
 
ขอสอบกระบวนวิชา PA 270    นโยบายสาธารณะ 

------------------------------------------------------------------------------------- 
➣  คําสั่ง    ขอสอบมีท้ังหมด 100 ขอ ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคาํตอบเดียว  
 1. ใครใหความหมายนโยบายวา “สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทํา” 
 (1) David Easton  (2) Thomas R. Dye (3) Carl J. Friedrich 
 (4) James Anderson  (5) Ira Sharkansky 
 ตอบ  2 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 4)   Thomas R. Dye กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง  

สิ่งใดก็ตามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทํา 
 2. ขอใดไมถูกตอง 
 (1) การนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผลตองการความสามารถทางการบริหารสูง 
 (2) การนํานโยบายไปปฏิบัติจะงายในประเทศที่มีขนาดใหญ 
 (3) การนํานโยบายไปปฏิบัติจะเหมาะกับประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
 (4) การนํานโยบายไปปฏิบัติจะงายข้ึนในประเทศที่ปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ 
 (5) การนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีประสิทธิผลมากในประเทศที่รัฐบาลมีเสถียรภาพสูง 
 ตอบ  2 (เอกสารหมายเลข 161, 162 หนา 22, 2)   การนาํนโยบายไปปฏิบัติในประเทศตาง ๆ อาจจะ

ใหผลที่แตกตางกัน ตามตัวเลือกขอ 1, 3, 4, 5 นอกจากนี้การนํานโยบายไปปฏิบัติจะงายข้ึน
สําหรับประเทศที่มีขนาดกลาง หรือขนาดเล็กมากกวาประเทศขนาดใหญ 

 3. เพรสแมน และวิลดัฟสกี สนใจการศึกษานโยบายเรื่องใด 
 (1) Policy Analysis  (2) Policy Process (3) Policy Impact 
 (4) Policy Implementation (5) Policy Evaluation 
 ตอบ  4 (คําบรรยาย)   Pressman and Wildavsky เปนผูบุกเบิกเร่ืองการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(Policy Implementation) และพยายามคนหาคําตอบของคาํถามท่ีวานําอะไรไปปฏิบัติ  
และการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นคืออะไร  

 4. ความสามารถในการผลิตผลผลิตหรือใหบริการโดยมีตนทุนตอหนวยต่ําสุด ถือวาเปนเกณฑประเภทใด 
 (1) ประสิทธิผล  (2) ประสิทธิภาพ (3) ความเหมาะสม 
 (4) ความเปนธรรม  (5) ความสามารถในการตอบสนอง 
 ตอบ  2 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 49)   ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลผลิต

หรือใหบริการโดยมีตนทุนตอหนวยต่ําท่ีสุด การวิเคราะหทางเลือกโดยใชประสิทธิภาพเปนเกณฑ 
ทําไดโดยการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของผลผลิตหรือบริการ 

 5. ขอใดไมถูกตอง 
 (1) Emanuel Wald ศึกษาแนวโนมของการศึกษาบริหารรัฐกิจ 
 (2) Woodrow Wilson เสนอใหแยกการบริหารออกจากการเมือง 
 (3) Thomas R. Dye ศึกษากระบวนการนโยบาย  
 (4) James Anderson ใหนิยามคําวานโยบายศาสตร 
 (5) Dwight Waldo อยูในกลุมท่ีตอตานการสรางภาพรวม 

  หมายเหตุ   ระบุหนาเอกสารทางวิชาการ หมายเลข 161, 162, 166    



 

 ตอบ  4 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 19)   Harold Lasswell เสนอแนวความคิดเร่ือง นโยบาย
ศาสตร (Policy Sciences) ในป ค.ศ. 1951 จึงไดรับการยกยองวาเปน “บิดาแหงนโยบาย
ศาสตร”  
ซึ่งเปนผูท่ีผสมผสานแนวความคิดทางวิทยาศาสตร ปรัชญา และสังคมศาสตรเขาดวยกัน 

