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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“นโยบายสุขภาพ”เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ซึ่งนโยบาย
สุขภาพที่ดี สามารถยกระดับสถานะทางสุขภาพของประชาชน  และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค 
กระจายความเจริญและความมั่งคั่ง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม (JD. Sachs, 2001) โดย 
“นโยบายสุขภาพ” ในอดีต วางกรอบความคิดเร่ืองสุขภาพ (health) อยู่บนฐานที่ว่าด้วยเร่ืองโรค 
(disease oriented) ( อ าพล จินดาวัฒนะ, 2551) นโยบายสุขภาพในสมัยนั้น จึงเน้นหนักไปในเร่ือง 
เกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข เช่น การขยายสถานพยาบาล สร้างตึก ซื้อเคร่ืองมือ  ผลิตบุคคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น การก าหนดนโยบายจึงจ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบการจัดบริการหรือการก าหนดนโยบายในระดับประเทศร่วมกับกลุ่มนักวิชาการหรือบุคลากร
ในสายวิชาชีพในรูปแบบที่เรียกว่า ไตรภาคีเหล็ก (iron  triangle) (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, วิโรจน์ ตั้ง
เจริญเสถียร, ศรีเพ็ญ ตันติเวส และยศ   ตีระวัฒนานนท์,  2546)  รูปแบบการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
สุขภาพ จึงเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ในฐานะ “ผู้ให้” โดยมีประชาชนเป็น “ผู้รับ”  ซึ่ง
รูปแบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายสุขภาพ เป็นไปในลักษณะจากบนลงล่าง(Top-Down) โดยมี
หน่วยงานองค์การภาครัฐทุกระดับเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายที่จ าเป็น 
ในการพัฒนา ซึ่งระยะแรก สามารถตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนได้  

อย่างไรก็ตาม  พลวัตรการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ชี้ให้เห็นว่า การ
บริหารนโยบายสุขภาพรูปแบบเดิม มีแนวโน้มไม่สามารถตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนได้
อีกต่อไป กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก าหนดแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นระบบ
สุขภาพแบบ “สร้างน าซ่อม” ที่ เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในระบบสุขภาพอย่างแท้จริง 
เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็น กลไกก าหนดนโยบายสุขภาพที่เปิดช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนเข้าร่วมบริหาร จัดการนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของระบบสุขภาพอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ, 2550) ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หันมาให้ 
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ความสนใจในการพัฒนา  “ระบบสุขภาพภาคประชาชน” ในลักษณะ “การบริหารนโยบายสุขภาพภาค
ประชาชน” ที่ให้ความส าคัญในระดับพื้นที่ มีอิสระในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน ผ่านหลักการในการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน ที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การปรับความคิดและบทบาท  2) ความร่วมมือระหว่างพหุภาคี 3) ความร่วมมือ
จากประชาชนและชุมชน และ 4) การสร้างความปรารถนาและจุดเชื่อมร่วมกันของชุมชน 

ทั้งนี้แนวคิด ระบบสุขภาพภาคประชาชน ถือเป็นจุดก าเนิดของนโยบายสุขภาพภาคชุมชน ที่
เปิดโอกาสให้ชุมชนบริหารจัดการเชิงนโยบายของตนเองอย่างแท้จริง  ดังนั้น ในปี พ.ศ.2547 รัฐบาล
สมัย พ.ต.ต ดร.ทักษิณ  ชินวัตร กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสนับสนุนบริการสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ก าหนด“นโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ” ขึ้นมาเพื่อความยั่งยืนใน
การพัฒนาสุขภาพในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  เพื่อให้คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง (Healthy 
Thailand) 

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาที่สามารถด าเนินงานด้านสุขภาพ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นกระบวนการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่ภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น “ผู้สนับสนุน” ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็น “องค์การบริหารจัดการตนเอง” (Self 
Management Organization) เป็นชุมชนที่มีพลัง มีความรู้ สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ ทั้ง
ในเชิงนโยบาย การพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกระบวนการพัฒนา โดยมีเจ้าหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยงและอ านวยความสะดวก(Facilitator)กระบวนการนี้จะช่วยให้ชุมชนเติบโตทางปัญญาและมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการตนเองได้ไม่เฉพาะเร่ืองสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานของการพัฒนาใน
ทุกๆด้าน โดย หมู่บ้านจัดการสุขภาพ เน้นบูรณาการแนวคิด 3 ประการเข้าด้วยกัน อันได้แก่ 1) แนวคิด
เร่ืองคน 2) แนวคิดเร่ืององค์ความรู้ 3) แนวคิดเร่ืองทุน (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2551) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  
การน าองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ มาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่บ้านและ
ชุมชนนั้นๆ  ควรหากลไกที่เป็นหัวใจส าคัญมาเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 ประการให้เกิดการบูรณา
การได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ “การบริหารจัดการ” ซึ่งแนวทางในการบริหาร
จัดการเชิงนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน มีขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) การส ารวจกลไกหลักการบริหาร
สุขภาพ  2) สร้างเวทีการเรียนรู้  3) การจัดท าแผนสุขภาพ 3) การด าเนินการตามแผนสุขภาพ และ 4) 
การประเมินผล (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) 

การบริหารจัดการเชิงนโยบายโดยองค์การหมู่บ้าน/ชุมชน ถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ ในการ
วิจัยเชิงนโยบาย ที่ต้องมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับทฤษฎีเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ
ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งในเชิงวิชาการส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการศึกษาหน่วยงาน
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องค์การภาครัฐไม่ว่าจะเป็นระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง  ดังนั้น การเปลี่ยนแนวคิดในการศึกษา
การบริหารในเชิงนโยบายจากภาครัฐ มาสู่องค์การภาคชุมชนเต็มกระบวนการ  เป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับ
นักนโยบายที่ต้องท าการศึกษาข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามพัฒนาและบูรนาการ
ทฤษฎีการบริหารเชิงนโยบายให้สอดคล้องระหว่างตัวนโยบายกับความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่
แท้จริง ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมขององค์การในแต่ละชุมชนตามสภาพพื้นที่ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ในการบริหารเชิงนโยบาย  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ในการศึกษานโยบายและรูปแบบการพัฒนาการบริหารนโยบาย
สุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ภายใต้กรอบทฤษฎี เชิง
นโยบาย  ทฤษฎีการบริหารผนวกกับแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในเชิงชุมชน ซึ่ง รูปแบบและแนวทางในการบริหารนโยบายสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่าน
การศึกษาจากหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอ าเภอเมืองชลบุรี จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ ส าหรับการวางแผนพัฒนา ด้านการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน   รวมทั้งเป็นแนวทางใน
การประยุกต์เพื่อการพัฒนาด้านการบริหารนโยบายอ่ืนๆ ที่จะลงสู่ชุมชนต่อไป ในอนาคตเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ส าหรับการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ หรือระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ในการปฏิบัติตามนโยบายของประชาชนในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพของชุมชนอ าเภอเมือง  

จังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อศึกษานโยบายและกระบวนการก าหนดนโยบายการจัดการสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน 

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษา รูปแบบการน านโยบายด้านการจัดการสุขภาพไปปฏิบัติ ขององค์กรชุมชน 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารนโยบายการจัดการสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนการด าเนินการด้าน
สุขภาพของชมุชน 

ทบทวนแนวคิดทฤษฎ ี
- นโยบายสุขภาพของชุมชน 
- นโยบายแบบถกแถลง 
- ทฤษฎีการบรหิาร 
- กระบวนนโยบาย 
- องค์กรชุมชน/เครือข่าย 

ทบทวนงานวิจัย 
- การจัดการสุขภาพ 
- การบริหารจดัการโดยชุมชน 
- การพัฒนาศักยภาพองค์กร/
เครือข่ายในชุมชน 

การพัฒนาทรัพยากรการบริหาร 
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

@ ด้านองค์การ 

  - รูปแบบขององคก์ารชุมชนจัดการสุขภาพ 
  - การพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย 

@ ด้านองค์ความรู้ 

  - ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
  - กลไกการถ่ายทอดความรู้สุขภาพสู่ชุมชน 

@ ด้านทุน 

  - งบประมาณและการระดมทุน 
  - ทุนทางสังคมของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

กลไกการก าหนดนโยบายสุขภาพ 
ของหมูบ่้าน 

   - การค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาของ  
ชุมชน 
   - การก าหนดปัญหาสุขภาพของชุมชน 
   - การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 

นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน 
   - ลักษณะของนโยบาย 
   - กิจกรรมหลักของนโยบาย 
   - กลุ่มเป้าหมายหมายของนโยบาย 
   - การตอบสนองปัญหาของนโยบาย 

การน านโยบายสุขภาพไปปฏิบตั ิ
ขององค์กรชุมชน 

@ องค์การจัดการสขุภาพของหมู่บ้าน 
      - ลักษณะองค์การ 
      - การก าหนดบทบาท 
      - มอบหมายงาน 
@ การสรรหา/จัดหาทรัพยากร 
     - ทรัพยากรบุคล 
     - งบประมาณ 
      - วัสดุ อุปกรณ์ 
@ การสร้างความเข้าใจในนโยบาย 
@ การด าเนินตามแผนนโยบาย 

หมู่บ้านจัดการสขุภาพเป้าหมาย 
อ าเภอเมืองชลบุร ี

รูปแบบการน านโยบายหมู่บ้านจดัการ
สุขภาพไปปฏบิัต ิ

ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันารูปแบบการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

หมู่บ้านจัดการสขุภาพเตม็รูปแบบน าร่อง 
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ค าถามในการวิจัย 
 1. หมู่บ้าน/ชุมชน จะมีรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพของ
ตนเอง อย่างไร 
 2. นโยบายและกระบวนการก าหนดนโยบายการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน มีลักษณะ
เป็นอย่างไร 
 3. องค์การหมู่บ้าน/ชุมชน จะมีรูปแบบการน านโยบายด้านการจัดการสุขภาพไปปฏิบัติ ของ
องค์กรชุมชน 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารนโยบายการจัดการสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน จะประกอบด้วยประเด็นไดบ้าง 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ กระบวนการก าหนดนโยบาย นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และการน านโยบายไป
ปฏิบัติขององค์กรหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อ าเภอเมืองชลบุรี ตลอดจนเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการเชิงนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพของชุมชน ให้สอดคล้องกับ
ทฤษฎีเชิงนโยบาย และทฤษฎีเชิงบริหาร 

2) การออกแบบการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ คือ 
2.1) การศึกษาวิจัย ประเด็น การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพ 

ของหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ  ใช้การเก็บข้อมูล ข้อมูลเบื้องต้น  จากแบบประเมินหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ และแบบประเมินตนเองเพื่อเรียนรู้ ร่วมกันของชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ เพื่อ
การพัฒนาต่อยอดให้บรรลุเป้าหมาย การเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบ ตามแนวทางกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งการเก็บ ข้อมูล จาก หนังสือ เอกสาร คู่มือ รายงาน แบบบันทึกและแบบประเมิน
ต่างๆ ผนวกกับ การเก็บข้อมูล เพื่อขยายผล ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) จาก ผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญ(Key Informants) เป็นข้อมูลเสริมในการวิจัยเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น จาก สมาชิกภาคี 
เครือข่าย จัดการสุขภาพ ในชุมชน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.2) การศึกษาวิจัยประเด็น กระบวนการก าหนดนโยบาย นโยบาย และการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ ใช้การเก็บข้อมูล การสังเกต และการร่วมสนทนา เพื่อถอดบทเรียน จากการปฏิบัติจริงใน
พื้นที่เป้าหมาย   ตลอดจนใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) จาก ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ(Key 
Informants) เป็นข้อมูลเสริมในการวิจัยเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  
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3) ประชากรที่ท าการศึกษา คือ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ าเภอเมืองชลบุรี  แบ่งเป็น 2  
ลักษณะ ดังนี้ คือ 

3.1) การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ 
ชุมชนจัดการสุขภาพ ประชากรที่ท าการศึกษา คือ หมู่บ้านจัดการสุขภาพเป้าหมายอ าเภอเมือง จ านวน 
134 แห่ง  
  3.2) การศึกษากระบวนการก าหนดนโยบาย นโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ประชากรที่ท าการศึกษา คือ หมู่บ้านจัดการสุขภาพน าร่องเต็มรูปแบบ อ าเภอเมืองชลบุรี  3 แห่ง คือ หมู่ 
7 บ้านหนองรี  ต าบลหนองรี  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต าบลบ้านสวน และ หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า   

4) ระยะเวลาด าเนินการศึกษาวิจัย เดือน มิถุนายน 2551 กันยายน 2553 รวมระยะเวลา 23 เดือน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  จะน าไปสู่การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการบริหารนโยบาย
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ภายใต้บริบทของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ท าการศึกษาวิจัยเอง นอกจากนั้น ผลการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ จะน าไปสู่แนวคิดการบริหารจัดการเชิงนโยบายที่มีประชาชนเป็นเป้าหมายการ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นให้กลไกของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารเชิงนโยบายเต็มกระบวนการ 
ภายใต้อัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เอง ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายสามารถตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ    หมายถึง  หมู่บ้านที่มีกลไกการจัดการสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย    

องค์กรหลักอย่างน้อย 3 องค์กร ได้แก่ ภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่ เชื่อมประสานการท างาน
ร่วมกันในการพัฒนาระบบสุขภาพ สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานสุขภาพชุมชน 
และร่วมกันพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในพื้นที่ 

หมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบ หมายถึง หมู่บ้านที่มีกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน 
ประชาคมหมู่บ้าน ก าหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา จัดท าแผนชุมชนด้านสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน 
ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงาน 

การบริหารนโยบายสุขภาพของชุมชน หมายถึง การที่องค์การภาคีเครือข่ายในหมูบาน/ชุมชน
ร่วมกันวิเคราะห์ และค้นหาปัญหา การวางแผนในชุมชน การน าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล 
ตลอดจนมีการควบคุมคุม ก ากับ การประสานงานในการจัดกิจกรรมสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนเอง 

องคการ ภาคีเครือขายในหมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง บุคคลที่เปนตัวแทนจากองคกรตางๆ ใน
ระดับต าบล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสุขภาพ
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ภาคประชาชน ที่ส าคัญไดแก องคการบริหารสวนต าบล ศูนยสุขภาพชุมชน องคกรอาสาสมัคร
สาธารณสุข ตลอดจนภาคีสุขภาพอื่น ๆ ในต าบล 

ระบบสุขภาพ หมายถึง  ระบบสร้างสุขภาวะและคุณค่าชีวิตในทุกมิติแบบองค์รวม ซึ่งรวมถึง 
บุคคล สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุขภาพ และระบบการจัดการ การเงินการคลัง 
 ทรัพยากรทางการบริหารของชุมชน หมายถึง งบประมาณที่เป็นตัวเงิน บุคลากรในชุมชนที่ท า
หน้าที่ บริหารเชิงนโยบายของหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน องค์ความรู้ของชุมชนที่ส าคัญและมีประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการเชิงสุขภาพของชุมชน 
 การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหาร  หมายถึง รูปแบบหรือแนวทางในการให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ ที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
สุขภาพของชุมชน 

การพัฒนาด้านองค์การ หมายถึง ลักษณะกลไกการจัดตั้งองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ 
ลักษณะเครือข่ายและรูปแบบที่ด าเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

การพัฒนาองค์ความรู้ หมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะด้านการจัดการสุขภาพ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงกลไกการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนในชุมชน 

การพัฒนาด้านทุน หมายถึง ลักษณะการระดมเงินงบประมาณด้านการจัดการสุขภาพที่มีอยู่ใน
ชุมชนทั้งหมดเพื่อการจัดการด้านสุขภาพ และทุนทางสังคมในลักษณะเครือข่ายที่ยังคงมีกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องในชุมชน 
 นโยบายสุขภาพของชุมชน หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ภาคี เครือข่าย สุขภาพ จัดท าขึ้น เพื่อ
การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน 
 กลไกการก าหนดนโยบายสุขภาพของชุมชน หมายถึง กลวิธี หรือกระบวนการที่ สมาชิก ภาคี 
เครือข่าย  สุขภาพ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อก าหนดเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนสุขภาพของชุมชน 

การน านโยบายสุขภาพไปปฏิบัติขององค์กรชุมชน หมายถึง  รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้
นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยสมาชิก 
สมาชิกภาคีเครือข่ายสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 
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บทที ่ 2 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษาจากต ารา
เอกสาร รวมทั้งงานวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยเสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

การบริหารนโยบายสุขภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน 
“นโยบายสุขภาพ” ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

ของประชาชน โดยส่วนต่างๆ ของสังคมสามารถด าเนินไปได้อย่างมีทิศทาง (สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์และ
คณะ, 2541 )  แม้จะเป็นนามธรรมแต่เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติสามารถท าให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  
ดังนั้น จึงพบว่านิยามของนโยบายสุขภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองและวัตถุประสงค์ของผู้
นิยาม นักเศรษฐศาสตร์อาจมองนโยบายสุขภาพเป็นเร่ืองของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด  
ขณะที่นักวิชาการสาธารณสุขมองนโยบายสุขภาพเป็นเร่ืองของสิ่งที่มีผลต่อปัจจัยทางสุขภาพ  ในการ
ยกระดับสถานะสุขภาพของประชากรโดยรวม แพทย์ผู้ให้บริการก็อาจมองว่าเป็นกฎระเบียบเพื่อ
ควบคุมการให้บริการทางสุขภาพ เป็นต้น (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ศรีเพ็ญ 
ตันติเวสส และ ยศ ตีระวัฒนานนท์, 2546)    

นักวิชาการบางท่านได้นิยามนโยบายสุขภาพไว้ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ(Process) 
และอ านาจ (Power) เนื่องจากเป็นเร่ืองของคนหรือกลุ่มคนที่ไปสร้างผลกระทบทั้งด้านบวกและด้าน
ลบต่ออีกคนหรืออีกกลุ่มคนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพตามที่ต้องการ (Gill Walt, 1994) ใน
มุมมองดังกล่าวส่วนประกอบส าคัญของนโยบายจึงได้แก่กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้กระท าและผู้ถูก 
กระท า กระบวนการหรือวิธีการที่ใช้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้หากพิจารณาถึงระดับของการใช้นโยบายพบว่ามีตั้งแต่ระดับประเทศท้องถิ่น  
ครัวเรือน จนถึงระดับปัจเจก (Brian Abel-Smith, 1997) นโยบายสุขภาพที่ดีนั้น นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ในแง่การยกระดับสถานะทางสุขภาพของประชาชนโดยตรงแล้ว ยังช่วยในการพัฒนา
เศรษฐกิจมหภาค ช่วยกระจายความเจริญและความมั่งคั่ง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม (JD. 
Sachs, 2001) การพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญ 
อย่างยิ่ง(สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์และคณะ, 2541)  เพราะนโยบายสุขภาพ คือกรอบการแสดงบทบาทของ
รัฐในการดูแลสุขภาพโดยรวมของประชาชนที่มีพื้นฐานหรือองค์ประกอบจากความรู้เชิงวิชาการใน
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ขณะเดียวกัน สภาวะแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองยังเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขที่มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายอีกด้วย  

1. นโยบายสุขภาพในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ในอดีต กรอบความคิดเร่ืองสุขภาพ (health) วางอยู่บนฐานที่ว่าด้วยเร่ืองโรค (disease  

oriented) จึงมีการจัดระบบบริการสาธารณสุข (health service system) เพื่อการเอาชนะโรคด้วยองค์
ความรู้ และเทคโนโลยีทางชีวิการแพทย์เป็นหลัก (อ าพล จินดาวัฒนะ,  2551)  ดังนั้น “นโยบาย
สุขภาพ” ในอดีตมักมีความหมายและที่มาจาก “นโยบายสาธารณสุข” ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ซึ่งนโยบายสุขภาพสมัยนั้น เน้นหนักไปในเร่ือง เกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข ไม่
ว่าจะเป็น การขยายสถานพยาบาล สร้างตึก ซื้อเคร่ืองมือ  ผลิตบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เพิ่ม และจ ากัดการก าหนดนโยบายเฉพาะกลุ่มผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการจัดบริการหรือการก าหนด
นโยบายในระดับประเทศร่วมกับกลุ่มนักวิชาการหรือบุคลากรในสายวิชาชีพในรูปแบบที่เรียกว่า 
ไตรภาคีเหล็ก (Iron  triangle) (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐและคณะ,  2546) ซึ่งในส่วนกระทรวง
สาธารณสุขการก าหนดนโยบาย จะจ ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้บริหารและนักวิชาการระดับสูง (Theodore 
J. Lowi , 1969)  ทิศทางของการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจึงใช้แนวทางเดิมๆ ของภาคราชการและ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางคร้ังก็เป็นไปตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่มีความชัดเจนบ้าง ไม่ชัดเจนบ้าง 
ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงสูง (ล้อมวงปฏิรูปสุขภาพ: ที่ยืนของภาคประชาชนในการร่วมก าหนด
นโยบายสุขภาพ, 2545)  โดยนโยบายต่างๆเหล่านี้ในระยะแรกก็สามารถเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ ควบคุม
ป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่ง  
   ปัจจุบัน พบว่าโรคภัยไข้เจ็บและปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีล้วนๆ (อ าพล จินดาวัฒนะ,  2551)  สืบเนื่องมาจาก กระแสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างต่อเนื่อง  ท าให้กรอบแนวคิดเร่ืองสุขภาพ เปลี่ยนไปวางอยู่บน
ฐานที่ว่าด้วยเร่ือง “สุขภาวะ(well-being)” ความหมายของ สุขภาพ ในวันนี้จึง ครอบคลุมไปถึง มิติทาง
กาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ(ปัญญา) เป็นเร่ืองที่สัมพันธ์เชื่อมโยง และเกี่ยวข้องกับทุก
ภาคส่วน ล าพังนโยบายสาธารณสุข ไม่อาจท าให้คนมีสุขภาพดีได้ กระบวนการก าหนดนโยบาย
สุขภาพ จึงจ าเป็นต้องมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมคิด ร่วมก าหนดนโยบาย จึงจะสามารถตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด (ล้อมวงปฏิรูปสุขภาพ: ที่ยืนของภาคประชาชน
ในการร่วมก าหนดนโยบายสุขภาพ, 2545)  ส่งผลให้องค์การภาครัฐซึ่งรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน ต้องมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง โดยการทบทวนบทบาทภารกิจของกลไกภาครัฐ กล่าวคือ
รัฐด าเนินการ ในบางภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นเท่านั้น กิจกรรมอ่ืนๆอาจเปิดโอกาสให้ หน่วยงาน
เอกชน องค์การชุมชน ตลอดจนประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (ประยงค์  เต็มชวาลา, 
2544) นโยบายนั้นจึงจะสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  
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ภายใต้แนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นระบบสุขภาพแบบ “สร้างน าซ่อม” ภายใต้
ปรัชญา “สุขภาพพอเพียง” ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติสุขภาพ แห่งชาติ 2550  ซึ่งถือเป็น
ธรรมนูญด้านสุขภาพของสังคมไทย ที่ เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในระบบสุขภาพอย่าง
แท้จริงเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน โดยเฉพาะสาระส าคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพ 2550 หมวด
ที่ 2 ว่าด้วยเร่ือง “กลไกก าหนดนโยบายสุขภาพ” ที่มุ่งหวังให้เป็นกลไกหลักที่ส าคัญในระบบสุขภาพ 
เปิดช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมบริหาร จัดการนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของระบบสุขภาพ
อย่างจริงจังและต่อเน่ืองโดยมิใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร(รัฐ/ราชการ/วิชาชีพ) ด าเนินการแต่
เพียงล าพังเช่นในอดีต ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หันมาให้ความสนใจในการพัฒนา  “ระบบ
สุขภาพภาคประชาชน” 

2.  นโยบายสุขภาพภาคประชาชน : ระบบสุขภาพภาคประชาชน  (เมธี จันท์จารุภรณ์, 2545) 
  2.1  แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน 
   ภาวะที่เกิดขึ้นท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวทั้งหน่วยงานของ
รัฐและองค์กรประชาชน ให้สามารถด าเนินงานและด ารงชีวิต ได้ด้วยความราบร่ืนและไร้ทุกข์ให้ได้
มากที่สุด ดังนั้นในสถานการณ์เช่นทุกวันนี้ จึงมีผลต่อการปรับโฉมหน้าของงานสาธารณสุขในชุมชน  
ทั้งในการปรับขยายแนวคิดและวิธีท างานให้เหมาะกับยุคสมัยและสถานการณ์ของประเทศให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการจัดระบบการจัดการของชุมชน ในสิ่งที่มีอยู่
ในชุมชน ซึ่งเป็นผลพวงของการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้เกื้อกูลกัน  เกิดประโยชน์ที่ดีต่อ
สุขภาพ อันได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน (อสม. ผู้น า กลุ่มต่างๆ และประชาชน) ศูนย์
ปฏิบัติการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นและความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพในชุมชน และทุนในการด าเนิน
กิจกรรมสุขภาพในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอจากภาคี อสม. ถึงการจัดการของชุมชนในการ
พัฒนาสุขภาพที่จะต้องประกอบด้วยการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กรรมการสุขภาพหรือทีมสุขภาพ ศูนย์
ปฏิบัติการด้านสุขภาพและกองทุนสุขภาพในชุมชนหรือ ศสมช. โดยเรียกการจัดการของชุมชนในการ
พัฒนาสุขภาพนี้ว่า ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นค าที่มีความหมายบูรณาการงานสาธารณสุข 
มูลฐานอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการของการด าเนินงานที่ชุมชนต้องคิด ตั้งเป้าหมาย บริหารจัดการ 
และวัดผลส าเร็จด้วยตนเอง หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสามารถท าได้เพียงการร่วมมือกันอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่องในการส่งเสริมสนับสนุนหรือสร้างกลไกปัจจัยที่เกื้อหนุนการจัดการด้านสุขภาพ
ของชุมชน 

ระบบสุขภาพภาคประชาชน มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาสุขภาพของคนใน 
ชุมชน ด้วยการส่งเสริมผลักดันให้ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพ และถือเป็นหน้าที่ของตนเอง 
มิใช่ผลักภาระให้กับคนอ่ืน และพัฒนาองค์กร อาสาสมัครและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว  มีส่วน
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ร่วมได้พัฒนาขีดความสามารถและทักษะในการจัดการงานบริการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ  ของ กรม 
กอง ในกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถเป็นระบบ และเกิดผลที่ประจักษ์ชัด สามารถตรวจวัดได้ใน
ระดับชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมุ่งมั่นด าเนินการให้ส าเร็จ ตลอดจนการสร้างกระแสผลักดันให้ประชาชน
ในชุมชนต่างๆ ได้หันมามีบทบาทส่วนร่วมรับผิดชอบการดูแลชีวิตและสุขภาพพื้นฐานได้โดยตนเอง
ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของคนไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

คน เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการพัฒนาใดๆ ก็ตามจะต้องมีคนที่อยู่ 
ในชุมชนรวมตัวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า อาจเร่ิมจากคนกลุ่มหนึ่งอาจจะมากหรือน้อยก็ตามซึ่งมีความ
แตกต่างหลากหลายต่างกลุ่ม ต่างอาชีพ ต่างฐานะ ต่างความคิด ต่างเพศ ต่างวัย แต่มีจิตใจเดียวกันเพื่อ
ส่วนรวม และมีเป้าหมายร่วมกัน มีการขยายแนวร่วมออกไปเร่ือยๆ  

องค์ความรู้ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน จ าเป็นต้องมี องค์ความรู้  
วิธีการ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาและประสบการณ์ จะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดและการ
กระจายความรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 

ทุน เพื่อการพัฒนาสุขภาพ การด าเนินงานพัฒนาสุขภาพ จ าเป็นต้องอาศัย 
ทุนที่เป็นตัว เงิน และทุนที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งทุนที่เป็นตัวเงิน
จะมีความหมายในลักษณะการเงินการคลังด้านสุขภาพและการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อจัดบริการให้กับคน
ในชุมชนอย่างคุ้มค่า คุ้มเวลาที่ท างานและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแต่ละชุมชน  สามารถ
แสวงหาแหล่งทุนได้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน และน ามาบริหาร จัดการให้เกิดผลก าไร แล้วน าดอก
ผลนั้นมาใช้ในการพัฒนาต่อไป 

นอกจากองค์ประกอบหลัก 3 ประการแล้ว หัวใจส าคัญของระบบสุขภาพ 
ภาคประชาชน คือ การบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
ซึ่งการจัดการในที่นี้ คือ การปฏิบัติการประสานให้เกิดความสมดุล เพื่อการเคลื่อนไหวของปัจจัย คน 
องค์ความรู้หรือวิธีการท างาน และทุนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ  ให้เกิดการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
สุขภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชน  ป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพของคนใน
ชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพที่ด าเนินโดยชุมชนนั้นขึ้นกับการตัดสินใจของชุมชนว่าจะ
ด าเนินการในเร่ืองใด อย่างไร ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพเชิงแนวคิดองค์ประกอบระบบสุขภาพภาค
ประชาชน ดังแผนภูมิ 1 
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แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : เมธี จันทจ์ารุภรณ์.  (2545). ระบบสุขภาพภาคประชาชน (พมิพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : บริษัท เรดิเอช่ัน จ ากัด. 

