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บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยชี้วัดความสําเร็จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาตัวชี้วัดที่เหมาะสมต่อการสร้างความสําเร็จของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ ด้วย
กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกภาคีเครือข่ายผู้นํา
นโยบายไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า 1) ตัวช้ีวัดที่เหมาะสมต่อการสร้างความสําเร็จของการนํามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ สามารถจําแนกปัจจัยที่สําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติได้ทั้งส้ิน 6 ปัจจัย โดยใน
แต่ละปัจจัยจะมีตัวชี้วัดที่หลากหลาย ซึ่งต้องมีการประเมินผ่านองค์ประกอบย่อยๆ จํานวนหนึ่งเพื่อใช้ชี้วัด
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนมติ (นโยบาย) ไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านเนื้อหาของนโยบาย 
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยหน่วยงานและองค์การที่ขับเคล่ือนนโยบาย ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยพื้นที่และประชาชนท่ีได้รับผล
จากนโยบาย ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมของนโยบาย ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยผู้นําและผู้ปฏิบัติงานของนโยบาย 
และปัจจัยที่ 6 ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อนโยบาย 
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Abstract 
 This research aimed to study the success factors for driving the National Health 
Assembly resolution into implementation. Using documentary research and in-depth 
interview method with policy implementation associates, the study found that 1) a 
measurement for the success of policy implementation of a national health practice could 
be identified to 6 important factors, and each factor is composed of various indicators 
which must be evaluated through sub-elements as following: factor 1 is Policy Content, 
factor 2 is Policy Implementing Agencies, factor 3 is Policy Boundaries, factor 4 is Policy 
Context, factor 5 is Policy Implementers and factor 6 is Policy Outsiders. 
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บทนํา 
 สมัชชาสุขภาพ เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดย
การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ของนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อเป็นกลไก
เชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะทางสุขภาพร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเข้าถึงระบบสุขภาพของ
ประชาชน การพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ การจัดการ
ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาชีวะ
อนามัย สุขภาพเขตเมือง การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน 
อุบัติเหตุบนถนน การต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น ความ
ปลอดภัยทางอาหาร ปัญหาการโฆษณายา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ผิดกฎหมาย ฯลฯ ผ่านการจัด
ประชุมอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ด้วยยุทธศาสตร์ 
“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ที่มุ่งเน้นการประสานพลัง
ทางสังคม (ประชาชน) พลังทางภาครัฐ และพลังการเมือง 
ให้ร่วมกันขับเคล่ือนเพ่ือให้เกิดพลังผลักดันข้อเสนอเชิง
นโยบายในการแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน ในรูปแบบ
มติหรือข้อเสนอที่สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลและเป็น
ที่ยอมรับของสังคม โดยมีประเด็นที่หลากหลายครอบคลุม
ทุกมิติของระบบสุขภาวะของประชาชน หากในแต่ละมติ
กลับไม่สามารถนํามาขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมได้ (เพ็ญแข ลาภยิ่ง, เสกสรร พวกอินแสง 
และกันยา บุญธรรม, 2555) จึงเกิดคําถามที่ว่า เหตุใด 
 

ไม่สามารถนํามติเหล่านั้นมาขับเคล่ือนได้ทั้งหมด ทั้งที่
การขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพได้มีการประยุกต์ใช้
ยุทธศาสตร์พื้นฐานในการขับเคล่ือนกระบวนการและ
กลไกการทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตามหลักการ
นโยบายสาธารณะ ประกอบกับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน องค์การ และภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการขับเคล่ือนและดําเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติแล้วก็ตาม 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยชี้วัด
ความสําเร็จในการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สู่การปฏิบัติ รวมทั้งเสนอตัวช้ีวัดที่เหมาะสมต่อการสร้าง
ความสําเร็จของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไป
ปฏิบัติในอนาคต โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงเป็นการ
พิจารณาประเด็นหลัก (major themes) หรือแผนหลัก 
(major pattern) และแบ่งแยกเป็นประเด็นย่อย (sub-
themes) และคัดกลุ่มหัวข้อย่อย (categories) เพื่อสรุป
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ ที่ได้จากการทบทวนเอกสารและการวจิัย
ที่ผ่านมา ประกอบด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี การ
ดําเนินกระบวนการสะท้อน (reflecting) เพื่อให้
การศึกษามีความแกร่งและแม่นตรง (rigor) และเข้มข้น 
(intensive process) มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหมาย
ว่าการสร้างตัวชี้วัดความสําเร็จของการนํามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ จะสามารถนําไปใช้ในขั้นตอน
การวิเคราะห์ ช่วยให้นักบริหารนโยบายสาธารณะ
สามารถพิจารณาเนื้องานด้านการปฏิบัติทั้งระบบ และ
สามารถวางแนวทางให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ที่มี 
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ผลกระทบต่อความสําเร็จในการดําเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกขั้นตอน  
 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์หลัก: เพื่อจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ 
 วัตถุประสงค์รอง: เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อตัวชี้วัดความสําเร็จในการนํามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 การนํานโยบายลงไปสู่การปฏิบัติหรือการถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ ถือเป็นขั้นตอนย่อยของข้ันตอน
หลักเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นส่ิงสําคัญในการ
ผลักดันนโยบายให้ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และผู้ได้รับผล
จากนโยบาย ได้รับรู้ เข้าใจ ยอมรับและสร้างทัศนคติที่ดี 
อันจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้นโยบายได้รับความสําเร็จใน
ที่สุด ในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้มอบและผู้รับ
นโยบายจะต้องมีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบของ
นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับนโยบายจะต้องเข้าใจ
และสามารถแปลความหมายของนโยบายได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งน้ี เนื่องจากโดยทั่วไปนโยบายขาดความชัดเจน
ในบางส่วน กล่าวคือ นโยบายส่วนหนึ่งอาจมีลักษณะ
เป็นเชิงอุดมการณ์ ดังน้ัน ผู้กําหนดนโยบายควรทําให้
ชัดเจนมากขึ้น คือมีลักษณะเป็นเชิงทางเลือก และ
นโยบายที่ดีจะบอกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย คือ มี
ลักษณะเป็นเชิงมาตรการ ในการนี้ องค์ประกอบของ
นโยบายจะช่วยให้ผู้กําหนดนโยบายหรือผู้มอบนโยบาย 
ตระหนักถึงความชัดเจนในนโยบายที่ตนกําหนดขึ้น อัน
จะทําให้ผู้รับนโยบายเข้าใจชัดเจนและรับนําไปตีความ
และจัดทําเป็นนโยบายรองและแผนปฏิบัติง่ายขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้รับนโยบายสามารถแยกแยะ
ส่วนสําคัญของนโยบายและแปลความหมายได้ถูกต้อง
ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงนโยบายใหญ่
ให้เป็นนโยบายย่อยหรือการแปลงนโยบายให้เป็น
แผนปฏิบัติ จะต้องจัดวัตถุประสงค์แนวทางดําเนินการ
และกลไกให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน (สมภาร ศิโล, 2552)  

 ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
 การศึกษาปัจจัยถือเป็นองค์ประกอบสําคัญใน
การศึกษาองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ การ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัย
ก ระบวนกา ร เ รี ย ง ลํ า ดั บ ดั ง นี้  พระร าชบัญญั ติ 
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย หน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ ซึ่งสามารถพิจารณาจากการดําเนินนโยบายต่อ
หรือไม่ และอิทธิพลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Anderson, 2010)   
 การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติบางเรื่องเป็นเรื่องที่
ง่าย เพราะมีกระบวนการและกลไกการดําเนินงานที่ไม่
ซับซ้อน และมีปัจจัยไม่มากนักในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ แต่หากการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติบางเรื่องที่
มีการดําเนินงานยุ่งยากซับซ้อน อาจจําเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยในการนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้สําเร็จมากขึ้น 
จากการทบทวนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการด้าน
นโยบายสาธารณะที่ผ่านมาพบว่า มีปัจจัยสําคัญหลาย
ประการที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลว 
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter & Van Horn, 
1975) ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 
 1. มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
 วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องมีความชัดเจน 
สามารถวัดได้ และมีความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติ 
การวัดได้และปฏิบัติได้ถือว่าเป็นมาตรฐานสําคัญสําหรับ
วัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายได้ ถ้า
กําหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายไม่ชัดเจน ย่อมเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติได้ เช่น 
นโยบายเผยแพร่ประชาธิปไตย เป็นนโยบายท่ีวัดได้ยาก 
เพราะตัวชี้วัดความรู้และความเห็นประชาธิปไตยไม่
ชัดเจน ที่ผ่านมาเคยมีผู้กําหนดตัวช้ีวัดประชาธิปไตยโดย
ใช้ค่าร้อยละของจํานวนผู้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 
กล่าวคือ หากมีผู้ไปใช้สิทธิ์มาก แสดงว่าประชาชนมี
ความรู้เรื่องประชาธิปไตยดี ซึ่งการพิจารณาเพียงค่าร้อย
ละดังกล่าว อาจทําให้การวิเคราะห์หรือการประเมินผล
คลาดเคล่ือนได้ เพราะประชาชนบางส่วนอาจไปใช้สิทธิ์
ออกเสียงเลือกตั้งเพราะสาเหตุจูงใจอ่ืน ที่มิใช่การมี
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จิตสํานึกเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้น การ
พิจารณาตัวชี้วัดจะบ่งชี้ถึงความสําเร็จหรือความ
ล้มเหลวของนโยบายได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยแรก
ของความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การที่
ผู้ปฏิบัติไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
เพราะเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ ซึ่ง
บางครั้งผู้ปฏิบัติต้องตีความวัตถุประสงค์ด้วยตนเอง แต่
หากกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนหรือมีรายละเอียด
มากเกินไป ก็อาจเป็นการผูกมัดผู้ปฏิบัติและไม่ยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติเท่าที่ควร 
 2. งบประมาณและแรงจูงใจอื่นๆ 
 งบประมาณ และแรงจูงใจต่างเป็นปัจจัยสําคัญใน
การผลักดันให้องค์การประสบผลสําเร็จ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 2.1 ความสําคัญของงบประมาณ งบประมาณมี
ความสําคัญเพราะเป็นเครื่องชี้วัดขีดความสามารถของ
องค์การที่สําคัญประการหน่ึง โดยงบประมาณเป็นปัจจัย
ที่ช่วยให้การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุผล ดังคํากล่าว
ที่ว่า “เครื่องยนต์ทํางานได้ ต้องมีน้ํามันหล่อล่ืน” ใน
ทํานองเดียวกัน “การนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล
สําเร็จก็ต้องมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
 2.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ คือ ส่ิงจูงใจหรือ
ส่ิงกระตุ้น ให้บุคคลหรือ ผู้ปฏิบัติ งานมีพฤติกรรม
ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การและของตนเอง
ให้บรรลุผลสําเร็จ ทั้งน้ี ส่ิงจูงใจแบ่งเป็นส่ิงจูงใจภายนอก 
อันได้แก่ ส่ิงของ รางวัล ค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ การเล่ือนตําแหน่ง การให้โบนัส 
การให้ศึกษาดูงานกรณีพิเศษ ฯลฯ ส่วนส่ิงจูงใจภายใน 
ได้แก่ การยอมรับ การยกย่องชมเชย การให้กําลังใจ 
การให้เกียรติยศชื่อเสียง ฯลฯ ส่วนการจูงใจเชิงลบในแง่
ของการปฏิบัติงานล้มเหลว เช่น การลดข้ันเงินเดือน 
การระงับการขึ้นเงินเดือน การโยกย้ายให้ไปดํารง
ตําแหน่งที่มีความสําคัญน้อยกว่า เป็นต้น ในการนี้ 
นักวิชาการเช่ือว่าการให้ส่ิงจูงใจอย่างเพียงพอจะทําให้ 
ผู้ปฏิบัตินํานโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การให้ส่ิงจูงใจเชิงบวก เพราะจะทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ ดังนั้น 
จึงพอสรุปได้ว่า ส่ิงจูงใจมีความสําคัญในการจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานทํางานด้วยความเต็มใจ และเต็มความ 

สามารถภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การให้แรงจูงใจ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของสํานักพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่เน้นการจูงใจในการทํางาน โดยมีความเชื่อว่า 
“องค์การที่มีการใช้แรงจูงใจ จะมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงกว่าหน่วยงานที่ยึดกฎระเบียบมาก” โดยจะ
นําไปสู่การพัฒนาองค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ พร้อม
ทั้งส่งผลสะท้อนกลับไปยังผู้รับบริการในเชิงบวกด้วย 
(บุญทัน ดอกไธสง, 2539) 
 3. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการ 
 “ผู้ปฏิบัติ” หมายถึง ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย หรือ
ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ ส่วน “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่
จะได้รับประโยชน์ การบริหารงานที่ยึดหลักการมีส่วน
ร่วมนั้นอาจเรียกว่าเป็นการบริหารงานแบบประชาธิปไตย 
(อุทัย เลาหวิเชียร, 2544) ซึ่งสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา
องค์การ คือ การสร้างความรู้สึกว่ามีความสําคัญ และ
การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ซึ่งการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการอาจมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงานและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติและ
ผู้รับบริการด้วย จากผลการวิจัยพบว่า องค์การที่เปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐาน 
และมีความรู้ สึกเต็มใจในการทํางาน จะทําให้เกิด
ประสิทธิผลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เช่น มีส่วนร่วม
ในการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ ร่วมดําเนิน
กิจกรรม ร่วมติดตามและการควบคุม ตลอดจนร่วมให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายนั้นๆ ย่อมทําให้การนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่าย 
 4. การติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงาน 
 “การติดต่อส่ือสาร” คือ การแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็น หรือความรู้สึกต่างๆ ระหว่างบุคคลตั้งแต่
สองฝ่ายขึ้นไป โดยการใช้คําพูด อักษร สัญลักษณ์ต่างๆ 
หรือข่าวสาร การติดต่อส่ือสารนั้นมีความสําคัญคือ ช่วย
ให้การส่ังงานต่างๆ และการรับข่าวสารเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันหรือระหว่างองค์การได้เป็นอย่างดี 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ หากการติดต่อส่ือสารชัดเจน ไม่
คลุมเครือ และเปิดโอกาสให้มีการติดต่อส่ือสารแบบ 
สองทาง และมีเครื่องมือติดต่อส่ือสารที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ โทรศัพท์ แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต ย่อมจะ
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เอื้ออํานวยต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จ
ได้โดยง่าย เพราะจะทําให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร และประชาชนหรือผู้รับ 
บริการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆ ในทางตรงกันข้าม 
หากระบบการติดต่อส่ือสารไม่คล่องตัว หรือเครื่องมือ
ส่ือสารไม่ทันสมัย หน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติย่อม
ปฏิบัติงานล่าช้า ให้บริการประชาชนไม่เป็นที่พึงพอใจ 
และนโยบายนั้นอาจไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร 
 5. คุณลักษณะของหน่วยงานที่ปฏิบัติ  
 เครื่องชี้วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมของหน่วยงานใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จ คือ หน่วย
ปฏิบัติงานต้องมีความกระตือรือร้น บุคลากรผู้ร่วม
ปฏิบัติงานต้องมีจํานวนเพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสม 
มีการดําเนินงานภายใต้สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
คือรู้ว่าใครมีหน้าที่อะไร ระดับไหน ขึ้นตรงต่อใคร และ
หน่วยงานมีการติดต่อส่ือสารแบบเปิด สมาชิกในองค์การ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่เพียงแต่ภายในองค์การเท่านั้น 
แต่ยังต้องมีความสัมพันธ์ของหน่วยปฏิบัติกับองค์การที่
กําหนดนโยบายอีกด้วย 
 6. สภาวะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 ในการนํานโยบายไปปฏิบัติต้องคํานึงถึงปัจจัยด้าน
สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในขณะนั้น
ด้วย อาทิ หากสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศในขณะนั้นเอื้ออํานวยต่อการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ย่อมทําให้หน่วยงานปฏิบัติมีงบประมาณเพียงพอ
ในการดําเนินงาน การนํานโยบายไปปฏิบัติก็ย่อมจะ
สําเร็จได้ง่าย แต่หากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ํา เกิด
ปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ราคาน้ํามันแพง สินค้ามี
ราคาสูง สินค้าบางอย่างขาดตลาด หรืองบประมาณ
แผ่นดินถูกตัดทอน ย่อมมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ หรือหากสถานการณ์ทางการเมืองขาด
เสถียรภาพ มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง การเมือง
เป็นระบบอุปถัมภ์หรือมีการแสวงหาผลประโยชน์
ทางการเมืองสูง อาจทําให้เกิดปัญหาการทุจริตในการ
ดําเนินโครงการต่างๆ และส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
ของโครงการ ซึ่งหากโครงการไม่บรรลุผลสําเร็จ ก็ย่อม
ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของแผนงานและนโยบาย
ด้วย 
 

