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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจการศึกษานโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา และปัญหา
อุปสรรค อาศัยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) จากบทความทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ที่เผยแพร่ในวารสารระดับเทียร์ 1 และเทียร์ 2 ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
ถึงปี พ.ศ. 2559 โดยมีการคัดกรองด้วย Search Engine ประกอบด้วย “ชือ่ เรือ่ ง” “วัตถุประสงค์” “ค�ำส�ำคัญ”
“เอกสารฉบับเต็ม” จนเหลือ 45 เรื่อง จากทั้งหมด 3,228 เรื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยคัดกรองบทความ
จ�ำนวน 2 คน วิธกี ารวิเคราะห์ เน้นสาขาวิชาของบทความ จ�ำนวนผูเ้ ขียนต่อบทความ และความเชีย่ วชาญของ
ผู้เขียน รวมทั้งแนวคิดหรือทฤษฎีที่อ้างอิง และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ ผลการวิเคราะห์ พบว่า การศึกษานโยบาย
เป็นหัวข้อที่ปรากฏอยู่ในสาขาวิชาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทว่าการศึกษานโยบายในกลุ่ม
นักรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งถือเป็นวิชาส�ำคัญ กลับมีความเป็นสหสาขาวิชาน้อยกว่าการศึกษา
นโยบายโดยนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีววิทยา การศึกษานโยบายของนักรัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ยังคงเน้นการทดสอบ และพัฒนาทฤษฎีโดยอาศัยกรณีศกึ ษา มากกว่าทีจ่ ะเน้นการพัฒนา
แนวทาง หรือระเบียบวิธีในการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานโยบาย ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การพัฒนา คือ ความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม แนวทางการศึกษาและ
ระเบียบวิธีวิจัยที่มีความแตกต่างกัน และการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิชาการจากต่างสาขาวิชาที่ยัง
จ�ำกัด ดังนั้น การวิเคราะห์นโยบายในเชิงสหสาขาวิชา จ�ำเป็นต้องพิจารณาบริบทของปัญหา และน�ำจุดเด่น
ของแต่ละสาขาวิชามาประยุกต์ในแต่ละสถานการณ์ที่มีตัวแปรแตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: นโยบายสาธารณะ สหสาขาวิชา การวิเคราะห์นโยบายในเชิงสหสาขาวิชา การตัดสินใจ
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Abstract
This article focused on the study of public policy as an interdisciplinary subject,
including problems and obstacles. A meta-analysis approach was employed to examine all
public-policy-analysis related papers which were published between year 2007-2016 in tier
1 and tier 2 of the international database indexed journals. Search engine was used to refined
3,228 articles with “title” “objective” “keywords” and “full paper”, together with analysis
by two experts. 45 articles were funneled for analysis of this study, focused on the field
of articles, number of author(s) in an article, author’s interest, concept or theory and
methodology used in each article.
The findings revealed that the policy study was a topic of study in Science and
Social Sciences. However, it had not much been conducted with an interdisciplinary approach
by political scientists nor public administration scientists, despite being the key subject of
the fields, comparing to those who were in the fields of physical sciences and biology. The
former group tended to focus on theoretical testing and theory development through case
studying and omitted the development of methodology towards policy-related disciplines
integration. The problems and obstacles of the development were the different knowledge
and experiences of the scholars from different factions. Different study approaches and
varied methodology as well as the limited participation among scholars from different fields
were also part of the barrier. Therefore, the analysis of policy as an interdisciplinary subject
required the consideration of problem context and the sharing of their significances and
factors of different fields which best fit in responding to each scenario.
Keywords: Public Policy, Interdisciplinary, Interdisciplinary Public Policy Analysis,
Decision-making