ดังนั้นระบบสุขภาพภาคประชาชน จะท าให้เกิดการพึ่งตนเองของประชาชน ซึ่งการ 
พึ่งตนเองจะเป็นตัวหล่อหลอมให้ประชาชนเข้มแข็ง ลดการพึ่งรัฐ  และลดการร้องขอจากรัฐ จึงเป็น
ระบบที่จะเติมเต็มระบบสุขภาพของชาติ เพราะเป็นกลไก  การเชื่อมต่อระหว่างกลไกภาครัฐกับภาค
ประชาชน ที่จะให้บรรลุผลการมีสุขภาพดี และลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพของประเทศลดลง 

2.2  ความหมายระบบสุขภาพภาคประชาชน 
ระบบสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง กระบวนการที่สมาชิกของสังคม หรือ 

ชุมชนนั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมมือกันดูแล  และบริหารจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดีขั้นพื้นฐานด้วย
ตนเอง ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรที่จ าเป็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระบบสุขภาพภาคประชาชน เป็นวัฒนธรรมการดูแลความสุขสมบูรณ์ทาง 
สุขภาพกายและใจของตนเอง สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนและสังคมของตน ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนจึงเป็นระบบสุขภาวะทุกมิติในลักษณะองค์รวม  ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ระบบอาหาร ระบบยา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิถีชุมชน และวัฒนธรรม 

แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชนที่กล่าวในข้างต้นเป็นภาพของระบบ 
สุขภาพภาคประชาชนที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นภาพการท างานของประชาชนที่เป็นเครือข่าย  มี
กระบวนการด าเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีนโยบาย เป้าหมาย  ตัวชี้วัด และกลวิธีที่
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ประชาชน เป็นผู้ก าหนด ภายใต้ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  ตามสภาวะแวดล้อม บริบท 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมท้องถิ่นและครอบครัว ใช้ทุนทางสังคมที่เป็นของตน  มี
รูปแบบการท างานแบบองค์รวม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล มีนโยบายและกลไก
การสนับสนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการกระตุ้นจากองค์กรภายนอกและภายในช่วย
ขับเคลื่อนกระบวนการ  

ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นส่วนหน่ึงของระบบการด าเนินงาน เพื่อการ 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ การด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพภาคประชาชน จึงมิได้หมายความว่าจะต้องสร้างระบบการด าเนินงานที่มาท างานด้าน
สุขภาพแยกจากการท างานด้านอ่ืนๆ แต่ควรเป็นระบบการด าเนินงานที่มีศูนย์กลางการบริหารจัดการ
เดียวกันของทุกๆ สาขา ทั้งด้านสุขภาพ เกษตร อาชีพ การศึกษาและอ่ืนๆ  เพื่อการบูรณาการของการ
พัฒนาที่ยึดการแก้ปัญหา สร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
เป็นประการส าคัญ 

เหนือขึ้นมาจากระดับชุมชนท้องถิ่นในภาพของสังคมและประเทศสภาพ 
ของปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อนกว่าแต่ก่อนมาก ปัญหาด้านสุขภาพเองก็มิได้เกิดขึ้นเป็นปัญหา
เด่ียวๆ แต่มีความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกับปัญหาอ่ืนๆ ที่มีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะแก้ไข
ด้วยกลยุทธ์ทางด้านสุขภาพเพียงประการเดียว รวมทั้งบางปัญหาก็เกินก าลังที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถ
จัดการได้เพียงล าพังในชุมชนท้องถิ่นเดียวได้ ดังนั้นระบบสุขภาพภาคประชาชนแต่ละชุมชนท้องถิ่นจึง
ต้องมีการถักทอเชื่อมโยงกันเป็นกลไกที่เชื่อมต่อกับระบบสุขภาพในระดับต่างๆ  รวมถึงระบบการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ เพื่อให้มีบทบาทก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาสุขภาพในระดับต่าง ๆ จนถึง
ระดับประเทศอันมีพื้นฐานมาจากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ส่งต่อกันมาเป็นล าดับ 
ในขณะเดียวกันก็เป็นเครือข่ายที่มีขุมพลังอันมหาศาลในการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพและปัญหา
ด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ต้องอาศัยความร่วมมือ การผนึกก าลังอย่าง
มีเป้าหมาย 

2.3  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของระบบสุขภาพภาคประชาชน 
  ระบบสุขภาพของประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

มุ่งสู่เป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี ในฐานะที่ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สุขภาพของประเทศที่มีความเชื่อมต่อกับระบบสุขภาพภาครัฐ จึงมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การมีสุขภาพที่
ดีของประชาชน ทั้งนี้ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม ในการคิดริเร่ิม และตัดสินใจใน
การจัดการระบบสุขภาพตามความคิด ความต้องการของชุมชนและสังคม ภายใต้แนวทางการพึ่งตนเอง 
คือการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชน
นั่นเอง 
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หัวใจส าคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน คือ การที่บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพตามความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
องค์กรภายนอกเป็นเพียงผู้สนับสนุน กระตุ้น และสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน
ของชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและน าไปสู่การพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นระบบสุขภาพอีกระบบหนึ่ง  ที่
เชื่อมต่อและผสานกับระบบสุขภาพภาครัฐท าให้ระบบสุขภาพของชาติมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ครอบคลุม เข้าถึง และเป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

2.4  หลักส าคัญและการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
ด้วยแนวคิดพื้นฐานว่าระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นการจัดการสุขภาพ 

ของประชาชนโดยประชาชน ดังนั้นในการด าเนินงานระบบสุขภาพภาคประชาชน  จึงมีหลักส าคัญ 4 
ประการ คือ 
.........   1) การปรับความคิดและบทบาท 

.........  2) ความร่วมมือระหว่างพหุภาคี 
..........   3) ความร่วมมือจากประชาชนและชุมชน 
........   4) การสร้างความปรารถนาและสร้างสะพานสู่ความปรารถนาร่วมกันของ
ชุมชน 

2.4.1  การปรับความคิดและบทบาท 
  ระบบสุขภาพภาคประชาชน จะเกิดขึ้นและมีความเข้มแข็งเพียง 

พอที่จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชนทุกภาคส่วน จะต้องปรับแนวคิดและบทบาทใน
การด าเนินงาน ให้ภาคประชาชนได้กระท าด้วยตัวเองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกระบวนการวางแผน การ
คิด การตัดสินใจ รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินและตรวจสอบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่และกลุ่มแกน
น าต้องสร้างเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งประเด็นค าถาม หรือข้อสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันท า พูดคุยกันบ่อยๆ เพือ่จะได้ปรับแนวคิดและบทบาทตนเอง 

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องปรับแนวคิดและบทบาทจากผู้ 
ปฏิบัติ ผู้สั่งการหรือคิดตัดสินใจ ท าแทนประชาชน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อสนองงาน
หรือความต้องการของหน่วยงาน มาเป็นผู้สนับสนุนและสร้างกลไกปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นหุ้นส่วนการท างานซึ่งกันและกัน  เป็นพี่เลี้ยงเคียงข้างประชาชน ด้วย
ความจริงใจ มีความหนักแน่น ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน เป็นผู้ลดความขัดแย้งในการ
ท างาน สร้างความร่วมมือทุกระดับ สร้างความพร้อมและความสามารถในการท างานให้แก่ทีมงาน 
สร้างพลังปัญญาอย่างรู้เท่าทันให้แก่ประชาชน เป็นผู้ขายแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน  เป็นผู้
กระตุ้นให้มีการใช้ทุนทางสังคมของท้องถิ่น ท างานเป็นเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ต้องรู้บทบาทตนเอง รู้ว่า
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อะไรคือปัญหาของชุมชน ถ่ายทอดให้ชุมชน จุดส าคัญประชาชนต้องวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยตัวเอง 
เจ้าหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน าการวางแผนอย่างง่าย การจัดอันดับความส าคัญของปัญหา  การเตรียมวิธี
แก้ปัญหาที่ง่าย โดยกระบวนการทั้งหมดประชาชนจะต้องเป็นผู้คิด  ตัดสินใจท าด้วยตนเอง ตามวิธีการ
ของประชาชน 

ส าหรับประชาชนต้องเป็นผู้สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วย 
ตนเอง เปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ลุกขึ้นมากระท า ลดการพึ่งพาและพึ่งพิงผู้อ่ืน  ค้นหากัลยาณมิตร วิจัย 
ส ารวจข้อมูลชุมชนตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและสังคม องค์ความรู้ของตนเอง รับรู้ข้อมูลอย่างเป็น
เหตุเป็นผล และใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล สมเหตุสมผลในการท าแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
การพึ่งตนเองระบบสุขภาพภาคประชาชน จะเกิดขึ้นและมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะท าให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชนทุกภาคส่วน จะต้องปรับแนวคิดและบทบาทในการด าเนินงาน ให้ภาค
ประชาชนได้กระท าด้วยตัวเองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกระบวนการวางแผน การคิด การตัดสินใจ 
รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินและตรวจสอบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่และกลุ่มแกนน าต้องสร้างเวที
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งประเด็นค าถาม หรือข้อสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน  กระตุ้นให้
ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันท า พูดคุยกันบ่อยๆ เพื่อจะได้ปรับแนวคิดและบทบาทตนเอง 
   2.4.2  ความร่วมมือระหว่างพหุภาคี 
    การท างานระบบสุขภาพภาคประชาชนจะต้องมีรูปแบบการท างาน
เป็นประชาคม มีภาคีอ่ืนเข้ามาร่วมด้วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วม เน่ืองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ได้มีปัญหาเดียว แม้แต่ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยยัง
เกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการแก้ปัญหาจ าเป็นต้องท าพร้อมกันหลายด้าน ใน
การท างานหน่วยราชการ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องใช้ประชาชนและชุมชน
เป็นตัวตั้ง ยึดแนวอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม มีเคร่ืองมือซึ่งเป็นเคร่ืองชี้วัดในการวินิจฉัยปัญหาร่วมกัน 
แก้ปัญหาแบบบูรณาการ และพุ่งเป้าของการพัฒนาไปที่ประชาชนครอบครัวเดียวกันในชุมชน  ดังนั้น
ในการเตรียมการด าเนินงานทุกคร้ัง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมาพูดคุย  ปรึกษาหารือกันถึงวิธีการ
ท างาน โดยร่วมกันคิดแล้วแยกกันท า จะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่  เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทุกหน่วยได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

2.4.3  ความร่วมมือจากประชาชนและชุมชน 
    ระบบสุขภาพภาคประชาชน เป็นการด าเนินกิจกรรมภายใต้การ
ตัดสินใจและความต้องการของประชาชนและชุมชนตามศักยภาพของท้องถิ่น ประชาชนและชุมชนมี
อ านาจเต็มที่ สามารถคิดเอง ท าเองได้ มีอิสระ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน 
ก าหนดแนวทางที่เป็นไปได้ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และจัดท าแผนชุมชน  มีความรู้
ความสามารถแก้ปัญหาของชุมชน มีกองทุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงาน มีการบริหาร



 16 

จัดการ โดยคณะกรรมการระดับพื้นที่ที่ได้มาจากการเลือกตั้งและท้องถิ่นยอมรับ  มีสถานบริการสร้าง
สุขภาพที่ประชาชนคุ้นเคย รวมทั้งสร้างแกนน าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และ
แกนน าสุขภาพ ประจ าครอบครัวในชุมชน ช่วยกันปลุกระดมให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของชุมชน รับผิดชอบดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย เพื่อจะได้มีโอกาสในการท างาน
ที่มากกว่าวันเวลาป่วย 
   2.4.4  การสร้างความปรารถนาจุดเชื่อมโยงร่วมกันของชุมชน 
    ประชาชนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และองค์กรเอกชน ต้องสร้างจุดยืนร่วมกัน มองเห็นเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันสร้างความ
ปรารถนาและจุดเชื่อมโยงร่วมกันของชุมชน ว่าต้องการเห็นชุมชนมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะไปให้ถึง
จุดหมายได้อย่างไร แล้วแปลงความปรารถนาหรือความต้องการของชุมชน  เป็นแผนปฏิบัติหรือเป็น
รูปธรรมที่ต่อเน่ือง เป็นจริง สัมผัสได้ วัดได้และประเมินผลได้ ในการสร้างความปรารถนาร่วมกันของ
ชุมชน จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีเหตุมีผล สมเหตุสมผล  และเป็นเหตุเป็นผล 
คิดร่วมกันแล้วแบ่งแยกกันไปท าตามความถนัด ตามศักยภาพ  ตามบทบาทหน้าที่ แล้ว กลับมาพูดคุย 
ซักถาม ทบทวนกระบวนการ และวิธีการที่จะสู่ความปรารถนา ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ภายใต้
หลักการและกติกาเดียวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ส่วนกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพภาคประชาชน จะให้ความส าคัญ 
กับนัยยะของค าว่า "ของ" ประชาชน "โดย" ประชาชน และ "เพื่อ" ประชาชน จากบทเรียนและ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าจะให้มีการมุ่งสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องค านึงถึง  "การได้ลงมือท า
โดยประชาชนและการสร้างปัจจัยเอ้ือจากองค์กรภายนอกชุมชน" ซึ่งกลยุทธ์ในที่นี้เสนอเพื่อเป็น
ทิศทางส าหรับทุกองค์กรทุกระดับที่เข้ามาบริหารจัดการกับระบบสุขภาพ  ภาคประชาชน ที่มุ่งเน้น
ระดมสรรพก าลังและมุ่งเน้นระดมทรัพยากร ดังนั้นจึงเป็นภาพกว้างเพื่อเปิดโอกาสให้มีการวางกลวิธี
และกิจกรรมได้หลากหลาย ภายใต้กลยุทธ์หลัก ดังต่อไปนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วม 
    การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจหลักของขบวนการในภาคประชาชนที่ต้อง 
เสริมสร้างให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างแท้จริง ทั้งในส่วนของประชาชน  และองค์กรภายนอกชุมชน กล
ยุทธ์นี้เป็นการมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ประชาชนองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน  องค์กรภาค
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานแบบ
หุ้นส่วน (partner participation) โดยการสร้างแกนน าการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน การสร้างเครือข่ายการท างานแบบพหุภาคี  จัดกระบวนการที่เหมาะสมให้ทุกภาคส่วน
เห็นความเชื่อมโยงของปัญหา เข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ และปรับแนวทางให้
เหมาะสมในบริบทต่างๆ 
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   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นในการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้น  ทั้งในการแสวงหา
องค์ความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  การน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา การสร้างความสมดุลระหว่างการเรียนรู้และการปฏิบัติ การเปิด
โอกาสให้มีความเสมอภาคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งการสร้างเสริมปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนา
ความรู้และภูมิปัญญา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมิติเชิงสังคม และสอดคล้องในวิถี
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตส านึกร่วมในการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมสุขภาพของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมในขบวนการ
ประชาคมทั้งในระดับสังคมรวมและระดับท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 3 การเคลื่อนไหวทางสังคม 
    การเคลื่อนไหวทางสังคม มีความส าคัญต่อการเกิดความรู้สึกร่วม
และกระแสสังคม ซึ่งในภาวะปัจจุบันถือว่า กระแสสังคมมีพลังต่อความเปลี่ยนแปลงสูงมาก และระบบ
สุขภาพจะแสดงถึงความเป็นภาคประชาชนได้ชัดเจนก็ควรมีภาวะหรือกระแสเป็นของสังคม  กลยุทธ์นี้
มีทิศทางมุ่งไปในเร่ือง การรวมพลัง สร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังถึงขั้นเกิดกระแสในสังคม  
หรืออาจน าไปสู่นโยบายสาธารณะในระดับต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การสร้างจิตส านึก ค่านิยม  และ
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน  เพื่อประเมิน 
ตรวจสอบคุณภาพและพิทักษ์สิทธิทางสุขภาพของมวลชน 
   กลยุทธ์ที่ 4 การสื่อสารเพื่อประชาชน 
    สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสาร เผยแพร่  การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ มีบทบาทต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสุขภาพโดยเฉพาะในมิติเชิง
สังคม ดังนั้นกลยุทธ์นี้มุ่งเน้นการน าระบบสุขภาพภาคประชาชน ทั้งในแง่แนวคิด กระบวนการ ผลงาน 
และกรณีศึกษาต่างๆ สู่การเผยแพร่ สื่อสารที่หลากหลาย  ภายใต้การศึกษาเป้าหมายการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน เหมาะสม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้จัดรายการ ผู้ผลิตสื่อทางสื่อมวลชน  และ
เครือข่ายทีมข่าวสุขภาพของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยการสื่อสารเหล่านี้ต้องเป็นการสื่อสารเพื่อ
ปลุกระดมประชาชนให้หันมามีส่วนร่วมประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองก่อนไปหาหมอ  
ในลักษณะที่ให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในการท าความดีว่า  "ไม่ป่วย เป็นการช่วยชาติ” 
เป็นต้น 
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แผนภูมิท่ี 2 แนวคิดกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชนการสนับสนุนและความ 
      ช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : เมธี จันทจ์ารุภรณ์.  (2545). ระบบสุขภาพภาคประชาชน (พมิพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : บริษัท เรดิเอช่ัน จ ากัด. 

3.  นโยบายสุขภาพของชุมชน : หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
3.1  ความเป็นมาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรม 

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2549, หน้า 11-19) 
   สืบเนื่องจาก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2547 รัฐบาลในสมัยของ พ.ต.ท ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนไทย อยู่เย็น เป็นสุข ทั้ง กาย ใจ สังคมและปัญญา สามารถ
ด ารงชีวิต บนพื้นฐานความพอดี พอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลมีสัมมาชีพทั่วถึง มีรายได้ สุขภาพแข็งแรง และ
อายุยืนยาว โดยรัฐบาล ได้ให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกันในการน าพาทุกชุมชนของประเทศสู่การ
เป็นเมืองไทยแข็งแรง ภายในปีพุทธศักราช 2560 จึงได้ก าหนดวาระแห่งชาติ “เมืองไทยแข็งแรง 
(Healthy Thailand)”โดยรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ “รวมพลังเพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทย
แข็งแรง” เป็นฐานบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน เน้นการท างานที่สถาน
ที่ตั้ง(setting) กลุ่มวัย โดยใช้กลยุทธ์ 7 ประการในการด าเนินการ คือ (กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2549, หน้า 14-15) 

1) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม 
2) กลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะ 
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3) กลยุทธ์การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและส านึกสาธารณะ 
4) กลยุทธ์การบริการ 
5) กลยุทธ์การใช้มาตรการทางสังคม 
6) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ 
7) กลยุทธ์การบริหารจัดการมุ่งผลส าเร็จ 
ทั้งนี้รัฐบาลได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ “คนไทยแข็งแรง เมืองไทย 

แข็งแรง” ออกเป็น 4 มิติ  23 ตัวชี้วัด ได้แก่ มิติที่ 1 มิติทางกาย  มีตัวชี้วัด13 ตัวชี้วัด  มิติที่ 2 มิติทางใจ  
มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด  มิติที่ 3 มิติทางสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง  มีตัวชี้วัด 5 ตัว  มิติที่ 4 มิติทางปัญญา
และจิตวิญญาณ มีตัวชี้วัด 1 ตัว  (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2549, หน้า 15-17)) 

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการวัดผล 
ส าเร็จของกิจกรรมในระดับหมู่บ้าน ต าบล จ านวน 6 เร่ือง คือเร่ือง ออกก าลังกาย  อาหาร  อารมณ์  
อโรคยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และ การลด ละ เลิก อบายมุข  รวมทั้งหมด 12  ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดทั้งหมด 
เป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการในระดับหมู่บ้าน และการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จดังกล่าว 
เป็นการให้ความส าคัญกับผลลัพธ์สุดท้ายที่ เกิดขึ้นในหมู่บ้าน มากกว่า ที่จะให้ความส าคัญกับ
กระบวนการ ซึ่งเป็นการสร้างฐานชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถจัดการด้านสุขภาพได้ด้วยชุมชนเอง   
กองสนับสนุนบริการสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้
บรรจุ ตัวชี้วัดที่เป็นเคร่ืองยืนยันความยั่งยืนการพัฒนา ให้ คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง โดย
พิจารณาที่กระบวนการพัฒนาของหมู่บ้านว่า “หมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการพัฒนา และสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกัน จนสามารถดูแลและจัดการสุขภาพได้” โดยเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านจัดการสุขภาพ” 

3.2  แนวคิดในการด าเนินงานนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (กองสนับสนุนสุขภาพ 
ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2551, หน้า 11-21) 

นโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ เป็นเป้าหมายการด าเนินงานของกระทรวง 
สาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานของการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องของประชาชน
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้อง และยุทธศาสตร์  การสร้างความ
เข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของกระบวนการสุขภาพภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
กระบวนการจัดการสุขภาพขึ้นในหมู่บ้าน ที่เรียกว่าหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

นโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ เกิดจากแนวคิด ระบบสุขภาพภาคประชาชน  
ที่เน้นการพึ่งตนเองของประชาชน และชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการรวบยอดงาน
สาธารณสุขมูลฐานให้เป็นระบบและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างมีขั้นตอน โดยเน้น 
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บูรณาการแนวคิด 3 ประการเข้าด้วยกัน อันได้แก่ 1) แนวคิดเร่ืองคน 2) แนวคิดเร่ืององค์ความรู้ 3) 
แนวคิดเร่ืองทุน ซึ่งทั้งหมด เป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  เพียงแต่จะท าอย่างไรให้
หมู่บ้าน/ชุมชน  น าองค์ประกอบทั้ง 3 ประการมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หมูบ่้านและชุมชนนั้นๆ  ดังนั้น ควรหากลไกที่เป็นหัวใจส าคัญมาเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ
ให้เกิดการบูรณาการได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ “การจัดการ” ในที่นี้หมายถึง 
“การจัดการสุขภาพ” นั่นเอง 

การจัดการด้านสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  เน้นกระบวนการหลัก 4 ด้าน อัน 
ได้แก่ 1) การจัดท าแผนด้านสุขภาพ 2) การจัดการงบประมาณเพื่อใช้พัฒนาด้านสุขภาพ 3) การจัด
กิจกรรมด้านสุขภาพ/ชุมชน และประการสุดท้ายคือ 4) การประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งทั้งหมด 
ด าเนินการโดยชุมชนเอง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนๆ ร่วม
สนับสนุน ให้เกิดการขับเคลื่อนและเกิดกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ ขึ้นครบทั้ง 4 ด้าน พร้อมผ่าน
การประเมินจากเกณฑ์ที่ก าหนด จึงเรียกว่า “หมู่บ้านจัดการสุขภาพ”  
   หมู่บ้านจัดการสุขภาพ คือพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนา ถือเป็นรากฐานที่
ส าคัญของการพัฒนาที่สามารถด าเนินงานด้านสุขภาพอย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นเป็นรูปธรรม ที่
ไม่ใช่การพัฒนาในรูปแบบเดิมที่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท เป็น “ผู้ให้” 
หมู่บ้านชุมชนเป็น“ผู้รับ”  แต่เป็นกระบวนการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็น “ผู้สนับสนุน” ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็น “องค์กรจัดการตนเอง” (Self Management 
Organization) เป็นชุมชนที่มีพลัง มีความรู้ สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ ทั้งในเชิง
นโยบาย การพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกระบวนการพัฒนา โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
และอ านวยความสะดวก(Facilitator)  กระบวนการนี้จะช่วยให้ชุมชนเติบโตทางปัญญา และมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะจัดการตนเองได้ไม่เฉพาะเร่ืองสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการบริหารเชิงนโยบายการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เป็นแนวทาง ในการด าเนินงานที่ภายใต้หลักการทางวิชาการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรว่า
เหมาะสมส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชนส าหรับการบริหารจัดการเชิงนโยบาย  ซึ่งในการน าไปปฏิบัติจริงใน
หมู่บ้าน/ชุมชน จ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพของชุมชน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบริหารของชุมชน จากนั้นจึงท าการศึกษากระบวนการบริหารเชิงนโยบาย
ของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการด าเนินการจริงในพื้นที่ของหมู่บ้าน/ชุมชน   โดยเฉพาะประเด็นการบริหาร
เชิงนโยบาย ให้เป็นรูปธรรมในแต่ละพื้นที่  เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและความต้องการทางสุขภาพที่
แท้จริง   และยั่งยืนต่อไปในชุมชน 
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  นอกจากนั้น การบริหารเชิงนโยบายโดยองค์การหมู่บ้าน/ชุมชน ถือเป็นเร่ืองใหม่ที่
ต้องมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับทฤษฎีเชิงนโยบาย โดยเฉพาะทฤษฎีการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ซึ่งในเชิงวิชาการส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการศึกษาประสิทธิภาพของหน่วยงาน
องค์การภาครัฐไม่ว่าจะเป็นระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง  การเปลี่ยนแนวคิดในการศึกษาการ
บริหารในเชิงนโยบายจากภาครัฐ มาสู่ภาคองค์การชุมชนเต็มกระบวนการ  เป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับนัก
นโยบายที่ต้องท าการศึกษาข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามพัฒนาและบูรนาการ
รูปแบบการบริหารเชิงนโยบายในรูปแบบที่คุ้นเคยให้เหมาะสมกับสภาพองค์การของชุมชนตามสภาพ
พื้นที่ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ต่อไป 

นโยบายศาสตร์ของประชาธิปไตย 
 นโยบายศาสตร์(policy science) เป็นแนวคิดที่จะน าความรู้ทางสังคมศาสตร์ ไปใช้แก้ปัญหา
นโยบายแต่ส าหรับ นโยบายศาสตร์ของประชาธิปไตย (policy science of democracy)  มีเป้าหมายสูง
กว่านั้น คือ ต้องการให้การวิเคราะห์นโยบายเป็นกระบวนการประชาธิปไตย และสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับระบอบประชาธิปไตย โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่เป็นไปตามธรรมชาติ ที่คนส่วนใหญ่เข้ามามี
ส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ และอาศัยการสื่อสารสมัยใหม่โต้ตอบกันเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน โดย
นักวิเคราะห์นโยบายท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ซึ่งปัจจุบันการหลอมรวมนโยบายศาสตร์เข้า
กับประชาธิปไตยเกิดขึ้นทั่วโลก เพราะชุมชนร่วมกันผลิตนโยบายและเป็นประชาธิปไตยตามธรรมชาติ
ที่ริเร่ิมจากล่างขึ้นมา   
 โดยในปี 1951 ลาสเวลล์ (Lasswell) ได้เสนอให้ตั้งนโยบายศาสตร์และให้พัฒนานโยบายให้
ต่างจากสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยเขาได้ให้ทรรศนะว่า นโยบายศาสตร์น่าจะสนใจปัญหาพื้นฐานของ
คนในสังคม เน้นบริบททางประวัติศาสตร์ของนโยบาย และเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง เช่นการ
เผยแพร่นวัตกรรม การประดิษฐ์ การปฏิวัติ เช่น งานของ กุนนาร์ เมอร์ดัล (Gunnar Myrdal) ที่ศึกษา 
นโยบายสิทธิของพลเมือง (civil right policy) ในเร่ือง “An American Dilemma” ในปี 1994(G. David 
Garson, 1986, p.6)  
 อย่างไรก็ตาม แม้ลาสเวลล์ (Lasswell)  จะเน้นว่า นโยบายศาสตร์ต้องตัดสินใจภายใต้บริบท
ค าสั่งของสาธารณะและพลเมือง (decision in the context of  public and civic order)  แต่นักวิชาการ
หลายคนกลับสังเกตว่า กระบวนการตัดสินใจที่แท้จริงกลับเป็นไปลักษณะ นโยบายศาสตร์ของผู้น า 
(policy sciences of the elite) ที่มีผู้น าและผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนมีบทบาทในการตัดสินใจ และแฝงไป
ด้วยผลประโยชน์ ทั้งเน้นวิธีการเชิงปริมาณ และถือว่ารัฐเป็นผู้แก้ปัญหา ไม่ใช่พลเมือง (Peter DeLeon , 
1997, p.67)  นโยบายสาธารณะจึงเกิดจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ ถูกครอบง าโดยวัฒนธรรม
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ผู้เชี่ยวชาญ (expert culture) ตลอดจนอ านาจเผด็จการจากผู้น า กระทั่งกลายเป็นนโยบายศาสตร์ของ
ทรราช (policy science of  tyranny) (John S. Drysek, 1997, pp.114-115)   
 นักวิชาการสมัยใหม่จึงหันไปให้ความสนใจในแนวคิดที่ลาสเวลล์ (Lasswell) ได้เสนอไว้ก่อน
หน้านั้น โดยเน้นให้เข้มข้น สมจริง ประชาชนมีส่วนร่วมได้จริง  ในลักษณะหลักการ ประชาธิปไตย
แบบแบบถกแถลง (deliberative democracy) และการวิเคราะห์นโยบายแบบมีส่วนร่วม (participatory 
policy analysis) ซึ่งหมายถึง การให้ประชาชนระดับล่างมีข้อมูล เข้ามาเป็นคณะอภิปราย หรือคณะ
ประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการก าหนดนโยบายแก่ผู้ก าหนดนโยบาย ภายใต้
หลักการวิเคราะห์นโยบายจากระดับล่าง 

1.  การมีส่วนร่วมในนโยบายของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการพื้นฐาน ของการพัฒนานโยบายและการน า

นโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งช่วยให้เกิดรูปแบบการถกแถลงอย่างมีเหตุผล (rational deliberation) สร้าง
และสื่อสารให้เข้าใจหลักศีลธรรม (moral principles) และแสดงออกว่านโยบายมีผลกระทบต่อความ
ต้องการของบุคคลและกลุ่มอย่างไร (personal and group effects and need)  ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะเป็น
การสร้างทุนทางสังคม ความชอบธรรม ความร่วมมือและนวัตกรรม (Mark  Considine, 1994,  pp.130-
131) 

 1.1  ความจ าเป็นท่ีประชาชนต้องมีส่วนร่วมในนโยบาย 
นโยบายทียึดค่านิยมประชาธิปไตย ถือว่าประชาชนเป็นพื้นฐานที่มาของ 

อ านาจอธิปไตย ประชาชนมีบทบาทและอิทธิพลต่อกระบวนนโยบายได้อย่างหลากหลาย แม้ว่าจะมี
ความเป็นห่วงว่าประชาชนจะเพิกเฉยและมีอคติต่อการเมืองแต่โดยมาตรฐานของสังคมประชาธิปไตยที่
พลเมืองมีส านึกในสิทธิเสรีภาพหรือมีการอภิปรายเหตุผลกันแล้ว ประชาชนก็ยังมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่น้อย (Mark  Considine, 1994, p.141) 

  ปัจจุบันชุมชนในท้องถิ่นระดับล่าง มีคนสนใจการมีส่วนร่วมทางการเมือง
มากขึ้น ผ่านขบวนการชุมชนยั่งยืน (sustainable communities) ที่มักขยายการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของท้องถิ่นออกไป ในขณะที่สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในนโยบาย ก็เนื่องมาจาก
กระบวนการนโยบายไม่ได้เชื่อมกับชีวิตประจ าวันของประชาชน คนส่วนใหญ่มองไม่ออกว่าการ
กระท าของรัฐบาลมีผลต่อชีวิตเขาอย่างไร  ฉะนั้นการปรับปรุงให้ประชาชนรู้ผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะ โดยการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารที่เอ้ืออ านวยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมในภาวะปัจจุบัน 
  1.2  รูปแบบใหม่ของการมีส่วนร่วมในนโยบาย 
   การพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร ช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ท าให้สังคมเป็น
สังคมเปิดมากขึ้น ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง การสื่อสารที่มี
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คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางช่วยก่อรูปและก าหนดนิยามใหม่ให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สมัยใหม่ (Tapio Hayhtio and Auli Keskinen, 2005, p.1)  โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่สร้างเครือข่ายที่กระจายออกไป(distributed  network) ที่มีรูปแบบโครงสร้างที่ไม่มีศูนย์กลาง 
คล้ายใยแมงมุมหรือใยแห โดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอลเป็นเคร่ืองมือหลัก ที่สามารถท างานร่วมกับ
เคร่ืองจักรอ่ืนๆได้ ท าให้เกิดการกระจายอ านาจออกไปอย่างกว้างขวาง การควบคุมไม่สามารถท าได้ง่าย
เหมือนเดิม เพราะอ านาจไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลอีกต่อไป การสั่งการและการควบคุมสามารถเคลื่อนที่
ออกไปได้ดังที่หวัง ( Alexander R. Galloway,  2004, pp. 3-4)  การมีส่วนร่วมในนโยบายสมัยใหม่ จึง
เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเลือกตั้ง   
  การมีส่วนร่วมในนโยบายสมัยใหม่ นอกจากท าตามอุดมการณ์ ประชาธิปไตยแล้ว ยัง
ท าให้ประชาธิปไตยเป็นผลจริงในทางปฏิบัติด้วยเมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะเข้าใจทางเลือก 
และเมื่อการมีส่วนร่วมของเขาเกิดเป็นผลขึ้นมาในนโยบาย เขาก็สามารถเปรียบเทียบว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกันหรือไม่ จากประสบการณ์ตรง  และสามารถแยก
นโยบายที่ส าคัญกับไม่ส าคัญออกจากกันได้ (Aaron  Wildavsky, 1979, p. 255)  สรุปได้ว่าจุดมุ่งหมาย
ของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบาย มี 5 ประการ ดังนี้( Michael E. Kraft and Scott R. Furlong, 
n.d., pp. 405-406) 
  1) ต้องการน าเอาค่านิยมประมาชนมาใช้เป็นแนวทางตัดสินใจ ซึ่งเป็นความคาดหวัง
หลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  2) ปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ 
  3) แก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทางเลือกนโยบาย โดยเน้นความร่วมมือกัน 
  4) สร้างความไว้วางใจสถาบันและกระบวนการที่เป็นอยู่ จะน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหา
ได้ 
  5) ให้การศึกษาและข้อมูลแก่สาธารณะ เพื่อให้เข้าใจประเด็นและมองเห็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน 
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แผนภูมิท่ี 3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 

ที่มา : Mark Considine, Public policy: A critical approach (South Melboune: Macmillan Education 
Australia PTY, 1994), p. 141. 