 7. การสนับสนุนของหน่วยปฏิบัติ 
 หน่วยปฏิบัติ คือ ระบบราชการ ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติระดับสูง ได้แก่ กระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยปฏิบัติระดับกลาง ได้แก่ หน่วยงาน
ระดับภูมิภาค  และหน่วยปฏิบัติระดับล่าง  ได้แก่ 
หน่วยงานที่ปฏิบัติในระดับพื้นที่ หรือระดับท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับประชาชน และผู้รับบริการ
โดยตรง ในการน้ี หากทิศทางของการสนับสนุนเป็น
ลักษณะการยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตาม การนํา
นโยบายไปปฏิบัติก็ย่อมสําเร็จได้ง่าย แต่หากการ
สนับสนุนของหน่วยปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางหรือ
ระดับต่ํา ก็ย่อมจะช้ีให้เห็นว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติ
นั้นคงจะสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ยาก หรือบางครั้ง
อาจยินยอมรับนโยบายไปปฏิบัติแต่ขาดความรับผิดชอบ 
ขาดจิตสํานึก ขาดความรอบคอบ ละเลยต่อหน้าที่ 
ประพฤติมิชอบ หรืออาจอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม
ต่างๆ ก็ย่อมจะส่งผลทําให้การนํานโยบายไปปฏิบัติไม่
บรรลุผลสําเร็จ หรือนโยบายล้มเหลวได้ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติยัง
ประกอบด้วยลักษณะของนโยบาย ทั้งนี้ การปฏิบัติตาม
นโยบายจะประสบความสําเร็จมากที่สุดเมื่อนโยบายน้ัน
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงส่ิงต่างๆ น้อยที่สุด และมี
ความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์ในระดับสูงระหว่าง
ฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายผู้กําหนดนโยบาย หรือระหว่างฝ่าย
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายกับฝ่ายรัฐผู้
กําหนดนโยบาย โดยสาธารณชนสามารถรับรู้และ
เปรียบเทียบได้ว่านโยบายท่ีกําหนดมีประโยชน์มากกว่า
นโยบายอื่นมีความสอดคล้องกับค่านิยม ประสบการณ์ 
และความต้องการของผู้ที่จะรับผลกระทบจากนโยบาย 
มีความเป็นไปได้ในการทดลองปฏิบัติ และมีข้อมูล
ย้อนกลับสะท้อนการสําเร็จหรือล้มเหลวจากการปฏิบัติ 
(มานิตย์ ผิวขาว, มปป.)  
 เคร่ืองชี้วัดหรือแนวทางท่ีจะวัดความสําเร็จการ
นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 เครื่องชี้วัดหรือแนวทางที่จะวัดความสําเร็จการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติมีหลายแนวทาง แนวทางแรก
สามารถวัดได้จากระดับของความร่วมมือที่ผู้นํานโยบาย 
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สาธารณะไปปฏิบัติมีต่อ ผู้ออกคําส่ังหรือ ผู้กําหนด
นโยบาย  หากระดับของความ ร่วมมือ สูง  ระดับ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติย่อมสูงไปด้วย 
และในทางกลับกันหากระดับความร่วมมือ มีต่ํา ย่อม
หมายความว่า ระดับของความล้มเหลวในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูง ส่วนแนวทางท่ีสอง สามารถ
พิจารณาได้จากเงื่อนไขที่ว่า ได้มีการบรรลุผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้นตามภาระหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบ
อย่างราบรื่น และปราศจากปัญหา เพราะหากการ
ปฏิบัติตามนโยบายเต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือมี
อุปสรรคเกิดขึ้นมาก ระดับของความล้มเหลวก็น่าจะมี
สูงขึ้นเช่นกัน สําหรับแนวทางที่สาม สามารถวัดได้จาก
การที่นโยบายนั้นก่อให้เกิดผลการปฏิบัติในระยะส้ันและ
หรือก่อให้เกิดผลกระทบที่พึงปรารถนา ซึ่งหากการนํา
นโยบายไปปฏิบัตินั้นเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
และเป็นไปตามที่คาดหวัง ระดับความสําเร็จก็ย่อมมีสูง 
(Ripley & Franklin, 1984 อ้างถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 
2547)  
 การวัดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติยัง
ขึ้นอยู่กับบทบาทของฝ่ายต่างๆ ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ เช่น บทบาทของฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายควบคุม
กํากับดูแลระบบราชการ ข้าราชการซ่ึงเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติโดยตรง และผู้รับบริการทั้งในแง่บุคคลและ
กลุ่มซึ่งเป็นผู้รับผลจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่ง
บทบาทขององค์การและผู้เกี่ยวข้องจะมีความแตกต่าง
กัน หากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความจริงจังและจริงใจ
ในการปฏิบัติงาน นโยบายนั้นย่อมสําเร็จได้ง่าย และยัง
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะต่างๆ ของนโยบาย เช่น ความ
ชัดเจนของนโยบาย  การกําหนดภารกิจและการ
มอบหมายงาน กระบวนการให้คุณให้โทษ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล (ปิยะนุช เงินคล้าย, 2550) ข้อมูลที่
เป็นวรรณกรรมได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ อันประกอบไปด้วย กระบวนการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และกระบวนการสัมภาษณ์
เจาะลึก  ( ผ่ านการพิจารณารับรองการวิจั ยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย-
มหิดล) โดยมีกระบวนการสําคัญของการดําเนินการวิจัย
ดังนี้  
 การวิจัยเชิงเอกสาร  
 ในการวิจัยเชิงเอกสาร ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาความคิด
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนัยของแนวความคิดในทางปรัชญา 
ความหมาย และกระบวนการเกี่ยวกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1) ทบทวนแนวคิด และทฤษฎีการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 
 2) ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการ
วัดความสําเร็จของนโยบาย 
 3) ทบทวนแนวคิดการจัดทําตัวช้ีวัด และเกณฑ์การ
ประเมินความสําเร็จ 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการที่ได้
จากการสืบค้นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ต่างๆ 
จากนั้นจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลจัดทําตัวชี้วัด/
เกณฑ์ ที่เหมาะสมต่อการสร้างความสําเร็จของการนํา
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ และนําตัวชี้วัด/
เกณฑ์ ที่ได้ข้างต้น ไปประกอบกระบวนการสัมภาษณ์
เจาะลึก เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีที่เกี่ยวข้องได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดที่ทางผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ขึ้น 
 การสัมภาษณ์เจาะลึก  
 ในการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยออกแบบข้อคําถาม
ที่สามารถนําไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
หรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ที่มีความยืดหยุ่น
และเปิดกว้างหรือมีการนําคําสําคัญ มาใช้ประกอบการ
สัมภาษณ์ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับผู้
มีส่วนร่วมหรือผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนตามสถานการณ์
หรือสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไป เพื่อให้ได้ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงที่หลากหลาย และผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความ
คิดเห็นต่อตัวช้ีวัด/เกณฑ์ ที่ เหมาะสมต่อการสร้าง
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ความสําเ
ปฏิบัติที่ท
 ผู้ให้ข
1) กลุ่มเค
2) กลุ่มเค
เครือข่าย
ผู้วิจัยคัด
เจาะจงจา
ข้อมูล 9 ค
 หลัก
 1) ก
เกี่ยวกับส
การปฏิบตัิ
 2) ก
มติสมัชชา
 โดยผู้
ข้อมูล หรื
สัมภาษณ์
 