บทน�ำ
โดยทั่วไป องค์ความรู้ (Body of Knowledge) จะประกอบขึ้นจากมโนทัศน์ โครงสร้าง และช่องทาง
ที่จะเข้าถึงความรู้เหล่านั้น ไม่ว่าจะด้วยการรวบรวมค้นคว้า ทดลองปฏิบัติ หรือการวิเคราะห์สังเคราะห์
ด้วยแนวทาง หรือวิธีการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน องค์ความรู้ได้แตกแขนงเป็นองค์ความรู้
ใหม่ ก็ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าและข้อค้นพบที่ได้ เหล่านี้ ถือเป็นประเด็นในทางวิชาการ ถ้าหากเราพิจารณา
ในอีกด้านหนึง่ องค์ความรูท้ เี่ คยได้รบั การพัฒนาขึน้ จะเป็นต้องได้รบั การน�ำมาหลอมรวมเพือ่ ประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาการศึกษาและวิจัยแบบสหสาขาวิชา
(Hassan & Mathiassen, 2017)
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การพัฒนาการศึกษาและการวิจยั แบบสหสาขาวิชา (Interdisciplinary Research) ได้รบั ความสนใจ
จากนักวิชาการในหลายหลากสาขามาหลายทศวรรษ (Beland, 2016; Edelenbos, Bressers & Vandenbussche,
2017) ซึ่งได้ขยายผลครอบคลุมไปสู่การประยุกต์วิธีการทางสถิติ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วย
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายปรากฏการณ์ และการท�ำนายการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบอันเกิดจาก
ความซับซ้อนของปัญหาทางสังคม และยังเป็นแนวทางส�ำคัญในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในด้านต่าง ๆ
ของรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอีกด้วย (Razmak & Belanger, 2016)
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิชาหลักของการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ และในฐานะที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาล จึงควรต้องได้รับการพัฒนาและเปิดรับแนวคิด
และหลักการจากสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้วย ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์โดยทั่วไปจึงได้กล่าวว่า การศึกษานโยบายสาธารณะ มีความเป็นสหสาขาวิชา (Kreis
& Christensen, 2013; Bholey, 2014; Beland, 2016; Edelenbos, Bressers & Vandenbussche, 2017)
ซึ่งความเป็นสหสาขาวิชา เป็นการบูรณาการองค์ประกอบของศาสตร์ที่แตกต่างกันในหลายลักษณะ เช่น
การบูรณาการแนวคิด ระเบียบวิธีการ กระบวนการ หรือแม้แต่การคิดวิเคราะห์ (Klein, 1990) อย่างไรก็ตาม
จากสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สงั เกต ทัง้ จากการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ทางสังคม
พบว่า การศึกษาวิชานโยบายสาธารณะในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ยงั ไม่สามารถพัฒนาให้มคี วาม
เป็นสหสาขาวิชาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์นโยบาย
จากที่กล่าวมานี้ การวิเคราะห์และออกแบบนโยบายสาธารณะในทางปฏิบัติ จึงยังมีข้อบกพร่อง
อยู่มาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นในเบื้องต้นว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดการสร้างความเชื่อมโยง หรือ
การบูรณาการระหว่างแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นด้วยความแตกต่างที่เกิดขึ้นท่ามกลาง
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษา จึงท�ำให้การบูรณาการ หรือแม้แต่การประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพือ่ การแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างใดอย่างหนึง่ ยังไม่สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการส�ำรวจ และวิเคราะห์การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559 ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคตได้ และจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส�ำรวจการศึกษานโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559)
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ�ำกัดของการศึกษานโยบายสาธารณะในเชิง
สหสาขาวิชาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559)
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันการศึกษา และวิจัยในเชิงสหสาขาวิชาได้รับความสนใจจากนักวิชาการในสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ และกว้างขวางทั้งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือแม้แต่การบูรณาการข้ามกลุ่มสาขาวิชา เช่น การวิจัย
สหวิทยาการระหว่างสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการแพทย์ เพื่อประยุกต์ในการเรียนการสอน
แพทยศาสตร์ (Supanatsetakul, 2013) หรือการวิจัยทางด้านกฎหมายและนโยบายสาธารณะ (Kreis &
Christensen, 2013) หรือการผนวกรวมองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เข้ากับงานวิจัยทางด้านพลังงาน
(Winskel, 2014) หรือการวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางในการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านแวดล้อมและ
สังคมศาสตร์ในการศึกษาวิจัยทางด้านการเกษตร (Nuijten, 2011) เป็นต้น
สหสาขาวิชาเป็นการประยุกต์หลักการและมุมมองพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชา เพื่อท�ำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคม แม้ว่านิยามของความเป็นสหสาขาวิชา (Interdisciplinarity) จะมีความหลากหลาย
ทัง้ นี้ นิยามทีค่ อ่ นข้างชัดเจน คือ การบูรณาการแนวคิด ระเบียบวิธกี าร กระบวนการ หรือแม้แต่การคิดวิเคราะห์
ที่มีพื้นฐานจากสาขาวิชาที่แตกต่างกัน เพื่อการศึกษาหรือวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Klein, 1990) ตัวอย่างที่
สะท้อนความเป็นสหสาขาวิชา เช่น นักวิชาการซึ่งมีพื้นฐานความรู้เฉพาะในสาขาหนึ่ง ๆ เมื่อมาร่วมท�ำวิจัย
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ด้วยกันแล้ว จะมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวคิด วิธกี าร และเปรียบเทียบผลการวิจยั ทีไ่ ด้ระหว่าง
กัน เพื่อร่วมกันท�ำให้ได้ความรู้ใหม่ แต่ก็ยังคงมีส่วนที่เป็นความรู้เดิมของตนเองอยู่ (Buosonte, 2016)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในเชิงทฤษฎีและการพัฒนาในทางปฏิบตั โิ ดยอาศัยหลักสหสาขาวิชา ยังคงมี
ประเด็นข้อโต้แย้งอยูม่ าก โดย Slavicek (2012) ได้กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะหรือความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
สาขาวิชา เช่น แนวคิด (Concepts) วิธีการ (Methods) เครื่องมือ (Tools) กระบวนการ (Processes) และ
ทฤษฎี (Theories) มักจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการที่มีพื้นฐานความรู้ และ
ทักษะทีแ่ ตกต่างกัน (Razmak & Belanger, 2016; Arnold, et al., 2017; Tobi & Kampen, 2018) ในขณะที่
Jacobs and Frickel (2009) เสนอว่า ความแตกต่างที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาความเป็นสหสาขาวิชา คือ
รูปแบบวิธีคิด (Styles of Thought) ที่แตกต่างกัน พื้นฐานของแนวทางในการวิจัย (Research Traditions)
ที่มีหลักการต่างกัน วิธีการต่าง ๆ (Techniques) ที่เกี่ยวข้องไม่เหมือนกัน รวมทั้งการใช้ภาษา (Language) ที่
มีความหมายเฉพาะและแตกต่างกัน เป็นต้น (Clark & Wallace, 2015; Hoppe, 2018) จากประเด็นเหล่านี้
อาจตั้งเป็นข้อสังเกตที่ส�ำคัญได้ว่า สรรพสิ่งในโลกนี้แม้มีความแตกต่างกันในเนื้อหา (Content) แต่แนวทาง
การศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการ และระเบียบวิธี ย่อมอยูภ่ ายใต้หลักการเดียวกันได้ เสมือนว่า “ความจริง
คือ สิ่งเดียวแต่การบัญญัติศัพท์ย่อมแตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชา”
จากประเด็นทีก่ ล่าวมา การศึกษารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ความรูจ้ าก
หลายสาขาวิชา เนือ่ งด้วยการบริหารงานภาครัฐมีประเด็นปัญหาทีแ่ ตกต่างตามบริบท ซึง่ ปัญหาสังคมไม่สามารถ
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการแก้ไขได้ (Edelenbos, Bressers & Vandenbussche, 2017) การวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชาจึงมีความส�ำคัญ ไม่ได้จำ� กัดอยูเ่ พียงแค่สาขาวิชาในกลุม่ เดียวกัน แต่อาจ
หมายรวมถึง การผสมผสานข้ามกลุ่มสาขาวิชาด้วยและต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้น�ำมาก�ำหนดเป็นชุดตัวแปรส�ำคัญ เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ�ำนวน 2 ชุด ดังนี้
ตัวแปรชุดที่ 1 เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของบทความและผู้เขียนบทความ ประกอบด้วย
สาขาวิชาของบทความ จ�ำนวนผู้เขียนต่อบทความ และสาขาความเชี่ยวชาญของผู้เขียน
ตัวแปรชุดที่ 2 เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ โดยครอบคลุมตัวแปรส�ำคัญ ประกอบ
ด้วย แนวทางในการศึกษา (Deductive Approach หรือ Inductive Approach) แนวคิดหรือทฤษฎีที่อ้างอิง
และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้
เหตุผลของการเลือกตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากเป็นตัวแปรที่น�ำไปสู่การพัฒนาการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา และเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยแบบวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) โดยอาศัยการเก็บรวบรวมบทความ
ทางวิชาการเพื่อประกอบการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมานที่ผู้วิจัย
น�ำมาประยุกต์ จะสามารถใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลในเชิงคุณลักษณะและเชิงปริมาณของบทความที่ผ่าน
กระบวนการคัดกรอง เพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการบูรณาการองค์ความรู้และระเบียบวิธี
การระหว่างศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะได้ ผู้วิจัยได้กำ� หนดวิธีการและเงื่อนไขใน
การเก็บรวบรวมเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวารสารและบทความ
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติทใี่ ช้ในการอ้างอิงส�ำหรับการคัดเลือกวารสารวิชาการ
และบทความ ประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูล ERIC (2) ฐานข้อมูล ScienceDirect (3) ฐานข้อมูล Emerald
Insight และ (4) ฐานข้อมูล Web of Science ซึ่งสืบค้นได้ทั้งหมด 3,228 เรื่อง โดยกระบวนการในการคัด
เลือกวารสารและบทความที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกบทความจากฐานข้อมูลที่ก�ำหนด โดยอาศัยเครื่องมือการสืบค้นข้อมูล
แบบมีเงื่อนไข หรือ Search Engine ซึ่งปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐาน เป็นตัวช่วยในการสืบค้น ผู้วิจัย
ใช้ค�ำสืบค้น (Keywords) ประกอบด้วย “นโยบายสาธารณะ” (Public Policy) และ “สหสาขาวิชา”
(Interdisciplinary) โดยไม่ได้จำ� กัดว่าจะต้องเป็นบทความทีม่ เี นือ้ หา หรือเผยแพร่ในวารสารของกลุม่ รัฐศาสตร์
หรือรัฐประศาสนศาสตร์เพียงเท่านั้น แต่จะเป็นการรวบรวมบทความจากทุกสาขาวิชาที่เข้าข่ายเงื่อนไข
การสืบค้นที่ก�ำหนดข้างต้น
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยใช้เงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติม โดยให้บทความที่สืบค้น ในรูปแบบของ “Open
Access” หรือเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) การคัดกรองบทความในเบื้องต้น พิจารณาจากชื่อเรื่อง
(Title) วัตถุประสงค์ (Objectives) และค�ำส�ำคัญ (Keywords) โดยครอบคลุมบทความในรูปแบบต่าง ๆ
ประกอบด้วย บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) รายงานกรณีศึกษา
(Case Report) และบทความอภิปราย (Discussion Essay)
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบระดับคุณภาพของบทความที่สืบค้นได้ โดยใช้วิธีการอ้างอิงจากฐาน
ข้อมูล Scimago โดยการตรวจสอบค่า Quartile (Journal Quartile Score) ของวารสารที่บทความนั้น ๆ
เผยแพร่อยู่ ซึ่งก�ำหนดให้อยู่ในระดับไม่ต�่ำกว่า Quartile 2 (อ้างอิงผลการจัดกลุ่ม ณ ปี ค.ศ. 2016)
ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกบทความโดยการพิจารณาเนื้อหาของบทความนั้น ๆ อย่างละเอียด
บนพื้นฐานของความเชื่อมโยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 2 ท่าน เพื่อช่วยด�ำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความอย่างเป็นอิสระ
กรณีทมี่ คี วามเห็นขัดแย้งในเนือ้ หาของบทความเรือ่ งใดทีอ่ าจจะไม่เกีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์หรือกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ผู้วิจัยก็จะตัดบทความเรื่องนั้นออกจากรายการ จนเหลือ 45 เรื่อง
(2) การก�ำหนดคุณสมบัติของบทความ
คุณสมบัตขิ องบทความทีก่ ำ� หนด จะต้องเป็นบทความทีม่ เี นือ้ หาหลักเกีย่ วข้องกับ (1) การวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ เนือ่ งด้วยถ้าหากการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ไม่มคี วามชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมประเด็น
ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ ก็จะไม่ชดั เจนหรือไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
เช่นเดียวกัน และ (2) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงสหสาขาวิชา ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยที่
ก�ำหนด บทความดังกล่าว จะต้องเผยแพร่อยู่ในวารสารวิชาการตามที่ได้รับการคัดกรองตาม (1) ข้างต้น
นอกจากนี้ บทความที่เก็บรวบรวม จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559 เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้
(3) สรุปผลการสืบค้นข้อมูล
จากการด�ำเนินการสืบค้นข้อมูลตามกระบวนการทีก่ ำ� หนด สามารถแสดงขัน้ ตอนและผลลัพธ์ของ
แต่ละขั้นตอนได้ดังภาพที่ 1 ดังนี้
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การคัดกรองขั้นตอนที่ 1
บทความที่สืบค้นได้ จำนวน 3,228 เรื่อง จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 4 ฐาน โดยใช้คำสำคัญเป็นเงื่อนไขในการสืบค้น
ประกอบด้วย “Public Policy” และ “interdisciplinary” ซึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และคำสำคัญของ
บทความนั้น ๆ