 จากรูป ระดับการมีส่วนร่วมในนโยบาย จะเห็นได้ว่า ระดับที่ประชาชนมีอ านาจจริงๆ คือ 
ระดับที่ประชาชนมีอ านาจตัดสินใจด้วยตัวเอง  รองลงมาคือระดับมอบอ านาจและเป็นหุ้นส่วนในการ
ตัดสินใจ ส่วนนอกนั้น ถือว่าประชนไม่มีอ านาจอย่างแท้จริง  ซึ่งหากมองลึกลงไปเฉพาะการมีส่วนร่วม
ในนโยบายสาธารณะ ตัวแบบการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในนโยบายมีอยู่หลายตัวแบบ และมีผลต่อ
ความเข้าใจและการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในนโยบาย ซึ่งมีตัวแบบที่
ส าคัญ ดังนี้ ( Michael E. Kraft and Scott R. Furlong, n.d., p. 408 ) 
 1) ตัวแบบการวิจารณ์ (commentary  model) หมายถึงให้ประชาชนวิจารณ์นโยบาย แต่ผู้
ก าหนดและผู้สนับสนุนนโยบายยังมีบทบาทครอบง าการก าหนดนโยบาย 
 2) ตัวแบบการเรียนรู้ทางสังคม (social learning model) หมายถึงให้ประชาชนได้เรียนรู้
นโยบายและเสนอข้อแนะน า 

3) ตัวแบบวางแผนร่วมกัน (joint planning model) หมายถึง ประชาชนได้ร่วมสนทนากับผู้
ก าหนดนโยบาย นักวางแผนและท างานร่วมกัน 

4) ตัวแบบประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ (deliberative democracy) หมายถึง 
ประชาชนมีบทบาทอย่างมากในการอภิปรายกันเอง และอภิปรายกับผู้ก าหนดนโยบายในฐานะที่เป็น
ส่วนส าคัญของการตัดสินใจ หรือท าให้นโยบายได้รับความชอบธรรม   

หากพิจารณา ตามกรอบแนวคิดนโยบายศาสตร์ของประชาธิปไตย จะพบว่าเนื้อหาข้างใน คือ
ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท าการศึกษา จึงขอ
กล่าวถึงเฉพาะ ตัวแบบประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ (deliberative democracy) 

ประชาชนมีอ านาจ (citizen power) 
ประชาชนได้รับมอบอ านาจ (delegated power) 
ประชาชนเป็นหุ้นส่วน (partnership) 
ท าเพื่อปลอบใจประชาชน (placation) 
ปรึกษาหารือกับประชาชน (consultation) 
บอกกล่าวให้ประชาชนทราบ (informing) 
บ าบัดอาการต้องการมีส่วนร่วม (therapy) 
จัดการแทนประชาชน (manipulation) 

ระดับที่ประชาชนมีอ านาจ 
(degree of  power) 

ระดับที่อ้างชื่อประชาชน 
(degree of tokenism) 

ระดับที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม 
(non-participation) 



 25 

2.  ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) 
  ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ  เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีคุณภาพถ้าพิจารณาจากแง่มุมทางวิชาการ (John Parkinson, 2003) ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/
ปรึกษาหารือ จะประกอบด้วย หลัก 2 ประการ ได้แก่  

-หลักการให้เหตุผล (reasoning) ระหว่างบุคคล ซึ่งแตกต่างจากการต่อรองระหว่าง 
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  

-หลักการกระท าท่ีเปิดเผยและเป็นสาธารณะ (public act) ได้แก่ ในกระบวนการให้ 
เหตุผลนั้น จะมีการให้เหตุผล การชั่งน้ าหนักเหตุผล การยอมรับหรือ ไม่รับเหตุผลต่างๆ ซึ่งต้องกระท า
อย่างเปิดเผย เป็นสาธารณะ ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่เป็นเร่ืองของแต่
ละบุคคลและท าเป็นเร่ืองลับ  

ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ จึงเป็นการสร้างกระบวนการถกแถลง/ 
ปรึกษาหารือสาธารณะสาธารณะ ได้แก่ การถกแถลง/ปรึกษาหารือที่อาศัยการให้เหตุผล ประชาชนต้อง
เตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะจ านนต่อเหตุผล ซึ่งเหตุผลดังกล่าวอาจขัดแย้งกับ
แนวทางที่ตนอยากเห็นหรือขัดกับผลประโยชน์ของตนก็ตาม  การถกแถลง/ปรึกษาหารือทางการเมือง
จึงมิได้มีเป้าหมายเพื่อจะปรับเปลี่ยนทางเลือก แต่กระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือสาธารณะ เป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาร่วมทุกคนเข้ามาร่วมเข้ามาโดยมีสถานะภาพที่เท่าเทียมกัน พวกเขาต้องการ
ปกป้องและวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือโครงการต่างๆ  โดยดูจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในสังคมพหุนิยม คน
อ่ืนๆต่างมีเหตุมีผลที่แตกต่างกัน และต่างมาให้ข้อคิดเห็นและมุมมองของตน มีการอภิปรายกันด้วย
เหตุผลและพร้อมจะร่วมมือกับผลของการอภิปราย และถือว่าผู้อ่ืนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆ 
เน่ืองจากเหตุผลมีหลากหลาย ที่มาจากมุมมองต่างๆกัน การจะยอมรับว่า เหตุผลใดควรยอมรับ จึงต้องมี
การชั่งน้ าหนัก จะเห็นได้ว่า ไม่จ าเป็นต้องมีการลงเสียงเป็นเอกฉันท์ และแม้จะไม่เห็นพ้องกันเป็นเอก
ฉันท์ และอาจมีการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ แต่ผู้เข้ามาร่วมมักเห็นว่า พวกเขารับรองทางเลือก
ดังกล่าว เน่ืองจากมีการใช้เหตุผลแม้บางคนอาจไม่เห็นด้วยแต่การใช้เหตุผลท าให้การตัดสินใจดังกล่าว
มีความชอบธรรมมาร่วมทุกคนเข้ามาร่วมเข้ามาโดยมีสถานะภาพที่เท่าเทียมกัน พวกเขาต้องการปกป้อง
และวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือโครงการต่างๆ โดยดูจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในสังคมพหุนิยม คนอ่ืนๆต่าง
มีเหตุมีผลที่แตกต่างกัน และต่างมาให้ข้อคิดเห็นและมุมมองของตน มีการอภิปรายกันด้วยเหตุผลและ
พร้อมจะร่วมมือกับผลของการอภิปราย และถือว่าผู้อ่ืนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆ  เนื่องจาก
เหตุผลมีหลากหลาย ที่มาจากมุมมองต่างๆกัน การจะยอมรับว่า เหตุผลใดควรยอมรับ จึงต้องมีการชั่ง
น้ าหนัก จะเห็นได้ว่า ไม่จ าเป็นต้องมีการลงเสียงเป็นเอกฉันท์ และแม้จะไม่เห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ 
และอาจมีการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ แต่ผู้เข้ามาร่วมมักเห็นว่า พวกเขารับรองทางเลือกดังกล่าว 
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เนื่องจากมีการใช้เหตุผล แม้บางคนอาจไม่เห็นด้วย แต่การใช้เหตุผลท าให้การตัดสินใจดังกล่าวมี
ความชอบธรรม (Frank Fischer, 2004, pp. 21-28) 

กระบวนการถกแถลง/ปรกึษาหารือสาธารณะ (public deliberation) (Nancy Roberts,  
1997) จึงเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะและความเป็นไปได้ต่างๆ  
ในการแก้ปัญหานั้นๆ การถกแถลง/ปรึกษาหารือเป็นการสร้างเวทีที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน เพื่อน าไปสู่การพิจารณาในวงกว้างขวางของภาคประชาชน (หรือที่เรียกว่า การพิจารณา
สาธารณะ) ว่าปัญหาที่มีอยู่จะถูกตีความอย่างไร ควรจะท าความเข้าใจได้อย่างไร และมีทางออก
อะไรบ้าง และใครควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาดังกล่าว  จงเป็นความพยายามท าซ้ าๆและเป็น
กระบวนการต่อเนื่อง ที่มีการสื่อสารสองฝ่าย จะเห็นได้ว่า กระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือ
สาธารณะท าให้ผู้บริหารภาครัฐไม่เพียงแค่ค้นพบว่าประชาชนต้องการอะไร  และพยายามตอบสนอง
ด้วยวิธีการที่ประชาชนควรจะพึงพอใจมากที่สุด หากแต่ยังให้ประชาชนมีวิสัยทัศน์ทางเลือกในสิ่งที่
พวกเขาต้องการและเป็นไปได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนทนาระหว่างพวกเขาขึ้น ปลุกปั่นให้มีการ
ตรวจตราฐานคติและระบบคุณค่า ท าการขยายทางเลือกที่เป็นไปได้ และท าให้สังคมเข้าใจเร่ืองนี้มาก
ขึ้น การก าหนดนโยบายจึงควรเป็นมากกว่าการค้นพบว่า  ประชาชนต้องการอะไร แต่ควรต้องสร้าง
บริบทที่ประชาชนสามารถประเมินและแก้ไขสิ่งเคยเป็นความเชื่อเก่าๆด้วย  

2.1  สาเหตุทีป่ระชาธิปไตยต้องมีกระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือสาธารณะ  
(public deliberation) (Nancy Roberts, 1997)  เน่ืองจากเหตุผลดังต่อไปนี้  

2.1.1  การถกแถลง/ปรึกษาหารือในประเด็นสาธารณะต่างๆ ช่วยท าให้ 
ประชาชนมีความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองที่ใหญ่เช่น บรรยากาศโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ ทั่ว
โลก ไปถึงเร่ืองกฎระเบียบที่รัฐจะออกมาบังคับใช้และมีผลกระทบใกล้ตัว  ซึ่งถ้าไม่มีกระบวนการ
พูดคุยถกเถียงปรึกษาหารือ ความคิดเห็นคงไม่เกิดขึ้น  

2.1.2  กระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือสาธารณะช่วยท าให้ผู้น ามีข้อมูล 
แนวลึกว่าประชาชนมีความวิตกห่วงใยด้านไหนบ้าง ซึ่งการเลือกตั้ง (ประชาธิปไตยแบบตัวแทน) ไม่
สามารถท าหน้าที่นี้ได้  

2.1.3  กระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือสาธารณะเปิดวิธีการอันเป็นที่ 
ยอมรับได้ในการให้ประชาชนได้อธิบายมุมมองต่างๆ  ของพวกเขาในลักษณะที่เราสามารถเลือกเอา
มุมมองที่ดีที่สุดออกมา (โดยอาศัยการให้เหตุผลที่ดี รับฟังได้ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม) กระบวนการ
ปรึกษาหารือสาธารณะจึงเป็นแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนต้องแสดงเหตุผลที่ดี  ที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ที่ทุกฝ่ายพอจะยอมรับได้ มิใช่เป็นเหตุผลจากผลประโยชน์ส่วนตัวของคนใดคน
หนึ่ง  
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2.2  ลักษณะของสังคมที่จะเป็นประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ สังคมที่จะ 
เป็นประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ ควรต้องมีลักษณะ 5 อย่าง ดังนี้ ( Wikipedia, online, 
2009) 

2.2.1  มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมอย่างอิสระ ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ 
ปรึกษาหารือเห็นว่า การปรึกษาหารือสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  ควรเป็นการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มหรือ สมาคมจะท าให้สามารถส่งตัวแทนไปร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะได้  
(group-based deliberative forums) โดยมีตัวแทนจาก ภาครัฐ ภาคธุรกิจและจากภาคประชาสังคม ที่จะ
เข้ามาระบุประเด็นปัญหาส าคัญๆร่วมกัน  

2.2.2  มีการท าให้ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือกลายเป็นสถาบัน  
ได้แก่ มีประเพณีที่เชื่อกันว่า การใช้กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะเป็นวิธีการตัดสินและแก้ปัญหา
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
    2.2.3  มีความเชื่อมั่นร่วมกัน ในความหลากหลายทางคุณค่าและความ
หลากหลายในเป้าหมายภายในการเมือง  

2.2.4  ผู้ที่เข้ามาร่วมในประชาธิปไตยแบบนี้ เห็นว่าแนวทางปฏิบัติแบบถก 
แถลง/ปรึกษาหารือ เป็นแหล่งก าเนิดของความชอบธรรม  

2.2.5  สมาชิกแต่ละคนตระหนัก และเคารพว่าแต่ละคนมีศักยภาพในการท า 
การถกแถลง/ปรึกษาหารือ และในประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ เรา “เป็นหนี้” เหตุผลซึ่ง
กันและกัน ในกระบวนการนิติบัญญัติ ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือจึงเป็นที่มาของ
ความชอบธรรม  

2.3  องค์ประกอบท่ีจะน าไปสู่ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ (Edward C.  
Weeks, 2000)  เงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อน าไปสู่สภาพการมีประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ ได้แก่  

2.3.1  การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษา 
หารือจะต้องมีการมีส่วนร่วมที่กว้างขวาง หมายถึงการมีส่วนร่วมของพลเมือง (citizens) ที่มีการรวมตัว
เป็นกลุ่ม และเป็นตัวแทนของสาธารณชนโดยทั่วไป การมีลักษณะเป็นตัวแทน มีความส าคัญอย่างมาก 
เพราะถ้ามีการมีส่วนร่วมที่มีขนาดใหญ่ มีคนมาร่วมจ านวนมาก แต่พวกเขาเหล่านั้นมิได้เป็นตัวแทน
ของทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ก็จะไม่อาจสะท้อนข้อมูลที่ว่า ประชาชนต้องการทางเลือกนโยบายอันไหน
มากกว่ากัน ในทางตรงกันข้ามถ้ามีการมีส่วนร่วมที่มีขนาดเล็ก แต่เป็นตัวแทนที่ถูกต้องแม่นย า ย่อม
สามารถเป็นตัวสะท้อนความต้องการของชุมชนได้ดีกว่า  ด้วยเหตุนี้ การใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบ 
deliberative polling และ citizen jury ที่เป็นการมีส่วนร่วมขนาดเล็ก แต่เป็นตัวแทน (ตามสภาพ
ภูมิศาสตร์) จึงเป็นตัวอย่างของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือที่ดี เพราะ
สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ได้ เช่นเดียวกับที่มีการใช้ระบบเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทน
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ของประชาชนผู้มีสิทธิในการใช้เสียงส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางในลักษณะ
ข้างต้นนี้ จึงแตกต่างจากการมีส่วนร่วมแบบประเพณีนิยม (conventional citizen involvement) ที่ท าใน
รูปของ ประชาพิจารณ์, การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา, คณะกรรมการประชาชน, และคณะท างาน เป็น
ต้น ที่มีการน าประชาชนจ านวนไม่มากนักเข้ามาร่วม เฉพาะผู้ที่มีผลประโยชน์หรือ เกี่ยวข้องเฉพาะ
เร่ืองหรือประเด็นนโยบายนั้นๆ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยประชาชนไม่กี่คนที่มีผลประโยชน์ในบาง
เร่ืองที่เฉพาะเจาะจง และเป็นเร่ืองที่ผู้ก าหนดนโยบายสนใจและน าเสนอ  การมีส่วนร่วมในลักษณะ
ดังกล่าวจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า พวกเขาเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ และในบางสถานการณ์พวก
นี้ยังเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มที่พยายามครอบง าประชาชน  

2.3.2.  การวินิจฉัยจากสาธารณะที่รอบคอบ (informed public judgment)  
ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยที่รอบคอบและรอบด้านของสาธารณะ 
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ สาธารณะหรือประชาชนจ าต้องเฉลียวฉลาด เพราะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ความรู้
พื้นฐานของปัญหาสาธารณะนั้นๆ องค์ประกอบของปัญหาว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผลที่เกิดจาก
ปัญหา และข้อมูลที่ว่า ถ้าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการแต่ละอย่างต้องเสียอะไรบ้าง  และต้องแลกกับ
อะไรบ้างเป็นการข้อแลกเปลี่ยน เป็นต้น  

2.3.3  โอกาสในการปรึกษาหารือ (opportunities for deliberation) ข้อมูล 
ข่าวสารเป็นสิ่งที่ส าคัญก็จริงแต่อาจไม่เพียงพอในการสร้างการวินิจฉัยจากสาธารณะที่รอบคอบ  
จ าเป็นต้องมีขบวนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมา นั่นคือต้องมีการประยุกต์ใช้สติปัญญาที่
สร้างสรรค์และการประเมินเชิงคุณค่า (normative evaluation) เพื่อน าไปสู่การตัดสินวินิจฉัยของแต่ละ
บุคคล ฉะนั้นจึงต้องมีการออกแบบกระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือสาธารณะภายใต้บรรยากาศที่
เอ้ืออาทรต่อกัน โดยผ่านกระบวนการท างานในลักษณะดังกล่าว จะเกิดกิจกรรมต่างๆ ที่ประชาชนที่
เป็นพลเมืองเร่ิมเกิดทางเลือกต่างๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละทางเลือกและผลลัพธ์จากแต่ละทางเลือก  ที่
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสนทนาถกเถียงโดยใช้เหตุผลในหมู่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นการ
วินิจฉัย การสนทนาต่อหน้าเช่นนี้ คือลักษณะที่ทรงพลังของประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ  

2.3.4  ผลลัพธ์ท่ีน่าเชื่อถือ (credible results) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจาก 
ประชาชนมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ จ าเป็นต้องมีวิธีการจัดกระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือ
สาธารณะที่ดี ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่สาธารณะให้ความเชื่อถือไว้ใจ และสามารถ
สื่อสารให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจในกระบวนการและเนื้อหา ผลที่น่าเชื่อถือ  

2.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท ากระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือสาธารณะ  
(Edward C. Weeks, 2000) 

2.4.1  สร้างความชอบธรรม (legitimacy) การมี deliberative democracy  
ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความชอบธรรม โดยการสร้างกระบวนการที่ยุติธรรม ในเร่ือง public  
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reasoning ตามหลักการได้แก่เปิดให้ทุกคนผลของ deliberative procedure จะท าให้เกิดความชอบธรรม 
เพราะเป็นผลของกระบวนการที่รวมทุกคนเข้ามา (inclusive) สมัครใจพูดกันตามเหตุผลที่เท่าเทียมกัน  

2.4.2  ท าให้เกิดการตัดสินใจที่ยุติธรรมสมเหตุสมผลและมีการตัดสินใจที่ 
เป็นผลมาจากกระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือสาธารณะ แม้ว่าจะไม่สามารถสร้าง ข้อยุติที่
สมานฉันท์ได้ แต่ก็ถือว่ายุติธรรมเพราะเป็นผลของขบวนการที่มีความร่วมมือกัน  

2.4.3  มีการตัดสินใจที่รอบคอบและรอบด้าน สิ่งส าคัญที่ deliberative  
democracy แตกต่างจากกลไกทางเลือกของสังคมด้านอ่ืนๆ  เช่น การลงคะแนนเสียง ก็คือ ไม่ได้
พิจารณาทางเลือกพิเศษเฉพาะของแต่ละคน หรือคัดเลือกเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วว่า อันไหนเป็น
อันดับหนึ่งและอันไหนเป็นอันดับรองๆลงมา ประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือเห็นว่าเป็นสิ่ง
ไม่ถูกต้อง ถ้าจะเหมาเอาว่า บุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกของตนอย่างแจ่มแจ้ง  ลึกซึ้ง 
ครอบคลุมในปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน พวกเขาเห็นว่าการจะมีวิจารณญาณที่ดีและชัดเจน จะเกิด
หลังจากกระบวนการถกแถลง/ปรกึษาหารือสาธารณะที่เปิดเผยและยุติธรรมแล้ว  

2.5  รูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีใช้ในกระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือ  
รูปแบบการสร้างกระบวนการถกแถลง/ปรึกษาหารือสาธารณะที่ใช้อยู่เป็น 

ประจ าในต่างประเทศ ได้แก่ citizens’ juries, planning cells, on-line internet และ deliberative dialogue 
เป็นต้น แต่ละรูปแบบอาจแตกต่างกันที่วิธีการคัดเลือกคนเข้ามาร่วม  จ านวนคนเข้ามาร่วม รูปแบบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับ จ านวนคร้ังที่ด าเนินการจัดการถกแถลง/ปรึกษาหารือสาธารณะ 

2.5.1  citizens’ juries  (Nel Crosby and Doug Nethercut, 2005, pp. 111- 
119) เป็นเทคนิคที่ใช้ในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ ทศวรรษ 1970s citizens juries ถูกพัฒนาขึ้นโดย Ned 
Crosby ที่พยายามน าวิธีการนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายในด้าน การเกษตร น้ า และนโยบายสวัสดิการ ใน
ระดับมลรัฐ และนโยบายการปฏิรูประบบสาธารณสุขในระดับชาติ การจัดสรรงบประมาณของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น การจัดกระบวนการในรูปแบบนี้ จะมีการคัดเลือกผู้เข้ามาร่วมจ านวน 12-24 คน 
ที่จะมาพบหรือท าตัวเป็นคณะลูกขุน (juries) เป็นเวลาหลายวัน ส าหรับการพิจารณาแต่ละกรณี จะมี
หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น เป็น ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นลูกขุน จะเป็นตัวแทนระดับย่อยของชุมชน (microcosm of 
the community) ได้แก่ จากหมู่บ้าน เมือง และประเทศ โดยเป็นตัวแทนของ อายุ เพศ การศึกษา ถิ่นที่อยู่
อาศัย ในขณะเดียวกัน การจัดที่จะดึงดูดผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้มีอ านาจได้ควรต้องเป็นการจัดที่มี
ขนาดใหญ่พอควร แต่ขณะเดียวกันก็ต้องท าให้เป็นระบบการปรึกษาหารือที่ดี (ซึ่งท าท่าเหมือนจะ
ขัดแย้งกันเอง) เช่น อาจมีจ านวนลูกขุนมากถึง 24 คน (น้อยที่สุดคือ 6 คน ซึ่งนับเป็นขนาดก าลังพอดี) 
ท าให้การจัด citizens’ juries มีความขัดแย้งอยู่ในตัวอย่างน่าสนใจ คณะลูกขุนนี้ จะนั่งฟังการให้การ
ของพยานฝ่ายต่างๆที่มาให้การ เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ 
ผู้เชี่ยวชาญที่มาให้แง่มุมทางเทคนิควิชาการ เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการจัด citizens’ juries เพื่อ
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ต้องการสร้างความสมดุล กล่าวคือ สมดุลด้านผู้เข้ามาร่วมเป็นลูกขุน สมดุลด้านพยานจากทุกภาคส่วน 
(มิใช่แตฝ่่ายผู้เชี่ยวชาญ) สมดุลด้านการให้เวลาพยานให้ปากค า เป็นต้น  

สิ่งที่ท้าทายผู้จัด citizens’ juries คือ จะท าอย่างไรจึงจะสามารถมีอิทธิพลใน 
มีผลนโยบายสาธารณะได้ ซึ่งหมายถึงว่า ต้องให้ผู้ก าหนดนโยบายสนใจหรือผูกพัน หรือ ให้สื่อสนใจ
ตามข่าว ปัญหาก็คือ สื่ออาจสนใจกิจกรรมที่มีคน 1000 คน (มากกว่า 24 คน) และเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลา
เพียง 1 วัน ในขณะที่กิจกรรม citizens’ juries ใช้เวลา 4-5 วัน เพราะต้องให้เวลาลูกขุนท าความเข้าใจใน
ประเด็นที่ซับซ้อน โดยการซักถาม และโดยการฟังเหตุผลของแต่ละฝ่าย จึงจ าเป็นต้องใช้เวลา  

หลังจากรับฟังค าให้การอย่างทั่วถึงแล้ว จะมีการถกเถียงโดยใช้เหตุผล และมี 
การลงคะแนนเสียงในหมู่คณะลูกขุน ตัวอย่างการจัด citizens’ juries ที่น่าสนใจ จัดท าโดยสถาบัน  
The Jefferson Center ของสหรัฐอเมริกา ที่ท าเร่ืองการวางแผนHealthcare Plan สมัยรัฐบาล Clinton  
แม้ว่าผลที่ออกมาคือ คณะลูกขุนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ Plan นี้ก็ตาม  

2.5.2  planning cells  (Peter C. Dienel, n.d., pp. 80-110) มีลักษณะเป็น 
ทางการมากกว่า เพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เป็นสปอนเซอร์  จะมีผู้เข้า
มาร่วมจ านวน 25 คนโดยประมาณโดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ โดยใช้หลักวิชาการที่
สุ่มเลือก (random selection) เพื่อมาร่วมกิจกรรมในการเสนอทางแก้ปัญหาเชิงนโยบายหรือวางแผน 
เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วันถึง 1 อาทิตย์ คณะผู้จัดจะแบ่งห้องวางแผน (planning cells) ออกเป็น 6-10 
ห้อง เพื่อท ากิจกรรมในแต่ละวัน กิจกรรมจะมีประมาณ 16 กิจกรรม กิจกรรมเหล่านี้ แปลงมาจาก
ประเด็นที่ต้องการถกเถียงกัน เช่น การจัดสรรงบประมาณ การป้องกันผู้บริโภค เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ 
จะท าใน 4 วัน เช่น การให้ข้อมูล มุมมองจากนักการเมือง นักวิชาการ ธุรกิจ ภาคประชาชนในประเด็นที่
ถกเถียง เป็นต้น กิจกรรมทั้ง 16 กิจกรรมจะมีโครงสร้างเหมือนๆกันในทุกห้องวางแผน และมักจัดเวลา
การจัดท าในแต่ละห้องให้เหลื่อมกัน เช่น ห้องที่ 1 เร่ิม 8.30 น. ห้องที่สองเร่ิม 10.00 น. เป็นต้น ในเร่ือง
เดียวกัน และวิทยากรเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในหมวดวิทยากร ในการท างานจะมีผู้
ประสานการด าเนินการสนทนา (moderators) สองคน เป็นชายหนึ่ง และหญิงอีกหนึ่ง ท าหน้าที่เรียนรู้
ปัญหาที่ถูกส่งเข้ามาให้จากคณะกรรมการการจัด และหาทางออกอ่ืนๆส าหรับปัญหาดังกล่าว ภายใน
เวลา 4 วัน ที่มีการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารที่ถ่ายทอด ท าให้ผู้ที่มาร่วมท าความเข้าใจกับตัวปัญหา ผล
สุดท้ายจะน าไปสู่ข้อเสนอและแนะน าต่างๆ มีการประเมินข้อเสนอแนะและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
การจัดและหาทางออกอื่นๆ ในรูปของ “รายงานของประชาชน” 