✎  ขอ 6 – 15  ใชตัวเลือกตอไปนี้ในการตอบคําถาม 
 (1) Regulative Policy  (2) Distributive Policy (3) Re – Distributive Policy 
 (4) Capitalization Policy (5) Ethical Policy 
 6. การออกกฎหมายใหคาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  1 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 7)   นโยบายที่เปนกฎเกณฑหรือขอบังคับ (Regulative Policy) 

เปนโยบายที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม ถาไมปฏิบัติตามถือวาผิดกฎหมาย หรือเปนกติกาในการอยู
รวมกันของสมาชิกในสังคมอยางเสมอภาคและเปนธรรม เชน กฎหมาย, ระเบียบ, ขอบังคับ 
และประกาศตาง ๆ 

 7. การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกร เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  3 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 7)   Re – distributive Policy เปนนโยบายที่กาํหนดขึ้น 

เพ่ือประชาชนบางอาชีพ ผูประกอบการบางสาขาการผลิต พ้ืนท่ีบางพ้ืนท่ีตามความจาํเปน เชน 
การออกบัตรสุขภาพ โครงการชวยเหลือชาวสลัม การเวนคืนท่ีดิน การปฏิรูปที่ดิน นโยบายภาษี 
เปนตน 

 8. การขุดคอคอดกระที่ จ. ระนอง เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  4 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 7 – 8)   Capitalization Policy เปนนโยบายที่รัฐกําหนดข้ึน 

เพ่ือใชทรัพยากรที่มีอยู หรือเพ่ือแสวงหาทรัพยากรใหม ๆ คิดคนสิ่งใหม ๆ อันเปนประโยชน
โดยสวนรวม เชน การพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก สรางนิคมอุตสาหกรรม สรางทาเรือน้าํลึก 
เปนตน 

 9. โครงการโรงเรียนสีขาว เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  5 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 8)   Ethical Policy เปนนโยบายท่ีไมมีการบังคับใหผูใดปฏิบัติ

ตาม เพียงแตสงเสริมหรือสนับสนุนใหประชาชนมีความรูสึกสํานึก มีจิตสํานึก วินัยและจริยธรรมที่
ดี เชน โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง, โครงการโรงเรียนสีขาว, โครงการหนาบานนามอง เปน
ตน 

10. การสรางทาเรือน้ําลึก เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  4 ดูคําอธิบายขอ 8. ประกอบ 
11. โครงการหนาบานนามอง เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  5 ดูคําอธิบายขอ 9. ประกอบ 
12. การจัดหาน้ําประปาในหมูบานในชนบท เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  2 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 7)   นโยบายการกระจายบริการของรัฐ (Distributive Policy) 

เปนนโยบายที่กําหนดขึ้น เพ่ือใหประชาชนทั่วไปโดยสวนรวมไดรับบริการสาธารณะที่เปนของ



 

รัฐบาลอยางทั่วถึงและเพียงพอ เชน การจัดหาน้ําประปาในหมูบานชนบท, การสรางสถานีรถไฟ 
เปนตน 

13. การสรางสถานีรถไฟ เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  2 ดูคําอธิบายขอ 12. ประกอบ 
14. ประกาศของ กทม. หามท้ิงขยะในที่สาธารณะ เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  1 ดูคําอธิบายขอ 6. ประกอบ 
15. การรณรงคใหเท่ียวเมืองไทย รักเมืองไทย ใชของไทย เปนนโยบายประเภทใด 
 ตอบ  5 ดูคําอธิบายขอ 9. ประกอบ 
✎  ขอ 16 – 20  ใชตัวเลือกตอไปนี้ในการตอบคําถาม 
 (1) Emanuel Wald  (2) Yehezkel Dror (3) Theodore Lowi 
 (4) Harold Lasswell  (5) Ira Sharkansky 
16. ใครคือผูเสนอวา นโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดสรรและการแจกแจงคุณคาตาง ๆ ของสังคมโดยชอบ 
 ดวยกฎหมายและเปนไปเพื่อสวนรวม 
 ตอบ  ไมมีขอใดถูก  (เอกสารหมายเลข 161 หนา 5)   David Easton กลาววา นโยบายสาธารณะ  