(1) บทความจากฐานข้อมูล ERIC
38
(2) บทความจากฐานข้อมูล ScienceDirect 1,868
(3) บทความจากฐานข้อมูล Emerald Insight 631
(4) บทความจากฐานข้อมูล Web of Science 691
รวม
3,228

การคัดกรองขั้นตอนที่ 2
มีบทความ จำนวน 469 เรื่อง ที่ผ่านการคัดกรองตามเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วย
• เป็นบทความที่เป็น Full Paper และเป็นบทความภาษาอังกฤษ
• เป็นบทความที่มีลักษณะ คือ Research Article, Review Article, Case Study และ Discussion Essay

การคัดกรองขั้นตอนที่ 3
มีบทความ จำนวน 45 เรื่อง ที่ผ่านการคัดกรองตามเงื่อนไข คือ
ต้องปรากฏใน Scimago กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ณ ปี ค.ศ.
2016

การคัดกรองขั้นตอนที่ 4
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคงเหลือ
บทความ 45 เรื่อง จาก 33 วารสาร เพื่อการวิเคราะห์

(1) ERIC
(2) ScienceDirect
(3) Emerald Insight
(4) Web of Science
รวม

24
138
71
236
469

(1) ERIC
(2) ScienceDirect
(3) Emerald Insight
(4) Web of Science
รวม

1
29
1
14
45

ภาพที
ขั้นตอนการคั
ดกรองเอกสารเพื
่อการวิ
ภาพที
่ 1 ขั่ 1้นตอนการคั
ดกรองเอกสารเพื
่อการวิ
จัยจัย
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จากขั้นตอนการคัดกรองเอกสารที่น�ำเสนอข้างต้น ผู้วิจัยได้ท�ำการสรุปบทความที่สืบค้นได้ โดยมีราย
ละเอียด ดัจากขั
งนี้ ้ น ตอนการคั ด กรองเอกสารที่ น าเสนอข้ า งต้ น ผู้ วิจั ย ได้ ท าการสรุ ป บทความที่ สื บ ค้ น ได้ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปจ�ำนวนวารสารและบทความที่ใช้ในการศึกษา

ตารางที่ 1 สรุปจานวนวารสารและบทความที่ใช้ในการศึกษา
ฐานข้อมูล

จานวนบทความตาม
เงื่อนไขขั้นตอนที่ 2
24
138
71
236
469

จานวนวารสารตาม
ขั้นตอนที่ 4
1
20
1
11
33

(1) ERIC (1)
(2) ScienceDirect (2)
(3) Emerald Insight (3)
(4) Web of Science (4)
รวม
หมายเหตุ
(1), (2)
สืบค้นข้อมูลวารสารช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
(3), (4)
สืบค้นข้อมูลวารสารช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
(5)
บทความที่ผ่านการคัดกรองตามเงื่อนไขขั้นตอนที่ 4