2.5.3  การประชาเสวนาหาทางออก (deliberative dialogue) (Scott London,  
2005)  เป็นการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสนทนา แต่เป็นการสนทนาที่มีลักษณะพิเศษ ที่แตกต่างจากการ
โต้วาที (debate) ที่เป็นการถกเถียงกัน แต่ละฝ่ายพยายามหาจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งและน ามาตอบโต้ชิง
ความได้เปรียบกัน (เช่นการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา) แต่การสนทนา
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ที่เรียกว่า ประชาเสวนาหาทางออก (deliberative dialogue) มีความแตกต่างจากรูปแบบการสนทนาอ่ืนๆ
ในรูปของ การเจรจาต่อรอง (negotiation), การระดมสมอง (brainstorming), การสร้างฉันทานุมัติ 
(consensus-building) เนื่องจาก ประชาเสวนาหาทางออก มีวัตถุประสงค์มิใช่เพื่อเป็นเวทีสาธารณะให้
มาพูดจาโต้ตอบกัน (talking together) แต่เพื่อมาคิดร่วมกัน (thinking together) เพื่อตอบค าถามว่า “เรา
ควรท าอะไรกับปัญหาในการแก้ปัญหานั้น เนื่องจากเป้าหมายของประสานเสวนาหาทางออก  เป็นการ
มาคิดร่วมกัน ท าให้ต้องฟังอย่างตั้งใจว่าผู้อ่ืนที่มาร่วมวงสนทนานั้นมีความคิดอะไร  เพื่อจะดูว่ามีอะไร
ใหม่ๆ ทั้งด้านความคิด ทั้งด้านมุมมอง เพื่อหาจุดที่จะเห็นร่วมกัน แน่นอนอาจยังแก้ปัญหาไม่ได้ แต่
อย่างน้อยท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งเป็นลู่ทางส าคัญในการน าไปสู่แนวทางการร่วมกันแก้ปัญหา
ต่อไป นั้น” เป้าหมายจึงมิใช่เพื่อ ค้นหาค าตอบว่า ทางออกของเร่ืองนั้นคืออะไร แต่ต้องการให้มา
ร่วมกันส ารวจลู่ทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด 

หัวใจของการจัดการประชาเสวนาหาทางออก คือ การมีผู้ด าเนินการสนทนาที่มี 
ประสบการณ์ ที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใด ที่จะคอยค้นหาจุดเหมือนกันของแต่ละคน เพื่อเปลี่ยนความคิดจาก 
“ปัญหาของฉัน” มาเป็น “ปัญหาของเรา” และ “พวกเราจะหาทางออกในเร่ืองนั้นอย่างไร” จึงเป็นการ
สนทนาที่พยายามฟังถึงเหตุผลของแต่ละฝ่าย และหาจุดที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา การจัดประชาเสวนา
สามารถจัดต้ังแต่ขนาดเล็กประมาณ 10 คนต่อกลุ่ม ไปจนถึงเป็นพันคน (โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ)  

แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหาร 
การบริหารหมายถึง การท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยเฉพาะในยุค

โลกาภิวัฒน์กระบวนการบริหารจะเร่ิมจากการบุคลากร กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อท างานได้ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์การบริหารคือ 
การพยายามใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ทางการบริหารจึงเป็นศาสตร์  (science) ที่เกี่ยวข้อง กับวิชา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ ในท านองเดียวกันการพิจารณาการบริหารในลักษณะการปฏิบัติ
จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การบริหารที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย
โดยการประยุกต์ความรู ้หลักการ และทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อม การบริหารจึงมีลักษณะเป็นศิลป์ (arts) ซึ่งมียุทธศาสตร์และปัจจัยการบริหารเพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้คนเท่าเดิมท างานได้มากขึ้น งานเท่าเดิมแต่ใช้คนน้อยลงแต่คุณภาพของงานดี
เท่าเดิมหรือดีกว่า จึงเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  

1.  ความหมายของการบริหาร 
ค าว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae”  

หมายถึงช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับ
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ความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ ส่วนค าว่า การจัดการ
(management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร 
(profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็น
วัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ ประชาชน การ
บริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า การบริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับ
ภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด (chief executive officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มา
ปรบัใช้ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความรวดเร็วการลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น 

การบริหาร หรือการบริหารจัดการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หน้า 36-38)   
หมายถึง การด าเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หากเป็นหน่วย 
งานเอกชน หมายถึง หน่วยงาน และ/หรือบุคคล) คน สิ่งของ และหน่วยงานโดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ 
เช่น 1) การบริหารนโยบาย (policy ) 2) การบริหารอ านาจหน้าที่ (authority) 3) การบริหารคุณธรรม 
(morality) 4) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการสังคม (society) 5) การวางแผน (planning) 6) การจัดองค์กร 
(organizing) 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (staffing) 8) การอ านวยการ (directing) 9) การ
ประสานงาน (coordinating) 10) การรายงาน (reporting) และการงบประมาณ (budgeting) การน า 
“กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-
POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย 

Heinz Weihrich and Harold Koontz (Heinz Weihrich and Harold Koontz, 2004, p. 4)  

ให้ความหมายว่า “การบริหารเป็นกระบวนการของการออกแบบ และการด าเนินการเพื่อให้แต่ละ
คนท างานร่วมกันได้ในสภาวะแวดล้อมนั้นๆท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ บังเกิดผลส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้” 

Kathryn M. Bartol and David C. Martin (Kathryn M. Bartol and David C. Martin,  
1993, p. 5) ให้ความหมายว่า“การบริหารเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การประสบผลส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายซึ่งหน้าที่หลักคือ การวางแผน การจัดองค์การ การปฏิบัติงาน และการควบคุม” 

Stoner and Wankel   (James A.F Stoner and  Charles Wankel, 1986, p. 7) กล่าวว่า  
บริหารหมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยหลักมี 4 ประการ คือ 

1) การวางแผนและวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งทรัพยากรและก าลังคนที่ 
ต้องใช้การวัดความก้าวหน้าของงาน 

2) การจัดองค์กรหลังการวางแผนงาน โดยมีการออกแบบองค์กรและจัดคนเข้า 
ท างานให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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3) การเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร เพื่อท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
4) การควบคุมก ากับดูแลเป็นหน้าที่สุดท้ายของการบริหาร เพื่อให้กิจกรรมที่ท าได้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ 
4.1) การตั้งมาตรฐาน 
4.2) การวัดการท างานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
4.3) การแก้ไขปัญหา 

ความหมายของ “ การบริหาร” ในฐานะที่เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่ง 
Peter F. Drucker  (Peter F. Drucker, 1954, pp. 359-360) กล่าวว่า การบริหาร คือ  

ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 
Heinz and Harold koontz  (Heinz and Harold koontz, 1980, p. 191) กล่าวว่า 

การบริหาร คือ การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยการอาศัยคน เงิน วัตถุสิ่งของเป็น
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

Herbert A. Simon (Herbert A. Simon, 1947, p. 3) กล่าวว่าการบริหาร คือ กิจกรรมที่ 
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ร่วมกัน 

วิจิตร ศรีสอ้าน (2540)  กล่าวถึง สาระส าคัญของการบริหารไว้ดังนี้ 
1) การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
2) การร่วมมือกันท ากิจกรรม 
3) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
4) โดยการใช้กระบวนการ และทรัพยากรที่เหมาะสม 

2.  ความหมายของทฤษฎีและหลักการบริหาร 
ทฤษฎี หมายถึง การก าหนดข้อสันนิษฐานที่ได้รับมาจากวิธีการทางตรรกวิทยา 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท าให้เกิดกฎเกณฑ์ที่ได้มาจากการสังเกต ค้นคว้า และการทดลองโดยใช้
เหตุผลเป็นพื้นฐานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริง  และน าผลที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้เป็น
หลักเกณฑ์ ส าหรับทฤษฎีที่เข้ามาสู่การบริหารได้มีผู้คิดค้นมากมาย  แต่พบว่า ยังไม่มีทฤษฎีใดที่
สามารถช่วยอธิบายปรากฏการณ์ในการบริหารงานได้หมด  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้หลายทฤษฎีในการ
แก้ปัญหาหนึ่ง หรือทฤษฎีหนึ่งซึ่งมีหลักการดีและเป็นที่นิยมอาจไม่สามารถแก้ปัญหาเล็กน้อย หรือ
ปัญหาใหญ่ได้เลย ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละปัญหา สภาพการณ์ของสังคม และเวลาที่เกิดขึ้น  
(Fred E. Fiedler, 1965, pp. 115-22)  

Koontz and Heinz  (Harod Koontz and Weihrich Heinz, 1978, p. 80) กล่าวไว้ว่า  
ทฤษฎีหรือหลักในการบริหารงานน้ันจะดีหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ควรค านึงถึงลักษณะ ต่อไปนี้ 
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1) การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
2) การช่วยวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
3) การช่วยงานด้านวิจัยขององค์การให้ก้าวหน้า 
4) ตรงกับความต้องการของสังคม 
5) ทันสมัยกับโลกที่ก าลังพัฒนา 
นอกจากนี้ Haiman, Theo & Scott, William G. (Theo Haiman & William G Scott, 

 1974, p. 77)  กล่าวว่า หลักการบริหารประกอบด้วย 
1) หน้าที่ทางการบริหาร (management function) 5 ประการ คือ การวางแผน 

(planning) การจัดองค์การ (organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (commanding) การประสานงาน  
(co- ordination) การควบคุม (controlling) 

2) ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะ พร้อมด้วยความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ ไหว 
พริบ การศึกษาหาความรู้ เทคนิคในการท างาน และประสบการณ์ต่างๆ 

3) หลักการบริหาร (management principles) ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัต ิ
ส าหรับผู้บริหาร 14 ประการคือ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (authority and responsibility) การมี
จุดหมายร่วมกัน (unity of command) การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (unity of direction) การธ ารงไว้ซึ่งสาย
งาน (scalar chain) การแบ่งงานกันท า (division of work or specialization) การมีระเบียบ วินัย 
(displine) การถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม  การให้ผลประโยชน์ตอบแทน
(remuneration) การรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (centralization) ความมีระเบียบเรียบร้อย (order) ความ
เสมอภาค (equity) ความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน  (stability of tenure)ความคิดริเร่ิม 
(intensive) ความสามัคคี (esprit)ในท านองเดียวกันกริฟริน (Rick W. Griffin) (Rick W. Griffin, 1996, 
p. 245) กล่าวว่ากระบวนการบริหารจะประกอบด้วย การวางแผนและการตัดสินใจ (planning and 
decision making)การจัดองค์กร (organization) การเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร (leading) และการควบคุม
ก ากับ (controlling) 

หลักการบริหาร (principle of management) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 
หลัก 8 กิจกรรมคือ การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบัน การวางแผนงาน (planning) การด าเนินงานตาม
แผน (implementing) การประเมินผลการด าเนินงาน (evaluating) การน าสิ่งที่ได้จากการด าเนินงานไป
ใช้ประโยชน์ (utilizing) การติดตาม ประสานงาน และการควบคุม (monitoring coordinating and 
controlling) ข้อมูลข่าวสาร (information) และการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง (continuity)  (อธิปัตย์   
คลี่สุนทร, 2552)    ซึ่งสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ดังแผนภูมิที่ 4 
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แผนภูมิท่ี 4 หลักการบริหาร 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             

          
  
 
ที่มา : อธิปัตย ์คลี่สุนทร.  ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน ์[ออนไลน]์.  เข้าถึงได้จาก:   
 http://www.moe.go.th . [2008, September 30]. 

การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบัน (กมล สุดประเสริฐ,  2544, หน้า 175) คือ กิจกรรม 
แรกของการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะบริหาร 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านผลงานที่จ าแนกเป็นปริมาณงาน 
และคุณภาพงาน 2) ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่จ าแนกเป็นความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ผู้
ให้บริการ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูง ประชาชนทั่วไป และประชาคมโลก 3) ด้าน
ประสิทธิภาพการท างาน และ 4) ด้านความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งจ าแนกเป็นความคุ้มค่า
ด้านคน ด้านสิ่งของ ด้านเงิน ด้านเทคโนโลยี และด้านเวลา 

2. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มี 6 ด้าน คือ คน เงิน สิ่งของ เทคโนโลยี เวลา และสิ่ง  
สนับสนุนอ่ืน ๆ ในการบริหารและการด าเนินงาน 

3. การวิเคราะห์องค์กร 4 ด้าน คือ ระบบงาน วัฒนธรรมขององค์การ วิวัฒนาการของ  
องค์การ และจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 

4. การวิเคราะห์ชุมชนและสังคมรอบองค์กร 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่มีต่อองค์กร ศักยภาพ และความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์การ 

การติดตาม 
การควบคุมก ากับ 
การประสานงาน 

น าไปไปใช้ 
ประโยชน์ 

การวิเคราะห ์
สถานการณ์ 

การวางแผน 

การน าไปปฏบิัต ิ
การประเมินผล 

ภายใน 

ภายนอก 
ข้อมูล ข่าวสาร 

http://www.moe.go.th/
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5. การวิเคราะห์ผลกระทบของการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 5  
ด้านคือ ผลกระทบต่อผู้มารับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารขององค์การ ชุมชน และประเทศชาติ 

6. การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต 4 ด้าน คือ ด้านอุปสงค์และอุปทาน ( Demand and  
Supply) ด้านเทคโนโลยี ด้านองค์การ และด้านการเงิน 

สรุป ทฤษฎีการบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือกัน 
ด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกันโดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นปัจจัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารเพื่อจะได้น าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม 

กระบวนนโยบาย 
 การศึกษากระบวนนโยบาย (policy process) มุ่งเน้นในเชิงพฤติกรรม เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนต่างๆ  ของนโยบาย เร่ิมจากการตรวจสอบปัญหาสาธารณะเพื่อดูว่าปัญหาสาธารณะถูกผลักดัน
เข้าไปสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของผู้มีอ านาจตัดสินใจอย่างไรผู้มีอ านาจตัดสินใจปฏิบัติต่อปัญหา
หรือประเด็นนั้นอย่างไร หนทาง การแก้ปัญหาถูกน าไปปฏิบัติอย่างไรและเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นมาบ้าง 
นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาเชิงระบบ เพราะพยายามก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษากระบวนนโยบาย
ทั้งหมด เร่ิมจากการแสดงความต้องการ จนเลือกนโยบาย และก าหนดกลวิธีในทางปฏิบัติ รวมถึงผล
สะท้อนกลับที่เกิดขึ้น 

ผู้เสนอกรอบแนวคิดในการศึกษากระบวนนโยบายนี้ที่ส าคัญ คือ David Easton ซึ่งเสนอเมื่อ
กลางทศวรรษ 1960 ตั้งแต่นั้นมาก็มีผลให้นโยบายสาธารณะพัฒนามาเป็นสาขาวิชาหนึ่งอย่างจริงจัง 
หลังจากนั้นนักวิชาการรุ่นหลังก็สนใจการวิเคราะห์เนื้อหาและพื้นที่นโยบายที่หลากหลาย เช่น 
สาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของประเทศ จนกระทั่งระยะหลัง
นักวิชาการพยายามน าตัวแบบทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งศึกษาว่าปัจจัยอะไรมีผลต่อการก าหนด
นโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนการวิจัยประเมินผล (Charles L. Cochran and Eloise F. 
Malone, 1995, p. 39)  นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ขยาย กล่าวคือ เมื่อปลายทศวรรษ 1970 ก็เร่ิมมีการศึกษา
กระบวนนโยบายแนวใหม่ ได้แก่ การศึกษาเครือข่ายนโยบายและกระแสนโยบาย ซึ่งเน้นภาพเสมือน
จริงของนโยบาย 
 1.  ลักษณะส าคัญของกระบวนนโยบาย 
  การศึกษากระบวนนโยบายเป็นการมองนโยบายตามตัวแบบเหตุผล พยายามค้นหา 
ลักษณะเด่นเชิงพฤติกรรมเพื่อสร้างเป็นกรอบอธิบายนโยบายสาธารณะ กรอบแนวคิดที่เสนอบางคร้ังก็
เรียกว่า “นโยบาย (policy cycle) หรือ “ขั้นตอนนโยบาย” (policy stages) ซึ่งหมายถึงการแบ่ง
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กระบวนการนโยบายออกเป็นขั้นตอนต้ังแต่ต้นจนจบและเชื่อว่าขั้นตอนเหล่านั้นสัมพันธ์กัน ทั้งยังเป็น
กระบวนการที่อาจเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก ความคิดที่อยู่เบื้องหลัง คือ การมองจากบนลงล่าง (top-down 
perspective) เน่ืองจากถือว่าการก าหนดนโยบายจะก าหนดเป็นขั้นตอนๆ ตามล าดับขั้นโดยการควบคุม
จากสถาบันที่อยู่สูงกว่า (Werner Jann and Kai Wegrich, 2007, p. 56) การศึกษากระบวนนโยบายใน
ปัจจุบันยังเป็นเพียงตัวแบบล าลอง (a heurisitc model)  หมายความว่านักวิชาการได้ทดลองเสนอขึ้นมา
เพื่อจุดประกายความสนใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเชิงประจักษ์ต่อไป อีกทั้งนักวิชาการเสนอตัวแบบ
กระบวนการนโยบายเอาไว้อย่างหลากหลาย ตัวแบบที่เสนอมีจ านวนมาก แต่ก็มีประโยชน์ต่อการท า
ความเข้าใจ ทั้งเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้น ที่สามารถขยายต่อหรือน าไปเปรียบเทียบกับตัวแบบอื่นๆ ได้ 

ในโลกแห่งความเป็นจริงกระบวนนโยบายไม่ได้แยกออกจากกันเป็นขั้นๆ อย่าง 
ชัดเจน กระบวนนโยบายเป็นเพียงตัวแบบที่ท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจพฤติกรรมของตัวแสดง แต่
ต้องระวังไว้ด้วยว่าในความเป็นจริงนโยบายแต่ละอย่างอาจแตกต่างกันมากทั้งในแง่ความซับซ้อนของ
ปัญหา ความสามารถและความมุ่งมั่นของรัฐบาลหรือสังคมที่จะแก้ไขปัญหา ระดับความขัดแย้งทาง
การเมืองในนโยบาย แรงผลักดันทางการเมืองและแรงผลักดันอ่ืนต่อการยอมรับและน าไปปฏิบัติ และ
ความสามารถของผู้น าระดับต่างๆ ที่เกี่ยงข้องนโยบาย ด้วยเหตุนี้ พฤติกรรมที่เป็นจริงจึงอาจต่างไปจาก
ที่คาดการณ์ และต่างจากหลักเหตุผลที่ควรเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา อาจแบ่งกระบวนนโยบายได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
แผนภูมิท่ี 5  กระบวนนโยบาย (policy  process) 
 

           
           
           
           
  
 
 
 

ที่มา : Charles L. Cochran and Eloise F. Malone, Public policy: Perspectives and choices (New 
York:McGraw-Hill,1995), p.39 
 

1.1  การระบุปัญหา (problem  identification) 
ในขั้นก่อนเป็นระเบียบวาระนโยบาย สภาพที่เป็นอยู่เดิม คือ เป็นปัญหาสาธารณะ  

(public problems) หรือประเด็น (issues) ส าหรับ “ปัญหา” นั้น ในหนังสือ “An Introduction to the 
Study of Public Policy” ของ  Charles O. Jones  นิยาม “ปัญหา” ว่า “เป็นความต้องการของมนุษย์ 

การระบุปัญหา
และการก าหนด
ระเบียบวาระ
(problem 

identification 
and agenda 

setting) 

การก าหนด
นโยบายและการ
สร้างทางเลือก

นโยบาย 
(policy 

formulation and 
policy alternative) 

 

การยอมรับ
นโยบาย 
(policy 

adoption) 

 

การน านโยบาย
ไปปฏบิัต ิ
(policy 

implementation) 

 

การประเมินผล
นโยบาย 
(policy 

evaluation) 
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ความขัดสน ความไม่พอใจ การแสดงออกถึงความต้องการส่วนลึกด้วยตนเองหรือคนอ่ืน ซึ่งท าให้ต้อง
หาทางบรรเทา” (Charles O. Jones, 1970, p. 17) เมื่อเชื่อมโยงไปถึงปัญหาสาธารณะ ในที่นี้ก็อธิบายได้
ว่าปัญหาสาธารณะ คือ ข้อขัดข้องหรือเร่ืองเดือดร้อนของคนหรือกลุ่มที่มีผลกระทบต่อคนอ่ืน ซึ่ง
สามารถรับรู้ได้และก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด หรือการพนัน นอกจากผู้เสพ
หรือผู้เล่นเสียสุขภาพและเสียเงินแล้ว ยังอาจเป็นภาระต่อครอบครัวและเป็นสาเหตุของอาชญากรรม ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมา 
  ส่วนค าว่า “ประเด็น” หมายถึง เหตุการณ์ที่ผันแปรหรือข้อโต้แย้งที่เกิดอย่างรวดเร็ว
น าไปสู่ความสนใจของสาธารณะท าให้สาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องและสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาซ้ าๆ
กัน ประเด็นจึงเห็นได้จากกลุ่มคนเข้ามาถกเถียงกันหรือแสดงความคิดเห็นต่างกันผลที่เกิดอาจมีคน
ละเลย ไมใส่ใจหรืออาจเกิดการแก้ปัญหา หรือว่าสาธารณะอาจสนใจเฉพาะบางสิ่งบางอย่างที่ก าลังจะ
เกิดกับตัวเอง 
  ในหนังสือ ชื่อ “From Social Issues to Public Policy” ของ Robert Eyestone อธิบาย 
“ประเด็น” ไว้ว่า 
  “ประเด็นเป็นสถานการณ์ทางการเมืองชนิดพิเศษ ซึ่งมีการระบุสาเหตุหรือที่มา 
ลักษณะและผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ส่วนหนึ่ง ส าหรับที่มานั้น ประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคนทั่วไปที่มีปัญหา
หาทางหรือเรียกร้องให้รัฐบาลกระท าการใดๆ และคนทั่วไปยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุด
ได้อย่างไร” (Robert Eyestone, 1978, p. 1-3) 
  ค าอธิบายของ Robert Eyestone สอดคล้องกับที่  William Dunn กล่าวไว้ว่า “ประเด็น 
นโยบาย” ไม่เพียงเป็นเร่ืองที่ตกลงกันไม่ได้ในเร่ืองแนวทางปฏิบัติที่เป็นจริงหรือที่เป็นไปได้ แต่ยัง
สะท้อนถึงทรรศนะที่แข่งขันที่มีต่อธรรมชาติของปัญหา ดังนั้น ประเด็นนโยบายจึงเป็นผลที่เกิดจาก
การโต้เถียงกันก่อนหน้านี้ในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ การนิยามปัญหา การจ าแนกประเภทปัญหา การอธิบาย
และการประเมินปัญหา” (William N. Dunn, 1994, p. 142) 
  เพราะฉะนั้น จึงสรุปไปว่า ปัญหาสาธารณะเป็นความขัดข้องหรือความเดือดร้อนที่เกิด
แก่คนหมู่มาก ส่วนประเด็นเป็นเร่ืองที่สังคมหรือสาธารณะสนใจ ถกเถียงกันและเรียกร้องต่อรัฐบาล
เพื่อให้รัฐบาลหาทางแก้ไขปัญหา แต่คนส่วนใหญ่ก็ตกลงกันไม่ได้ว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร อีกทั้งยัง
เสนอการมองปัญหาต่างกัน  
  ปัญหาสาธารณะหรือประเด็นที่ถกเถียงกันจะพัฒนาไปสู่กระบวนนโยบาย เมื่อมี
การเมืองเข้าผลักดันจนรัฐบาลสนใจและจัดเป็นระเบียบวาระ อย่างไรก็ตาม อาจะมี  “ตัวจุดชนวน” 
(triggering mechanism) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเหตุการณ์จากปัญหาทั่วไปให้กลายเป็นปัญหาที่คนสนใจ 
และมีปฏิกิริยาอย่างกว้างขวาง ตัวจุดชนวนจึงมีความส าคัญ เพราะท าให้ประเด็นมีโอกาสพัฒนาไปเป็น
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นโยบาย เช่น เหตุการณ์คอร์รัปชันของผู้น าประเทศท าให้ผู้น าต้องพ้นต าแหน่ง และเกิดนโยบายป้องกัน
และปราบปรามคอร์รัปชันตามมา 

ตัวจุดชนวน มีขอบข่าย (scope) และความเข้มข้น (intensity) ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ 
อารมณ์และความรู้สึกของประชาชนทั่วไป แต่ตัวจุดชนวนเป็นตัวเชื่อมระหว่างการรับรู้ปัญหากับการ
เรียกร้องให้รัฐบาลกระท าการ หรือเป็นช่วงที่ประชาชนรู้ว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ (what 
is) กับสิ่งที่ควรจะเป็น (what should be)  ตัวจุดชนวนมีจ านวนมากแบ่งได้เป็นตัวจุดชนวนภายใน 
(internal triggering mechanism) และตัวจุดชนวนภายใน (external triggering mechanism) ตัวจุดชนวน
ภายในก็ เช่นกัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่วนตัวจุดชนวนภายนอก อย่างเช่น การเกิดสงคราม 
ความขัดแย้ง การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านอาวุธและดุลแห่งอ านาจ (Larry N. 
Gerston , 1983, pp. 23-29) 

1.2  การเปลี่ยนปัญหาหรือประเด็นเป็นระเบียบวาระนโยบาย 
1.2.1  การริเร่ิมระเบียบวาระนโยบาย 

Cobb Ross และ Ross  อธิบายว่า การริเร่ิมระเบียบวาระนโยบายแบ่งได้เป็น 3  
ประเภท คือ (Cited in Randall B. Ripley,  1987, p.108) 

1)  การริเร่ิมจากภายนอก  (outside initiative)  หมายถึง กลุ่มอื่นที่อยู่ 
ภายนอก รัฐบาลได้ริเร่ิมสร้างระเบียบวาระเป็นขั้นๆ ขั้นแรก  ได้แก่  ร้องเรียน ต่อมาก็ขยายประเด็น
ไปสู่ความสนใจของกลุ่มอื่นจนเป็นระเบียบวาระ และในที่สุดก็สร้างแรงกดดันต่อผู้ตัดสินใจจนต้องน า
ประเด็นไปก าหนดระเบียบวาระอย่างเป็นทางการ 

2)  การเข้าถึงโดยคนใน (inside access) หมายถึง ระเบียบวาระนโยบายที่ 
เกิดขึ้นในหน่วยงานรัฐบาลหรือกลุ่มที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล 

3)  การระดมก าลัง  (mobilization) หมายถึง  ระเบียบวาระนโยบายที่ริเร่ิม 
โดยผู้น าทางการเมือง แต่ต้องการสนับสนุนจากมวลชนเพื่อให้เกิดผลในการน าไปปฏิบัติ 

1.2.2  แรงผลักดันระเบียบวาระนโยบาย 
ส่วนด้านแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการยอมรับระเบียบวาระนโยบายนั้นขึ้นอยู่ 

กับลักษณะของปัญหาและปัจจัยอื่น ได้แก่ 
1) แรงผลักดันด้านปัญหา มีดังต่อไปนี้ (Guy B. Peter, n.d., pp. 46-51) 

(1)  ผลกระทบของปัญหา (effects of the problem)  ประเด็นแรก 
ของปัญหาที่จะเป็นระเบียบวาระได้ คือ กระทบต่อใครและมากน้อยแค่ไหน  ส าหรับคุณสมบัติของ
ปัญหาที่จะต้องพิจารณามี 5 ประการ ได้แก่ 
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ประการแรก ความรุนแรง (extremity) ปัญหาที่รุนแรงจะเป็น 
ระเบียบวาระได้ง่าย เช่นโรคระบาดรุนแรงมีผลให้รัฐต้องเข้าไปแก้ไข ไข้หวัดนกหรือโรคเอดส์ เป็นต้น 

ประการที่สอง การกระจุกตัว (concentration)  แม้ปัญหาจะไม่เป็น 
อันตรายต่อชีวิต แต่ถ้ากระจุกตัวมากๆ ก็อาจท าให้รัฐต้องสนใจ เช่น ถ้าคนตกงานจังหวัดเดียว 50,000 
คน เป็นต้น 

ประการที่สาม จ านวนคน (range of persons)  โดยทั่วไปยิ่งคน 
ได้รับผลกระทบจากปัญหาหรือมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหามาก ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นระเบียบ
วาระมากแต่ก็ต้องดูควบคู่กับความรุนแรงด้วย เพราะปัญหากระทบคนจ านวนน้อยแต่รุนแรงย่อมมี
โอกาสเป็นระเบียบวาระได้มากกว่าปัญหากระทบคนจ านวนมากแต่ไม่รุนแรง 

ประการที่สี่ ความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของการรวมตัวกัน  
(intensity)  เช่น ความหนาแน่นของกลุ่มผู้บริโภคมีน้อยกว่าผู้ผลิต หรือ กลุ่มผู้เสียภาษีรวมตัวกันได้
น้อยกว่ากลุ่มชาวนาหรือผู้ผลิตอาวุธ ซึ่งสามารถผลักดันปัญหาได้ไม่เท่ากัน 

ประการที่ห้า การมองเห็นได้ชัด (visibility) สังคมมักเต็มใจที่จะใช้ 
เงินเพื่อช่วยคนที่ประสบกับปัญหาที่มองเห็นได้ชัด เช่น เปรียบเปรยว่าสังคมยอมเอาเงินไปช่วยชีวิตคน
ปีนเขา แต่ไม่ยอมเอาเงินไปใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ เพราะคนติดอยู่บนเขาเป็นปัญหาที่
เห็นชัดเจนกว่า หรือว่าปัญหาบางอย่างอันตรายมากแต่มองเห็นชัดน้อยกว่า 

(2)  การเป็นระเบียบวาระที่มาจากการเปรียบเทียบและล้นออกมา 
จากปัญหาเดิม (analogous and spillover agenda setting)  ปัญหาที่เป็นวาระได้อีกอันหนึ่งมาจากการ
เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน ยิ่งประเด็นใหม่คล้ายประเด็นเก่าเท่าไร ก็ยิ่งเป็นระเบียบวาระง่ายเท่านั้น  
นอกจากนี้การเกิดโครงการหนึ่งอาจท าให้เกิดความต้องการโครงการเพิ่ม ผลที่แตกตัวนี้ น าไปสู่
โครงการใหม่และเป็นค าตอบว่าท าไมภาครัฐจึงขยายตัวออกไปเร่ือยๆ ดังนั้น เมื่อยอมรับโครงการหนึ่ง
แล้ว ไม่ช้าก็น าไปสู่โครงการอ่ืน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่โครงการแรกสร้างไว้นโยบายในสังคมสมัยใหม่
จึงเชื่อมโยงกันมาก และมีผลกระทบต่อกันในระดับที่สองหรือที่สามต่อโครงการอ่ืนเป็นระลอกๆ 