หมายถึง การจัดสรรและการแจกแจงคุณคา (Values) ตาง ๆ ของสังคมโดยชอบดวยกฎหมาย
และเปนไปเพื่อสวนรวม 

17. ใครเนนเร่ืองผลของนโยบาย 
 ตอบ  2 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 17)   Duncan MacRae Jr. และ Yehezkel Dror เนนเร่ือง 

ผลของนโยบาย (Policy Effects) และการประเมินผลของนโยบาย (Policy Evaluation) 
18. ใครเสนอใหจําแนกนโยบายตามเนื้อหาสาระของนโยบาย 
 ตอบ  3 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 7)   Theodore Lowi และ Frank Frohock เสนอใหจําแนก

ประเภทของนโยบายตามเนื้อหา สาระสําคัญ และวัตถุประสงคของนโยบายนั้น ๆ ซึ่งแบง 
ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้    1. Regulative Policy    2. Distributive Policy     
3. Re – distributive Policy    4. Capitalization Policy    5. Ethical Policy 

19. แนวคิดของใครที่อยูในกลุมท่ีเนนการสรางภาพรวม 
 ตอบ  3, 4   (เอกสารหมายเลข 161 หนา 18, 19)   กลุมท่ีเนนการสรางภาพรวม (Synopsis) เปนกลุมท่ี

พยายามหาคาท่ีไดรับประโยชนสูงสุด โดยนําสถิติหรือตัวเลขตาง ๆ เขามาเกี่ยวของและทําให
สังคมท้ังสังคมอยูในมาตรฐานเดียวกัน เชน แนวคิดของ Harold Lasswell , Charles C. 
Marriam, Theodore Lowi , Amitai Etzioni, Robert Scott, Araold Shore เปนตน 

20. ใครไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงนโยบายศาสตร 
 ตอบ  4 ดูคําอธิบายขอ 5. ประกอบ 
✎  ขอ 21 – 30  ใชตัวเลือกตอไปนี้ในการตอบคําถาม 
 (1) Economic Policy  (2) Education Policy (3) Social Policy 
 (4) Administrative Policy (5) Politic & Defence Policy 



 

21. การชวยเหลือบุคคลท่ีขาดแคลนใหสามารถชวยตนเองได เกี่ยวของกับนโยบายใด 
 ตอบ  3 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 8)   Social Policy เกี่ยวของกับการสรางความมั่นคงใหแก

สังคม เชน การประชาสงเคราะห การประกันสังคม การรักษาโรคภัยไขเจ็บโดยมีโรงพยาบาล 
สถานีอนามัย สุขศาลา ไวคอยชวยเหลือในยามเจ็บปวย เปนตน 

22. การจัดการศึกษาใหกับประชาชน เกี่ยวของกับนโยบายใด 
 ตอบ  2 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 8)   Education Policy เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการวางแนวทาง

การศึกษา เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาโดยทั่วถึงกันต้ังแตระดับประถม มัธยม และ 
อาชีวศึกษา รวมทั้งการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เปนตน 

23. การเจรจาทางการทูต เกี่ยวของกับนโยบายใด 
 ตอบ  5 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 9)   Politic & Defence Policy เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับ

ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมท้ังสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองของแตละประเทศ วิถีทางใน
การปองกันประเทศทั้งดานการทูตหรือการทหาร การเพ่ิมอาวุธใหกับทหาร 