บทความตามเงื่อนไข
ขั้นตอนที่ 4 (5)
1
29
1
14
45

ผลการศึ
ผลการศึกษา
กษา
จากกระบวนการเก็ บรวบรวมข้อมู ลและคัด กรองที่ กาหนด รวมทั้งการวิเคราะห์ ผลตามวัตถุ ประสงค์
จากกระบวนการเก็
อมูลและคัดกรองที่ก�ำหนด รวมทั้งการวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์
การวิจัย สามารถสรุ
ปผลได้ ดังบนีรวบรวมข้
้
การวิจัย สามารถสรุ
ปผลได้ ดักงษาวิ
นี้ เคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา
1. ผลสารวจการศึ
1. ผลส�
ำรวจการศึ
กษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิ
สหสาขาวิ
ชา
จากการคั
ดกรองบทความตามเนื
้อหาสาคัญ คือ การวิงเคราะห์
นโยบายสาธารณะในเชิ
งสหสาขาวิชา
จากการคั
ด
กรองบทความตามเนื
อ
้
หาส�
ำ
คั
ญ
คื
อ
การวิ
เ
คราะห์
น
โยบายสาธารณะในเชิ
ง
สหสาขาวิ
ซึ่งครอบคลุมทั้งบทความที่เผยแพร่งานวิจัยประยุกต์และงานวิจัยฐาน โดยไม่จากัดอยู่ในสาขาวิชาใดสาขาวิ
ชาหนึชา่ ง
ซึง่ ครอบคลุ
งานวิ
จยั ประยุ
ต์และงานวิ
จยั ฐาน
จำ� กั่เกีด่ยอยูวข้ใ่ อนสาขาวิ
ชาใดสาขาวิจัยชทีา ่
ในช่
วง 10 ปีมททัี่ผง้ ่าบทความที
นมา คือ ตั้งเ่ ผยแพร่
แต่ปี พ.ศ.
2550
ถึงปี กพ.ศ.
2559 พบว่
า มีบโดยไม่
ทความที
งกับขอบเขตการวิ
่ง ในช่จวงานวน
10 ปีท45ี่ผ่าเรืนมา
อ ตั้งแต่ปอี พ.ศ.
ถึงปีคืพ.ศ.
บทความที่เกี่ยจวข้านวน
องกับขอบเขต
กหนึาหนด
่ อ ง คืจากฐานข้
มู ล ที2550
่ ก าหนด
อ (1)2559
ฐานข้พบว่
อ มู ลา มีScienceDirect
29 เรื่ อ ง
(2)
ฐานข้
ERICจจ�านวน
อมูล อEmerald
Insight
1 เรือ่ มูง ลและScienceDirect
(4) ฐานข้อมูล Web
การวิ
จัยทีอ่กมู�ำลหนด
ำนวน 145เรื่อเรืง ่อ(3)ง ฐานข้
จากฐานข้
มูลที่ก�ำหนด
คือจานวน
(1) ฐานข้
จ�ำนวนof
Science
29 เรื่อง จ(2)านวน
ฐานข้14อมูเรืล่องERIC จ�ำนวน 1 เรื่อง (3) ฐานข้อมูล Emerald Insight จ�ำนวน 1 เรื่อง และ (4) ฐาน
2. ofการวิ
เคราะห์จ�ขำ้อนวน
มูล และปั
ปสรรค
ข้อมูล Web
Science
14 เรืญ่อหาและอุ
ง
2.1 เคราะห์
ลักษณะของบทความและผู
้เขียนปสรรค
2. การวิ
ข้อมูล และปัญหาและอุ
2.1 ลัจากการตรวจสอบขอบเขตและวั
กษณะของบทความและผู้เขียน ตถุประสงค์ ของวารสาร รวมทั้งเนื้อหาของบทความที่ผ่าน
การคัดกรองตามเงื
่อนไขที่กาหนด โดยเปรียบเทียบกัตถุบปมาตรฐานสากลการจั
จาแนกการศึ
กษา (International
		 จากการตรวจสอบขอบเขตและวั
ระสงค์ของวารสาร ดรวมทั
้งเนื้อหาของบทความที
่ผ่าน
Standard Classification of Education: ISCED) พบว่ า เป็ น บทความที่ จั ด อยู่ ในกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การคัดกรองตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลการจัดจ�ำแนกการศึกษา (International
จานวน 34 เรื่อง จากจานวนบทความที่เก็บรวบรวมทั้งหมด 45 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 75.56 โดยบทความใน
Standard Classification of Education: ISCED) พบว่า เป็นบทความที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ดั งกล่ า ว ครอบคลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ และ
34 เรื่อง จากจ�
ำนวนบทความที
่เก็่บบทความอี
รวบรวมทัก้งจหมด
เป็นร้อยละ
โดยบทความ
วิจ�ศำนวน
วกรรมศาสตร์
ดังตารางที
่ 2 ในขณะที
านวน4511เรืเรื่อง่อ งหรืเป็อนคิดบทความที
่ จัด75.56
อยู่ในกลุ
่ มสาขาวิชา
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ม
่
สาขาวิ
ช
าวิ
ท
ยาศาสตร์
ด
ง
ั
กล่
า
ว
ครอบคลุ
ม
สาขาวิ
ช
าวิ
ท
ยาศาสตร์
ส
ข
ุ
ภาพ
วิ
ท
ยาศาสตร์
ธ
รรมชาติ
และ
สังคมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ ดังตารางที่ 2 ในขณะที่บทความอีกจ�ำนวน 11 เรื่อง เป็นบทความที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์

26 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางที่ 2 กลุ่มสาขาวิ
่มสาขาวิชาของวารสารและบทความ
ตารางที
ตารางที่่ 22 กลุ
กลุ่มสาขาวิชชาของวารสารและบทความ
าของวารสารและบทความ
กลุ
บทความ
กลุ่ม่มสาขาวิ
สาขาวิชชาของวารสาร
าของวารสาร
บทความ (เรื
(เรื่อ่อง)
ง) (n
(n == 45)
45)
1.
เกษตรศาสตร์
4
1. เกษตรศาสตร์
4
2.
บริ
ห
ารธุ
ร
กิ
จ
11
2. บริหารธุรกิจ
3.
33
3. วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์กกายภาพ
ายภาพ
4.
33
4. วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ชชีวีวภาพ
ภาพ
5.
66
5. วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์สสิ่งิ่งแวดล้
แวดล้ออมม
6.
10
6. วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์สสุขุขภาพ
ภาพ
10
7.
วิ
ศ
วกรรมศาสตร์
55
7. วิศวกรรมศาสตร์
8.
11
8. ศึศึกกษาศาสตร์
ษาศาสตร์
9.
สถาปั
ต
ยกรรมและอาคาร
11
9. สถาปัตยกรรมและอาคาร
10.
11
10. สัสังงคมศาสตร์
คมศาสตร์แและพฤติ
ละพฤติกกรรมศาสตร์
รรมศาสตร์
11
รวม
45
รวม
45

สัสัดดส่ส่ววนน (ร้
(ร้ออยละ)
ยละ)
8.89
8.89
2.22
2.22
6.67
6.67
6.67
6.67
13.33
13.33
22.22
22.22
11.11
11.11
2.22
2.22
2.22
2.22
24.44
24.44
100.00
100.00