 
ภาพที่ 1 
ที่มา:  จา
 
ผลการวิจั
 ผลกา
ให้คะแน
 

เร็จของการนํา
ทางผู้วิจัยได้สังเ
ข้อมูล คือ กลุ
ครือข่ายภาคป
ครือข่ายภาควิ
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คน  
เกณฑ์ในการคั
ลุ่มผู้ให้ข้อมูลเ

สมัชชาสุขภาพ
ติงานทางด้านที
ลุ่มผู้ให้ข้อมูลเ
าสุขภาพแห่งช
ผู้วิจัยเดินทางไป
รือตามที่ผู้ให้ข้

ณ์ ประมาณ 1-2

 วิธีดาํเนินกระ
กการสังเคราะ

จัย 
ารวิจัยมี 2 ส่ว
นที่เหมาะสม

ามติสมัชชาสุ
เคราะห์จากกา
ลุ่มเครือข่าย 3
ประชาสังคมช
วิชาชีพ/วิชาก
ง/ราชการ/อ
มูลด้วยวิธีการ
าย 3 กลุ่มๆ ล

คัดเลือกผู้ให้ข้อ
เป็นบุคคลที่มีค
แห่งชาติ และ
ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นผู้เกี่ยวข้องใ
าติมาปฏิบัติ 
ปสัมภาษณ์ยัง
ข้อมูลนัดหมาย
2 ชั่วโมง 

ะบวนการวิจัย 
ะห์ของผู้วิจัย 

น คือ (1) ตัวชี
มต่อการสร้าง

Thinki

Analys

Discrimin

Presenta

ขภาพแห่งชา
ารวิจัยเชิงเอกส
3 เครือข่าย ได
ชุมชนและเอก
การ และ 3) ก
งค์กรของรัฐ 
รเลือกแบบเฉพ
ละ 3 คน จึงได้

อมูลมีดังน้ี 
ความรู้ความเข้
ะมีประสบการณ

ในกระบวนกา

หน่วยงานของ
ย มีระยะเวลา

ชี้วัดและเกณฑ์
งความสําเร็จ

ng 

sis 

ation 

ation 

ติไป
สาร 
ด้แก่    
กชน   
กลุ่ม
โดย
พาะ 

ด้ผู้ให้

ข้าใจ
ณ์ใน

ารนํา

งผู้ให้
าการ

ร่วม
โดย
หลัก
ประ
(ca
ประ
(ref
ด้วย
เพื่อ
การ
การ
ประ
ดําเ

ฑ์การ
ของ 

การ
ควา
สมัช
 

วิเคราะห์ 

แยกแยะ 

นําเสนอ 

คิด 

การวิเคราะห
ผู้วิจัยรวบรว

มกับข้อมูลที่ได้
ยพิจารณาประ
ก (major pat
ะเด็นย่อย (su
tegories) เพื่อ
ะกอบด้วยกา
flecting) จาก
ย ผลที่ได้คือก
อแสวงหาข้อค้น
รจัดทําข้อเสน
รขับเคลื่อนมตสิ
ะสิทธิผลต่อไป
เนินกระบวนกา

รนํามติสมัชชา
ามคิดเห็นที่มีต
ชชาสุขภาพแห

ห์ข้อมูล  
วมข้อมูลจากก
้จากการสัมภา
เด็นหลัก (maj
ttern) จากนั้น
ub-themes) 
อสรุปตัวชี้วัด/
รดําเนินกระบ
การสัมภาษณ์

การพรรณนาข้
นพบ อันเป็นแ
นอแนะในการ
สมัชชาสุขภาพ
ป โดยผู้วิจัยส
ารวิจัยได้ ดังนี้

าสุขภาพแห่ง
ต่อตัวช้ีวัดควา
ห่งชาติไปปฏิบั

การค้นคว้าจา
ษณ์เจาะลึก ม
jor themes)
จึงพิจารณาแบ
และคัดกลุ่มห

/เกณฑ์ ที่ได้จา
บวนการสะท้อ
์เจาะลึกควบคู่
ข้อมูลตามปรา
แนวทางที่สามา
กําหนดสาระส
พแห่งชาติสู่การ
ามารถสรุปแผ
้ 

 

ชาติไปปฏิบัติ
ามสําเร็จของ
ัติ โดยมีรายละ

ากเอกสาร 
าวิเคราะห์

) หรือแผน
บ่งแยกเป็น
หัวข้อย่อย 
ากการวิจัย 
อน ข้อมูล 
กับตัวชี้วัด
ากฏการณ์
ารถนําไปสู่
สําคัญของ
รปฏิบัติที่มี
ผนภาพวิธี