24. การเพ่ิมอาวุธใหกับทหาร เกี่ยวของกับนโยบายใด 
 ตอบ  5 ดูคําอธิบายขอ 23. ประกอบ 
25. นโยบายในการบริหารงานบุคคล เปนสวนหนึ่งของนโยบายใด 
 ตอบ  4 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 9)   Administrative Policy ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ

หนวยงานหรือองคการนั้น ๆ เชน สาํนักงาน ก.พ. มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(Personal Policy) หรือนโยบายเกี่ยวกับอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (Vocational 
Education Policy) เปนตน 

26. การชวยชาวเขาใหมีอาชีพ เกี่ยวของกับนโยบายใด 
 ตอบ  1 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 8)   Economic Policy เนนในเรื่องความอยูดีกินดีของ

ประชาชน ใหประชาชนไดมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนอะไรที่ไดมาซึ่งรายไดหรือรายจาย ซึ่งเมื่อจาย
ไปแลว 
มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ทําใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีข้ึน เชน ทางการเกษตร ปา
ไม ฯลฯ 

27. การสรางโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร เกี่ยวของกับนโยบายใด 
 ตอบ  2 ดูคําอธิบายขอ 22. ประกอบ 
28. การจัดสรรงบประมาณในหนวยงานใหกับฝายตาง ๆ เกี่ยวของกับนโยบายใด 
 ตอบ  4 ดูคําอธิบายขอ 25. ประกอบ 
29. นโยบายที่ควบคุมราคาสินคา เกี่ยวของกับนโยบายใด 
 ตอบ  1 ดูคําอธิบายขอ 26. ประกอบ 
30. การที่ประเทศสงคนไปแขงขันเปนผูนํา WTO เกี่ยวของกับนโยบายใด 
 ตอบ  5 ดูคําอธิบายขอ 23. ประกอบ 
✎  ขอ 31 – 35  ใชตัวเลือกตอไปนี้ในการตอบคําถาม 
 (1) การกอตัวของนโยบาย  (2) การเตรียมและเสนอนโยบาย (3) การอนุมัติและประกาศนโยบาย 



 

 (4) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (5) การประเมินผลนโยบาย 
31. การจัดทํารางนโยบายอยูในข้ันตอนใดของนโยบาย 
 ตอบ  2 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 38 – 39)   ข้ันตอนการเตรียมและเสนอนโยบาย (Policy 

Formulation) ประกอบดวย    1. การกาํหนดวัตถุประสงค (Objective)    2. การกําหนด
ทางเลือก (Alternatives)    3. การจัดทํารางนโยบาย 

32. การพิจารณารางนโยบายอยูในข้ันตอนใดของนโยบาย 
 ตอบ  3 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 39 – 40)   ข้ันตอนการอนุมัติและประกาศเปนนโยบาย  

(Policy Adoption) ประกอบดวย   1. การจัดวาระในการพิจารณานโยบาย (Policy 
Agenda)    2. การพิจารณารางนโยบาย    3. การอนุมัติ/ไมอนุมัติ    4. การประกาศนโยบาย 

33. การจัดลําดับความสําคัญของปญหาอยูในข้ันตอนใดของนโยบาย 
 ตอบ  1 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 38)   ข้ันตอนการกอตัวของนโยบาย (Policy Formation) 

ประกอบดวย    1. การพิจารณาปญหานโยบาย (Policy Problem)    2. การพิจารณาเวลา 
ท่ีเกิดปญหา    3. ปญหาที่รัฐบาลสนใจ    4. การจัดลาํดับความสําคัญของปญหา 

34. การตีความนโยบายหรือแปลงนโยบายออกเปนแผนงานอยูในข้ันตอนใดของนโยบาย 
 ตอบ  4 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 40)   ข้ันตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 

Implementation) ประกอบดวย    1. การสงตอนโยบาย (Policy Delivery)   2. การ
ตีความหรือแปลงนโยบาย    3. การชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย    4. การดําเนินงานของหนวยงาน
ระดับปฏิบัติ (Street – level Bureaucracy)    5. การจัดระบบสนับสนุน    6. การติดตาม
และควบคุมผลการปฏิบัติงาน 

