร
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้มี
การสืบต่อนโยบาย ส าหรับนโยบายท่ีริเร่ิม
ก าหนดใหม่ผูไ้ด้รับผลกระทบจากนโยบาย 
อาจมีความคาดหวงัในผลได้จากนโยบาย
ลดลงเม่ือมีการน านโยบายไปปฏิบติัจนแล้ว
เสร็จในเวลาต่อมา ถา้นโยบายท่ีริเร่ิมก าหนด
ใหม่ ป ระสบความล้ม เห ลว  อ าจ มี ก าร
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มขณะนั้น เพื่อให้
สามารถน าไปปฏิบติัได ้ 
  5 . ทั้ ง ก าร สื บ ต่ อและก าร ยุ ติ
นโยบายยังคงมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข 
ในการริเร่ิมก าหนดนโยบายใหม่  ประเด็น
ปัญหาเขา้สู่วาระของนโยบายเป็นคร้ังแรกจึงยงั
ไม่ มี องค์การและผู ้ได้ รับผลกระทบจาก
นโยบายของนโยบายมาเก่ียวขอ้ง นอกจากฝ่าย
บริหาร/รัฐบาลเท่านั้ น ปรากฏว่ารัฐบาลต้อง
พิจารณางบประมาณและทรัพยากรส าหรับการ
ด าเนินงานเป็นช่วงเวลายาว โดยเปรียบเทียบ
กบัการสืบต่อนโยบาย ส่วนปัญหาการสืบต่อ
นโยบายก็คือ ความเฉ่ือยชาของผู ้ปฏิบัติงาน 
และการปกป้องนโยบายของผู ้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ และผู ้ได้รับผลกระทบจาก
นโยบาย ซ่ึงเป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นผลมาจากการด าเนินงานตามนโยบาย จึง
กลวัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
 
ความส าคัญของการก าหนดรูปแบบการสืบ
ต่อหรือการยุตินโยบาย 
 การสืบ ต่อน โยบ ายและก ารยุ ติ
นโยบาย  ควรจะเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนได้
เสมอในอนาคต ปัจจยัท่ีก าหนดความจ าเป็น
ท่ีจะต้องก าหนดรูปแบบการสืบต่อหรือการ
ยุตินโยบาย ได้แก่ (Hogwood & Gunn, 1984 
: 250-253) 
 1 . ปั ญ ห า ไ ด้ เป ลี่ ย น แ ป ล ง ไป 
 ปัจจัยท่ีส าคัญซ่ึงท าให้ต้องก าหนด
รูปแบบการสืบต่อนโยบาย คือ ปัญหาทาง
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สังคมได้เปล่ียนแปลงไป ผูก้  าหนดนโยบายมี
ข้อมูลไม่มากพอท่ีพอเช่ือได้ว่าเข้าใจปัญหา
อยา่งแทจ้ริง นโยบายจึงควรออกแบบท่ียืดหยุน่ 
สามารถเปล่ียนแปลงแนวทางได้เม่ือมีข้อมูล
เพิ่ ม ข้ึน แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้การ
เปล่ียนแปลงในส่วนเพิ่ม ไม่ช่วยให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนนโยบายอย่าง
เฉพาะเจาะจง ยิ่งใช้การเปล่ียนแปลงในส่วน
เพิ่มมากเพียงใดก็จะยิ่งท าให้ยอมรับนโยบายมา
เป็นเวลานานไดง่้ายยิ่งข้ึน และหากด าเนินการ
ส่งมอบสินค้าและบริการสาธารณะยืดหยุ่น
นอ้ยลงเท่าใดก็จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ผูใ้ช้บริการหรือผูรั้บบริการหรือสมาชิกของ