2) แรงผลักดันด้านอ่ืน ส่วนปัจจัยอื่นที่มีส่วนผลักดันประเด็นให้เป็น 
ระเบียบวาระนโยบาย นอกเหนือไปจากปัญหามี 8 ปัจจัย คือ (Dan Bertozzi, Jr. and Lee B. Bergunder, 
n.d., pp. 6-10) 

(1)  การสนับสนุนของผู้น าทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ หรือ  
ศาสนา หรือผู้ที่สร้างมติมหาชน (support by social,political,economic,or religious leaders/opinion 
makers) ประเด็นมักได้รับความสนใจจากผู้มีชื่อเสียงหรือมีบารมีก่อน ระยะต้นความสนใจดังกล่าวอาจ
ยังไม่พอที่จะเป็นระเบียบวาระนโยบาย แต่มักมีแรงสนับสนุนจากสื่อมวลชนและกลุ่มผลประโยชน ์
ภายหลัง 
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(2) อิทธิพลของสื่อ (media influence)  สื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุ  
โทรทัศน์มีบทบาทผลักดันประเด็นเป็นระเบียบวาระนโยบาย เพราะสื่อสามารถน าข่าวสารไปถึง
ประชาชนได้ทันทีทั้งยังมีอิทธิพลต่อผู้รับสารจากรายงานและการวิเคราะห์ข่าว ดังนั้น หากมีประเด็นที่
ผู้สร้างมติมหาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์สนใจ หรือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ประเด็นก็ยิ่ง
เห็นชัดขึ้น และหากความสนใจมีเร่ือยๆ ก็อาจกลายเป็นวาระนโยบาย  
    (3) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (advances in science  
and technology) อาจถูกน าไปสร้างเป็นประเด็นใหม่ๆ หรือท าให้ประเด็นที่เป็นอยู่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เช่น การพัฒนาพันธุวิศวกรมหรือเทคโนโลยีชีวภาพท าให้เกิดประเด็นใหม่ๆ ทางด้านนโยบาย หรือ 
การพัฒนาเทคโนโลยีวัดมลพิษในน้ าและอากาศท าให้การควบคุมมลพิษเห็นชัดและส าคัญกว่าเดิม 

(4) ระดับการศึกษาและเวลาพักผ่อนของประชากร(level of  
education and leisure time in  the population)  ระยะไม่นานมานี้มีคนเข้าเรียนและจบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ประเด็นต่างๆ เพราะเมื่อคนมีการศึกษาผนวกกับอิทธิพลของ
สื่อและมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น คนจึงได้ข้อมูลการวิเคราะห์ มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองและเป็น
สมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์มากขึ้น ประเด็นบางอย่างจึงกลายเป็นระเบียบวาระได้ง่ายกว่าเดิม เช่น 
ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพในการท างานและการคุ้มครองผู้บริโภค เป็น
ต้น 

(5)  กลุ่มผลประโยชน์ (interest groups) เป็นกลุ่มที่มีผลประโยชน ์
ร่วมกันรวมตัวกันเพื่อผลักดันสภาหรือผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย ให้นโยบายด าเนิน
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มตน 

(6) เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอก 
ประเทศ (historical events domestic and foreign)  ประเด็นนโยบายหลายคร้ังเกิดจากเหตุการณ์ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจตกต่ าคร้ังใหญ่ในทศวรรษ 1930 เกิดประเด็นนโยบายหลายอย่าง ไม่
นานก็แปลงเป็นแรงผลักดันในกระบวนนโยบายและกลายเป็นนโยบายที่สมบูรณ์ที่สุด 

(7)  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและประชากร  
(changing economic and demographic conditions) ระเบียบวาระที่เกิดนั้นยังมาจากระบบเศรษฐกิจและ
ประชากร เช่น เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องก็อาจหยิบยกเอาการใช้จ่ายของ
รัฐบาลมาเป็นประเด็น เพื่อให้จ่ายน้อยลง หรือตรงกันข้ามหากเศรษฐกิจดีก็อาจเรียกร้องให้ รัฐบาล
จ่ายเงินมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงประชากรก็เช่นกัน เมื่อประชากรในชนบทอพยพสู่เมืองมากขึ้นก็มี
ประเด็นให้รัฐบาลปรับปรุงระบบคมนาคม โรงเรียนและบ้านเรือน หรือกรณีที่มีคนเกิดมาก รัฐบาลก็
ต้องตอบสนองด้านการศึกษา หรือช่วงที่มีคนเกษียณมาก ประเด็นก็เปลี่ยนเป็นเร่ืองสาธารณสุขและ
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ความมั่นคง หรือกรณีที่มีคนเชื้อสายต่างชาติเพิ่มขึ้นก็เกิดประเด็นใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาและการจ้าง
งานในรัฐที่มีคนเพิ่ม เป็นต้น 

(8)  การไม่สนใจเหตุผล (rational ignorance) นักเศรษฐศาสตร์บาง 
คนเชื่อว่าประเด็นนโยบายเกิดขึ้นเพราะการไม่สนใจเหตุผล เนื่องจากนักการเมืองคิดตลอดเวลาว่าต้อง
ได้รับเลือกตั้งกลับมาใหม่ นักการเมืองจึงชอบหยิบยกประเด็นให้สภาพิจารณา แต่นักการเมืองไม่
จ าเป็นต้องสนใจหาทางแก้ไข เนื่องจากผู้เลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่มีเวลาหรือไม่ต้องการรู้ทุกประเด็น 
หากแต่ต้องการรู้เฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของตนเอง ผู้เลือกตั้งไม่สนใจเหตุผลเร่ือง
อ่ืน เมื่อนักการเมืองหยิบประเด็นมาเสนอ ประชาชนก็พอใจและเลือกนักการเมืองคนนั้น 
   การก าหนดระเบียบวาระนโยบายเป็นกิจกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่ง เพราะ
พยายามสร้างภาพให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถหรือควรแก้ปัญหาสังคมที่ประชาชนสนใจแต่ถ้าประชาชน
ไม่สนใจตัวแสดงที่มีอ านาจก็สามารถก าหนดระเบียบวาระเองได้ ดังนั้น การระดมก าลังทางการเมือง
เพื่อผลักดันระเบียบวาระจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การผลักดันระเบียบวาระนี้เกี่ยวข้องกับหลักเหตุผลไม่มาก 
การวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลมีบทบาทส าคัญเมื่อเกิดการยอมรับปัญหาและปัญหานั้นเป็นปัญหา
สาธารณะ ในขั้นการก าหนดระเบียบวาระนโยบาย นักวิเคราะห์นโยบายจึงมีบทบาทเป็นนักการเมือง
มากกว่านักเทคนิค ท าหน้าที่เข้าใจกระบวนนโยบายและหาทางมีอิทธิพลต่อกระบวนการดังกล่าว
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ การก าหนดระเบียบวาระเป็นขั้นที่ส าคัญ เพราะเป็นขั้นตอนขั้น
แรกของการแก้ปัญหา 

1.3  การก าหนดนโยบาย 
  หลังจากระบบการเมืองยอมรับปัญหาหรือประเด็นเป็นระเบียบวาระเพื่อตัดสินใจแล้ว 
ขั้นต่อไป คือ การก าหนดนโยบาย ซึ่งหมายถึงการพัฒนากลไกเพื่อแก้ปัญหาสาธารณะ 

1.3.1  ผู้ก าหนดวาระนโยบาย 
   ในการก าหนดนโยบายได้มีการจ าแนกกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญในการ
ก าหนดวาระนโยบายออกเป็นลักษณะ 3 ทรรศนะ (James P. Lester and Joseph Stewart, Jr.,  2000, pp. 
73-74) ได้แก่ 
   ทรรศนะแรก คือ ทรรศนะชนชั้นน า (The Elitist Perspective) ซึ่งมองว่าชน
ชั้นน าที่มีอ านาจมักครอบง าการตัดสินใจ พวกนี้จึงมีแนวโน้มในการเป็นผู้ก าหนดวาระนโยบาย 
   ทรรศนะที่สอง คือ ทรรศนะพหุนิยม(The Pluralist Perspective) โดยมองว่า
กลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายเป็นพวกครอบง ากระบวนการก าหนดวาระนโยบาย โดยจะเป็นกลุ่มที่
คอยระบุปัญหา และพยายามในการกดดันให้มีการก าหนดนโยบายที่ตนชอบ 
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   ทรรศนะที่สาม คือ ทรรศนะหน่วยงานย่อยของรัฐบาลหรือสถาบันของรัฐใน
ระบบการเมือง(The Sub-government Perspective) ที่มองว่าผู้ที่ก าหนดวาระนโยบายน่าจะขึ้นอยู่กับ ตัว
แสดง 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) สมาชิกสภา  ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหา 
   2) กลุ่มข้าราชการ  
   3) กลุ่มผลประโยชน์ 
   โดยทั่วไปทั้งสามกลุ่มดังกล่าวข้างต้น จะมีบทบาทต่อการก าหนดระเบียบ
วาระนโยบายภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
   4) ผู้ที่ก าหนดนโยบาย ผู้เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายมี 4 กลุ่มใหญ่ๆ 
(Guy B Peters, n.d., pp 51-55)  ดังนี ้

   4.1)  ระบบราชการ (public bureaucracy) ระบบราชการเป็นตัวแสดง
ที่ส าคัญที่สุดและเป็นศูนย์กลางของกระบวนการก าหนดนโยบาย  ซึ่งถือเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนใน
ตัว  ระบบราชการรู้ดีว่าท าตามขั้นตอนอย่างไร สร้างโครงการและขั้นตอนอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ ปัญหาอยู่ที่ข้าราชการมักรู้ขั้นตอนดีเกินไป จึงคิดแก้ปัญหาด้วยวิสัยทัศน์แคบๆ เช่น สร้าง
สูตรเฉพาะเพื่อแก้ปัญหา และขั้นตอนหรือคู่มือปฏิบัติแบบเดียวกันหมด การเลือกทางเลือกของระบบ
ราชการจึงเป็นแบบอนุรักษ์นิยม (conservatism) โดยปัญหาที่ส าคัญระบบราชการมักเลือกทางเลือกที่
ปกป้องตัวเอง (self-protection) โดยใช้วิธีตัดสินใจแบบส่วนที่เพิ่ม (incremental) จากโครงการที่มีอยู่ 
ผลที่เกิดก็คือทางเลือกไม่ค่อยผิด แต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ อีกทั้งการเลือกดังกล่าวจะอยู่ใต้การควบคุม
ของหน่วยงานที่ท าอยู่ การอาศัยระบบราชการก าหนดนโยบายจึงเป็นหลักประกันว่า จะมีเสถียรภาพ 
แต่ไม่ก่อให้เกิดความส าเร็จในแง่การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้
อย่างแท้จริงเท่าใด 

   4.2)  กลุ่มมันสมองและรัฐมนตรีเงา (think tanks and shadow 
cabinets) กลุ่มคนเหล่านี้เป็นนักวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย ซึ่งมักมีการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มากกว่า
ระบบราชการ แต่ก็มีปัญหาตรงที่คาดหวังว่าจะได้รับค าตอบที่ดีที่สุด กลุ่มนักคิดดังกล่าวบางทีก็เป็น
กลุ่มอนุรักษ์นิยมและแก้ปัญหาโดยวิธีใช้การของเอกชน หรือบางคนสามารถแนะน าให้รัฐบาล
ด าเนินการ ค าแนะน าของกลุ่มเหล่านี้จึงมีอิทธิพลมาก เพราะไม่เพียงเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังมีส่วนได้เสีย
อีกด้วย ปัญหาที่ตามมา คือ หากกลุ่มมันสมองมีผลประโยชน์อยู่ด้วยก็ไม่พูดความจริง หรือไม่ก็แนะน า
ให้ท าผิดจนเกิดผลเสียหาย ซึ่งนับเป็นปัญหาจริยธรรมของที่ปรึกษา 

4.3) กลุ่มผลประโยชน์(interest groups) นอกจากการระบุปัญหา 
และผลักดันเป็นระเบียบวาระแล้ว กลุ่มผลประโยชน์ยังเตรียมที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วย แต่นั่นก็เป็น 
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เพียงการคาดการณ์  กระนั้นการก าหนดนโยบายก็เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยก าหนด
นโยบายกับกลุ่มผลักดัน โดยกลุ่มผลักดันมักเลือกนโยบายที่ค่อนข้างอนุรักษ์และใช้วิธีวิเคราะห์ส่วนที่
เพิ่ม ซึ่งจะไม่เปลี่ยนสภาพเดิมไปโดยสิ้นเชิง เพราะหน่วยงานและกลุ่มผลประโยชน์ต่างก็มี
ผลประโยชน์อยู่ด้วย 
    4.4)  สมาชิกสภา (congressmen) คนมักมองบทบาทของนักการเมือง
ในการก าหนดนโยบายในแง่ร้าย แต่ก็มีสมาชิกสภาไม่น้อยที่สนใจนโยบายอย่างจริงจัง ซึ่งไม่ใช่ท า
ตามที่ข้าราชการแนะน าอย่างเดียว สมาชิกสภาบางคนเป็นเหมือนกลุ่มผลประโยชน์ที่สนใจปฏิรูป
นโยบาย แต่บางคนสนใจเปลี่ยนแปลงเพียงบางส่วน บางคนสนใจใช้นโยบายเป็นเคร่ืองมือสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพและมีบทบาทระดับชาติซึ่งตรงข้ามกับบทบาทในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชน 

1.3.2  วิธีการก าหนดนโยบาย 
การก าหนดนโยบายต้องรู้เนื้อหาและสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภายใต้ 

ความคิดสร้างสรรค์ด้วย แม้บางคร้ังจะไม่สามารถรู้ข้อมูลของปัญหาอย่างเพียงพอ  หลายกรณี
หน่วยงานรัฐบาลรู้ปัญหาเพียงพอ แต่ถ้าการแก้ปัญหาไม่ประสบความส าเร็จ ก็ต้องคิดใหม่ บางคร้ังการ
ท างานประจ าและการแก้บางส่วนอาจใช้ได้กับปัญหาส่วนใหญ่ แต่ถ้าใช้ไม่ได้ หน่วยงานก็ต้องเร่ิมต้น
หาทางเลือกนโยบายใหม่ การเลือกนโยบายต้องไม่แก้บางส่วน แต่ต้องระบุทางเลือกและเลือกจาก
ทางเลือกทั้งหมด  ปัญหาและอุปสรรคในการท าความเข้าใจปัญหามีอยู่ 2 ประการ( B Guy Peters, n.d., 
p. 56) คือ 

1)  การขาดข้อมูลความจริง (lack of factual information) สถานการณ์ 
ต่างๆ หลายอย่างเกิดขึ้น โดยที่รัฐบาลยังขาดข้อมูล ตัวอย่างเช่น กรณีนโยบายป้องกันประเทศที่ข้อมูล
เป็นความลับ ฝ่ายหนึ่งจึงไม่รู้ก าบังและเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือกรณีการขาดข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ
หรือโรงงานนิวเคลียร์ ท าให้ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถประเมินโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ 
   2)  การขาดข้อมูลที่เพียงพอ (lack of adequate information) ผู้ตัดสินใจมักได้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาไม่เพียงพอ เช่น หากจะแก้ปัญหาความยากจน ก็ต้องรู้เสียก่อนว่าความยากจน
เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไมความยากจนถึงมีอยู่ตลอด แม้มีข้อมูลจ านวนมาก  แต่ก็อาจไม่มีทฤษฎี
แก้ปัญหาความยากจนซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน เมื่อเปรียบกับโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุขที่มีทฤษฎี
ที่เป็นที่รู้จักดี เช่น รู้ว่าเชื้อโรคเกิดจากอะไรและแพร่กระจายอย่างไร การตัดสินใจทั้งสองกรณีย่อม
ต่างกัน ดังนั้น การตัดสินใจก าหนดนโยบายแบ่งได้หลายแบบตามสภาพปัญหาและข้อมูล ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงประเภทการก าหนดนโยบาย 

ข้อมูล 
ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผล 

มาก น้อย 

มาก 
นโยบายแบบประจ า 

(routine policy) 
นโยบายแบบมีเงื่อนไข 

(conditional policy) 

น้อย 
นโยบายแบบช่างฝีมือ 

(craftsman policy) 
นโยบายแบบคิดสร้างสรรค์

(creative policy) 
ท่ีมา : Guy B. Peters, American public policy: Promise and performance, 2nd ed. (New 
Jersey: Chatham House Publisher, 1986) p. 56. 

จากตารางที่ 1 แสดงถึงประเภทการก าหนดนโยบายที่เป็นไปได้ โดยดูจากความรู้ 
เกี่ยวกับสาเหตุและผล และข้อมูลความจริง การก าหนดนโยบายสามารถจ าแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
(Guy B. Peters, n.d., pp 56-58) 
  1) นโยบายแบบประจ า (routine policy) เป็นประเภทที่ง่ายที่สุด การก าหนดนโยบายมี
ข้อมูลเพียงพอและมีทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุและผลเป็นที่ยอมรับกัน ต้องการเพียงการปรับแก้นโยบายที่มี
อยู่อย่างสม่ าเสมอ และการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ก าหนดโดยการวิเคราะห์ส่วนที่เพิ่ม อย่างไรก็ดี 
นโยบายอาจเปลี่ยนหากว่าทฤษฎีเปลี่ยนหรือกลไกการให้เงินอุดหนุนระบบดังกล่าวเปลี่ยน  เช่น 
นโยบายความมั่นคงทางสังคม 
  2) นโยบายแบบคิดสร้างสรรค์ (creative policy) เป็นนโยบายที่ตรงกันข้ามกับนโยบาย
ประจ า เพราะมีข้อมูลและความรู้น้อย ตัวอย่าง นโยบายวิจัยและพัฒนาของรัฐบาลหรือบริการทางสังคม  
เช่น การให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ ซึ่งต้องคิดสร้างสรรค์และเอาใจใส่ต่อบุคคลเพื่อก าหนดวิธีการ
ท างานและบริหารหน่วยงาน 

3) นโยบายแบบมีเงื่อนไข (conditional policy) เป็นกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอ แต่เข้าใจ 
กระบวนการสาเหตุและผล ยังไม่เพียงพอ ในสถานการณ์เช่นนี้จึงต้องก าหนดนโยบายแบบมีเงื่อนไข 
ซึ่งเปลี่ยนไปตามตัวชี้วัด การเปลี่ยนนี้บางทีเกิดจากการทบทวนนโยบายที่มีอยู่ เช่น นโยบายเศรษฐกิจ 
เมื่อตัวชี้วัดเปลี่ยนแปลง เช่น อัตราการว่างงาน ความเจริญเติบโต และเงินเฟ้อ แม้ผู้ก าหนดนโยบายไม่รู้
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องมีนโยบายออกมาเพื่อแก้ปัญหาหรืออย่างน้อยก็เพื่อป้องกันเสียงด่า
รัฐบาล และไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย 

4) นโยบายแบบช่างฝีมือ (craftsman policy) เป็นนโยบายที่รู้สาเหตุและผลของ 
ปัญหา แต่ขาดข้อมูล เช่น นโยบายป้องกันประเทศ รัฐบาลรู้ดีว่าจะตอบโต้การคุกคามอย่างไร และท า 
สงครามอย่างไร แต่ก็มักได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเจตนาและศักยภาพของฝ่ายศัตรูจ ากัดหรือไม่ก็ถูกบิดเบือน 
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ข้อมูล การก าหนดนโยบายประเภทนี้จึงต้องสร้างนโยบายที่เป็นไปได้ออกมาจ านวนมากและหาวิธี
ประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิด หรืออีกนัยหนึ่ง การก าหนดนโยบายดังกล่าวอาจอาศัยหลัก
ความเป็นไปได้ทางสถิติ แทนที่จะยึดแนวทางใดแนวทางหนึ่งอย่างเดียว 

1.4.  การออกแบบนโยบาย 
การก าหนดนโยบายต้องมีการออกแบบนโยบาย หากไม่มีการออกแบบนโยบาย จะ 

ท าโดยคิดและรู้เองหรือเทียบเคียงกับนโยบายที่มีอยู่ไม่ได้ จะท าให้การก าหนดนโยบายไม่แน่นอนท า
ให้เข้าใจผิด เสียงบประมาณ เสียเวลา  การก าหนดนโยบายที่จะท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จึงต้องมี
การออกแบบให้แน่นอน การออกแบบนโยบายมีประเด็นที่จะต้องท าให้เกิดความชัดเจน 4 ประการ 
ดังต่อไปนี้(Stuart  S. Nagel, 1994, p. 107) 

1) ปัญหา จุดมุ่งหมายและผลผลิต (problems, goals, and outputs) เป็นการเขยีนออกมา 
ว่าผลผลิตของนโยบายที่เป็นทางการนั้นผู้ตัดสินใจต้องการบรรลุอะไร โดยปัญหาที่พบ คือ นโยบายที่
เขียนมักมีจุดมุ่งหมายหลายอย่างมากเกินไป ทั้งที่เขียนบอกไว้โดยตรง และแสดงไว้โดยนัย ทั้งยังมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและตามการรับรู้  ซึ่งเมื่อน าไปปฏิบัติก็เกิดการตีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ 
การออกแบบที่ดีจึงต้องอธิบายได้ว่าจุดมุ่งหมายกับผลผลิตของนโยบายแตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างเช่น
โครงการสร้างเขื่อน ผลผลิตของโครงการ คือ เขื่อน  ส่วนจุดมุ่งหมาย คือ ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

2) ประชากรเป้าหมาย (target population) พฤติกรรมของประชากรเป้าหมายมีผลต่อ 
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายเป็นอย่างมาก ประชากรเป้าหมายจึงเป็นตัวก าหนดการออกแบบ
นโยบาย เช่น การออกแบบนโยบายยับยั้งการติดยาหรือปัญหาทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่โรค
เอดส์ การเลือกเคร่ืองมือนโยบายต้องต่างกันไปตามลักษณะของประชากรเป้าหมาย เช่น คนที่มี
การศึกษา ฐานะร่ ารวย และสุขภาพดี อาจมีข้อมูลและด าเนินการได้เลย แต่ถ้าเป็นคนไม่มีการศึกษา 
ฐานะหรือสุขภาพไม่มี ก็ต้องมีโครงการเสริม เช่น การรักษาสุขภาพหรือหางานให้ท า และหาข้อมูล
เพิ่มเติม การออกแบบนโยบายโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย จึงต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมใน
นโยบาย 

3) กฎเกณฑ์ของนโยบาย (policy  rules) หมายถึงการแจ้งให้ประชากรเป้าหมายและ 
ตัวแทนทราบว่าอะไรที่ต้องท า ท าเมื่อไรและท าอย่างไร กฎเกณฑ์ของนโยบาย จึงเป็นตัวควบคุม
ระยะเวลาการปฏิบัติ การท าตามและการป้อนข้อมูลย้อนเกี่ยวกับความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 
รวมไปถึงกฎเกณฑ์การปฏิบัติและการประเมินผลในกรณีเร่งด่วน เช่น กรณีที่เกิดวิกฤตซึ่งมีโครงสร้าง
การมีส่วนร่วมที่ต่างไปจากปกติ 
  4) เคร่ืองมือของนโยบาย (tools) หมายถึงการเลือกใช้เคร่ืองมือเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งมีฐาน
คติว่าอาศัยคน จึงต้องจูงใจคนให้เข้าร่วม ดังนั้น เคร่ืองมือนโยบายจึงสัมพันธ์กับประเภทของคนที่จะ
เข้าร่วม โดยเฉพาะประชากรเป้าหมาย มิติที่พิจารณาจึงมีหลายด้าน เช่น อ านาจหน้าที่ สิ่งจูงใจ การ
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สร้างสมรรถนะให้กับประชากรเป้าหมาย สัญลักษณ์และสิ่งหนุนน าอย่างอ่ืน รวมทั้งการเรียนรู้และการ
ออกแบบนโยบายกรณีที่ไม่มีประชาชน เป็นต้น 

2.  การบริหารนโยบายกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ แม้จะได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นจ านวนมาก แต่ 

นักวิชาการต่างๆเหล่านั้น ก็มีความเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น Y. Dror ให้
ความหมายว่าหมายถึง การบริหารนโยบาย (Y. Dror., 1968)  Charles Jones ให้ความเห็นว่า เป็นการน า
นโยบายไปประยุกต์ปฏิบัติ (Charles O. Jones, 1970, p. 139)  ส่วน Bertram Gross เห็นว่า หมายถึง การ
พัฒนาแผนงาน (Bertram Gross, 1966)  ในขณะที่ Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn  เห็นว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มทั้งในระบบราชการและเอกชน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบาย (Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn., 1975, p.  
447)  ส่วน Robert L. Lineberry เห็นว่า หมายถึง การบริหารนโยบาย(Robert L. Lineberry, 1977, p. 17) 
โดยที่ Walter Williams ได้อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องวิเคราะห์ความชัดเจน 
ความจ าเพาะเจาะจง ความสมเหตุสมผลของนโยบายให้ถ่องแท้ พร้อมทั้งพิจารณาความพร้อมเร่ือง
บุคลากร องค์การ และการจัดการทั่วไป ตลอดจนรูปแบบการบริหารงาน ปัจจัยที่เอ้ืออ านวย การ
จัดระบบข้อมูล การป้อนกลับข้อมูลและการประเมินผล เป็นต้น (Walter Williams, 1975, pp. 531-567)  

ดังนั้นสรุปได้ว่า  การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหารนโยบายที่ครอบคลุม 
ถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มคน สมรรถนะและความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อมและปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ
นโยบาย (จุมพล หนิมพานิช, 2549, หน้า 140)  

การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy  Implementation) จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนนโยบาย (policy process) โดยเฉพาะท าให้กระบวน
นโยบายด าเนินไปอย่างสมบูรณ์และครบวงจร ไม่หยุดชะงัก  และการที่นโยบายต่างๆสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติให้ส าเร็จได้ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้นโยบายนั้นๆ  นอกจากนั้น หากการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกอยู่แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติ  (กุลธน  ธนาพงศธร, 2541, หน้า 189) 

2.1  กระบวนการและกลไกในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  โดยทั่วไปแล้วกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีอยู่ 2 ระดับ คือระดับมห

ภาค และระดับจุลภาค โดยระดับมหภาคจะขอสรุปพอสังเขป ดังนี้ คือ ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการแปลงนโยบายออกเป็นแผน(Plan) แผนงาน (Program) และโครงการ
(Project) และขั้นตอนที่สองเป็นการด าเนินงาน (วรเดช จันทรศร, 2538, หน้า 214) 
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  ส าหรับกระบวนการน านโยบายปฏิบัติในระดับจุลภาคนั้น ถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่
แท้จริงของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  เป็นเร่ืองที่นโยบายจากส่วนกลางน ามาปฏิบัติภายใต้
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น และแต่ละท้องถิ่นจะยอมรับนโยบายจากส่วนกลางเข้ามาเป็นนโยบาย
ของตนมากน้อยแค่ใหน(วรเดช จันทรศร, 2538, หน้า 217) 

  กระบวนการขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับจุลภาค นั้น มี 3 
ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นระดมพลัง (Mobilization)  ขั้นปฏิบัติ (Deliverer Implementation) และขั้นสุดท้าย 
คือ ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง 

  ขั้นตอนแรกขั้นระดมพลัง (Mobilization) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท้องถิ่น 
จะด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ การพิจารณารับนโยบายและการแสวงหาการสนับสนุน ซึ่งจาก
การศึกษาของ Carl E. Van Horn พบว่า การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจะส าเร็จได้ ต้องได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่น (Carl E. Van Horn, 1979, pp. 17-18) ดังนั้น 
ถ้าประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ ในท้องถิ่นไม่สนับสนุน การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในรูปของ 
แผนงาน/โครงการอาจท าได้ไม่ง่ายนัก  ซึ่งโดยทั่วไปการสนับสนุนนโยบายในรูปของแผนงาน /
โครงการ บางคร้ังอาจสนับสนุนในรูปของวิชาการ เทคนิค ตลอดจนด้านการบริหารจัดการจาก
ประชาชน จากผู้น าชุมชน จากองค์กรชุมชน/ท้องถิ่น 

ขั้นท่ีสองขั้นปฏิบัติ (Deliverer Implementation) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน 
การปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานในท้องถิ่นเอง
ต้องแสวงหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติให้เข้ากับแผนงานและโครงการน้ันๆ 

ขั้นท่ีสามขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่อง  เป็นขั้นที่ 
ผู้บริหารระดับท้องถิ่นต้องเป็นผู้น าในการชักจูงให้ผู้ปฏิบัติเห็นความส าคัญของนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
และตัวผู้ปฏิบัติในระดับท้องถิ่นก็จะต้องพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามนโยบาย นั้นๆ ให้เสมือนหนึ่ง
เป็นภารกิจประจ าวัน  
  2.2  การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)  