35. การกําหนดเกณฑวัดและวิธีการในการตรวจสอบอยูในข้ันตอนใดของนโยบาย 
 ตอบ  5 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 40 – 41)   ข้ันตอนการประเมินผลนโยบาย (Policy 

Evaluation) ประกอบดวย    1. การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน    2. การกําหนด
เกณฑวัด และวิธีการตรวจสอบสิ่งที่ตองการประเมิน   3. การกําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลและ
วิธีการรายงาน    4. การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

✎  ขอ 36 – 50  ใชตัวเลือกตอไปนี้ในการตอบคําถาม 
 (1) ขอ 1 และ 2 ถูก (2) ขอ 1 ถูก ขอ 2 ผิด (3) ขอ 1 ผิด ขอ 2 ถูก (4) ขอ 1 และ 2 ผิด  
36. (1) การเสนอนโยบายตองดูความสอดคลองในเนื้อหา 
 (2) สถานการณท่ีเปนปญหาตองอยูในประเภทของนโยบายเพียงประเภทเดียว 
 ตอบ  1 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 47 – 48)   การเสนอนโยบายแยกลักษณะออกเปน 5 ประการ 

ดังนี้   1. ความสอดคลองกับเนื้อหา   2. ความครอบคลุมในทุกกลุม คือ การแยกประเภทของ
ปญหาตองครอบคลุมทุกสวนของสถานการณท่ีเปนปญหา    3. ความแยกกันเด็ดขาด คือ 
ปญหาประเภทตาง ๆ ตองจัดแยกใหอยูในประเภทของนโยบายเพียงประเภทเดียว     
4. ความตอเนื่อง    5. ความแยกกันเด็ดขาดอยางมีลําดับช้ัน 

37. (1) การแยกประเภทของสถานการณตองครอบคลุมในทุกกลุม 
 (2) ปญหาที่มีโครงสรางที่ไมชัดเจนจะทําใหบุคคลตาง ๆ เขาใจตางกัน 



 

 ตอบ  1 (เอกสารหมายเลข 161 หนา 45)   ปญหาที่มีโครงสรางไมชัดเจน เปนปญหาที่ยุงยากและ 
สลับซับซอนมากท่ีสุด มีผูเกี่ยวของจํานวนมาก ทางออกที่ใชแกปญหามีไมจํากัด และผลลัพธ 
ท่ีเกิดข้ึนก็ไมมีทางทราบได (ดูคําอธิบายขอ 36. ประกอบ) 

38. (1) ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีสวนตอความสําเร็จของนโยบาย 
 (2) เพ่ือใหผลการประเมินนโยบายที่ถูกตองจําเปนตองใชวิธีการหลายวิธี 
 ตอบ  1 (เอกสารหมายเลข 162 หนา 24 – 25)   ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติเปนปจจัยหนึ่งที่มี

สวนตอความสําเร็จ หรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ สําหรับการประเมินผลนโยบายนั้น 
เปนการใชวิธีการหลายวิธีและทักษะหลาย ๆ ดาน เพ่ือตัดสินใจวานโยบายนั้นจําเปนและควรใช
หรือไม หรือจะดําเนินการไปตามที่วางไวไดหรือไม 

39. (1) การประเมินผลในรูปแบบทดลอง จะตองมีกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 (2) การประเมินผลในรูปแบบทดลอง เปนวิธีการที่เช่ือถือไดและแมนตรง 
 ตอบ  1 (เอกสารหมายเลข 162 หนา 30 – 31)   การประเมินผลในรูปแบบทดลองมีลักษณะสําคัญ คือ 