ในกรณีของบทความในกลุ
ม่ สังคมศาสตร์
ละพฤติกแรรมศาสตร์
ขา้ งต้น ยังสามารถแจกแจงรายละเอี
ยด
ในกรณี
ขของบทความในกลุ
่่มมสัสังงแคมศาสตร์
ละพฤติ
กกรรมศาสตร์
ขข้้าางต้
นน ยัยังงสามารถแจกแจง
ในกรณี
องบทความในกลุ
คมศาสตร์
แ
ละพฤติ
รรมศาสตร์
งต้
สามารถแจกแจง
แนวคิดหรือทฤษฎีดทหรืี่ปอรากฏอยู
่ในบทความได้
คือ (1) แนวคิดทางด้
านรัฐศาสตร์
3 เรื่อง (2)3 เรืแนวคิ
ดทางด้านด
รายละเอี
รายละเอียยดแนวคิ
ดแนวคิดหรือทฤษฎี
ทฤษฎีทที่ี่ปปรากฏอยู
รากฏอยู่่ใใ นบทความได้
นบทความได้ คืคืออ (1)
(1) แนวคิ
แนวคิดดทางด้
ทางด้าานรั
นรัฐฐศาสตร์
ศาสตร์ 3 เรื่่อองง (2)
(2) แนวคิ
แนวคิด
จิตวิทานจิ
ยาและการรั
บรู้ จ�ำบนวน
1 เรื่อ1ง เรื(3)่องแนวคิ
ดทางด้
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จ�ำจนวน
22เรืเรื่อ่องง(4)
แนวคิ
ด
ทางด้
ต
วิ
ท
ยาและการรั
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้
จ
านวน
(3)
แนวคิ
ด
ทางด้
า
นเทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
านวน
(4)
ทางด้านจิตวิทยาและการรับรู้ จานวน 1 เรื่อง (3) แนวคิดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2 เรื่อง (4) แนวคิ
แนวคิดด
ทางด้าาานวิ
นวิทททยาศาสตร์
ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีจจานวน
จ�ำนวน
่อง และ
(5) แนวคิ
ษยวิทยาและสั
งคมวิ
ทยา
ทางด้
22 เรื
(5)
ดดทางด้
นมานุ
ยวิ
งงคมวิ
จจานวน
ทางด้
นวิ
ยาศาสตร์
ละเทคโนโลยี
านวน
เรื2่อ่องงเรืและ
และ
(5) แนวคิ
แนวคิ
ทางด้ดาาทางด้
นมานุาษษนมานุ
ยวิททยาและสั
ยาและสั
คมวิททยา
ยา
านวน
33จ�ำเรื
่อ่องง 3 เรื่อง
เรืนวน
้้ เมื
ออ มูมู ลล ทีที่่ นน าเสนอในตารางที
่่ 22 บประกอบกั
บบ ข้ข้ ออ มูมู ลล ตามตารางที
่่ 33
นอกจากนีนอกจากนี
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ลที่น�ำเสนอในตารางที
่ 2 ประกอบกั
ข้อมูลตามตารางที
่ 3 การพัฒนา
นอกจากนี
เมื่่ ออ พิพิอจจมูารณาข้
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การพั
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นนต้ต้อองอาศั
ออจากนั
วิวิชชาการที
วามสนใจ
วามรู
ความเป็
นสหสาขาวินนชสหสาขาวิ
าจ�ำเป็นต้อชชงอาศั
วมมืยยอความร่
จากนักวววิมมื
ชาการที
ม่ คี กกวามสนใจ
้ และมีมีมีคคความเชี
วชาญ
การพั
ฒ นาความเป็
นาความเป็
สหสาขาวิ
าจาเป็
าเป็ยความร่
งอาศั
ความร่
มมื
จากนั
าการทีมี่่มมคีีคความรู
วามสนใจ
วามรูย่ ้้ และมี
และมี
ความเชี
่
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วชาญที
่
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ตกต่
า
งกั
น
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่
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ั
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อ
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ด
ของการพั
ฒ
นาความเป็
ที่แตกต่่ยาวชาญที
งกัน เพื่แอตกต่
ประกอบการวิ
คราะห์ปัญหาเคราะห์
อุปสรรค
ำกัดของการพั
ฒนาความเป็
ความเชี
างกัน เพื่ อเประกอบการวิ
ปัญหรื
หาอข้อุอปจ�สรรค
หรือข้อจากั
ดของการพันฒสหสาขาวิ
นาความเป็ชนนา
สหสาขาวิ
ชชาในการวิ
เเคราะห์
et
2017;
Tobi
ข้ข้ออมูมูลลตาม
ในการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะได้
(Arnold, (Arnold,
et al., 2017;
2018) ซึ2018)
่งข้อมูซึซึล่่งงตามตาราง
สหสาขาวิ
าในการวิ
คราะห์นนโยบายสาธารณะได้
โยบายสาธารณะได้
(Arnold,
et al.,
al.,Tobi
2017;& Kampen,
Tobi && Kampen,
Kampen,
2018)
ตาม
ตารางที
่
3
และตารางที
่
4
ได้
ส
ะท้
อ
นเกี
ย
่
วกั
บ
ระดั
บ
ความร่
ว
มมื
อ
ระหว่
า
งนั
ก
วิ
ช
าการในสาขาวิ
ช
าที
แ
่
ตกต่
า
งกั
น
ตารางที
่ 3 และตารางที
ได้สอะท้
บระดั
บความร่
วมมื
อระหว่างนั
างนักกวิวิชชาการในสาขาวิ
าการในสาขาวิชาที่แแตกต่
ที่ 3 และตารางที
่ 4 ได้่ 4สะท้
นเกีอนเกี
่ยวกั่ยบวกัระดั
บความร่
วมมื
อระหว่
ตกต่าางกังกันน
ตารางที่ 3 จ�ำนวนผู้เขี้เยขีนต่
ยนต่อบทความ
ตารางที
ตารางที่่ 33 จจานวนผู
านวนผู้เขียนต่ออบทความ
บทความ
จจานวนผู
านวนผู้เ้เขีขียยนต่
นต่ออบทความ
บทความ
1.
จ
านวน
1
คน
1. จานวน 1 คน
2.
2. จจานวน
านวน 22 คน
คน
3.
จ
านวน
3
3. จานวน 3 คน
คน
4.
จ
านวน
4
4. จานวน 4 คน
คน
5.
จ
านวน
5
5. จานวน 5 คน
คน
6.
จ
านวน
6
6. จานวน 6 คน
คน
7.
จ
านวน
9
7. จานวน 9 คน
คน
8.
8. จจานวน
านวน 12
12 คน
คน
รวม
รวม

บทความ
บทความ (เรื
(เรื่อ่อง)
ง) (n
(n == 45)
45)
14
14
99
77
44
11
55
33
22
45
45

สัสัดดส่ส่ววนน (ร้
(ร้ออยละ)
ยละ)
31.11
31.11
20.00
20.00
15.56
15.56
8.89
8.89
2.22
2.22
11.11
11.11
6.67
6.67
4.44
4.44
100.00
100.00

จากตารางที
้เเขีขียยฉบันจะมี
สส่่ววนสั
มพันธ์ธ์กกัับบ- การสื
่อสาร
จากตารางที่่ 33 เมื
เมื่่ออพิพิจจารณาโดยหลั
ารณาโดยหลักกการแล้
การแล้วว จจานวนผู
านวนผู
นจะมี
นสั
การสื
สาร 27
ปีที่ ้16
บที่ 3 ประจำ
�เดือมนกัพันนยายน
ธันวาคม่ อ2563
แลกเปลี
่
ย
นความรู
้
แ
ละความเชี
่
ย
วชาญระหว่
า
งกั
น
ของผู
้
เ
ขี
ย
น
โดยเฉพาะอย่
า
งยิ
่
ง
ผู
้
เ
ขี
ย
นที
่
ม
ี
ค
วามเชี
่
ย
วชาญใน
แลกเปลี่ยนความรู้แ ละความเชี่ยวชาญระหว่างกันของผู้ เขี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เขีย นที่ มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิ
สาขาวิชชาที
าที่แ่แตกต่
ตกต่าางกั
งกันน ลัลักกษณะเช่
ษณะเช่นนนีนี้้ สามารถพิ
สามารถพิจจารณาได้
ารณาได้วว่า่าเป็
เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ง่งของแนวทางการพั
ของแนวทางการพัฒ
ฒนาการศึ
นาการศึกกษาวิ
ษาวิจจัยัยให้
ให้มมีี