  Jeffrey L. Pressman และ Aaron Wildavsky ได้นิยามการน านโยบายไป
ปฏิบัติว่า หมายถึง ระดับการเกิดขึ้นของผลนโยบายที่คาดคะเนไว้ และเป็นกระบวนการของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กับการปฏิบัติทั้งหลายที่มุ่งไปสู่การกระท าให้บรรลุผล 
ความสามารถที่จะจัดการ และประสานสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังในลักษณะที่เป็นลูกโซ่เชิงสาเหตุและ
ผลเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา (Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, 1973)  ต่อมาในปี 
1975  Donald S.Van Meter และ Carl E. Van Hornได้ให้ค านิยามว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ
หมายความถึงการด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งที่จะ
ก่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจด าเนินนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านั้น
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แล้ว (Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, 1975, p.447) นักวิชาการที่มองการน านโยบายไป
ปฏิบัติแตกต่างจากที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ Eugene Bardach ได้ให้ค านิยามว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ 
คือกระบวนการของกลยุทธ์ เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่ง
การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งเป้าหมายนี้อาจสอดคล้องหรือไปกันได้หรือไปกันไม่ได้กับเป้าหมาย
ตามอาณัติ (mandate) ของนโยบาย(Eugene Bardach, 1980, p. 9) ในขณะที่ Pual A. Sabatier และ
Daniel A. Mazmanian ให้ค านิยามว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การน านโยบายพื้นฐานทั่วไป 
กฎหมาย ค าสั่งของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือค าพิพากษาของศาลไปด าเนินการให้บรรลุผล  (Pual 
A. Sabatier and Daniel A.Mazmanian, 1980, pp. 538-560)   ปี 1981 Susan Barrett และ Colin Fudge 
นิยามความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติ แตกต่างจากนักวิชาการที่กล่าวมาโดยเห็นว่า การน านโยบาย
ไปปฏิบัติจะพิจารณาเฉพาะการผลักดันให้นโยบายบังเกิดผลด้านเดียวคงไม่ได้ การพิจารณาความหมาย
ของการน านโยบายไปปฏิบัติควรรวมถึง การสังเกตปรากฏการณ์เป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เพื่อแสวงหาค าอธิบายว่าปรากฏการณ์หรือการกระท านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีอะไร
เกิดขึ้นบ้าง เพราะเหตุใด จุดสนใจของการมองในแนวทางนี้จึงอยู่ที่การกระท าของกลุ่มของบุคคล และ
ผู้มีหน้าที่ก าหนดพฤติกรรมของการกระท านั้น การน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะนี้จะเป็นการ
พิจารณาขั้นตอนของการตอบสนองต่อข้อผูกพันตามอุดมการณ์ของนโยบายต่อการกดดันจาก
สภาพแวดล้อม และต่อแรงกดดันจากหน่วยงานหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่พยายามจะเข้ามามี
อิทธิพล หรือควบคุมการกระท านั้น (Susan Barrett and Colin Fudge, 1981, pp. 12-13) ส าหรับ E.S. 
Quade  มองการน านโยบายไปปฏิบัติแตกต่างจากนักวิชาการคนอ่ืนเล็กน้อยคือ มองการน านโยบายไป
ปฏิบัติในลักษณะของกระบวนการ เปลี่ยนไปตามแผน โดยให้ค านิยามว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ 
หมายถึง กระบวนการจัดการกับแบบแผนงาน เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามอาณัติของนโยบายเพื่อ
เคารพต่อข้อก าหนดที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ตัดสินใจไปก่อนแล้ว การน านโยบายไปปฏิบัติจะเร่ิมขึ้น
ภายหลังที่ตัดสินใจยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเร่ืองนั้น ๆ ไปแล้ว (E.S. Quade, 1982, p. 305) ปี ค.ศ.1985 
Ernest R. Alexander เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การน าชุดการปฏิบัติซึ่งเป็นแผนการท างานที่
มุ่งส่งผลไปยังผู้ที่ตั้งใจจะได้รับประโยชน์จากนโยบายเป็นการเฉพาะ และเป็นการปฏิบัติในภาคสนาม 
(Ernest R. Alexander, 1985, p. 413) การให้ความหมายนี้สาระไม่ต่างจากไปจากความเห็นของ
นักวิชาการข้างต้น 

  ส าหรับผลงานด้านการน านโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการไทย ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ ได้สรุปความเห็นของนักวิชาส่วนใหญ่มักเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ
ในประเด็นที่ส าคัญ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ กล่าวคือ มี
ความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วคร้ังชั่วคราว แล้ว
เลือนหายไปไม่ใช่กิจกรรมที่ขยักขย่อน แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้งแต่ละขั้นตอนมี
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ความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นที่สอง การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย(ศุภชัย ยาวประภาษ, 2533, หน้า 90)  สมพร เฟื่องจันทร์ สรุปว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มีผลต่อเนื่อง กิจกรรมที่มีการก าหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าว่าเรา
ต้องการผลสุดท้ายเป็นเช่นไร (สมพร เพื่องจันทร์, 2539, หน้า 150)  วรเดช จันทรศร  กล่าวว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นเร่ืองการศึกษาว่าองค์การที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากร
ทางการบริหารตลอดจนกลไกที่ส าคัญทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แต่ไหน 
เพียงใดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองของความสามารถที่
จะผลักดันให้การท างานของกลไกทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้  (วรเดช จันทร
ศร, 2540, หน้า 3) 
  จากการศึกษาทัศนะของนักวิชาการที่กล่าวข้างต้น พอสรุปค านิยามได้ว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการและประสานกิจกรรมโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการด าเนินนโยบายขององค์การที่ได้ก าหนดไว้
มิได้มีความส าคัญในเชิงวิชาการ   
  จากนิยามของการน านโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการดังกล่าว ข้างต้นนั้น  จะเห็นได้
ว่า เคร่ืองมือที่ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ องค์การ (organization)  ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาครัฐ หรือ องค์การภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีอิทธิพลและความ 
ส าคัญอย่างมากต่อผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  โดยเฉพาะในระดับจุลภาค ซึ่งต้องอาศัย
องค์การต่างๆในระดับล่าง เป็นผู้บริหาร จัดการให้การด าเนินงานตามนโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่
แท้จริงของนโยบายการน านโยบายไปปฏิบัติ ให้เกิดผลส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยตัวแบบทางวิชาการ ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้เห็นถึงความแตกต่างของจุดเน้นที่หลากหลาย 
ในแต่ละตัวแบบ แต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจในเชิงทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 
  ส าหรับตัวแบบในการน านโยบายไปปฏิบัติ มีการจ าแนกจากนักวิชาการเป็นจ านวน
มาก โดย ผู้เขียนจะน าเสนอเฉพาะองค์ประกอบย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การที่ระบุไว้ในแต่ละตัว
แบบ ที่มีความส าคัญกับงานวิจัยที่ท าการศึกษาครั้งน้ี  ดังต่อไปนี้ 
   1) สมรรถนะองค์การ  เป็นองค์ประกอบย่อยที่ระบุในตัวแบบการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ของนักวิชาการหลายท่าน  โดยที่  Carl E. Van Horn และ Donald S. Van Meter (Carl E. Van 
Horn & Donald S. Van Meter, 1976)  ได้น าเสนอว่า ลักษณะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ มี 2 
ลักษณะ คือ โครงสร้างอย่างเป็นทางการ และโครงสร้างอย่างไม่เป็นทางการ ของบุคลากร ในองค์การ 
โดยทั้งคู่ได้เสนอลักษณะของหน่วยงานที่มีผลต่อสมรรถนะของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ 
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ปริมาณและความสามารถของบุคลากร  แรงสนับสนุนจากผู้บริหาร นักการเมือง ความสามารถในการ
ยืนหยัดของหน่วยงาน การมีเครือข่ายการสื่อสารที่เป็นอิสระ   และการเชื่อมโยงการปฏิบัติอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติ  ขณะที่ C. Hood ได้ระบุไว้ในตัวแบบการบริหารที่สมบูรณ์แบบ (The Model of Perfect 
Administration) ว่า ต้องมีการประสานงานและมีข่าวสารข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงานทางการ
บริหารต่างๆที่สมบูรณ์ การมีทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการที่ไม่จ ากัด  และการมีสายบังคับบัญชาเดียว  
(C. Hood, 1976, pp. 6-8)  ด้าน Walter Williams ได้ให้ความสนใจสมรรถนะองค์การในประเด็น
โครงสร้างที่เหมาะสม บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ  
(Walter Williams, 1975,  p. 555)   ซึ่งประเด็นดังกล่าวคล้ายกับตัวแบบทางด้านการจัดการ ของ วรเดช 
จันทรศร  ซึ่งให้ความส าคัญเพิ่มเติมในประเด็น องค์การต้องมีการวางแผนและเตรียมการ และมีความ
พร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และเครื่องมือ เคร่ืองใช้  และงบประมาณ  (วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 
133-134)  ในขณะที่ตัวแบบพันธมิตร (Implementation as Coalition) ของ Paul Sabatier ให้ความส าคัญ
กับการเป็นพันธมิตรที่เกื้อกูล สนับสนุนกันระหว่างตัวแทนจากองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการ
แสวงหาเป้าหมายร่วมกัน (Paul Sabatier, 1986, pp. 21-28) 
   2) ประสิทธิภาพการวางแผนและการควบคุม   เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่ง วรเดช จันทรศร ได้ให้ความส าคัญไว้ในตัวแบบที่ยึดหลัก
เหตุผล ว่าโยบายที่จะประสบผลส าเร็จได้ ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และภารกิจที่ชัดเจน มีการ
มอบหมายงาน และก าหนดมาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยงานย่อยต่างๆ มีระบบวัดผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนระบบให้คุณให้โทษ (วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 130)  โดยที่ตัวแบบการบริหารที่สมบูรณ์ 
(The Model of Perfect Administration) ของ C. Hood (C. Hood, 1976, pp. 6-8) และ ตัวแบบการจัดการ
(The Model of Policy Management) ของ Paul Sabatier and Mazmanian (Paul Sabatier and D. 
Mazmanian, 1986, pp. 481-504)  ก็ให้ความส าคัญในประเด็นวัตถุประสงค์เป้าหมายต้องชัดเจนเช่นกัน 
โดย C. Hood  เสนอให้มีการยอมรับกันทางการเมืองในการติดตามประเมินผล ด้วย 

3.  การบริหารจัดการนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
  หมู่บ้านจัดการสุขภาพ มีการด าเนินการพัฒนาเป็นระยะๆ โดยไปดูที่กระบวนการ 
พัฒนาของหมู่บ้าน ว่า “หมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการพัฒนา และมี มีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชน จนสามารถดูแล จัดการสุขภาพได้ด้วยชุมชนเอง” ซึ่งเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านจัดการสุขภาพ” 
โดยมีขั้นตอนการบริหารจัดการ (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2551, หน้า 25-33) ดังนี้  
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  ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจ กลไกหลักและการประเมินสถานการณ์ 
  การส ารวจกลไกหลักและการประเมินสถานการณ์การด าเนินงานด้านสุขภาพของ 
หมู่บ้านทีผ่านมา เร่ิมต้นด้วยการส ารวจและวิเคราะห์หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองก่อนว่า มีกลไกหลักใน
การก่อรูป “ระบบสุขภาพภาคประชาชน” หรือไม่  โดยใช้เคร่ืองมือในการส ารวจที่มีอยู่ คือแบบ
ประเมินตนเองเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ แล้วสรุปข้อมูลที่
ได้จากการส ารวจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องน าเสนอในเวทีเรียนรู้ชุมชน  กลไก ที่ว่าคือ  
  1) มี องค์การ  ที่เป็นแกนน า หรือเป็น ก าลังหลัก ในการพัฒนาสุขภาพ ในที่นี้ คือ 
อาสาสมัครสาธารณสุข และนอกจากนี้ ยังมี ชมรมสร้างสุขภาพ กลุ่มแกนน า องค์กรภาคี เครือข่าย 
อ่ืนๆ รวมทั้ง คนเก่ง คนดี ในหมู่บ้านที่พร้อม จะมาร่วมกันท างานสุขภาพอีกหรือไม่ มากน้อยแค่ใหน 
  2) มี กองทุน หรือไม่ มากน้อยแค่ไหน กองทุน ในที่นี้หมายถึง กองทุนที่ชาวบ้าน
ระดมกันเอง เกิดเป็นกองทุนต่างๆ และกองทุนที่ภาครัฐสมทบมาให้ เช่น กองทุนหมู่บ้านเอสเอ็มแอล 
กองทุนสุขภาพระดับต าบล ฯลฯ เป็นต้น (กองทุนนี้ รวมถึงกองทุนต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ทั้งที่เกี่ยว
และไม่เกี่ยวกับสุขภาพ) 
  3) มีการน าองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เช่น น า
ประสบการณ์การจัดการเหมืองฝาย มาบริหารจัดการ คน ทุน เพื่อการพัฒนาชุมชน หรือใช้ภูมิปัญญาใน
เร่ืองสมุนไพร ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี มาใช้เป็นสิ่งหล่อหลอม และดึงดูดใจ ให้คนไหนหมู่บ้าน
มารวมกลุ่ม ท ากิจกรรม เป็นต้น 
  ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในตอนนี้จะช่วยให้การจัดท าแผนชุมชนและแผนสุขภาพเพื่อ
แก้ปัญหา และพัฒนาฯตรงจุด 
  ขั้นตอนท่ี 2 สร้างเวทีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  เป็นขั้นตอนการน ากลไกทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กร ทุน และความรู้ มาก่อรูปให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สานกลไกทั้ง 3 ให้เกิดคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม โดยร่วมระดมความคิดใน
ประเด็นต่างๆ ของหมู่บ้าน ดังนี ้
  1) กลุ่มองค์กร ภาคี/เครือข่าย มาท าประชาคม คุยกันถึงเร่ืองสภาพความเป็นอยู่ของคน
ในหมู่บ้าน ทุกแง่ ทุกมุม ทุกด้าน  ขั้นตอนนี้ ถือว่าเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์หมู่บ้าน/ชุมชน โดยคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เอง 
  2) ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา โดยวิเคราะห์ให้ลึกถึงสาเหตุ
ปัญหานั้นๆ ด้วย ร่วมกันจดบันทึก แตกประเด็น ของเร่ืองที่พูดคุย เพื่อน าสู่กระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนในแต่ละเร่ือง  
  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนนี้ คือ ได้ปัญหาและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นจริงของชุมชน 
ซึ่งจะท าให้การจัดท าแผนได้ละละเอียดและครอบคลุมทุกปัญหา 
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  ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการท าแผนชุมชน ด้วยการ 
  1) ร่วมกันวางแผนแก้ไขหรือพัฒนาหมู่บ้านจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 ให้ได้
แผนชุมชน 
  2) กลุ่มองค์กร ภาคี/เครือข่าย แกนน าชุมชน น าแผนชุมชนที่ได้ประกาศให้ประชาชน
ทั้งหมู่บ้าน ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการท าแผน โดยอาจใช้วิธีประชุมชาวบ้าน หรือจัดเวที
กลางบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส รับรู้ ได้เสนอ โต้แย้ง และประชาพิจารณ์แผน ด้วย 
  3) แผนชุมชนนี้ ควรออกมาในลักษณะเป็นแผนรวมทุกเร่ือง ซึ่งเรียกว่า แผนชีวิต หรือ 
แผนแม่บทชุมชน และมีแผนสุขภาพ เป็นแผนหน่ึงในนั้น 
  4) แผนสุขภาพควรประกอบด้วย 2 ด้าน ใหญ่ คือ ด้านสร้างสุขภาพ และ ด้านซ่อม
สุขภาพ ซึ่งทั้งสองแผน จะมีกิจกรรมอะไรบ้างขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชน 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน  
  ขั้นตอนท่ี 4 ปฏิบัติการตามแผน 
  การปฏิบัติตามแผนสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเวทีกลางบ้าน 
เลือกกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมก าหนดว่า 

- กิจกรรมใดควรท าก่อน ท าหลัง น ามาจัดล าดับ 
- กิจกรรมใด ท าโดยชุมชนเองทั้งหมด 
- กิจกรรมใด ต้องร่วมงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน 
- กิจกรรมใด ต้องเสนอให้หน่วยงานอ่ืนหรือองค์กรอ่ืนท า 
จากนั้นจึงปฏิบัติตามแผน และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากขั้นตอนนี้ คือ เป็นการยืนยัน 

ผลการวิเคราะห์แผนอันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ชุมชนหวังไว้ 
  ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล 
  การประเมินผล โดยชุมชนมาร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพที่
ชุมชนก าหนดไว้ ว่า การด าเนินงานมีความก้าวหน้า หรือไม่ หรือเกิดความส าเร็จของกิจกรรมมากน้อย
เพียงใด โดยอาจประเมิน ระหว่างการด าเนินงาน หรือเมื่อสิ้นภารกิจ ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ กิจกรรมของ
แผนสุขภาพ ที่ด าเนินการ จุดประสงค์การประเมินเพื่อพัฒนายกระดับการพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งได้
ข้อมูลในการจัดท าแผน ในปีต่อไป โดยอาจใช้เวทีประชาคม เวทีถอดบทเรียน หรือใช้แบบการประเมิน
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนนี้ คือ 

1) หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพหรือไม่ 
2) มีภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 
3) ประชาชน มีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
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แนวคิดองค์กรชุมชน 
 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปัญหาทั้งเชิงองค์รวมและภาพรวมมากมาย ทั้งทางด้าน “เศรษฐกิจ” 
“การเมือง” และ “สังคม” กอรปกับปัญหาต่างๆถูกแยกส่วนจากกัน แม้ว่าโดย “ชีวิตองค์รวมของเรา” 
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด เพราะต่างเป็นเหตูเป็นปัจจัยต่อกันและกัน ทั้งในการก่อ
ปัญหา และแก้ปัญหาที่สร้างทั้งทุกข์และสุขให้กับคนใน “ชุมชน” ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว คือ “พัฒนาชุมชน” ให้เข้มแข็ง ช่วยตัวเอง ดูแลตนเอง เมื่อเกิดปัญหา ด้วยการบริหารจัดการที่
ถูกต้อง (อรัญ จิตตะเสโน และคณะ, ม.ป.ป.) 

1.  ความหมายของชุมชน 
ประเวศ วะสี (2541) ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งมี 

วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความพยายามท าอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
กระท า ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารด้วย 

กาญจนา  แก้วเทพ  (2538) กล่าวถึง ชุมชน ว่าหมายถึง กลุ่มคนอาศัยในอาณาบริเวณ 
เดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพที่คล้ายคลึงกัน มีลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกัน มี 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมู่บ้านและสูง
กว่าหมู่บ้าน และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการด ารงรักษา
คุณค่า และมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย  
 2.  ความหมายขององค์กรชุมชน 
  องค์กรชุมชน  (Community Base Organization: CBO)  เป็นองค์กรระดับรากหญ้าที่ท า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ส่วนใหญ่องค์กรประเภทนี้ด าเนินการโดยชาวบ้าน มุ่งเน้นเร่ือง
ความเข้มแข็งของชุมชน  กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
หลากหลาย  ตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ  ได้แก่  การจัดการสิ่งแวดล้อม  การพัฒนา
อาชีพ  เงินทุน  การพัฒนาเด็กและเยาวชน  การพัฒนาสตรี  การเกษตร  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
เป็นต้น  (ศุภวัลย์ พลายน้อย, 2545)  ได้มีผู้ให้ความหมายและอธิบายถึงลักษณะขององค์กรชุมชนในหลาย
ความหมายไม่ว่าจะเป็น กลุ่มในงานพัฒนาชุมชน องค์กรชาวบ้าน องค์กรประชาชน องค์กรชุมชน ส่วน
ใหญ่ให้ความหมาย ไว้คล้ายคลึงกัน  ดังนี ้

ปาริชาต ิ วลัยเสถียร (2543) ให้ความหมายเกี่ยวกับกลุ่มว่า เป็นการรวมพลังของคน 
จ านวนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่หรือร่วมกันกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  (หรือหลายสิ่ง) เพื่อให้
ได้รับประโยชน์ตามที่ตน (และกลุ่มของตน) ปรารถนา การรวม (หรือร่วม) พลังนี้อาจมองได้ 2 นัยคือ 
รวมพลังเพื่อต่อรองเรียกร้อง ขอรับความช่วยเหลือจากภายนอก และรวมพลังเพื่อด าเนินการด้วยตนเอง
ให้มากที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาของตน 
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ประเวศ  วะสี  (2535) ได้ให้ความหมาย องค์กรชุมชนไว้ว่า องค์กรที่เกิดขึ้นโดย 
กระบวนการที่คนในชุมชนมาประชุม ปรึกษาหารือกันซ้ าแล้วซ้ าอีก จนปรากฏตัวผู้น าธรรมชาติขึ้น มี
การจัดองค์กร มีการวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัยปัญหา พิจารณาทางเลือก ตัดสินใจทางเลือกที่ถูกต้อง 
หรือหมายถึง การรวมตัวของคนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน อาจเป็นหมู่บ้านเดียวกัน หรือต่างพื้นที่ก็ได้ สมาชิก
มีการสื่อสารกัน เอ้ืออาทรต่อกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการ
จัดการ 

บัวพันธ์  พรหมพักพิง  (2535) กล่าวว่า องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มกิจกรรมใน 
ชุมชนองค์กรชุมชนได้รับการตีความว่า เป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น การตีความองค์กรชุมชน นั้นจะมุ่งในลักษณะของกิจกรรมและพื้นที่
ด าเนินกิจกรรมหรืออาจแบ่งเป็น 2 ประเภทตามการเกิดขององค์กร คือ องค์กรที่รัฐจัดตั้งเรียกว่า 
องค์การแบบทางการ หากองค์กรที่ชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเองเรียกว่า องค์กรไม่เป็นทางการ    

กาญจนา  แก้วเทพ  (2538) ให้ความหมายว่า องค์กรชุมชนหมายถึง การจัดระบบ 
รูปแบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อด าเนินภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วง องค์กรชุมชนมีลักษณะเป็น 
สถาบันที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อท าหน้าที่สืบทอดชีวิตของชุมชนทั้งด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม มาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ 

สมพันธ์  เตชะอธิก และคณะ  (2540) ให้ความหมายองค์กรชุมชนว่า เป็นการรวมตัว 
ของชาวบ้านต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไปหรือต้องการมีความสัมพันธ์โดยอาจอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือต่าง 
หมู่บ้านก็ได ้ไม่จ ากัดพื้นที่ แต่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีผู้น า มีกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันเช่น กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ธนาคารข้าว กลุ่มปศุสัตว์ ฯลฯ เพื่อสนองตอบความต้องการของตนเองและชุมชน เมื่อพิจารณา
ความหมายขององค์กรชุมชนโดยทั่วไปแล้วองค์กรชุมชน  หมายถึงกลุ่มของคน และครอบครัวใน
ชุมชนที่มีจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ความเชื่อ ความรู้สึกเป็นเจ้าของมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน  และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่ประสบอยู่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของกลุ่มและชุมชน   
  กล่าวโดยสรุป  องค์กรชุมชน  คือ  กลุ่มชาวบ้านตั้งแต่  2  คนขึ้นไป มารวมตัวกันทั้งเกิด
จากการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนเอง หรือการรวมกลุ่มที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดตั้งจากรัฐให้
ตั้งในชุมชน มีวัตถุประสงค์เดียวกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน อาจอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเดียวกัน หรือต่างหมู่บ้าน 
ต่างชุมชนก็ได้ แต่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีผู้น าและกิจกรรมพัฒนาร่วมกัน เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของตนเองและชุมชน โดยองค์กรชุมชนควรมีความสามารถในการบริหาร 4 ประการ คือ (1) ความสามารถ
ในการจัดการงานขององค์กรร่วมกัน (2) ความสามารถร่วมคิดร่วมท ากับองค์กรอ่ืนเพื่อพัฒนา (3) 
ความสามารถในการร่วมมือกับองค์กรประชาชนท ากิจกรรมการพัฒนาแบบองค์รวม  (4)  ความสามารถในการ
ปรับตัว  และริเร่ิมงานใหม่ 
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3.  แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง 
  3.1  องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง  องค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาเสริมชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยเน้นชุมชนเป็นตัวตั้ง  คือ 

   3.1.1  ภูมิปัญญาและความรู้ที่สืบสานและประยุกต์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง  
จาก ภายนอก 
   3.1.2  องค์กรชุมชน กลุ่มผู้น าที่มีคุณธรรมและภูมิปัญญารวมถึงการจัดตั้งกลุ่มและจัดระเบียบ
ชุมชน 
   3.1.3  เวทีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เท่าทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงและการบุกรุกจากภายนอก 
  3.2  คุณสมบัติของชุมชนเข้มแข็ง  คุณสมบัติขององค์กรชุมชนที่จะท าให้เกิดพลังหรือ
อ านาจประกอบด้วย 
  3.2.1  องค์กรจะต้องมีการรวมกลุ่มภายใต้มิติการมีน้ าใจ (Spiritual Dimension) เพื่อท างาน
ร่วมกัน 
      3.2.2  มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Integrative Learning though 
Action)  
   ทั้ง  2 พลังนี้สามารถที่จะท าให้ชุมชนนั้น ๆ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ และจะท า
ให้เกิดพลังสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
  3.3  ศักยภาพขององค์กรชุมชน บัญชร แก้วส่อง และคณะ(2537) ได้ท าการศึกษา
ศักยภาพขององค์กรชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้สรุปองค์ประกอบส าคัญในการ
พิจารณาศักยภาพขององค์กรชาวบ้าน ดังแสดงในแผนภูมทิี่ 6 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงองค์ประกอบในการพิจารณาศักยภาพขององค์กรชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศักยภาพในการริเริ่มโครงการ ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

ศักยภาพในการระดมทุน 

พัฒนาองค์กรและเครือข่าย 

ศักยภาพในการต่อรอง 

ภายใน ภายนอก 

ที่มา: บัญชร  แก้วส่องและคณะ, 2537. รายงานผลการประเมินผลโครงการพัฒนาขนาดเล็กภาคอิสาน.  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   
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จากแนวคิดจะเห็นได้ว่า ชุมชน เป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการ และไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว 
ในการจัดตั้งส าหรับบริหารจัดการกิจกรรมใดๆในชุมชน  ดังนั้น แนวทางในการศึกษา และพัฒนา
องค์กรในชุมชน จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับเครือข่ายต่างๆในชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนบุคลากร 
ขององค์กรในชุมชน ดังนั้น องค์กรที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงมี เครือข่ายต่างๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ของชุมชน ดังนั้น การศึกษาการด าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชน จึงต้องให้ความส าคัญกับ เครือข่าย 

ค าว่า "เครือข่าย" มีความส าคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ผู้คนพูดถึงเครือข่ายของหน่วยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ และในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ คนบาง
กลุ่มมอง "เครือข่าย" ว่าเป็นเพียงค าที่รู้กันเฉพาะในวงการหนึ่ง ปัจจุบันมีองค์กรจ านวนมากตระหนักว่า 
"เครือข่าย" เป็นเคร่ืองมือที่มีคุณค่าในการพัฒนา แต่เครือข่ายคืออะไร เครือข่ายท างานอย่างไร ท าไม
บางเครือข่ายประสบความส าเร็จ บางเครือข่ายไม่ประสบความส าเร็จ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ คนในชุมชน และองค์กรชุมชน จะร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายได้อย่างไร การ
จัดการภายในของ เครือข่ายองค์กรชุมชนควรเป็นอย่างไร เครือข่ายเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะท าหน้าที่
อย่างไร ชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ล้วนแต่เป็นค าถามที่ยังต้องการกระบวนการศึกษาวิจัยอีกมาก 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 
  ในทางสังคมวิทยา เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่แตกต่าง
ไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก ใครไม่ใช่สมาชิก มีความเป็นรูปธรรม 
มองเห็นได้ มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มี
ขอบเขต  การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็
ได้ สาระของการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลักษณะ คือ 
เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน 
เครือข่ายไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาท าหน้าที่สาน
ความสัมพันธ์ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้ใครกระท าอะไรได้ 
แต่ละคน/กลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอ ๆ กัน  ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่ม/    องค์กรมากนัก  (Boissevain and Mitchell, 1973) 
  Paul Starkey ให้ความหมายของ "เครือข่าย" ว่า คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการท าให้บุคคลและองค์กร
ที่กระจัดกระจายได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ อีกทั้ง
ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้า
สมาคมแบบพึ่งพิง (Paul Starkey,1997)  
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  ดังนั้น เครือข่ายองค์กรชุมชน  คือ กลุ่ม/องค์กรหลาย ๆ กลุ่มมารวมตัวกัน ประสาน
เชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์ ถักทอ สร้างสรรค์กิจกรรมบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร เกิดพลังในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายทุกองค์กร และชุมชนเข้มแข็ง หัวใจของเครือข่าย คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ 
พลังของเครือข่าย คือ เป้าหมายและความพยายามที่จะท าให้บรรลุ เป้าหมาย ค าว่า องค์กรเครือข่าย กับ
เครือข่ายองค์กร มีความหมายต่างกัน องค์กรเครือข่าย คือ องค์กร  ในขณะที่เครือข่ายองค์กร คือ 
เครือข่าย 
  องค์กรเครือข่าย อาจหมายถึงองค์กรบริหารเครือข่าย องค์กรสมาชิกของเครือข่าย หรือ
ภาพรวมขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กันในแวดวงอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่เครือข่ายองค์กรไม่ได้เน้นที่
รูปลักษณ์ขององค์กร แต่เน้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
  จากการสังเคราะห์เครือข่ายในหลายประเทศ Paul Starkey พบว่า เครือข่ายอาจจัดตั้ง
ขึ้นอย่างเป็นทางการจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานพัฒนาเอกชน หรืออาจเกิดขึ้นแบบไม่เป็นทางการ 
ด้วยการวางแผนและการท ากิจกรรมร่วมกันของบุคคลหรือองค์กรที่สมัครใจ โครงสร้างของเครือข่ายมี
ได้หลายรูปแบบ แต่ก็มีความส าคัญน้อยกว่ากระบวนการติดต่อกันหลายทิศทางของสมาชิกภายใน
เครือข่าย เครือข่ายไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อเท่านั้น แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ช่องทางการแลกเปลี่ยนและร่วมมือภายในเครือข่ายสามารถจัดขึ้นในลักษณะ
การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการทดลอง การสัมมนา การเผยแพร่เอกสาร และการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

Adam Burke กล่าวว่า การที่เครือข่ายด ารงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นศูนย์รวมของการสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการมี 
ประสบการณ์แตกต่างกัน เพื่อเป็นช่องทางส าหรับแหล่งทุน เครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้วยเป้าหมาย 2 ประการ คือ  
1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสร้างอ านาจแก่ประชาชน  และ 2) เพื่อเป็นช่องทาง
ส าหรับการให้บริการแก่ประชาชน (Adam Burke ,1999)   
  Adam Burke อธิบายว่า เครือข่ายกับการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ที่
ระดับชุมชน การติดต่อสื่อสารท าได้อย่างรวดเร็วแบบปากต่อปากในกลุ่มคนรู้จักมักคุ้น โครงการ
พัฒนามีส่วนควบคุมกระบวนการดังกล่าวผ่านการจัดตั้งกลุ่ม /องค์กรชุมชน หรือประชาชน
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ วิธีการแบบปากต่อปากในกลุ่มคนรู้จักมักคุ้นถูกน ามาใช้และค่อนข้าง
ประสบความส าเร็จ รูปแบบนี้เป็นลักษณะที่ส าคัญของวิธีการติดต่อสื่อสารแบบมีส่วนร่วม บางทีปัจจัย
หลักที่เกี่ยวข้องคือความสมดุลระหว่างเครือข่ายหลวม ๆ ที่มีอยู่ของชุมชน กับโครงสร้างแบบทางการที่
ท าให้ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนได้ดีขึ้นที่นักพัฒนาน าเข้ามา เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้านใน Bangladesh, 
and "Naam" เครือข่ายใน Burkina Faso การศึกษาของ UNICEF ใน West Africa ชี้ให้เห็นว่า โครงการ
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ที่ด าเนินการในพื้นที่ดังกล่าวต้องมุ่งวางเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือกับการท า
กิจกรรมขั้นต่อไป ซึ่งรวมถึงการสร้างศักยภาพของประชาชน และกลุ่มองค์กร เพื่อให้โครงสร้างหรือ
องค์กรในท้องถิ่นสามารถด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายตั้งแต่การจูงใจเพื่อนมาร่วม
เครือข่าย จนถึงการเกลี้ยกล่อมระดับนโยบายให้สนับสนุนกิจกรรมของ เครือข่าย การท าให้เกิด
เครือข่ายระดับชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละ  พื้นที่ การศึกษาของ 
UNICEF สรุปว่า เครือข่ายองค์กรเป็นช่องทางที่มีคุณค่าอย่างยิ่งส าหรับการด าเนิน   กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพภาคประชาชน 