ติ และ (2) 
การนํามติ
ะเอียดดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดที่เหมาะสมต่อการสร้างความ-
สําเร็จของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ  
 1. ตัวชี้วัด 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และความคิดเห็นต่อ
การยอมรับและข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดของภาคีที่
เกี่ยวข้อง สามารถจําแนกปัจจัยที่ สําคัญในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 6 ปัจจัย โดยใน
แต่ละปัจจัยจะมีตัวชี้วัดที่หลากหลาย ซึ่งต้องมีการ
ประเมินผ่านองค์ประกอบย่อยๆ จํานวนหนึ่ง เพื่อใช้ชี้วัด
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนมติ (นโยบาย) ไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านเนื้อหาของนโยบาย (Policy 
Content) 
 ตัวชี้วัด 1.1 มาตรฐานของนโยบาย (standard) 
  องค์ประกอบ 1.1.1 ความถูกต้อง ชัดเจน และ
การจัดลําดับความสําคัญ (precision and clear 
making) 
  องค์ประกอบ 1.1.2 ทฤษฎีที่มีเหตุผลพอเพียง
เป็นรากฐาน (validity of the causal theory) 
  องค์ประกอบ 1.1.3 การ สื่ อสารมติ  ( i s sue 
communication) 
  องค์ประกอบ 1.1.4 แนวการสร้างความร่วมมือ 
(correspondence building) 
 ตัวชี้วัด 1.2 โครงสร้าง (structure) 
  องค์ประกอบ 1.2.1 ความชั ด เจนของวั ตถุ -
ประสงค์ (clarity of purpose) 
  องค์ประกอบ 1.2.2 นโยบายสอดคล้องและ
สนับสนุนองค์การ (consistent policy and advocacy 
organization) 
  องค์ประกอบ 1.2.3 ระยะเวลาที่ เห็นผลของ
นโยบาย (the effect period of policy) 
 ตัวชี้วัด 1.3 แหล่งที่มาของนโยบาย (source of 
policy) 
  องค์ประกอบ 1.3.1 แก้ไขปัญหาตรงประเด็น 
(troubleshooting) 
  องค์ประกอบ 1.3.2 ที่มาของนโยบายและการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความชอบธรรม 
(legally justified in policy processing) 

  องค์ประกอบ 1.3.3 นโยบายสอดค ล้อ งกั บ
ค่านิยมของสังคม (in line with values of society) 
  องค์ประกอบ 1.3.4 การเป็นนโยบายที่ก่อใหเ้กดิ 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
(policy contributed to social, political and 
economic changes) 
 ตัวชี้วัด 1.4 การประเมินผลหลังโครงการเสร็จส้ิน 
(evaluation after project completion) 
  องค์ประกอบ 1.4.1 มี ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม 
ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริม (control, evaluation 
and motivation measures) 
  องค์ประกอบ 1.4.2 ลักษณะวัดได้เป็นตัวเลข
หรือเชิงปริมาณ  (numerical or quantitat ive 
measured) 
 
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยหน่วยงานและองค์การที่ขับเคลื่อน
นโยบาย (Policy Implementing Agencies) 
 ตัวช้ีวัด 2.1 ลักษณะของหน่วยงานที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ (nature of implementing agencies) 
  องค์ประกอบ 2.1.1 ภารกิจของหน่วยงานกับ
วัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนกัน (consistent 
of agency’s mission and policy’s objectives) 
  องค์ประกอบ 2.1.2 การพัฒนาการดําเนินงาน 
(development of the operating) 
  องค์ประกอบ 2.1.3 ร ะ ดั บ ชั้ น ก า ร ค ว บ คุ ม
ตามลําดับบังคับบัญชาในหน่วยงาน (hierarchical 
integration within implementing agencies) 
  องค์ประกอบ 2.1.4 ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลอย่างสม่ําเสมอของหน่วยงาน (monitoring 
and evaluation) 
  องค์ประกอบ 2.1.5 สายสัมพันธ์ทั้ ง ในระดับ
ทางการและไม่เป็นทางการของหน่วยงานกับผู้กําหนด
นโยบาย (official and unofficial ties between 
agencies and policy makers) 
 ตัวช้ีวัด 2.2 ความเพียงพอของทรัพยากร (resource 
adequacy) 
  องค์ประกอบ 2.2.1 งบประมาณที่ เพี ย งพอ 
(adequate budget) 
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  องค์ประกอบ 2.2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ เพี ยงพอ 
(adequate supplies) 
  องค์ประกอบ 2.2.3 จํานวนเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ
กับงาน (adequate staffs) 
 ตัวชี้วัด 2.3 การส่ือสารระหว่างองค์การต่างๆ 
(communication between the organizations) 
  องค์ประกอบ 2.3.1 การเตรียมพร้อมเพื่อการ
ส่ือสารในอนาคต (preparing for future innovation) 
  องค์ประกอบ 2.3.2 การเผยแพร่ข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ (information publicity) 
  องค์ประกอบ 2.3.3 ฐานข้อมูลกลางเพื่อการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ (coordination with 
others on data based technique) 
 ตัวชี้วัด 2.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(cooperation agencies) 
  องค์ประกอบ 2.4.1 หน่วยงานรัฐ/ เอกชนที่
สนับสนุน (public and private supporting) 
 
ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยพื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลจาก
นโยบาย (Policy Boundaries) 
 ตัวชี้วัด 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (public 
participation) 
  องค์ประกอบ 3.1.1 ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การรับรู้ (public perception) 
  องค์ประกอบ 3.1.2 ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การดําเนินงาน (public involved in operation)  
  องค์ประกอบ 3.1.3 ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน (validation of performance) 
 ตัวชี้วัด 3.2 ปัจจัยประชากร (population) 
  องค์ประกอบ 3.2.1 ประชาชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของนโยบาย (target group of policy) 
  องค์ประกอบ 3.2.2 สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อประชากรท้ังหมด (target group as a percentage 
of the population) 
 ตัวชี้วัด 3.3 ปัจจัยสถานที่ (location) 
  องค์ประกอบ 3.3.1 สถานที่ตั้งขององค์การ/
หน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  ( locat ion of 
organization/agency implementers) 

  องค์ประกอบ 3.3.2 การคมนาคมในพ้ืนที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ (transportation) 
 
ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมของนโยบาย (Policy 
Context) 
 ตัวชี้วัด  4 .1 การสนับสนุนนโยบาย  (policy 
support) 
  องค์ประกอบ 4.1.1 การสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติ
และผู้ได้รับผล (supported by miners) 
  องค์ประกอบ 4.1.2 พ ลั ง ข อ ง ก ลุ่ ม คั ด ค้ า น 
(power of opposition groups) 
  องค์ประกอบ 4.1.3 การสนับสนุนจากส่วนกลาง 
และท้องถิ่น (support from central and local 
agencies) 
  องค์ประกอบ 4.1.4 ระบบกลไกสนับสนุนจาก
ผู้รับผิดชอบและชุมชน (support from staff and 
community) 
  องค์ประกอบ 4.1.5 การสนับสนุนจากผู้มีอํานาจ
และกลุ่มที่หลากหลาย (support of the powerful 
and diverse group) 
 ตัวช้ีวัด 4.2 ผลกระทบ (policy impact) 
  องค์ประกอบ 4.2.1 ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ จ ะ มี ต่ อ
พฤติกรรมของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ ( impact of 
behavioral change required) 
  องค์ประกอบ 4.2.2 ผลกระทบทางการเมือง 
(political impact) 
 ตัวช้ีวัด 4.3 กลยุทธ์ต่างๆ (strategy) 
  องค์ประกอบ 4.3.1 ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
สนับสนุนจากผู้นําและผู้มีอํานาจเป็นรูปธรรม (strategies 
to support by leadership and authority) 
  องค์ประกอบ 4.3.2 กลยุทธ์การจัดองค์การ
บริหารและประสานงานที่บูรณาการลดหล่ันกันตั้งแต่
ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (strategies in organization, 
management, coordination and integration from 
large level to small level) 
  องค์ประกอบ 4.3.3 กลยุทธ์การประชุมอบรม
หรือสัมมนาปัญหา (strategies to training and 
seminars) 
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  องค์ประกอบ 4.3.4 กลยุทธ์การใช้เอกสารคู่มือ
ปฏิบัติงาน (strategy of operational documentation) 
  องค์ประกอบ 4.3.5 กลยุทธ์การคัดเลือกผู้นํา
คนสําคัญ (strategy of selection key leader) 
  องค์ประกอบ 4.3.6 กลยุทธ์การออกตรวจเย่ียม
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ (strategy of checking out) 
  องค์ประกอบ 4.3.7 กลยุ ท ธ์ ก า รตรวจสอบ 
ควบคุม กํากับดูแล และประเมินผล (supervisory 
control, monitoring and evaluation) 
  องค์ประกอบ 4.3.8 กลยุทธ์การให้รางวัลและ
สิ่งตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น (strategies to 
reward to the outstanding performance officer) 
 
ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยผู้นําและผู้ปฏิบัติงานของนโยบาย 
(Policy Implementers) 
 ตัวชี้วัด 5.1 ภาวะผู้นํา (leadership) 
  องค์ประกอบ 5.1.1 การ คํานึ งถึ งความ เป็น
ปัจเจกบุคคล (regard to the individual) 
  องค์ประกอบ 5.1.2 การกระ ตุ้นทางปัญญา 
(intellectual stimulation) 
  องค์ประกอบ 5.1.3 การสร้างแรงบันดาลใจ/
การกระตุ้นจูงใจ (inspiring/motivating incentives) 
  องค์ประกอบ 5.1.4 การวางแผนภาคปฏิบัติ 
(practical planning) 
  องค์ประกอบ 5.1.5 การมอบหมายและส่ังการ
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร (assignment and order) 
  องค์ประกอบ 5.1.6 การติดตามประเมินผลโดย
ผู้นํา (monitoring and evaluation by leadership) 
  องค์ประกอบ 5.1.7 ความรั บ ผิดชอบความ
ผูกพันต่อนโยบาย (leaders responsibility and 
commitment) 
 ตัวชี้ วัด  5 .2 การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ งาน  
(participation of practitioners) 
  องค์ประกอบ 5.2.1 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
วางแผน (participation in planning) 
  องค์ประกอบ 5.2.2 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ตัดสินใจ (participation in decision making) 
  องค์ประกอบ 5.2.3 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ดําเนินกิจกรรม (participation in activities) 

  องค์ประกอบ 5.2.4 การมีส่วนร่วมในการติดตาม 
และประเมินผล (participation in monitoring and 
evaluation) 
 ตัวชี้วัด 5.3 ความผูกพันต่อองค์การ (organizational 
commitment) 
  องค์ประกอบ 5.3.1 ความผูกพันด้านความรู้สึก
หรือจิตใจต่อองค์การ (Emotional commitment to 
the organization) 
  องค์ประกอบ 5.3.2 จิตสํานึกของผู้ปฏิบัติต่อ
นโยบาย (consciousness of the policy) 
 ตัวช้ีวัด 5.4 ลักษณะของผู้ปฏิบัติ (nature of the 
practice) 
  องค์ประกอบ 5.4.1 ความรู้ความสามารถในการ
เข้าใจในนโยบาย (knowledge and understanding 
of the policy) 
  องค์ประกอบ 5.4.2 ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดําเนินงานตามนโยบาย (knowledge about policy 
implementation) 
  องค์ประกอบ 5.4.3 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า มหน้ า ที่ 
หลักการ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเข้มงวด (rules of 
implementing agencies) 
  องค์ประกอบ 5.4.4 ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(responsibility) 
  องค์ประกอบ 5.4.5 ความเต็มใจมุ่งมั่นในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ (commitment to implementation) 
  องค์ประกอบ 5.4.6 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปรับตัว (adaptability) 
  องค์ประกอบ 5.4.7 เจ้าหน้าที่ยอมรับนโยบาย 
(officials’ admit) 
  องค์ประกอบ 5.4.8 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
เจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของนโยบายสู่สาธารณะ (convoy the purpose and 
policy goals)  
  องค์ประกอบ 5.4.9 ทัศนคติในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ (attitude of officials) 
 ตัวช้ีวัด 5.5 ลักษณะการทํางาน (behavior) 
  องค์ประกอบ 5.5.1 การประชุมร่วมกันเพื่อให้
การทํางานได้ตามเป้าหมาย (congress working 
together to achieve the goal) 
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  องค์ประกอบ 5.5.2 ความยินดีที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกัน (willingness to work together) และความ
เต็มใจให้ข้อมูลข่าวสารต่อหน่วยงาน (willingness to 
provide information to the agency) 
 
ปัจจัยที่ 6 ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อนโยบาย (Policy 
Outsiders) 
 ตัวชี้วัด 6.1 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง (socioeconomic and politic conditions 
  องค์ประกอบ 6.1.1 นโยบายมีความเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น (appropriate 
to the economic conditions) 
  องค์ประกอบ 6.1.2 การเมืองระดับประเทศมี
ส่วนผลักดันในการกําหนดนโยบาย (driven from 
national politics) 
 ตัวชี้วัด 6.2 เทคโนโลยี (technology) 
  องค์ประกอบ 6.2.1 ความยากง่ายของเทคนิค
หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (technical difficulties) 

 2. เกณฑ์การให้คะแนน 
 วิธีการประเมินความสําเร็จโดยการให้คะแนนจาก 
ผู้ประเมิน ซึ่งได้แก่ สมาชิกในองค์การที่เกี่ยวข้องกับ 
การนํามตินั้นๆ ไปปฏิบัติ (เป็นการประเมินภายใน
หน่วยงาน/องค์การ) ใช้วิธีการให้คะแนนในการประเมิน
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเป็น 5 ระดับ มี
คะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 ในแต่ละองค์ประกอบของแต่ละ
ตั วชี้ วั ดของปัจจัยทั้ ง  6  ปัจจัย  (18  ตั วชี้ วั ด  74  
องค์ประกอบ) ทั้งนี้ การประเมินจะนับคะแนนผลการ
ดําเนินงาน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ มี
คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 ซึ่งเริ่มจากกรณีที่ไม่ดําเนินการ
ใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบ จะได้ 0 คะแนน ทําให้มี
คะแนนรวมจากการประเมินทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0 ถึง 
370 เมื่อนํามาหาค่าเฉล่ีย จะสามารถให้ความหมายของ
คะแนน ดังต่อไปนี้  
 

 
   0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
   4.51 – 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ สรุป
ได้สองประเด็นหลักสําคัญดังต่อไปนี้  
 ประเด็นที่  1 :  การพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ
แผนงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
และแผนแม่แบบของการผลักดันมติให้ไปสู่การปฏิบัติ 
ควรให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็น
ผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้ประสานงานกลาง โดยต้องสร้าง
กลยุทธ์ด้านการบริหารและประสานงานท่ีมีการบูรณา
การลดหล่ันกันตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน เพราะ
มีการขาดความต่อเนื่องในการขับเคล่ือนมติหลาย
ประการ อันสืบเนื่องจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
 