		 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาโดยหลักการแล้ว จ�ำนวนผู้เขียนจะมีส่วนสัมพันธ์กับการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกันของผู้เขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่แตกต่างกัน ลักษณะเช่นนี้ สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาการศึกษา
วิจัยให้มีความเป็นสหสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่า การวิเคราะห์นโยบายโดยอาศัยองค์ความ
รู้ที่หลากหลาย อาจช่วยให้เกิดความครอบคลุมในเชิงมิติของการวิเคราะห์ แต่อาจขาดความลึกซึ้งในเชิงของ
เนือ้ หา เนือ่ งด้วยรากฐานความคิดและมุมมองทีม่ คี วามแตกต่างกันหรืออาจขัดแย้งกัน (Pellmar & Eisenberg,
2000; Tobi & Kampen, 2018) นอกจากนี้ รูปแบบของระเบียบวิธีวิจัย หรือข้อสนับสนุนในเชิงแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่มีต่อกรณีศึกษาอาจมีความแตกต่างกันด้วย อุปสรรคส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ภาษา และการสื่อ
ความหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการท�ำความเข้าใจระหว่างนักวิชาการ ศาสตร์แต่ละแขนงมีการใช้ค�ำศัพท์
เฉพาะ (Jargon หรือ Technical Term) ทั้งความหมาย และลักษณะการใช้ที่อาจมีความแตกต่างกันไม่มาก
ก็น้อย (Slavicek, 2012)
		 จากประเด็นที่กล่าวมา เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนผู้เขียนและสาขาความ
เชี่ยวชาญ สามารถแจกแจงรายละเอียดได้เป็น 2 กรณีส�ำคัญ (ตามตารางที่ 4) ดังนี้
		 กรณีที่ 1 คือ บทความที่มีผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเดียวกันเพียง 1 สาขาวิชา
สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นกรณีย่อยได้ ดังนี้
		 (1) บทความที่มีผู้เขียนเพียงคนเดียว ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงกับการศึกษานโยบาย
สาธารณะ
		 (2) บทความที่มีผู้เขียนเพียงคนเดียว ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่นโยบาย
สาธารณะ แต่ด�ำเนินการวิจัยและเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะจากหลักสาขาวิชาที่ตนเอง
เชี่ยวชาญ
		 (3) บทความทีม่ ผี เู้ ขียนร่วมซึง่ มีความเชีย่ วชาญโดยตรงเกีย่ วกับการศึกษานโยบายสาธารณะ
		 (4) บทความที่มีผู้เขียนร่วมซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่นโยบายสาธารณะ
แต่ด�ำเนินการวิจัย และเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะจากหลักสาขาวิชาที่ตนเองเชี่ยวชาญ
		 กรณีท่ี 2 คือ บทความที่ระบุว่ามีผู้เขียนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน
ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นกรณีย่อยได้ ดังนี้
		 (1) บทความทีผ่ เู้ ขียนร่วมทัง้ หมดมีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่นโยบายสาธารณะ
แต่ร่วมด�ำเนินการวิจัยและเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะจากหลักสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
		 (2) บทความที่ผู้เขียนร่วมบางคนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารรัฐกิจหรือรัฐศาสตร์
ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะด้วย
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(1) บทความที่ผู้เขียนร่วมทั้งหมดมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่นโยบายสาธารณะ แต่
ร่วมดาเนินการวิจัยและเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะจากหลักสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
(2) บทความที่ผู้เขียนร่วมบางคนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารรัฐกิจหรือรัฐศาสตร์ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะด้วย

ตารางที่ 4 จ�ำนวนผู้เขียนและสาขาความเชี่ยวชาญ

ตารางที่ 4 จานวนผู้เขียนและสาขาความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญของผู้เขียน
จานวนบทความ (n=45)
1. บทความที่มีผู้เขียนคนเดียว และสาขาความเชี่ยวชาญ
1.1 รัฐประศาสนศาสตร์
3
1.2 รัฐศาสตร์
2
1.3 สาขาอื่น ๆ
9
2. บทความที่มีผู้เขียนหลายคน และสาขาความเชี่ยวชาญ
2.1 รัฐประศาสนศาสตร์
1
2.2 รัฐศาสตร์
2
3. บทความที่มีผู้เขียนหลายคน ซึ่งผู้เขียนร่วมอย่างน้อย 1 คนมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์
8
4. บทความที่มีผู้เขียนหลายคน ซึ่งผู้เขียนทั้งหมดเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ทางด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์
20
รวม
45
บัณฑิตวิทยาลัย2.2
มหาวิเนื
ทยาลั
ยสวนดุสิต
้อหาและแนวทางการศึ
กษาของบทความ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

		 เพื่อฉายภาพการพัฒนาความเป็นสหสาขาวิชาของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ผู้วิจัยได้
ท�ำการสรุปข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างแนวทางแบบนิรนัย
(Deductive) และแนวทางแบบอุปนัย (Inductive) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทความที่เก็บรวบรวมได้ กระบวนการ
ในการพัฒนาหรือตรวจสอบแนวคิดหรือทฤษฎี สามารถจ�ำแนกได้ 2 แนวทางส�ำคัญ
		 แนวทางแบบนิรนัย (Deductive Method) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏในรูปแบบของ
การวิจยั ในเชิงปริมาณ (quantitative research) เพือ่ ใช้ในการทดสอบทฤษฎี (Test the Theory) และแนวทาง
แบบอุปนัย (Inductive Method) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏอยู่ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีลักษณะที่เปรียบได้กับการพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎี (Develop the Theory) (Tobi &
Kampen, 2018) ด้วยลักษณะพื้นฐานเหล่านี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการแจกแจงบทความตามแนวทางการศึกษา โดย
สรุปได้ คือ (1) บทความที่ใช้แนวทางการศึกษาแบบอุปนัย มีจ�ำนวน 40 บทความ หรือคิดเป็นร้อยละ 88.89
และ (2) บทความที่ใช้แนวทางการศึกษาแบบนิรนัย มีจ�ำนวน 5 บทความ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.11
		 ข้อมูลดังกล่าว ยังมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่สรุปในตารางที่ 5 ทั้งในส่วนของแนวคิดหรือ
ทฤษฎีทไี่ ด้รบั การน�ำมาประยุกต์ หรือแม้แต่ลกั ษณะของการน�ำเสนอ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจยั แบบฐานราก
(Grounded Theory) กล่าวคือ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างมโนทัศน์ (Concept)
และหาความเชือ่ มโยงจากมโนทัศน์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปในเชิงทฤษฎี ทัง้ นี้ ปัญหาทีพ่ บ คือ การมีคณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะที่อาจไม่สามารถประยุกต์เป็นการทั่วไปได้ (Generalization) (Chun, Birks & Francis, 2019) ซึ่งมี
ความต่างจากทฤษฎีหลัก หรือทฤษฎีมหภาพ (Grand Theory) ซึง่ เป็นทฤษฎีทไี่ ด้จากการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
โดยใช้หลักตรรกวิทยาแล้วได้ประเด็นที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ใด ๆ ที่
เกิดขึน้ ในสังคม ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกฎเกณฑ์ทใี่ ช้ได้โดยทัว่ ไป และสามารถทดสอบความถูกต้องได้ในเชิงประจักษ์
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