Adam Burke ยกตัวอย่างของเครือข่ายผู้หญิง เขาบอกว่าเครือข่ายผู้หญิงก็เหมือน 
เครือข่ายอ่ืนๆ ที่ย่อมมีความแตกต่างกันไป แม้ว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นเพศหญิง แต่รูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ก็แตกต่างกัน เช่น เครือข่ายผู้หญิงท างานทั่วโลก 
เป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและสนับสนุนกลุ่มองค์กรผู้หญิงในภาคอุตสาหกรรม 
เครือข่ายต่อต้านการกระท ารุนแรงกับเพศหญิงใน South Africa เป็นเครือข่ายผู้หญิงซึ่งเชื่อมโยง
เครือข่ายกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และเป็นช่องรับการสนับสนุนจากองค์กรแหล่งทุน รวมทั้งเจรจากับ
รัฐบาลและองค์กรชุมชน เครือข่ายอ่ืน ๆ ก็อาจมีวัตถุประสงค์กว้างกว่านี้ และเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการ
จัดตั้งกลไกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้สามารถเข้าไปส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจของผู้หญิงได้ง่ายขึ้น ความ 
ส าคัญของเครือข่ายไม่ใช่การอยู่ใต้การจัดการของรัฐ แต่เป็นการท างานในรูปของการกระตุ้นให้ผู้หญิง
รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นองค์กร ผนึกก าลังกันสร้าง พัฒนา รวมทั้งผลักดันสิ่งที่ส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่
ของพวกเธอ เครือข่ายเป็นเส้นทางน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้เท่า ๆ กับการพัฒนาตัว
ปัจเจกบุคคล แม้ว่าเครือข่ายหลายเครือข่ายจะอ่อนแอ แต่การ  เชื่อมั่นในเจตนารมณ์และในตัวสมาชิกก็
สามารถท าให้เครือข่ายมีความยั่งยืนกว่าการเป็นเครือข่ายที่ถูก   ยัดเยียดมาจากเบื้องบน 

5.  ปัญหาของเครือข่าย ที่ Paul Starkey พบ มีหลายประการดังนี้ (Paul Starkey,1997) 
1) เครือข่ายที่ไม่มีทิศทางวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ยากที่จะพัฒนากิจกรรมของเครือข่าย 

ให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างต่อเน่ือง 
2) เครือข่ายที่มีสมาชิกหลากหลายประเภท หรือมีความแตกต่างมากระหว่างฐานะ  

ขนาด ความเข้มแข็งและสถานภาพอ่ืน ๆ ของสมาชิก หน่วยงานใหญ่ มีทรัพยากรมาก และสถาบันที่  
เจ้าหน้าที่มีการศึกษาสูง เชื่อมั่นในตัวเอง มีแนวโน้มที่จะครอบง าองค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า 

3) การรวมศูนย์เกิดขึ้นเมื่อผู้ประสานงานของเครือข่าย เลขานุการ คณะท างาน และ 
คณะกรรมการ เร่ิมควบคุมและด าเนินการเครือข่ายในนามของตนเอง มากกว่าการประสานงานและ
อ านวยความสะดวกให้กับกิจกรรมของสมาชิก การตัดสินใจถูกรวมศูนย์และการติดต่อ  สื่อสารภายใน
เครือข่ายด าเนินการโดยเลขานุการ 
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4) บ่อยครั้งที่เครือข่ายประสบปัญหาอันเนื่องจากการขาดเงินทุนส าหรับกิจกรรมและ 
การประสานงานภายในเครือข่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อให้สมาชิกมาร่วมในกิจกรรม
ของเครือข่าย ส่วนเครือข่ายที่มีทุนก็มักเกิดความเครียดเนื่องจากปัญหาในการจัดการและจัดสรรค่า 
ใช้จ่ายกับสมาชิกให้ทั่วถึง 

5) เน่ืองจากภายในเครือข่ายข้อมูลข่าวสารจะแพร่กระจายไประหว่างคนหนึ่งไปให้ 
กับคนอ่ืน ๆ ได้อย่างเสรี ท าให้อาจมีการส่งข่าวสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เครือข่ายต้องสร้างบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยให้คนซักถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารภายใน
เครือข่ายได้ 

6) เครือข่ายสามารถถูกกระทบจากการแข่งขันของเครือข่าย หรือองค์กรอ่ืนที่มีงาน 
คาบเกี่ยวกัน ซึ่งอาจน าไปสู่การร่วมมือกัน แต่ก็อาจน าไปสู่การแข่งขันเพื่อให้ได้รับการยอมรับ การ 
สนับสนุนทรัพยากร และการเพิ่มจ านวนสมาชิกได้เช่นกัน แหล่งทุนสามารถใช้จ านวนเครือข่ายที่มีให้
เลือกเป็นข้ออ้างที่จะไม่ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน 

7) การแข่งขันระหว่างเครือข่ายที่มีขอบเขตการด าเนินงานเหลื่อมซ้อนกันอาจ 
น าไปสู่ความ ร่วมมือกัน และการช่วงชิงเพื่อให้ได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และการเข้าเป็นสมาชิก
ได้  ในขณะเดียวกัน ทั้งนี้พบว่า การแข่งขันเป็นตัวการส าคัญในการท าลายเครือข่ายที่อยู่ล าดับ  ท้าย ๆ 
และมีทรัพยากรน้อยอีกด้วย 

8) การติดตามและประเมินผลเครือข่ายมีค่อนข้างน้อย เน่ืองจากธรรมชาติของ 
เครือข่าย คือ ความไม่เป็นระบบ และมีโครงสร้างหลวมที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าในอนาคต ไม่ใช่
ประสบการณ์ในอดีต   นอกจากนี้ ยังพบว่าเป็นการยากที่จะนิยามตัวชี้วัดความส าเร็จของเครือข่ายและ  
คุณลักษณะของผลและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายให้มีความเที่ยง 

9) เครือข่ายระดับชาติและเครือข่ายระหว่างประเทศ หลายแห่งพบกับปัญหา 
อุปสรรคทางการเมือง ท าให้มีสภาพที่ไม่มั่นคงและถูกควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและการวิจารณ์รัฐบาล 

Paul Starkey  เสนอแนวทางในการสร้างเครือข่าย ว่าควรด าเนินการ ดังนี ้(Paul Starkey,1997) 
1) เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุมโดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ 

เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ร่วม หรือเป้าประสงค์ทีเกี่ยวข้องกัน มอบหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุม
ให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบ การหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ร่วม 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย ทิศทาง กิจกรรมหลัก และคุณสมบัติ 
ของสมาชิกให้ชัดเจน โดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดด้วย เพื่อป้องกันการ 
ครอบง าจากกลุ่มคนบางกลุ่ม ทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ของสังคม และความต้องการของสมาชิก 
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3) จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาท าหน้าที่ประสานงาน จัดการ  
และส่งก าลังบ ารุงให้กับสมาชิก ซึ่งต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจ าวันขององค์กรตัวเอง และกลุ่ม 
แกนต้องด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่ม
ผู้น าเครือข่าย เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของสมาชิก และป้องกันการผูกขาดอ านาจ 

4) ความรู้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่น มีส่วนอย่างส าคัญต่อ 
ความส าเร็จของเครือข่าย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การเลือก    
กิจกรรมและวิธีการท างานของเครือข่ายในลักษณะประชาธิปไตย 

5) เครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ 
ขับเคลื่อนกิจการของเครือข่าย และความสามารถในการพึ่งตนเอง ทรัพยากรนี้ไม่ได้หมายถึงเงินทุน 
เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไปถึงคุณภาพของสมาชิก วิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วม เทคโนโลยีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ฯลฯ 

6) ท าให้เครือข่ายมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เครือข่ายและผู้น าเครือข่าย 
ได้รับการสนับสนุน และความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งยังได้สามารถด าเนินงาน   ได้
กว้างขวาง อาจมีชื่อและสัญลักษณ์ของเครือข่ายเพื่อให้เป็นที่จดจ าได้ง่าย และอาจส่ง  ข่าวสารไปให้กับ
บุคคลเป้าหมายที่สามารถให้การรับรองเครือข่ายได้ 
  7) ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย เพื่อเสริมให้ 
เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งมีได้ทั้งทางแนวราบ แนวตั้ง หรือในภูมิภาคต่างระดับกัน การเชื่อม
เครือข่ายท าได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยการมีกิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นตัวแทน
ร่วมกันในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และการร่วมกันประสานงานการประชุม 
  8) ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจ าสม่ าเสมอและถี่ถ้วน โดยดูความ
สอดคล้องของแผนการท างานกับวัตถุประสงค์ ความก้าวหน้าและความส าเร็จของเครือข่ายในแต่ละ
ระยะ ทั้งนี้ควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดวิธีและเคร่ืองชี้วัดประสิทธิภาพของ
กิจกรรมเครือข่าย และร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล 
  9) ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์กรแกน และ 
ผู้น าเครือข่ายสม่ าเสมอ 
  10) ถ้าวัตถุประสงค์ของเครือข่ายดี การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสม เอ้ือให้เกิด
ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจาย
อ านาจไปให้กับมวลสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ การด าเนินงานของเครือข่ายจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้ในที่สุด 

 Burke (Adam Burke ,1999)  กล่าวว่า การรักษาความสมดุลระหว่างหน่วยงานสนับสนุน
กับเครือข่ายเป็นเร่ืองเปราะบาง การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกอาจช่วยให้เครือข่ายเข้มแข็งได้
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ด้วยการช่วยก่อต้ังและตกแต่ง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่ายเสียหาย ความช่วยเหลือ
อาจประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  -  การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดประชุมการพัฒนาศักยภาพหรือฝึกอบรมเพิ่ม 
ทักษะที่จ าเป็น เช่น การเจรจาหว่านล้อม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การ
ใช้เทคโนโลยี การท าบัญชี เป็นต้น 

  -  การจัดหาผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการของเครือข่าย 
  -  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีและเงินทุนเพื่อการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย 
  -  รับรองสถานภาพเพื่อให้เครือข่ายได้รับความสนใจจากรัฐบาลอย่างจริงจัง 
  -  การเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับองค์กรระดับนโยบาย องค์กรระหว่าง

ประเทศ หรือ อ่ืน ๆ 
  - เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกับองค์กรอ่ืน ๆ 

Paul Starkey เสนอแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มุ่งรักษาความสมดุล 
ระหว่างความต้องการของหน่วยงานสนับสนุนและเครือข่าย ดังนี ้(Paul Starkey,1997) 

1) ปัจจัยน าเข้าจากภายนอก : ประเด็นส าคัญที่สุด คือ อันตรายอันเกิดจากทรัพยากร 
จากภายนอกที่ให้ผลเสียมากกว่าผลดี การเปิดกว้าง และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถ
ช่วยได้ การรวมศูนย์จะมีมาก ผ่านการจัดหาเงินอุดหนุน และเป็นการท าลายเครือข่าย จึงเป็นเร่ืองส าคัญ
ที่ต้องให้ตัวแทนกลุ่มมีความรับผิดชอบในการระดมทรัพยากรแทนที่หน่วยงานสนับสนุนจะเป็นหัว
เร่ียวหัวแรงในเร่ืองนี้ 

2) ความเป็นเอกภาพ : รูปแบบที่ถูกออกแบบไว้ยากที่จะเติบโตได้ แต่ละเครือข่าย 
อาจไม่เหมือนกัน ต้องเปิดโอกาสให้เครือข่ายออกแบบของตัวเอง 

3) ค านิยาม  : เครือข่ายต้องนิยาม/ก าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตประเด็นหรือ 
ขอบเขตพื้นที่ของตัวเอง เครือข่ายจ าเป็นต้องแน่ใจว่าไม่ซ้ าซ้อนหรือแข่งขันกับเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว แต่
จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเชื่อมโยงกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง 

4) ความเกี่ยวข้องในวงกว้าง : ถ้าจะให้เครือข่ายอยู่รอด เครือข่ายต้องมีสมาชิกที่มี 
ความมุ่งมั่นอยู่เป็นหลักในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายมากกว่า 1 คน ต้องมีกลุ่มแกนของเครือข่าย
ที่คอยผลักดัน คนกลุ่มนี้ควรเป็นคนที่คอยกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายมีอยู่อย่าง  ต่อเนื่ อง 
และควรติดต่อสื่อสารกับสมาชิกที่ห่างหายไปให้บ่อยคร้ัง สม่ าเสมอ มีการแบ่งงานให้กับสมาชิกร่วม
รับผิดชอบ 

5) การมีส่วนร่วม : ปกติเครือข่ายประกอบด้วย สมาชิกขององค์กรพัฒนาเอกชน  
นักวิจัย องค์กรชุมชน เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้ยังคงติดต่อและเอ้ือประโยชน์ให้กันอยู่ 
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6) ความขัดแย้งภายใน : สมาชิกเครือข่ายมักจะสงสัยระแวงกัน หรือมีวาระแฝง 
แปลก ๆ ออกไป  การเปิดเผย และการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในเครือข่าย จะช่วยลดความตึงเครียดได้  
ความเป็นประชาธิปไตย และกระบวนการตัดสินใจแบบใสสะอาด มีความส าคัญส าหรับการจัดการกับ
เร่ืองนี ้

7) รางวัล : การรับรู้ถึงความพยายามที่สมาชิกทุ่มเทให้กับเครือข่าย มีความส าคัญต่อ 
การรักษาไว้ซึ่งความกระตือรือร้นของสมาชิกแต่ก็ เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ เครือข่ ายอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป กลุ่มแยกตัวออกไปตั้งใหม่ วาระที่สนใจเปลี่ยนไป สมาชิกลาออกหรือ 
เข้ามาใหม่ คุณค่าของเครือข่ายอาจมาจากสายสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นบริเวณรอบๆ 
เครือข่าย 

8) ความยืดหยุ่น : เครือข่ายต้องการกฎและความรับผิดชอบ แต่ต้องไม่ตายตัวมาก 
เกินไป ความสามารถในการปรับมีความส าคัญต่อความยั่งยืนของเครือข่าย ขณะที่วัตถุประสงค์ของ
เครือข่ายควรจะชัดเจน แต่ก็ต้องมีขอบเขตที่เครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

9) ท าประสบการณ์ให้เป็นเร่ืองเป็นราว  :  ถ้าเครือข่ายเป็นการใช้ประโยชน์จาก 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ก็จ าเป็นต้องถูกท าให้เป็นเร่ืองเป็นราว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มาก
ที่สุด เท่าที่จะมากได้ 

10) การให้เงินอุดหนุน  :  เครือข่ายไม่อาจด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้อง 
ใช้เงินและทรัพยากรอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงินในการท างานของเครือข่าย แหล่งอุดหนุนเงินที่หลากหลายเป็น
สิ่งจ าเป็นในการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย 

11) ความถูกต้องตามกฎหมาย  : เครือข่ายต้องมีชื่อและมีการติดต่อเพื่อจัดตั้ง ชื่อเสียง 
เรียงนามของเครือข่าย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูง และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่าง ๆ จะช่วยสร้างความยั่งยืนและพลังอ านาจของเครือข่าย 

6.  เครือข่ายชุมชนและองค์กรชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน 
  David Mathews ได้เสนอแนะวิธีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการตรวจสภาพ
ชุมชน เรียกว่า เคร่ืองมือตรวจสภาพชุมชน (Community checklist kit) เขากล่าวว่า ความมีพลังของการ
มีส่วนร่วมในชุมชน และความเข้มแข็งของ   ชุมชน สามารถตรวจสภาพได้จาก  1) โครงสร้างพื้นฐาน
ทางสังคมของชุมชน  2) กระบวนการ ตัดสินใจของชุมชนในเร่ืองส่วนรวม  3) ลักษณะของผู้น าใน
ชุมชน  4) รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเร่ืองส่วนรวมของประชาชน  5) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานต่าง ๆ และ 6) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับ
ความร่วมมือ (David Mathews, 1996) 
  เครือข่ายชุมชนและองค์กรชุมชน เป็น 1 ใน 6 เร่ืองที่ Mathews ระบุว่าเป็นสภาพบ่งชี้
ความ  เข้มแข็งของชุมชน นั่นคือ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ชุมชนที่เข้มแข็ง จะมีเครือข่ายของกลุ่ม
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องค์กรประชาชนจ านวนมาก มีบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน และมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน อันมีผลให้เกิดการร่วมมือแบบเต็มอกเต็มใจในระดับสูง ประชาชนถูกดึงให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
เร่ืองราวของส่วนรวม โดยที่มีความสัมพันธ์ต่อกันแบบเท่าเทียม ไม่ใช่แบบถูกสั่งให้เข้าร่วม ลักษณะ
ความเป็นชุมชนเช่นน้ีพื้นที่แต่ละแห่งมีไม่เท่ากัน ส าหรับชุมชนที่อ่อนแอ หรือหมู่บ้านที่ไม่มีความเป็น
ชุมชน หรือเรียกว่า "Uncivil areas" นั้น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่นหรือกลุ่มองค์กร
ของชุมชน และความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างเป็นไปในทางตั้ง คือ คนจนพึ่งพาคนรวยอย่างมาก 
  Mathews เสนอว่า การพัฒนาให้คนในสังคมกลายเป็น "พลเมือง" และให้สังคม
กลายเป็นประชาคม หรือ "ชุมชน" ก็จ าเป็นต้องมี "โครงสร้างพื้นฐาน"   เช่นกัน ซึ่งได้แก่  (1) โอกาส 
เวลา และสถานที่ ที่คนในชุมชนจะได้พบและท ากิจกรรมร่วมกัน (2) ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่ายที่โยงใยไปทั่วทั้งชุมชน แสดงถึงวิธีการจัดระเบียบในการติดต่อกันใน
เร่ืองของส่วนรวม 
  หมู่บ้านต้องมีที่ให้คนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนต่างกลุ่มต่างพวกกัน สามารถพูดคุยกัน
เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ร่วมกัน อาจเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการของหมู่บ้าน หรือการ
สนทนาในกลุ่มเล็ก ๆ อย่างไม่เป็นทางการก็ได้ ที่ที่ประชาชนสามารถพูดคุยกันได้นี้มีส่วนส าคัญต่อการ
ท าให้เกิดเจตนารมณ์ทางการเมือง การแก้ปัญหาของส่วนรวม และการสร้างความเป็น "พลเมือง" 
  ชุมชนที่เข้มแข็งเท่าที่ Mathews ศึกษามา ล้วนได้ผ่านความพยายามสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน   ข้างต้น โดยจ าแนกระดับพัฒนาได้เป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับเบื้องต้น  อยู่ในระยะแรกที่คนในหมู่บ้านเร่ิมเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ และ 
ในเร่ืองราวของส่วนรวมผ่านช่องทางของการเป็นสมาชิกในกลุ่มองค์กรเฉพาะกิจเล็ก ๆ เช่น กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนา หรือกลุ่มละแวกบ้าน 

ระดับต่อมา  คนในหมู่บ้านจะพัฒนากลุ่มเฉพาะกิจขึ้นเป็นชมรมกลุ่มองค์กรที่มุ่ง 
ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวมที่มั่นคงขึ้น มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มไว้ภายใต้ร่มเงาเดียวกัน เพื่อยึดกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ด้วยกัน 

ระดับสูงสุด  ชมรมของประชาชน สมาคม และองค์กรเอกชน มีการพัฒนาโครงสร้าง 
และระบบงานอย่างเป็นเร่ืองเป็นราว ไม่มีสภาพเป็นกลุ่มเฉพาะกิจอีกต่อไป องค์กรเหล่านี้เป็น 
ช่องทางให้คนได้มีโอกาสพูดคุยอภิปรายกันทั้งชุมชน ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เชื่อม
เครือข่ายองค์กร และมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กร ในชุมชน เป็นองค์กรและ 
กลไกหลัก ในการบริหารจัดการตามนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชน ซึ่ง สิ่งที่ส าคัญในการ 
จัดการกลุ่ม/องค์กร หรือเครือข่ายองค์กรต่างๆในชุมชนชุน คือ “การบริหารจัดการเครือข่าย” เพื่อเป็น
เคร่ืองรับประกัน ความส าเร็จ ตามเจตนารมณ์ การพัฒนาด้านต่างๆของชุมชน 
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7.  การบริหารจัดการเครือข่าย 
“เครือข่าย” ในปัจจุบันมีความหมายประการหนึ่งคือขบวนการทางสังคมอันเกิดจาก 

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์และความ
ต้องการบางอย่างร่วมกัน มีการด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน โดยสมาชิกเครือข่ายยังคงความเป็น
เอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน การสร้างเครือข่ายน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่
ยั้งยืน แต่ทัง้นี้นั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการเครือข่ายที่ดีด้วย 
  “การบริหารจัดการเครือข่าย” หมายถึง “การบริหารจัดการปัจจัยทั้งด้านก าลังคนที่
รวมตัวกันและท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาสติปัญญา จิตใจ ทักษะความสามารถด้าน
ต่างๆ ของแต่ละคน และพัฒนาความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย รวมทั้งการจัดการปัจจัยด้านวัตถุ อุปกรณ์
และทุน (ทุนทรัพย์ ทุนมนุษย์ และทุนทางสังคม )ในการด าเนินงานของเครือข่ายด้วย แล้วผสมผสาน
ให้ด าเนินตามยุทธศาสตร์หรือแผนงานที่วางไว้อย่างสมดุลลงตัว  เพื่อน าไปสู่ผลหรือเป้าหมายที่
ต้องการ”  
  การบริหารจัดการเครือข่ายมีแนวทางดังนี ้
  7.1  ด้านกลไกการบริหาร 

โครงสร้างองค์กรเครือข่าย ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการจัดวางต าแหน่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบงานบุคคลและกลุ่มบุคคลในแต่ละองค์กรเป็นอย่างมาก สามารถจะสะท้อนให้เห็นถึง
กลไกการบริหารขององค์กรเครือข่ายด้านชุมชน รูปแบบความสัมพันธ์ ลักษณะการใช้อ านาจ 
ประสิทธิผลในการท างาน ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบของกลไกการบริหารที่ส าคัญ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ  

  7.1.1  กลไกบริหารตามแนวดิ่ง 
   รูปแบบกลไกบริหารเครือข่ายชุมชนดังกล่าวเป็นโครงสร้างอ านาจ

หน้าที่ที่มีการจัดล าดับขั้นลดหลั่นกันลงไปตามโครงสร้างบังคับบัญชาแบบล าดับชั้น โดยมีแกนน าซึ่ง
เป็นผู้น าเครือข่ายเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งการ หรือระดมมวลชนสมาชิกในเครือข่ายให้มาร่วมด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย กลไกการบริหารตามแนวดิ่งนี้ แสดงให้เห็นว่า อ านาจการตัดสินใจมี
ลักษณะรวมศูนย์เฉพาะเพียงผู้มีอ านาจเบื้องบนเท่านั้น โดยผู้ปฏิบัติการระดับล่างมีหน้าที่รับการ
ถ่ายทอดค าสั่งเท่านั้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการรอคอยการตัดสินใจ หรือพึ่งพิงความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ศักยภาพสูงกว่า ไม่เกิดความพยายามในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองขึ้นมา และตกอยู่ใน
ฐานะถูกครอบง าความคิด 

  7.1.2  กลไกบริหารในแนวราบ 
   รูปแบบกลไกบริหารแบบเครือข่ายเป็นการเน้นการประสานงาน การ

มอบหมายงาน และความร่วมมือในแนวราบเป็นหลัก อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแกนน าที่เป็นจุด
เชื่อมต่อ (Node) ของแต่ละเครือข่าย 
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กลไกการบริหารแบบนี้จึงให้ความส าคัญกับแกนน าหรือผู้น า 
เครือข่ายและภาวะผู้น าขององค์กรเครือข่ายมีความส าคัญมากในการผลักดันไปสู่ความส าเร็จของ
งาน ทั้งนี้ การใช้ภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนและบริหารเครือข่ายแบบแนวนอนนั้นไม่ได้เน้นการสั่งการ
หรือการบังคับบัญชาแบบล าดับชั้น แต่เป็นการอาศัยทุนทางสังคม (Social Capital) ที่มีอยู่เดิมในรูปของ
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ และความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ในการประสานงาน และขอความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์  
   ในขณะเดียวกัน กลไกบริหารงานเครือข่ายแบบแนวราบ นอกจาก
การให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าของแกนน ากลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างแกนน าของกลุ่มเครือข่าย
ต่างๆ แล้ว ยังต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหรือประชาคมอย่างมาก 
ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมใดๆ จึงต้องอาศัยความร่วมมือและฉันทามติของประชาชนอย่างแท้จริง 
อย่างไรก็ตาม ในการระดมความร่วมมือจากชุมชนเครือข่ายในบางคร้ังซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน หรือมี
ข้อจ ากัดด้านเวลาอาจไม่สามารถรอกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกได้ทัน จึงจ าเป็นต้องอาศัยภาวะ
ผู้น าของบรรดาแกนน าเครือข่ายในการตัดสินใจ และประสานขอความร่วมมือในการระดมมวลชนใน
เครือข่ายเพื่อการสนับสนุน ทั้งนี้ แนวคิดของกลไกบริหารงานเครือข่ายในแนวระนาบนับว่าเป็นหัวใจ
หลักในการน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานเชิงเครือข่าย  

7.2  ด้านศักยภาพของเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม 
การวิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมมีปัจจัยเกื้อหนุนให้ 

เกิดความส าเร็จในองค์กรเครือข่ายด้านชุมชน ดังต่อไปนี้  
7.2.1  กระบวนการท างานต้องชัดเจน มีการมอบหมายงานตามสาย 

การบังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ   มีความตั้งใจในการประสานงานและ
ความร่วมมือของผู้น าเครือข่ายกับผู้น าชุมชน และภาคภาคีพัฒนาอ่ืนๆ 
   7.2.2  ความสัมพันธ์ในชุมชนที่แน่นแฟ้น ต้องมีความเคารพศรัทธา
ในตัวผู้น าทางความคิดหรือแกนน าในพื้นที่ที่จัดท าโครงการ ผู้น าชุมชน และแกนน าเครือข่ายมีความ
เข้มแข็ง ความเสียสละ และความคิดสร้างสรรค์  มีการสร้างประชามติร่วมกันโดยผ่านการท าประชาคม
ในพื้นที่  
    7.2.3  การให้รางวัลและการมีบทลงโทษที่ชัดเจน การให้ใบประกาศ
เกียรติคุณ ป้ายสัญลักษณ์ และสิทธิพิเศษต่างๆ แก่คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ การก าหนด
บทลงโทษของชุมชนที่ชัดเจนแก่ผู้ละเมิดข้อตกลงของประชาคม  
    7.2.4  ต้องมีเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดท า
ประชาสัมพันธ์โครงการที่จะด าเนินการ การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ประกาศความดีและความส าคัญ
ของการจัดท าโครงการ โดยผ่านสื่อต่างๆ ในชุมชน เช่น วิทยุชุมชน, เสียงตามสาย, การบอกแบบปาก
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ต่อปาก การใช้แบบส ารวจเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ในลักษณะของ
การติดตาม ประเมินผลภายในความพยายามในการสร้างกฎกติกา มติประชาคม ธรรมนูญชุมชน 
ธรรมนูญต าบล สัตยาบรรณที่ชัดเจน เพื่อเป็นข้อตกลงและยอมรับร่วมกันในการด าเนินโครงการ
ต่างๆ   จัดหาเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการเรียนรู้ร่วมกันในเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ  

7.3  การพัฒนาองค์กรเครือข่ายและแกนน าชุมชน แบ่งเครือข่ายที่จะพัฒนา เป็น 3  
ประเภท คือ 

7.3.1  องค์กรเครือข่ายที่ริเร่ิมขึ้นใหม่  
องค์กรในลักษณะนี้ได้รับการจัดต้ังขึ้นในพื้นที่ใหม่ถือเป็นองค์กรที่ 

ประกอบไปด้วย ภาคีหน้าใหม่ ท าให้ขาดประสบการณ์ในการท างานเชิงพัฒนาชุมชน ไม่เข้าใจปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพในการท างาน ส่งผลให้การท างาน
ไม่มีความคืบหน้าและประสบกับอุปสรรคข้อติดขัดในการท างานไม่ได้รับการขับเคลื่อนหรือมีทิศทาง
ขยายต่อจากที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ประเภทนี้จ าเป็นต้องพัฒนาอีกมาก 

7.3.2  องค์กรเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอยู่แล้วแต่เดิม  
องค์กรภาคีในลักษณะนี้ได้รับการจัดต้ังขึ้นโดยผ่านกระบวนการ 

คัดเลือกศักยภาพมาแล้วชั้นหนึ่งมีประวัติและผลงานในการด าเนินการกิจกรรมมาบ้างแล้วรวมทั้ง
อาจจะเป็นการจัดต้ังขึ้นจากความสมัครใจของภาคีแกนน าเอง ดังนั้นองค์กรในลักษณะนี้ จึงปรากฏภาพ
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และจริงจัง ต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการ เครือข่ายประเภทนี้จะพัฒนาไปตาม
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