สุขภาพแห่งชาติขาดบุคลากรหลักในการวางแผนแต่ละ
มติร่วมกับภาคี และเมื่อกล่าวถึงตัวชี้วัดในประเด็นนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะ
ตัวชี้วัดจะสามารถช่วยในการชี้วัดมติ โดยนําผลการ
ประเมินผ่านตัวช้ีวัดเป็นเกณฑ์พิจารณามติ ซึ่งเป็น
ผลบวกและเป็นผลดีกว่าในอดีต ตัวชี้วัดดังกล่าวจึงเป็น
ทางออกพื้นฐานสําคัญต่อการพิจารณามติ ที่ผ่านมานั้น
บางมติมีการทํางานอย่างเข้มข้น บางมติมีเจ้าภาพ หรือ
บางมติขาดการผลักดันจากผู้บังคับบัญชาในส่วนงาน
ภาคีที่เกี่ยวข้อง แต่กลุ่มภาคีเหล่านั้นต้องการการรวมตัว
กันที่เป็นรูปธรรมเพื่อเปิดเผยความพร้อมและข้อจํากัด
ร่วมกัน ดังนั้น จึงควรให้สํานักงานคณะกรรมการ 
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สุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่กระตุ้นให้เกิดการ
ประสานงาน และแสดงความพร้อมของแต่ละภาคีอย่าง
แท้จริง 
 ประเด็นที่ 2: เรื่องสําคัญไม่ใช่งบประมาณอีกต่อไป 
หากแต่เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ 
นโยบายสาธารณะทุกนโยบายย่อมมีผู้ได้รับผลประโยชน์
และผู้เสียผลประโยชน์ จึงเป็นหน้าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ต้องสร้างให้เกิดความ
เข้าใจ และมีกระบวนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ในกลุ่มมติเดียวกัน โดยต้องพิจารณาถึงความพร้อม และ
พิจารณาข้อจํากัด ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยที่สําคัญของ
นโยบาย  

 กล่าวโดยสรุป ตัวช้ีวัดที่ เหมาะสมต่อการสร้าง
ความสําเร็จของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไป
ปฏิบัติต้องครอบคลุมหลายมิติ ซึ่งสามารถสรุปตาม
ประเด็นสําคัญๆ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านเนื้อหาของนโยบาย 
2) ปัจจัยหน่วยงานและองค์การที่ขับเคลื่อนนโยบาย 
3) ปัจจัยพื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลจากนโยบาย 
4) ปัจจัยสภาพแวดล้อมของนโยบาย 5) ปัจจัยผู้นําและ
ผู้ปฏิบัติงานของนโยบาย และ 6) ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผล
ต่อนโยบาย ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบของตัวชี้วัดที่
เหมาะสมต่อการสร้างความสําเร็จของการนํามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ ดังแสดงในภาพที่ 2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2  ตัวชี้วัดที่เหมาะสมต่อการสร้างความสําเร็จของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ 
ที่มา:  จากการทบทวนวรรณกรรมและการสงัเคราะห์ของผู้วิจยั 
 
สรุปและการอภิปรายผล 
 ตัวชี้วัดของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไป
ปฏิบัติ 
 ผู้วิจัยได้สะท้อนถึงปัจจัยสําคัญของกระบวนการใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ และกําหนดองค์ประกอบของ
ปัจจัยสําคัญของกระบวนการในการขับเคล่ือนนโยบาย 

ซึ่งอาจไม่สามารถกําหนดรายละเอียดที่เป็นตัววัดหน่วย
วัดของแต่ละมติได้ทั้ง 64 มติ แต่ถือว่าเป็นตัววัดนโยบาย
สุขภาวะพื้นฐานของการขับเคล่ือนมติที่เกี่ยวข้องกับงาน
สุขภาวะ และตัวช้ีวัดความพร้อม ดังนั้น ในกระบวนการ
ในการขับเคล่ือน ควรมีการตรวจสอบพิจารณาความ
พร้อมของทุกองค์ประกอบของปัจจัยสําคัญทั้ง 6 ปัจจัย 

ปัจจัยหน่วยงานและ
องค์การที่ขับเคลื่อน

นโยบาย 
(Policy implementing 

agencies) 

ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อ
นโยบาย 

(Policy outsiders) 

ปัจจัยดา้นเนื้อหาของ
นโยบาย 

(Policy content) 

 

ปัจจัยผูน้ําและผูป้ฏิบัตงิาน
ของนโยบาย 

(Policy implementers)

ปัจจัยพืน้ที่และประชาชนที่
ได้รับผลจากนโยบาย 
(Policy boundaries) 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
นโยบาย 

(Policy context) 

การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
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จากการทบทวนผลงานวิจัยที่ ผ่านมาของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทําให้ได้ข้อคิดสําคัญใน
การดําเนินการนํามติต่างๆ ไปปฏิบัติ รวมถึงแนวทางใน
การขับเคลื่อนมติต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดังนั้น 
คณะวิจัยจึงได้สังเคราะห์และกําหนดกระบวนการสําคัญ
เรื่องความพร้อมของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
และจัดเป็นองค์ประกอบใน 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
เนื้อหาของนโยบาย (policy content) กล่าวคือ 
องค์ประกอบที่ได้มาโดยมติต่างๆ มีความเป็นมาตรฐาน
หรือไม่ หรือมีแหล่งที่มาจากสภาพปัญหาสังคมที่แท้จริง
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทบทวนกระบวนการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประเทศที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเรียกว่า 
“ขาขึ้น” นั้น พบว่า มติได้มาจากกระบวนการในการรับ
ฟังในเวทีระดับประเทศในเขตพ้ืนที่ต่างๆ อาทิ มติเรื่อง
การจัดการปัญหาสื่อโฆษณายาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นมติ
ต่อเน่ืองจากมติสมัชชาในปีที่ 4 สานต่อมายังมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติในปีที่ 6 และการขับเคล่ือนโดยตลอด 
ในระยะเวลา 3 ปี มีส่วนงานที่ เป็นหน่วยงานหลัก 
(implementing agency) คือ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ซึ่งได้จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการสื่อโฆษณายาที่ผิดกฎหมาย และมีความคืบหน้า
อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปีที่ 7 แม้ว่าจะ
ไม่มีมติการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย แต่ได้มีการปรับเพิ่ม
ประเด็นมติเกี่ยวกับการใช้ยาเสตียรอยด์เข้ามา นั่นแสดง
ว่ามติสมัชชาสุขภาพไม่แยกดําเนินงานอย่างเด็ดขาด 
โดยมีมติที่ เดินหน้าต่อ เนื่ องและขับเค ล่ือนอย่ าง
สอดคล้องกัน และมีขอบเขตเนื้อหานโยบายท่ีแผ่ขยาย
ออกไป (policy boundary)  
 นอกจากนั้น กระบวนการในการได้มาของแต่ละมติ
ยังพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมของนโยบาย (policy 
context) ได้แก่ ผู้ให้การสนับสนุน ผู้คัดค้าน และผู้ให้
ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ของมติ ซึ่งอาจมีมติที่พัฒนามาจากมติเดิม ดังนั้น การ
แยกประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละมตินั้นทําได้
ยาก เพราะแต่ละมติมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน 
เปรียบได้กับรถไฟที่มีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติทําหน้าที่เป็นหัวรถจักร คอยควบคุมขับเคล่ือน 