องค์การน้อยลงด้วยเท่ านั้ น การออกแบบ
นโยบายใหม่ควรเขา้ใจองคป์ระกอบส าคญัของ
สินค้าหรือบริการสาธารณะท่ี ส่ งมอบแก่
ผูใ้ช้บริการหรือผูรั้บบริการท่ีได้รับประโยชน์
จากนโยบายนั้ นๆ ซ่ึ งจะสามารถออกแบบ
นโยบายท่ี สามารถแก้ไขปัญหาหรือการ
เปล่ียนแปลงได ้ 
 2. องค์ความ รู้ เดิ มส าห รับแก้ไข
ปัญหาเปลี่ยนแปลงไป ความรู้เดิมท่ีน ามาใช้
แก้ไขปัญหาและลักษณะของปัญหาเองได้
เปล่ียนแปลงไปพร้อมๆ กนั การเปล่ียนแปลง
ลักษณ ะ น้ี ย ังรวม ถึ งแนวความ คิดด้ าน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ส าหรับแก้ไขปัญหา
เชิ งน โยบ าย  เน่ื อ งจาก เทคโนโลยี ท่ี จะ
ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ีต้องการย ังมีความไม่
แน่นอนนกั  
 3. ทรัพยากรส าหรับการด าเนินงาน
ตามนโยบายเปลี่ยนแปลงไป ประเด็นกลยทุธ์

ของรัฐบาลอาจจะต้องเผชิญกับข้อจ ากัด
เก่ียวกบัทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินงาน
ตามนโยบายบางประเภท ประการแรก คือ 
ขอ้จ ากดัด้านทรัพยากรทางการบริหาร โดย
นโยบายท่ีออกแบบมาควรสามารถถ่ายโอน
ผูใ้ชบ้ริการหรือผูรั้บบริการหรือภารกิจหนา้ท่ี
ของรัฐให้ภาคเอกชน การใช้ท รัพยากร
ลกัษณะน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย 
และประการท่ีสอง คือ ทรัพยากรธรรมชาติมี
ปริมาณลดลงและในทางกลบักนัก็คือเพิ่มข้ึน
ช้ามาก รัฐบาลอาจจะให้กลไกอ่ืนๆ เช่น 
อาสาสมคัรช่วยด าเนินกิจกรรมส่งมอบสินคา้
หรือบริการสาธารณะแทนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 4. ความต้องการสินค้าหรือบริการ
สาธารณะเปลี่ยนแปลงไป  ความต้องการ
สินคา้หรือบริการสาธารณะจากนโยบายบาง
ประเภทเปล่ียนแปลงไป เช่น ปัญหาอาจ
เหมือนเดิมแต่จ านวนผูรั้บบริการลดลง แต่
เป็นบริการท่ีใชต้น้ทุนสูง และบริการประเภท
น้ีใช้เวลาด าเนินการส่งมอบนาน เน่ืองจาก
ตอ้งใชร้ะยะเวลาหน่ึงในการเพิ่มทุน  
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบต่อและการยุตินโยบาย
สาธารณะ 
 ถึงแมว้่าจะยงัไม่ปรากฏมีวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะน ามา
ประกอบการพิจารณาการยุติและการสืบต่อ
นโยบาย ส่วนใหญ่การยุตินโยบายมักไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร จึงท าให้ไม่อาจ
ก าหนดกลยุทธ์ในการยุตินโยบายได้ ดงันั้น
ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสืบต่อและการยุตินโยบาย
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ท่ี อาจน ามาใช้  ได้แ ก่  (Hogwood & Gunn. 
