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ค�ำน�ำ
 หนงัสือทฤษฎนีโยบายสงัคมและการวพิากษ์นโยบาย (Social Policy Theories 

and Critical Policy) เล่มน้ีได้รับการเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าทั้งจากเอกสาร 

ทางวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ ร่วมกับประสบการณ์ด้านการสอน และการวิจยั

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาของรายวิชาดังกล่าวของผู้เขียน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 

เพือ่ใช้เป็นหนงัสอืประกอบการค้นคว้าวจิยัของนสิติ นักศกึษา และผูท้ีม่คีวามสนใจอืน่ ๆ  

ทีเ่ก่ียวข้องกับการทำางานในด้านนโยบายในการพัฒนาสงัคม 

 หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยรายละเอียด 6 ส่วนหลัก โดยเริ่มต้นจากการปูพื้น 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น เก่ียวกับนโยบายสังคมในบทที่ 1 เพื่อต่อยอดไป 

สู่การนำาเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพ้ืนฐานเร่ืองแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสังคมใน 

บทที่ 2 และบทที่สามเป็นการนำาเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับหลักการ/ องค์ประกอบ/ เทคนิค  

และตวัแบบในการวิเคราะห์นโยบายสงัคม จากนัน้ในบททีส่ีเ่ป็นการนำาเสนอเนือ้หาเกีย่วกบั

การนำานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย บทท่ีห้านำาเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ 

การวิพากษ์นโยบายที่ว่าด้วยการเกร่ินนำาความรู้ความเข้าใจในประเด็นของกระบวนทัศน์  

และกระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์ และบทที่หกเป็นการนำาเสนอรายละเอียดของการวิพากษ์

นโยบายว่าด้วยแนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกบัการวพิากษ์นโยบาย ซึง่เป็นบทสดุท้ายของเนือ้หา

ทีน่ำาเสนอในเอกสารฉบบันี้

 และเนื่องจากข้อจำากัดในงานด้านทฤษฎีนโยบายสังคมที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่

จำานวนน้อย และส่วนที่มีอยู่นั้นส่วนใหญ่ก็มักจะให้ความสำาคัญกับทฤษฎีสังคมวิทยา  

และการอธิบายองค์ความรูเ้กีย่วกับนโยบายสาธารณะในมติขิองรฐัประศาสนศาสตร์มากกว่า 

การพจิารณานโยบายสงัคมในมติด้ิานการพัฒนาสงัคม  ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า 

เอกสารการสอนฉบบันี ้ จะเป็นประโยชน์ในทางวชิาการสำาหรบันสิติ นกัศกึษา ทีต้่องการ 

องค์ความรู้ด้านทฤษฎนีโยบายสงัคมในการต่อยอด และสร้างเสรมิการพฒันาสงัคมทีย่ัง่ยนืให้

เกิดข้ึนท้ังในระดบัชุมชนท้องถิน่ และระดบัประเทศต่อไป

กมเลศ โพธกินิษฐ
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