และมีมติสมัชชาสุขภาพเป็นโบกี้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 64 
โบกี้ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และยังมีโบกี้ใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้นอีกในแต่ละปี ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการ
สังเคราะห์พื้นฐานการวัดความพร้อมของกระบวนการใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยพิจารณามติในแต่ละปีว่า
การขับเคล่ือนในมตินั้นควรพิจารณาประเด็นใดบ้าง 
ตั้งแต่ปัจจัยนโยบาย หน่วยงานในส่วนของพื้นที่ หรือ
สภาพแวดล้อม โดยส่ิงที่สําคัญก็คือผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ 
(policy implementers) ซึ่งบอกได้ถึงความสําเร็จใน
การขับเคล่ือนนโยบาย ตัวอย่างเช่น มติส่ือโฆษณายาที่
ผิดกฎหมาย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยพบผู้กระทําผิด
ด้านการโฆษณาฯ กว่าร้อยราย ภายใน 1 เดือน และมี
จํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีหน่วยงาน บุคลากร 
โครงสร้าง และภาคีจํานวนจํากัด ดังนั้น การวัดการ
ขับเคล่ือนมติต่างๆ จําเป็นต้องคํานึงถึงบุคลากรท่ีมี
ความพร้อม ความสามารถประกอบ และสุดท้ายก็คือ
สภาพแวดล้อมภายนอกของนโยบาย (policy outsiders) 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ว่าจะสามารถเกื้อหนุน
ให้มติเหล่านั้นก้าวหน้าต่อไปได้หรือไม่ กล่าวคือ สภาพ
ความไม่พร้อมด้านการเมืองจะก่อให้เกิดความกังวลใน
การดําเนินงานตามมติต่างๆ ได้ เป็นต้น  
 ดังนั้น ปัจจัยสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จากผลการวิจัยในโครงการน้ีมี 6 ปัจจัย โดยผู้วิจัยใช้
สัญลักษณ์ตัวย่อเพื่อง่ายต่อการจดจํา คือ “CIBCIO” 
โดยที่ “C” หมายถึง Content หรือปัจจัยด้านเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย “I” หมายถึง Implementing 
Agency คือ ต้องมีแม่บท มีหน่วยงานหลัก มีกลุ่ม
เครือข่ายในการขับเคลื่อน และสนับสนุน “B” หมายถึง 
Boundary คือ มีการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ และระยะเวลา
อย่างชัดเจน  เพื่อให้แต่ละมติ เดินหน้าไปได้  “C” 
หมายถึง Context คือ สภาวะแวดล้อม ผู้สนับสนุน
ผู้คัดค้าน “I” หมายถึง Implementer คือ ความสามารถ
ของผู้นําองค์การต่างๆ ที่เข้าใจนโยบายและนํานโยบาย
ไปปฏิบัติทุกภาคส่วน และ “O” หมายถึง Policy 
Outsiders คือ ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สังเกตได้ว่าปัจจัยสําคัญ
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติมีหลายปัจจัย และมี
ความสําคัญและเชื่อมโยงระหว่างกันในทุกปัจจัย 
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 อภิปรายผล 
 จากการนําเสนอตัวชี้วัดที่เหมาะสมต่อการสร้าง
ความสําเร็จของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไป
ปฏิบัติ ในการประชุมวิชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพ 
และชีวิต จิตสํานึกประชาธิปไตย” ที่จัดโดยสํานักงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 (สรชัย จําเนียรดํารงการ และ คณิตสรณ์ 
สัมฤทธิ์เดชขจร (บก)., 2558) ดร.เพ็ญแข ลาภยิ่ง ตัวแทน
จากกรมอนามัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่
เหมาะสมต่อการสร้างความสําเร็จของการนํามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ โดยระบุว่ามีปัจจัยสําคัญ     
2 ปัจจัย คือ ทักษะของตัวแทนหรือองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เข้ามาร่วมเป็นกลไก คือ ทักษะในการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นในการขับเคล่ือนมติได้ และปัจจัยที่สองก็คือ การ
ส่ือสาร ซึ่งรวมถึงการส่ือสารภายในและสื่อสารกับสังคม
ภายนอก โดยอาจไม่ต้องส่ือสารบางประเด็นกับสังคม 
แต่ในบางประเด็นก็ต้องส่ือสารกับสังคมตลอดเวลา 
เพื่อให้เป็นฐานของการทํางาน โดยต้องเป็นการส่ือสาร
เพื่อการสร้างสรรค์ แล้วตระหนักว่ากระบวนการน้ีเป็น
กระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินการนํานโยบายไปปฏิบัติ ต้องมี
ทักษะประกอบกับหลัก “CIBCIO model” คือ ต้องมี
ทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่น สร้างการมีส่วนร่วม 
ทํางานด้วยกันอย่างเข้าใจ และส่ือสารทั้งกับหุ้นส่วนของ
ตนและกับสาธารณะ โดยต้องเป็นการส่ือสารแง่บวกที่
สร้างสรรค์ให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ  
 นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ตัวแทนจากสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ได้ชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นประเทศไทยท่ียัง
ไม่มีความพร้อม ไม่มีทักษะ หรือความเข้าใจกฎเกณฑ์
กติกา ทําให้การทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน 
และภาคสังคม ต้องมีคนกลาง เพราะว่าภาค NGOs 
และภาครัฐ ต่างมีแนวคิดแตกต่างกัน จึงต้องหาเทคนิค
การมองปัญหาร่วมกัน ทั้งน้ี แนวความคิดหลักคือการ
ประสานงานร่วมกันที่จะต้องมีทักษะในการทํางาน 
ตื่นตัวและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตน โดย 
 
 
 
 

หน่วยงานที่มาทํางานต้องมีทักษะในการประนีประนอม 
มีการสร้างจิตสํานึกร่วม คือ การเช่ือมโยงปัญหาว่าเป็น
ปัญหาร่วม ซึ่งส่งผลกระทบถึงทุกภาคส่วน และต้อง
ร่วมกันแก้ไขภายใต้การมีจิตสํานึกด้านสิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการประนีประนอม  
 นอกจากน้ี นายวิฑูรย์ เล่ียนจํารูญ ตัวแทนจาก
มูลนิ ธิ ชี ววิ ถี  ให้ข้ อ คิด เห็น เกี่ ยวกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางนโยบาย 2 ปรากฏการณ์ คือ 1) การ
เคล่ือนไหวมวลชน อาทิ การประมวล การชุมนุม ทั้งทาง
การเมืองหรือด้านอื่นๆ ก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญที่ทําให้เกิด
การเปล่ียนแปลง 2) กระบวนการสมัชชา อาทิ การจะ
วัดความสําเร็จของการขับเคล่ือนมติสมัชชาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้มี 2 ประเด็น คือ การวัดจากเป้าหมาย
ของมติ และวัดจากคุณภาพของกระบวนการขับเคล่ือน 
โดยวิธีการประเมินให้คะแนนแตกต่างกัน ดังนั้น การวัด
ความสําเร็จควรพิจารณาจากเป้าหมายสูงสุดของมติ คือ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ ต้องการได้  และต้องมีการพิจารณา
เป้าหมายรอง เช่น ประเด็นทางกฎหมาย และประเด็น
บริบทต่างๆ  
 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถ
เพิ่มเติมได้จากการอภิปรายในงานวิชชาการ 9 ปี 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในองค์ประกอบย่อย คือ  
 1. การ พิจารณากฎหมาย /พระราชบัญญั ติ 
เป้าหมายมติ การส่ือสาร และควรให้ความสําคัญกับการ
มีส่วนร่วม กล่าวคือ ต้องมีการพัฒนา ปรับ วัด และ
ขับเคลื่อน เพื่อให้มติเหล่านี้ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ 
 2. การพิจารณาการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงมาก
เกินไป โดยเข้ามาใช้คําว่าสมัชชาเพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมือง และเข้ามาแทรกแซงการทํางานตามหลักการ
ของสมัชชา  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
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