1984 : 249-250)  
  1. บริบททางการเมือง (Politic 
contexts) บริบททางการเมืองท่ีเป็นสาเหตุท่ี
ต้องสืบต่อนโยบายและยุตินโยบาย ได้แก่ 
การเปล่ียนแปลงด้านการบริหารหลังจากมี
การเลือกตั้งหรือวกิฤตเศรษฐกิจ  
  2. กรอบของช่วงเวลาท่ีก าหนด
ไ ว้ ใ น น โ ย บ า ย  (Period specified in the 
policy) การสืบต่อและการยุตินโยบายควรอยู่
ภายในกรอบของช่วงเวลาท่ีก าหนดไวแ้ละ
อาจจะเป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป
หรือแบบเกิดข้ึนทนัทีทนัใดพร้อมๆ ก็ได ้ 
  3. ความผูกพันกับงบประมาณ 
(Budget commitments) หากหน่วยงานไดรั้บ
การอนุญาตให้เก็บงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานนโยบายท่ียติุลงหรือตดัทอนใหแ้ก่
นโยบายในปีงบประมาณถดัไป หน่วยงานก็
จะ ยุ ติ ห รือ เป ล่ี ยน แปล งแผน งานห รือ
โครงการท่ีมีปัญหา  
  4. การลดผลกระทบจาการยุติ
และสืบต่อนโยบาย (The impact reducing 
from successor and termination policy) การ
ด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการสืบต่อ
และการยุตินโยบายท่ีมีต่อผูป้ฏิบติังานหรือ
ผูใ้ช้บริการหรือผูรั้บบริการและสถานท่ีตั้ ง
ของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ การ
จ่ าย เงิน ชด เช ยให้ แ ก่ ผู ้ป ฏิ บั ติ งานห รือ
ผูใ้ช้บริการหรือผูรั้บบริการ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อองคก์าร  

  5. ก า ร ล ด ท ฤ ษ ฎี ห รื อ ข้ อ
สมมติฐานเบ้ืองตน้ (Theories or assumptions 
reduction) กลยุทธ์ท่ีส าคญัและบางคร้ังอาจ
จ าเป็นมาก คือ การลดความชอบธรรมของ
ทฤษฎีหรือข้อสมมติฐานเบ้ืองต้นซ่ึงเป็น
พื้นฐานของนโยบายท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่ 
  ดังนั้ น การใช้กลยุท ธ์ ท่ี ก ล่ าว
เบ้ืองต้นควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้ ง
การเมืองและการบริหารซ่ึงเก่ียวกบัการสืบ
ต่อและการยุตินโยบายนั้ นๆ ลักษณะของ
นโยบายท่ีน าไปปฏิบติัแลว้และนโยบายใหม่
ท่ีจะมาแทนท่ี  รวมทั้ งกระบวนการท่ีจะ
น าไปสู่การสืบต่อและการยติุนโยบาย 
 
แนวทางการสืบ ต่อและการยุติน โยบาย
สาธารณะ 
 แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ส าหรับ
การสืบต่อและการยุตินโยบายเป็นวิธีการท่ีจะ
ช่วยให้ผูรั้บผิดชอบในการสืบต่อและการยุติ
นโยบาย  สามารถด าเนินการได้อย่าง มี
ประสิทธิผล กลยุทธ์ท่ีส าคญัส าหรับการสืบ
ต่อและการยติุนโยบายสาธารณะ ไดแ้ก่  
 1. การข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสืบต่อและ
การยุ ตินโยบายเป็นขั้ นตอนท่ีส าคัญของ
กระบวนการ นโยบายและเป็นกิจกรรมท่ีก่อ
ผลดี ต่อนโยบาย ปัจจัยท่ี มีผลให้นโยบาย
ประสบความล้มเหลว สภาพแวดล้อมของ
นโยบายท่ีได้เปล่ียนแปลงไป การประเมินผล
นโยบาย เหล่าน้ีจะช่วยให้ทราบว่าควรจะสืบ
ต่อและการยุตินโยบายหรือไม่อย่างไร (De 
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Leon, 1978 : 194-195) น อ ก จ าก นั้ น ผู ้ น า