29

ทฤษฎีที่ ได้รับการนามาประยุกต์ห รือแม้แต่ ลักษณะของการน าเสนอ ซึ่ งส่วนใหญ่ จะเป็น งานวิจัยแบบฐานราก
(grounded theory) กล่าวคือ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเพื่อนาไปสู่การสร้างมโนทัศน์ (concept) และ
หาความเชื่อมโยงจากมโนทัศน์ต่าง ๆ เพื่ อให้ ได้ข้อสรุป ในเชิงทฤษฎี ทั้ งนี้ ปัญ หาที่พ บ คือ การมี คุณ ลักษณะ
เฉพาะที่อาจไม่สามารถประยุกต์เป็นการทั่วไปได้ (generalization) (Chun, Birks & Francis, 2019) ซึ่งมีความต่าง
จากทฤษฎีหลัก หรือ ทฤษฎีมหภาพ (grand theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงอนุมานโดยใช้หลัก
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ตารางที่ 5 จานวนผู้เขียนและสาขาความเชี่ยวชาญ
แนวคิดและทฤษฎี
จานวนบทความ (เรื่อง) (n = 45)
1. สาขาวิชา
1.1 การบริหารรัฐกิจหรือรัฐศาสตร์
7
1.2 สาขาวิชาอื่น ๆ
38
รวม
45
2. ลักษณะของการใช้แนวคิดหรือทฤษฎี
2.1 ทฤษฎีหลัก
6
2.2 ทฤษฎีฐานราก
39
รวม
45

สัดส่วน (ร้อยละ)
15.56
84.44
100.00
13.33
86.67
100.00
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นาเสนอในบทความ
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3. การผสมผสาน
รวม

จานวนบทความ
ส่วน น(ร้วาคม
อยละ)
ปีที่ (เรื
16 ่อฉบัง)บที่ 3 เดือนกัสันดยายน-ธั
2563
(n = 45)
5
11.11
30
66.67
10
22.22
45
100.00

รายผล
อภิอภิปปรายผล

จากข้อมูลที่นาเสนอข้างต้น สามารถอภิปรายสาระสาคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้
จากข้
อมูลที่น�ำเสนอข้างต้น สามารถอภิปรายสาระส�ำคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา
1. การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา
หากกล่าวว่า สหวิทยาการ คือ การบูรณาการความรู้และระเบียบวิธีโดยมุ่งความสนใจไปที่การแก้ไข
หากกล่
าวว่า สหวิ
ทยาการ
รณาการความรู
้และระเบี
ธีโดยมุ
่งความสนใจไปที
่การ
ปัญหา (Clark
& Wallace,
2015)
จากข้อคืมูอลทีการบู
่นาเสนอข้
างต้น สามารถสรุ
ปได้ยวบวิ
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เคราะห์
นโยบายสาธารณะ
แก้ในเชิ
ไขปังญสหสาขาวิ
หา (Clarkชา&โดยเฉพาะในกลุ
Wallace, 2015)
อมูลที่น�ำเสนอข้
างต้น สามารถสรุ
ปได้ว่า การวิเคราะห์
่ ม นัจากข้
กวิชาการทางด้
านรัฐศาสตร์
แ ละรัฐประศาสนศาสตร์
ที่ มีอ งค์นโยบาย
ความรู้ที่
สาธารณะในเชิ
ง
สหสาขาวิ
ช
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ช
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า
นรั
ฐ
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แ
ละรั
ฐ
ประศาสนศาสตร์
ที
เกี่ยวข้องโดยตรง ยังอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างจากัด และยังไม่พัฒนาไปสู่ความเป็นสหสาขาวิชาอย่างแท้จริงม่ ซึอี ่งงค์
โดย

ส่วนใหญ่แล้วยังมีลักษณะเป็นการตรวจสอบทฤษฎี โดยใช้วิธีการในเชิงนิรนัย (deductive approach) หรือกล่าวได้
ว่าโดยส่ วนใหญ่ เป็ นงานวิจัยในเชิงปริมาณและงานวิจัย ประยุก ต์กับ กรณี ศึกษา ซึ่ งยังไม่ ได้ มุ่งเน้น การแสวงหา
30 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชาที่แตกต่างกัน เพื่อการวิเคราะห์ แม้ว่าจะมีนักวิชาการทางด้าน
นโยบายสาธารณะจานวนมากที่เสนอว่า การศึกษานโยบายสาธารณะต้องมีลักษณะเป็นสหสาขาวิชา เนื่องด้วย
สภาพปัญหาที่มีความเป็นพลวัต ทว่าจากข้อมูลที่ปรากฏก็ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นตามข้อเสนอดังกล่าวได้อย่าง

ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ยังอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างจ�ำกัด และยังไม่พัฒนาไปสู่ความเป็นสหสาขาวิชาอย่าง
แท้จริง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วยังมีลักษณะเป็นการตรวจสอบทฤษฎี โดยใช้วิธีการในเชิงนิรนัย (Deductive
Approach) หรือกล่าวได้ว่าโดยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณ และงานวิจัยประยุกต์กับกรณีศึกษา ซึ่ง
ยังไม่ได้มงุ่ เน้นการแสวงหาแนวทางการบูรณาการองค์ความรูร้ ะหว่างสาขาวิชาทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ การวิเคราะห์
แม้ว่าจะมีนักวิชาการทางด้านนโยบายสาธารณะจ�ำนวนมากที่เสนอว่า การศึกษานโยบายสาธารณะต้องมี
ลักษณะเป็นสหสาขาวิชา เนื่องด้วยสภาพปัญหาที่มีความเป็นพลวัต ทว่าจากข้อมูลที่ปรากฏก็ยังไม่สามารถ
สะท้อนให้เห็นตามข้อเสนอดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
จากปัญหานี้ อาจสะท้อนความแตกต่างได้ 2 ลักษณะ คือ (1) การศึกษาแนวทางการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะให้อยู่ในรูปแบบสหสาขาวิชา และ (2) การศึกษาวิธีการใช้หลักสหสาขาวิชาเพื่อการ
พัฒนาการศึกษานโยบายสาธารณะ ด้วยลักษณะที่กล่าวมา แม้ว่าการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในรูปแบบ
สหสาขาวิชาจะได้รับการน�ำเสนอโดยนักวิชาการในกลุ่มสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ก็ตาม
ทว่าลักษณะทีป่ รากฏยังคงเป็นเพียงพหุสาขาวิชา โดยไม่มกี ารหลอมรวมแนวทางการศึกษาให้เป็นหนึง่ เดียวกัน
(Multidisciplinary) (Repko, Szostak & Buchberger, 2014) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะน�ำ
ไปสู่การพัฒนาการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะให้อยู่ในรูปแบบสหสาขาวิชาเท่านั้น
หากพิจารณาในอีกด้านหนึง่ ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยส่วนใหญ่สะท้อน
ไปในทิศทางเดียวกันว่า การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา จะได้รับความสนใจและน�ำเสนอ
โดยนักวิชาการที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาอื่นมากกว่า โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการทบทวนเนื้อหาของบทความทั้งหมดแล้ว ก็ยังพบว่า โดยส่วนใหญ่ยังเป็น
เพียงการให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาความเป็นสหสาขาวิชา มากกว่าทีจ่ ะเป็นการแสดงแนวคิด ทฤษฎี
ตัวแบบ หรือวิธีการใด ๆ ที่มีความเป็นสหวิทยาการอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับข้อเสนอจากกลุ่มนักวิชาการ
ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้มีส่วนร่วมใน
การศึกษาวิจยั ร่วมกับนักวิชาการจากสาขาวิชาอืน่ ทว่างานวิจยั เหล่านัน้ ยังถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ สาขาวิชาอืน่ มากกว่า
หรืออาจกล่าวได้ในอีกนัยหนึ่ง คือ เนื้อหาส�ำคัญของบทความเป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นส�ำคัญ มากกว่า
ทีจ่ ะท�ำการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการศึกษานโยบายสาธารณะในรูปแบบสหสาขาวิชา เช่น การวิเคราะห์
นโยบายการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม การวิเคราะห์นโยบายการบริการสาธารณสุข และการวิเคราะห์นโยบาย
การบริหารจัดการพลังงาน เป็นต้น ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง คือ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในบทความที่มีผู้เขียน
หลายคน โดยส่วนใหญ่แล้ว ยังมีเนือ้ หาทีอ่ า้ งอิงแนวคิดหรือทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึง่ เป็นหลักอยู่ โดยไม่ปรากฏ
แนวคิดหรือทฤษฎีหรือระเบียบวิธีอื่น ๆ ที่ผ่านกระบวนการบูรณาการระหว่างศาสตร์ให้เห็นอย่างชัดเจน
จากที่อภิปรายข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในกลุ่ม
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่ได้สะท้อนความเป็นสหสาขาวิชาอย่างชัดเจน อีกทั้ง
ยังมีขอบเขตที่จ�ำกัดอยู่เฉพาะในส่วนที่เป็นการทดสอบแนวคิดหรือทฤษฎีเป็นหลัก
2. ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ�ำกัดของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา
ตามที่ได้อภิปรายในหัวข้อที่ 1 ข้อสังเกตส�ำคัญที่สะท้อนภาพปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ�ำกัดของ
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา สามารถสรุปได้ 2 ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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(1) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างนักวิชาการจากสาขาวิชาที่แตกต่างกันในกระบวนการ
ศึกษาวิจัย และการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา ยังคงถูกจ�ำกัดด้วย
ลักษณะของการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิชาการ จากที่ผู้วิจัยได้ท�ำการอภิปรายในหัวข้อก่อนหน้านี้ การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ยังอยูใ่ นลักษณะของ
ผู้ร่วมวิจัย มากกว่าที่จะเป็นผู้วิจัยหลัก ซึ่งประเด็นนี้จะกลายมาเป็นข้อจ�ำกัดในการศึกษาและพัฒนาการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะในรูปแบบสหสาขาวิชา
		 ในประเด็นนี้ ยังมีผลสืบเนือ่ งถึงการแลกเปลีย่ นแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธวี จิ ยั ในกระบวนการ
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายด้วย จากแนวคิดของ Fan (2013) ระบุวา่ ด้วยความเป็นสหสาขาวิชานโยบายสาธารณะ
จึงมีสถานะเสมือนหนึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่ไม่มีการผสมผสานองค์ความรู้
จากสาขาวิชาอื่น ๆ ให้เข้ากับความต้องการในการวิจัยเชิงนโยบายสมัยใหม่ ภายใต้บริบทของการด�ำเนินงาน
ของรัฐบาล ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง เพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจแบบองค์รวม
ประกอบกับการน�ำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ร่วมด้วย
(2) ช่องว่างของแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะให้มีความเป็นสหสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสาขาวิชา
ทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง เช่น รัฐประศาสนศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์หรือการแพทย์ หรือรัฐศาสตร์
และธรณีวิทยา เป็นต้น (Pellmar & Eisenberg, 2000) ความแตกต่างเหล่านี้ กลายเป็นตัวแปรส�ำคัญที่เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างตัวแบบที่มีความเชื่อมโยงในเชิงแนวคิดหรือทฤษฎีระหว่างสาขาวิชา ซึ่งหมายรวมถึง
ระเบียบวิธีวิจัยที่อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสาขาวิชานั้น ๆ (Fan, 2013; Repko, Szostak &
Buchberger, 2014; Arnold, et al., 2017)
		 จากที่กล่าวมา ข้อจ�ำกัดไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปิดใจของนักวิชาการเพียงอย่างเดียว หากแต่
เป็นองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีแนวคิด ทฤษฎี หรือแม้แต่ระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกต่างกันไปด้วย
การบูรณาการในเชิงแนวคิดและทฤษฎี ซึ่งมีรากฐานเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา จึงเป็นประเด็นที่กลายมาเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาความเป็นสหวิทยาการของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ จากประเด็นนี้เอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างนักวิชาการที่มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน จึงเป็น
เงื่อนไขส�ำคัญของการบูรณาการระหว่างศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
จากการอภิปรายผลตามรายละเอียดข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงสหสาขาวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
การบูรณาการ (Integration) หรือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสหสาขาวิชาของการศึกษาวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ อาจไม่จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาตัวแบบ แนวคิด ทฤษฎีให้มีความเฉพาะ ในทางกลับกัน การ
ศึกษาวิเคราะห์และก�ำหนดนโยบายสาธารณะ โดยหลักส�ำคัญแล้วควรมุง่ เน้นในเชิงปฏิบตั ิ ซึง่ ผลของการปฏิบตั ิ
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จะกลายมาเป็นบทเรียนส�ำหรับการพัฒนาแนวทางในเชิงแนวคิดหรือทฤษฎี หากพิจารณาโดยหลักการจะ
สังเกตได้ว่า ความเป็นสหสาขาวิชาและความซับซ้อนของปัญหา เป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กัน ยิ่งปัญหามี
ความซับซ้อนเพียงใด การแก้ไขปัญหายิ่งต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของปัญหาเหล่านั้น
หากพิจารณาตีความแล้ว จะพบว่า ความเป็นสหสาขาวิชาจะเกิดขึ้นท่ามกลางการด�ำเนินการในทาง
ปฏิบัติ ทั้งที่เป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นปัญหาเฉพาะ ข้อเสนอเช่นว่านี้ จะเป็นจริงเมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ
แล้วเท่านั้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่า การพัฒนาความเป็นสหสาขาวิชาของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการด�ำเนินการใด ๆ เกิดขึ้นในทางปฏิบัติจริง มากกว่าจะเป็นการด�ำเนินการวิเคราะห์
แนวคิดหรือทฤษฎี ทีส่ ำ� คัญแนวคิดหรือทฤษฎีทอี่ าจจะถูกพัฒนาขึน้ ได้นนั้ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะกลายมาเป็นทฤษฎี
หลักได้ส�ำหรับทุกกรณีปัญหา
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฎีข้างต้น ผู้วิจัยได้ใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการให้ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) ผู้สนใจศึกษาและพัฒนานโยบายสาธารณะควรต้องพิจารณาการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างสาขา เพื่อการศึกษาวิเคราะห์และก�ำหนดนโยบายให้มี
ความครอบคลุมปัญหามากขึน้ ทัง้ นี้ เนือ่ งด้วยความหลากหลายของปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องอาศัยนักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ และ (2) ความหลากหลายของนักวิชาการ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ควรต้องมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
สร้างข้อตกลงเบื้องต้นก่อน การด�ำเนินการศึกษาวิจัย เช่น กรอบแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือวิจัย
การอ่านหรือแปลผล หรือการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นต้น
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