จะตองมีการจัดกลุมข้ึนเพ่ือทําการทดลองโดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 
(Experimental Group) และกลุมควบคุม (Control Group) สําหรับประโยชนของการ
ประเมินผลในรูปแบบทดลองคือ   1. เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาขอมูลเชิงประจักษท่ีเช่ือถือ
ไดมากท่ีสุด แมนตรง และเปนรูปแบบที่ดีท่ีสุด    2. ชวยทําใหเกิดการประหยัดทรัพยากรทางการ
บริหาร 

40. (1) การจับคูเปนวิธีการสําคัญในการประเมินผลในรูปแบบทดลอง 
 (2) การวิเคราะหตนทุนผลประโยชน เปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินผลในรูปแบบทดลอง 
 ตอบ  4 (เอกสารหมายเลข 162 หนา 33, 36)   การประเมินผลในรูปแบบกึ่งทดลอง จะมีวิธีการที่

สําคัญ คือ การจับคู (Matching) คือ การแสวงหาคูในระดับบุคคลพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเหมือนกัน 
สําหรับการประเมินผลกระทบแบบไมใชวิธีการวิจัยมี 4 รูปแบบ คือ    1. การเปรียบเทียบ 
โครงการหลาย ๆ โครงการ    2. การวิเคราะหตนทุนกับผลประโยชน    3. การวิเคราะห 
ตนทุนประสิทธิผล    4. การวิเคราะหเชิงสหวิทยาการ 

41. (1) ทฤษฎีผูนาํ อธิบายวา นโยบายสาธารณะไมไดสะทอนความตองการของมวลชน 
 (2) ทฤษฎีกลุมจะสะทอนความตองการของมวลชน 
 ตอบ  2 (เอกสารหมายเลข 162 หนา 39 – 41)   ทฤษฎีผูนํา อธิบายวา  1. สังคมถูกแบงเปนคนกลุม

นอยท่ีมีอํานาจ และคนกลุมใหญท่ีไมมีอํานาจ คนกลุมนอยจะจัดสรรคุณคาของสังคม คนสวน
ใหญไมมีสวนในการตัดสินใจ  2. นโยบายสาธารณะไมไดสะทอนใหเห็นความตองการของมวลชน 
แตเปนการสนับสนุนคานิยมของผูนํามากกวา สวนทฤษฎีกลุม อธิบายวา นโยบายสาธารณะเปน
เพียงผลผลิตของการเจรจาตอรอง การประนีประนอมและการถวงดุลผลประโยชนระหวางกลุม
ตาง ๆ ดังนั้นผูกําหนดนโยบายจึงตองตอบสนองตอแรงดันของกลุมตาง ๆ 

42. (1) ทฤษฎีกลุม อธิบายวา สังคมแบงเปนคนกลุมนอยท่ีมีอํานาจและคนกลุมใหญท่ีไมมีอํานาจ  
     คนกลุมนอยจะจัดสรรคุณคาของสังคม คนสวนใหญไมมีสวนในการตัดสินใจ 
 (2) ทฤษฎีผูนาํ สะทอนใหเห็นคานิยมของผูนํา 
 ตอบ  3 ดูคําอธิบายขอ 41. ประกอบ 



 

43. (1) ตัวแบบเหตุผลนิยม อธิบายวา การกําหนดนโยบายสามารถคัดเลือกจากนโยบายเดิมได 
 (2) สิ่งแวดลอมเปนตัวแปรสาํคัญของตัวแบบระบบ 
 ตอบ  3 (เอกสารหมายเลข 162 หนา 42)   ตัวแบบเหตุผลนิยม อธิบายวา นโยบายเกิดจากการ 

ตัดสินใจภายใตหลักการของเหตุและผล โดยมุงใหนโยบายนําไปสูการบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ สวนตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับตัวแบบระบบมี 5 ตัวแปร คือ สภาพแวดลอม 
(Environment), ปจจัยนําเขา (Inputs), กระบวนการ (Process), ผลผลิต (Outputs) และ 
ขอมูลปอนกลับ (Feedback) 