นโยบายไปปฏิบัติและผูไ้ด้รับผลกระทบจาก
นโยบายอาจเขา้ใจผิดว่าแผนงานหรือโครงการ
เป็นงานประจ า จึงอาจท าการต่อต้านการยุติ
นโยบาย วิ ธีการสร้างการยอมรับการยุ ติ
นโยบายจากผูน้ านโยบายไปปฏิบติัและผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากนโยบาย คือ แสดงความจริงใจ
ต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
นโยบาย โดยปกติแลว้ผูมี้อ  านาจในการก าหนด
นโยบายมกัพยายามปกปิดข้อมูลเพื่อป้องกัน
การต่อตา้น อย่างไรก็ตามหากมีการกระตุน้ให้
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายเขา้มามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเปล่ียนแปลงการยุ ติหรือ
เปล่ียนแปลงนโยบายก็อาจจะด าเนินการได้
อยา่งเหมาะสม  
 2. การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการสร้างแรงจูงใจภายในองค์การ การลด
การต่อต้านการยุตินโยบายอีกประการหน่ึง 
คือ การสร้างแรงจูงใจภายในองค์การเพื่อ
สนับสนุนการยุตินโยบาย รวมถึงลดความ
กลวัท่ีวา่ การเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบดา้น
ลบต่อชีวติความเป็นอยูข่องพวก  
 3. การก าหนดผลตอบแทน เพื่ อ
กระตุ้นให้มีการสืบต่อนโยบาย โดยทั่วไป
แล้วการสืบต่อนโยบายมักจะมีผลให้ผู ้น า
นโยบายไปปฏิบัติหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ได้ รับค่ าตอบแทนลดน้อยลงและอาจมี
บุคลากรปฏิบติังานลดน้อยลงดว้ย ในกรณีท่ี
การยุตินโยบายท่ี มีสาเหตุมาจากการไม่
สามารถเก็บรักษางบประมาณของนโยบายท่ี
อนุมติัให้ด าเนินงานไวไ้ด ้ส่ิงท่ีจะช่วยกระตุน้

ให้มีการสืบต่อนโยบายได้คือ การเล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่งให้แก่ผู ้บ ริหารซ่ึงเป็นฝ่าย
สนบัสนุนการสืบต่อและการยติุนโยบาย 
 4. การเปลี่ยนแปลงลักษณะองค์การ
ให้ ยืดห ยุ่น  องค์การภาครัฐโดยทั่ วไป มี
โครงสร้างองค์การท่ีไม่ยืดหยุ่น โครงสร้าง
องคก์ารแบบแมทริกซ์ ซ่ึงเนน้ทีมงาน นอกจาก
จะเป็นโครงสร้างท่ีมีความยืดหยุน่ในการจดัตั้ง
และยุบเลิกแลว้ ยงัเป็นโครงสร้างท่ีเอ้ืออ านวย
ให้สมาชิกขององค์การมีสถานภาพท่ีต่อเน่ือง
เม่ื อน โยบ ายยุ ติ ล ง  (Biller. 1976: 139-144) 
ถึงแม้ว่ารูปแบบองค์การแบบแมทริกซ์จะ
เหมาะกับการสืบต่อนโยบาย แต่ไม่เหมาะกับ
นโยบายด าเนินการมาจนกลายเป็นงานประจ า 
ดังนั้ นโครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์ ท่ี
ยืดหยุ่นและเอ้ืออ านวยให้โอนยา้ยผูเ้ช่ียวชาญ
ไปท างานในนโยบายอ่ืนภายหลงัจากมีการสืบ
ต่ อห รือยุ ติ น โยบ าย จะ เป็ นการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Biller, 1976 
: 146-147) และช่วยแก้ไขปัญหาท่ีสมาชิก
องคก์ารต่อตา้นการยติุนโยบายนั้นเป็นอยา่งดี  
 5. สนับสนุนให้มีการสืบต่อและการ
ยุตินโยบายโดยใช้งบประมาณฐานศูนย์ การ
ใช้งบประมาณฐานศูนย ์(Zero-based budgeting 
: ZBB) คือ เทคนิคงบประมาณท่ีคิดจากระดับ
การใช้จ่ายของโครงการท่ีมีอยู่และค่าใช้จ่าย     
ท่ี เพิ่ ม ข้ึ นของโครงการใหม่  วิ ธี ก ารท า
งบประมาณแบบฐานศูนย์นั้ น หน่วยท่ีจดัท า
งบประมาณ จะต้องประเมินและวิเคราะห์
โครงการและกิจกรรมทั้ งท่ี ด าเนินอยู่ ใน
ปัจจุบันและโครงการใหม่อย่างเป็นระบบ      
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ทั้ งในเร่ือง ผลงาน ค่าใช้ จ่าย การตัดสินใจ
ด าเนินงาน  ทั้ งน้ี จะค านึงถึงปัญหาหลัก 2 
ประการ คือ ประการแรก ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีก าลงัด าเนินอยู ่
และ ประการที่สอง กิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่
ควรยกเลิกหรือลดงบประมาณลงเพื่ อน า
ทรัพยากรไปใช้ในโครงการใหม่ท่ีส าคญักว่า
หรือเพื่อเป็นการลดงบประมาณปัจจุบนัลงไป 
ข้อดีของการใช้งบประมาณฐานศูนย์ ได้แก่     
(1) ช่วยให้ผู ้มีอ  านาจในการก าหนดนโยบาย
ทราบถึงกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบรรลุเป้าหมายขององค์การอีกต่อไปแล้ว 
ซ่ึงจะถูกจัดเป็นกิจกรรมท่ีจะด าเนินการใน
ล าดบัทา้ย ๆ หรือยกเลิกหรือยุตินโยบายนั้นไป 
ซ่ึ งเป็นประโยชน์ ต่อการใช้ทรัพยากรเกิด
ประโยชน์สูงสุด (2) การวางแผนและจัดท า
งบประมาณจะต้องด าเนินไปคู่กัน ท าให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรง
เป้าหมายมากข้ึน 
 6. กฎหมายที่ก าหนดการสืบต่อและ
ยุตินโยบาย เพื่อให้มีการสืบต่อและการยุติ
นโยบายเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ผูก้  าหนด
นโยบายจึงควรวางแผนไวล่้วงหน้าและสรุป
ประเด็นต่างๆ เช่น การออกกฎหมาย หรือ
ระเบียบการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพื่ อให้ผู ้มี

อ  านาจตดัสินใจให้พิจารณาการสืบต่อหรือการ
ยติุนโยบายซ่ึงอาจเป็นวาระส าคญัขององคก์าร  
 
บทสรุป 
 กล่าวโดยสรุปแลว้การสืบต่อนโยบาย
สาธารณะเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงตัว
นโยบายหลายๆ ลักษณะ โดยทั่วไปนโยบาย
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะสืบต่อมากกว่ายุติ
นโยบาย ดังนั้นในการก าหนดนโยบายจึงควร
ออกแบบให้สามารถปรับเปล่ียนได ้ดว้ยเหตุผล
หลายประการตวัอย่างในขณะน านโยบายไป
ปฏิบัติอาจมีการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง เช่น 
ตัวปัญหา ความรู้ ท่ี น ามาใช้แก้ไขปัญหา 
ทรัพยากรในการด าเนินงาน และความตอ้งการ
ในสินคา้หรือบริการสาธารณะ นอกนั้นยงัช่วย
ให้การสืบต่อและการยุตินโยบายเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การสืบต่อและการยุตินโยบาย
ต้องท าการวางแผนกลยุท ธ์ เพื่ อความ มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมส าคญัได้แก่ การสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของผูน้ านโยบายไปปฏิบติั
และผู ้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย การให้
ขอ้มูลตามความเป็นจริง ดงันั้นการสืบต่อและ
การยุตินโยบายก็จะส่งผลกระทบ    เชิงบวกต่อ
ผูน้ านโยบายไปปฏิบติัและผูไ้ด้รับผลกระทบ
จากนโยบายนั้น  
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