7.3.3  องค์กรเครือข่ายพี่เลี้ยงที่ท าหน้าที่สนับสนุนเสริมแรงเครือข่ายอ่ืน  
เป็นองค์กรเครือข่ายที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการ/การสร้าง 

ความรู้ การจัดการความรู้ และเชื่อมโยงความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการท างานให้กับภาคีเครือข่ ายอ่ืนๆ  
อีกทั้งยังได้เชื่อมคนในชุมชนผ่านการใช้ความรู้ เทคนิค และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้
ประชาคมได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่า และศักยภาพของตัวเอง ตลอดจนสามารถก าหนดทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไปได้ ประเภทนี้สามารถช่วยเหลือพัฒนาเครือข่ายอ่ืนๆ ได้ 
  7.4  มีแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ  ในการสนับสนุนงานและ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันของเครือข่ายชุมชน  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม หรือการสร้างการมีส่วนร่วมนั้น ได้มุ่งเน้นถึงการ 
พัฒนากระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั่นเอง เป็นเร่ืองของการเปิดเวทีให้
ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในกระบวนการทั้งกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการคิด และตัดสินใจในอนาคต  
พิจารณาได้ 5 ด้านด้วยกัน คือ 
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7.4.1  ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เป็นเร่ืองกระบวนการสร้างจิตส านึก และสร้างแรงจูงใจให้ฝ่ายต่างๆ  

ได้ตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ถือเป็นการให้อ านาจแก่ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายได้
สามารถเข้าไปร่วมในกิจกรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย
ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันและอย่างต่อเน่ือง   

7.4.2  ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านกลไกของรัฐ 

ปัจจัยด้านประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยด้านแกนน าเครือข่ายที่ต้องการพัฒนา และปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
เพราะโครงการ กิจกรรมจะต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งจากกลไกรัฐ และแกนน าเครือข่าย
ขององค์กรด้านชุมชนและภาคีเครือข่ายพันธมิตร ให้การสนับสนุนเข้ามาร่วมงาน หรือกิจกรรม และ
สนับสนุนอุปกรณ์ แรงงาน รวมทั้งกระจายข่าวสารต่างๆ  

7.4.3  เงื่อนไขของการมีส่วนร่วม 
   คือ เงื่อนไขทางการเมือง  การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม เงื่อนไขของกิจกรรม เงื่อนไขของแกนน าเครือข่ายและผู้น า เงื่อนไขการบริหารจัดการ และ
เงื่อนไขทางสังคมจิตวิทยา ซึ่งเงื่อนไขทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจะส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

7.4.4  เทคนิคที่กระตุ้นการมีส่วนร่วม 
   ต้องมีการใช้เทคนิคกระตุ้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้ง

เทคนิคการประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อบุคคลในการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง มีการประชุม การติดต่อ
โดยผ่านผู้น าชุมชนในพื้นที่ และแกนน าเครือข่าย ตลอดจนมีการใช้ตัวแทนอ านาจจากภายนอกเข้ามา
กระตุ้นความสนใจ รวมทั้งการใช้สื่อมวลชน ทั้งเสียงตามสาย วิทยุชุมชน สื่อพื้นบ้าน ป้ายประกาศ 
แผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีเทคนิคด้านการ
บริหาร อาทิ การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการท างาน มีการสนับสนุนทรัพยากร 
เงิน วัสดุ ก าลังคน เป็นต้น 

7.4.5  บทบาทและวิธีการท างานของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   การด าเนินโครงการ กิจกรรมของภาคีเครือข่ายนั้นจ าเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายมาส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานในลักษณะพหุภาคี ซึ่งจะต้องมี
บทบาทที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย แกนน าเครือข่าย และองค์กรรัฐและ
เอกชน โดยกลุ่มเป้าหมายและแกนน าเครือข่ายจะต้องมีการตัดสินใจและตกลงใจร่วมกันให้ชัดเจนใน
ประเด็นปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยกลุ่มแกนน าต้องมีบทบาทในการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายและ



 69 

สมาชิกภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่วนภาครัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุน
ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร และอื่นๆ  

ดังนั้น บทสรุปของ การบริหารจัดการเครือข่าย จะต้อง มีการวางกลไกบริหาร 
เครือข่ายทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยที่การบริหารงานในแนวราบเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพและความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายชุมชน ซึ่งมีปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญคือ การ
ก าหนดกระบวนการท างานที่ชัดเจน การสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ภายในเครือข่าย การก าหนด
กติกาชุมชนในด้านการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน และการใช้เคร่ืองมือทางการสื่อสารและการระดมสรรพ
ก าลังที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับเงื่อนไขด้านภาวะผู้น าของเครือข่าย ที่มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
จนได้รับความศรัทธาและการยอมรับจากคนในชุมชน และประการส าคัญคือ การกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ และทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนนั้น ๆ 
การบริหารจัดการเครือข่าย ที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะสนับสนุนความส าเร็จของเครือข่าย 
ซึ่งควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ระบบการบริหารจัดการ ที่เหมาะสมกับสภาพหรือ 
ลักษณะเครือข่าย 

2) มีกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติของเครือข่ายที่เหมาะสม และมี 
ประสิทธิภาพ 

3) มีโครงสร้างในการบริหารเครือข่ายที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของ 
เครือข่าย 

4) มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการด าเนินงาน ทั้งบุคลากร เงิน  
วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆ 

5) มีระบบในการปกป้องคุ้มครองสมาชิกให้มีความมั่งคงและปลอดภัย  
รวมทั้งการจูงใจ การเสริมพลัง การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่สมาชิก 

6) มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน 
การบริหารและการด าเนินงาน ยอมรับในเสียงข้างมาก เชื่อมั่นในอิสรภาพและและเสรีภาพของสมาชิก
มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน เป็นต้น 

7) มีการระดมทรัพยากรต่างๆ มาใช้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพไม่ปล่อย 
หรือละเลยให้สูญเสียไปโดยไม่น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในภายนอกเครือข่ายได้ 

8) มีการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่ไม่ยึดมั่น 
อยู่กับระบบบริหารแบบใดแบบหนึ่งเพียงระบบเดียว หรือมีความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ได้อย่างดี 
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9) มีระบบการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งภายใน 
เครือข่ายและหน่วยงานภายนอกเครือข่าย 

10) มีระบบการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ เป็นระยะ 
และสม่ าเสมอและน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 

แนวคิดการพัฒนานโยบายสุขภาพของชุมชน 
 ในอดีต กรอบความคิดเร่ืองสุขภาพ (Health) วางอยู่บนฐานที่ว่าด้วยเร่ืองโรค (Disease 
Oriented Approach) จึงมีการจัดระบบบริการสาธารณสุข (Health Service Systems) เพื่อการเอาชนะ
โรคด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางชีวการแพทย์เป็นหลัก สามารถเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บควบคุม
ป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่ง 

ปัจจุบันพบว่าโรคภัยไข้เจ็บและปัญหาสุขภาพจ านวนมากเอาชนะไม่ได้ด้วยองค์ความรู้และ 
เทคโนโลยีทางชีวการแพทย์ล้วน ๆ ในขณะเดียวกัน กรอบความคิดเร่ืองสุขภาพได้เปลี่ยนไปอยู่บนฐาน
ที่ว่าด้วยเร่ืองสุขภาวะ (well-being) ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา (จิต  วิญญาณ) และทั้ง
ในส่วนของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมากขึ้น สุขภาพจึงมีความหมายที่กว้างกว่าเร่ืองของโรคภัย
ไข้เจ็บแบบเดิมๆ และสุขภาพก็มีผลกระทบมาจากหลายปัจจัย ไม่ใช่แค่จากเชื้อโรคเท่านั้น การเอาชนะ
โรคภัยไข้เจ็บและปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพ จึงต้องให้ความส าคัญกับองค์ความรู้และมิติที่กว้างขวาง
กว่าเร่ืองของการด าเนินงานทางสาธารณสุขและการจัดบริการสาธารณสุข  

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เร่ืองต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในสังคม นับเป็นเร่ืองหนึ่งที่มี 
ความส าคัญ เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการ
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) จึงมี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการด าเนินงานตามนโยบายสาธารณสุข  (Public Health Policy) แบบที่
คุ้นเคยกันในอดีต 

1.  นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Health Public Policy)  
การด าเนินการตามนโยบายสาธารณะต่างๆ มีผลกระทบต่อบุคคลและภาพแวดล้อม 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ/สุขภาวะ ทั้งทางบวกและทางลบ และทางตรงและทางอ้อม เช่น นโยบายการ 
กระจายรายได้ อัตราค่าจ้าง การจัดการที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง การสื่อสารมวลชน การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม การใช้ที่ดิน การจัดการผังเมือง การให้สัมปทานเหมืองแร่ การจัดการเร่ือง
พลังงาน เป็นต้น 

การด าเนินนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ให้ความส าคัญต่อสุขภาพ/สุขภาวะ จึงเรียกว่า 
เป็น “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” หรือ “นโยบายสาธารณะที่ดี” (Healthy Public Policy) เป็นการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างหนึ่ง  เช่น นโยบายสาธารณะด้านการคมนาคมที่ให้
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ความส าคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน มุ่งด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดการตายและการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน นโยบายส่งเสริมเกษตรกรรมปลอดสารพิษ นโยบายควบคุมเพื่อลด
การใช้สารเคมีในการเกษตร นโยบายส่งเสริมให้ประชาชนท างานใกลบ้  ้านหรือท างานอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง เป็นต้น เหล่านี้คือตัวอย่างของนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  ซึ่งก็เป็น
หลักประกันให้กับมหาชนได้ว่าจะมีสุขภาวะหรือไม่เสียสุขภาพอย่างไม่สมควร 

องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพไว้ว่า คือ   
“นโยบายสาธารณะที่แสดงความห่วงใยอย่างชัดเจนในเร่ืองสุขภาพ พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผล 
กระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายนั้น ขณะเดียวกันก็เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางสังคมและกายภาพที่เอ้ือต่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมุ่งให้ประชาชนมีทางเลือกและสามารถ
เข้าถึงทางเลือกที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีได้” (WHO, 1988) 

ใน พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ที่คนไทยทุกฝ่ายช่วยกันจัดท าขึ้น 
เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่บทของระบบสุขภาพ หรือเป็นธรรมนูญสุขภาพคนไทย ให้ค าจ ากัดความเร่ืองนี้
ว่า คือ“แนวทางการพัฒนาที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางกายภาพที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพ 
ท าให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกที่ก่อให้เกิดสุขภาพ” 

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพได้แก่สันติภาพ  
(ความสงบสุข) ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาหาร รายได้ ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมที่มั่นคง ทรัพยากรที่
ยั่งยืน ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม 

ผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ควรประกอบด้วยผู้คนที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในสังคม ได้แก่ ฝ่ายการเมือง รัฐบาล ราชการ องค์กรอิสระต่างๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ชุมชน และ
ประชาชนเอง 

ใน พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้มีสมัชชาสุขภาพที่ 
มุ่งหวังให้ท าหน้าที่เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม  โดยได้ให้
ความหมายของ สมัชชาสุขภาพไว้ว่า หมายถึง (พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาต,ิ 2550) 

“กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือ
ความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม” 

2.  เส้นทางสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
การจะท าให้รัฐบาล ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสังคมภาค 

ส่วนต่างๆสร้างนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพ/สุขภาวะ จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดสิ่งต่างๆ ได้แก่ 
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1) ต้องช่วยกันสร้างความตระหนักในคุณค่าของสุขภาพที่มีความหมายกว้างว่าเป็น 
เร่ืองของสุขภาวะ เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นได้ด้วยความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในสังคม  ไม่ใช่เป็นเร่ืองแค่การ
ป่วย-ไม่ป่วย และการได้รับบริการสาธารณสุขเพียงเท่านั้น ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยกระบวนการท างาน 
ร่วมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเน่ือง ไม่มีที่สิ้นสุด 

2) ฝ่ายที่ท างานทางวิชาการต้องสนับสนุนข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบด้าน 
สุขภาพจากการด าเนินการนโยบายสาธารณะต่างๆ โดยน าเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะ เพื่อชวนทุก
ฝ่ายในสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมท า ฝ่ายรัฐเองก็ต้องสนับสนุนให้ฝ่ายวิชาการได้ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้เหล่านี้อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง 

3) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ  
เพื่อร่วมรับผิดชอบสังคมที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพ/สุขภาวะร่วมกัน ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมี
บรรยากาศเช่นน้ีค่อนข้างดี 

4) ช่วยกันน าเสนอทางเลือกของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สามารถปฏิบัติได้ 
ให้มากๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมช่วยกันคิดต่อ ช่วยกันผลักดันต่อให้ประสบผลส าเร็จ โดยไม่รอให้ฝ่าย
รัฐ ฝ่ายราชการ ฝ่ายทุนคิดเท่านั้น เช่น นโยบายสร้างเส้นทางการคมนาคมส าหรับรถจักรยาน ซึ่งท าให้
ไม่ต้องพึ่งพลังงานกระแสหลัก เป็นมิตรกับธรรมชาติและเกิดการสร้างเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดีเป็น
ต้น 

5) เข้าร่วมกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อ 
สุขภาพที่ดี โดยทุกฝ่ายในสังคมต้องช่วยกันพัฒนาจิตส านึกเข้าสู่การเป็นพลเมืองที่สนใจเร่ืองของ
ส่วนรวม และกระตือรือร้นเข้าร่วมคิดร่วมสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคมสุขภาวะร่วมกัน 

3.  เครื่องมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
ในทางวิชาการมีเคร่ืองมือสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้หลายชนิด ในที่นี้ 

ขอเสนอ 2 เร่ือง คือ (อ าพล จินดาวัฒนา, ออนไลน,์ 2546) 
3.1  ใช้กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ (Policy Formulation Process) ใช้ 

ขั้นตอนก าหนดนโยบายต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไป แต่ที่ผ่านมาสังคมเรายังไม่ค่อยได้ใช้กระบวนการ 
ก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ  นโยบายสาธารณะหลายอย่างจึงเกิดขึ้น
จากสามัญส านึกจากฝ่ายที่มีอ านาจ มีผลประโยชน ์และเกิดจากความเชื่อของผู้ก าหนดนโยบายมาก 
กว่าข้อมูลตามกระบวนการทางวิชาการในสังคมไทย  จ าเป็นต้องชวนกันหันมาสร้างกระบวนการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบและมีหลักวิชาการมากขึ้น (ดูแผนภูมทิี่ 7) 
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แผนภูมิท่ี 7  กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงขั้นตอนและมิติต่างๆ 
 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อ าพล จินดาวัฒนา. (2546). การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ. วารสารการส่งเสริม 
 สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 26(4) (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
 http://advisor.anamai.moph.go.th/264/26401.html [ 2009, September 26]. 

จากแผนภูมทิี่ 7 จะเห็นว่า การก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ต้องมีขั้นตอนอย่างน้อย 
 8 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนต้องค านึงถึง 3 ประเด็นใหญ่คือ ความรู ้การเมือง และสังคม ในขณะ 
เดียวกันก็ต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพไปพร้อมๆ กันด้วยอย่างนี้ คือ กระบวนการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ 

3.2  ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment  
:HIA)  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะเป็นเคร่ืองมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ 
สามารถน าไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี ที่ผ่านมาเร่ืองนี้ยังเป็นเร่ืองใหม่ใน 
สังคมไทย จะมีก็เป็นความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ 
มากกว่า จนมีกฎหมายก าหนดเร่ืองการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) ออกมาใช้บังคับ 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็น “กระบวนการทางปัญญา” มากกว่า 
กระบวนการทางกฎหมายหรือการใช้อ านาจ เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาการและทางสังคม 
เป็นกระบวนการประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพของประชาชนและชุมชนจากนโยบายสาธารณะ

หาปัญหา 

สร้างนโยบาย 

เลือกนโยบาย 

ประกาศนโยบาย 

นโยบายได้รับการยอมรับ 

ด าเนินการตามนโยบาย 

ประเมินผล 

ปรับปรุงนโยบาย 
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ที่เกิดจากรัฐ เอกชน ท้องถิ่น และเกิดจากชุมชนเอง น าไปสู่การก าหนดทางเลือก การตัดสินใจเลือก
ทางเลือก การหาทางลดผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากทางเลือกนโยบายต่างๆ เพื่อ 
ให้คนและชุมชนมีสุขภาวะร่วมกัน 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน 
สังคม ใช้วิทยาการแบบสหสาขา เป็นการท างานในขอบเขตที่กว้างกว่ามิติทางการแพทย์และ 
สาธารณสุข ครอบคลุมไปถึงสุขภาวะอย่างองค์รวม เป็นการท างานเชิงบวกไม่ใช่ท าเพื่อน าผลไปใช้ 
เพื่อการอนุญาตหรือไม่อนุญาตเร่ืองต่างๆ ไม่ใช่เคร่ืองมือเชิงอ านาจหรือเชิงกฎหมาย 

4.  กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีควรเป็น “กระบวนการนโยบาย 

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Public Policy Process : PPPP) (ดูแผนภูมทิี่ 8) ไม่ใช่การ
ก าหนดนโยบายสาธารณะจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว หรือช่องทางการก าหนดนโยบายสาธารณะแบบปิด 

แผนภูมิท่ี 8  กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

 

 
 
 

 
 

ที่มา : อ าพล จินดาวัฒนา. (2546). การสร้างนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ. วารสารการส่งเสริม 
 สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม, 26(4) (ออนไลน์) เข้าถึงไดจ้าก 
 http://advisor.anamai.moph.go.th/264/26401.html [ 2009, September 26]. 

การเร่ิมต้นของกระบวนการจะเร่ิมจากด้านใดก็ได้ แต่ต้องเชื่อมโยง ดึงให้ทุกฝ่าย 
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ไม่ใช่มีส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธี กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ
อาจริเร่ิมโดย อบต. เทศบาล หรือหน่วยราชการก็ได้ หรือโดยเครือข่ายประชาชนหรือกลุ่มประชาคมใน
ชุมชนท้องถิ่นก็ได้ หรือเร่ิมจากฝ่ายนักวิชาการนักวิชาชีพต่างๆ ก็ได ้เช่น การสร้างนโยบายสาธารณะ
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดขอนแก่นริเร่ิมจากฝ่ายวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุขเห็นปัญหา 
มีข้อมูลองค์ความรู้แล้วชักชวนฝ่ายราชการ และฝ่ายประชาชนเข้าร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมผลักดันจนเกิดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม การสร้าง
นโยบายการเกษตรที่เอ้ือต่อสุขภาพที่ริเร่ิมโดยเครือข่ายเกษตรกรและนักพัฒนาเอกชนภาคเหนือ การ
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สร้างนโยบายสาธารณะในการลดปริมาณขยะที่อ าเภอด่านขุนทดที่ริเร่ิมโดยเทศบาลต าบลแล้วมีการ
เชื่อมโยงดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมคิดร่วมท าจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น 

ประเวศ วะสี เสนอแนะไว้ว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี ไม่ควรรวบ 
รัดเพื่อให้ได้ข้อเสนอเพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจ แต่ควรเน้นที่การมีส่วนร่วมเรียนรู้ของทุกฝ่ายอย่าง 
กว้างขวาง จนเกิดเป็นความเข้าใจร่วมกันของสังคม (social understanding) เป็นคุณค่าของสังคม (social 
value) และเป็นการปฏิบัติโดยสังคม (social practice) ส่วนข้อเสนอเป็นเพียงผลพลอยได้อย่างหนึ่ง 
เท่านั้น 

5.  แนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี (Healthy Public Policy) ใน
ระดับชุมชน มีขั้นตอน ดังนี ้(จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล และ ยุวดี คาดการณ์ไกล, (ม.ป.ป.), หน้า 8) 

5.1  ผู้ริเร่ิมการสร้างนโยบาย อาจจะมีเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ 
5.2  ก าหนดปัญหาของชุมชน ขึ้นมา 
5.3  จะต้องสร้างกลุ่มท างานให้ได้ โดยที่กลุ่มควรจะประกอบไปด้วยประชาชนผู้ 

ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้ค าแนะน า และประชาชนที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้กลุ่ม
ท างานจะต้องไปเกี่ยวข้องกับหลายส่วนในสังคม เช่น นักการเมืองในท้องถิ่น ข้าราชการ เป็นต้น 

5.4  ประเมินความต้องการของชุมชน โดยเราสามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในชุมชน ศาลาประชาคม หน่วยงานราชการ และองค์กรในชุมชน ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะน ามาประเมินสถานการณ์ของชุมชนในหลายๆด้าน ได้แก่ ลักษณะประชากร, การจ้างงาน, 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม, ด้านสาธารณสุข, บริการต่างๆในชุมชน เช่น สวนสารธารณะ การจัดการ
ขยะ การขนส่ง, การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ศาลาประชาคม สื่อสารมวลชน เป็นต้น และด้าน
องค์กรสุขภาพของชุมชน เมื่อเรารู้สถานการณ์ของชุมชนแล้วก็จะก าหนดแผนได้ชัดเจน 

5.5  ก าหนดวัตถุประสงค์และเขียนแผนปฏิบัติการ โดยในแผนปฏิบัติการจะต้อง 
ก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ชัดเจน 

5.6  สนับสนุนการมีส่วนร่วม เน่ืองจากโดยปกติจะมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  
ฉะนั้นในการพัฒนานโยบายจ าเป็นต้องได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 

5.7  สื่อสารสิ่งท่ีจะท ากับชุมชนและประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ 
5.8  น านโยบายมาใช้ และด าเนินการให้เกิดผล 
5.9  ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ส าหรับกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะข้างต้น ควรจะต้องถามตัวเองตลอดเวลา 
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกว่าจะบรรลุผล ว่าสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลักดันของเราอย่างไร 
ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ชุมชนต้องการหรือไม่ และนโยบายจะต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไร 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สัมพันธ์ เตชะอธิก (2540) เสนอแนวทางพัฒนาความเข้มแข็ง ขององค์กรชุมชน ไว้ดังนี้คือ 
1) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนโดยภาครัฐและเอกชน ควรเน้นที่สิทธิ 

และอ านาจในการจัดการปัญหาต่างๆ นโยบายของรัฐและกฎหมายต้องให้สิทธิและอ านาจแก่องค์กร
ชุมชนมากขึ้น ควรมีระบบสนับสนุนองค์กรชุมชน ทั้งด้านงบประมาณและวิชาการ นอกจากนั้นในการ
ด าเนินโครงการของภาครัฐและเอกชนต้องลงไปปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรชุมชนมากขึ้น  ตั้งแต่การ
วางแผนงาน งบประมาณ และโครงการโดยสรุปการให้สิทธิและอ านาจแก่องค์กรชาวบ้านจะสามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพความเป็นจริงซึ่งจะท าให้
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น 
  2) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่ริเร่ิมขึ้นใหม่ มีแนวทางดังนี้  
   - การศึกษาเรียนรู้ปัญหาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คือการศึกษาโดยให้ชาวบ้านที่
สนใจปัญหาของชุมชนร่วมกันศึกษา โดยวางกรอบค าถามกว้างๆ ร่วมกัน จากนั้นก็ให้ชาวบ้านเก็บ
ข้อมูลรายครัวเรือน หรืออาจใช้วิธีประชุมกลุ่มย่อย โดยเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้อ านวยความสะดวก 
เขียนความคิดเห็นที่ชาวบ้านเสนอ รวบรวมจัดหมวดหมู่ปัญหา ท าให้ชาวบ้านร่วมรับรู้ปัญหา เกิด
แนวคิดร่วมกันหาทางออก มีกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจกันเองมากขึ้นจนเกิดศรัทธา และแรงบันดาลใจในการ
เร่ิมต้นแก้ปัญหา และรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง 
   - การเรียนรู้และคิดค้นกิจกรรมแก้ปัญหา ควรเปิดโอกาสให้มีการอบรม 
ศึกษาดูงานจากพื้นที่จริงและชาวบ้านมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 

- การวางแผนกิจกรรมแก้ปัญหา เมื่อได้แนวความคิดและมองเห็นแนวทาง 
กิจกรรมแล้วก็วางแผนกิจกรรมในรายละเอียด ประเมินว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ เทคนิคปฏิบัติมี
อะไรบ้างต้องใช้เวลาแต่ละกิจกรรมอย่างไร 

- การรวมกลุ่มปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันทั้งทาง 
ความคิดและเทคนิคต่างๆ ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ควรมีกิจกรรมระดมทุน อาจจะเป็นกลุ่มออม
ทรัพย์ 

- การติดตามแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
3) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่มีอยู่แล้วและก าลังด าเนินกิจกรรม 

พัฒนาอยู่ในปัจจุบัน แนวทางการท างานเน้นที่กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
ชาวบ้าน ได้แก่ 

- การพัฒนาผู้น าองค์กรชุมชน ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของ 
องค์กร คือมีผู้น าที่ด ีมีความรู้ กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน มีเงินทุน มีการสนับสนุนจาก 
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หน่วยงานของรัฐและเอกชน มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็น 
ธรรม ดังนั้นผู้น าที่ดีจะช่วยสร้างองค์กรให้เข้มแข็งได้ต้องมีการจ าแนกแยกแยะความรู้ความสามารถ
ของผู้น า และเสริมจุดแข็ง เสริมทักษะเพิ่มด้านอ่ืนๆ โดยทั่วไปการพัฒนาผู้น ามักท าแบบรวมๆ และไม่
มีแผนหรือแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น ารายบุคคล ผลจึงปรากฏ
ว่าองค์กรองค์กรชุมชนอ่อนแอลง เมื่อขาดผู้น าหลักที่ดี และขาดการสืบทอดกลายเป็นภาวะขาดแคลน
ผู้น า ดังนั้นจึงต้องมีผู้น าหลายประเภทหลายบทบาทช่วยกันท างาน และเสริมสร้างผู้น ารุ่นใหม่สืบต่อ
บทบาทผู้น าองค์กรต่อไป องค์กรชุมชนมีผู้น าหลายคนหลายบทบาทไม่ใช่คนเดียวมีบทบาททุกอย่าง 

- การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์แนวคิด กระบวนการแก้ปัญหา การท างาน 
เป็นทีม การวางแผนจากชาวบ้าน การวิเคราะห์การบริหารจัดการ การถ่ายทอดความคิดสู่ประชาชน 
เน้นการพัฒนาความคิดของกรรมการ และสมาชิกด้วยการประชุม การอบรม ศึกษาดูงานองค์กร
ชาวบ้านแบบลงไปเรียนรู้ กินอยู่ หลับนอน พูดคุยเชิงลึก เยี่ยมชมกิจกรรม และใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
จัดการฝึกอบรมเป็นคร้ังคราว 

- เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน เป็นบุคคลภายนอกที่เข้าไปร่วมงานกับองค์กร 
ชุมชน ควรน าเอาองค์ประกอบขององค์กรชาวบ้านเป็นตัวชี้วัดในการทบทวนและปรับตัวขององค์กร 
ซึ่งจะท าให้ได้อุดมการณ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การพัฒนาผู้น า การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก
การท ากิจกรรมตรงกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่มากขึ้น และนั้นจะท าให้องค์กรชุมชนแก้ไขปัญหาชุมชน
ได้มากขึ้น 

 เสรี พงศ์พิศและยงยุทธ ตรีนุชกร (2545)ได้ท าการศึกษาวิจัย เชิงปฏิบัติการเร่ืองการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพชุมชน ด าเนินการในพื้นที่ 10 ชุมชนของเครือข่ายภูมิปัญญาไท เป็นตัวแทนของพื้นที่จาก
ทั้ง 4 ภาคของประเทศ เพื่อศึกษาระบบการจัดการสุขภาพ อันจะน า ไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพของ
ชุมชน บนพื้นฐานของความหลากหลายที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านสุขภาพของ
ชุมชน การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้เคร่ืองมือที่เรียกว่า กระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยประชาชนหรือ PR&D 
กระบวนการเรียนรู้เร่ิมต้นจากชุมชน มีคณะผู้วิจัยเป็นผู้ประสานงานอ า นวยความสะดวกในการเวทีการ
เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนระสบการณ์หมุนเวียนกันไปเกิดความสัมพันธ์เป็นระบบเครือข่าย  มี
คณะกรรมการเครือข่ายเป็นผู้ด า เนินการให้เกิดความต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ประกอบการ
วิจัย ดังนี ้

1) การค้นหาตนเอง เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนหรือเครือข่าย การค้นหาทุน ทั้งด้าน
ทรัพยากร ภูมิปัญญาและการจัดการของชุมชน การศึกษาลักษณะอาชีพ ที่มาของรายได้ รายจ่าย หนี้สิน 
ความเจ็บป่วยและวิถีที่เคยปฏิบัติมาแต่อดีต จากการศึกษาพบว่า แต่ละชุมชนมีทรัพยากร มีองค์ความรู้ 
มีภูมิปัญญาที่สามารถน า มาจัดระบบเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ บางชุมชนจัดการได้ดีถึง
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ระดับที่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิกในชุมชนได้ 100 เปอร์เซ็น บางชุมชนสามารถให้บริการ
รักษาแบบพื้นบ้าน ทั้งการตรวจรักษาโรคการนวดแผนไทย การผลิตและจ า หน่ายยาสมุนไพร โดยด า 
เนินการร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐในชุมชน เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล 

2) การวิเคราะห์ชุมชน เป็นการศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและแนวทางการ
จัดการในอนาคตของชุมชน มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
และการจัดการทรัพยากร การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับชุมชนเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และ
ทรัพยากรระหว่างชุมชนหมุนเวียนกันไปทุก 3 เดือน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เห็นแนวทางทิศทางการด า 
เนินงานในอนาคต มีทางเลือกมากขึ้น ที่ส าคัญ คือ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด า เนินการทดลองกระบวนการเสริมสภาวะสุขภาพชุมชน ภายหลังการจัดเวที
การเรียนรู ้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่แต่ละชุมชนให้ความสนใจแตกต่างกันไป เช่น การจัดระบบ
อาหาร การอบรมการนวดแผนไทย การใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลครอบครัวและชุมชน 
การจัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนเพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีกิจกรรมดังกล่าวบาง
กิจกรรมจัดเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากนั้นจึงแยกกันไปทดลองปฏิบัติตามความเหมาะสมของแต่ละ
ชุมชน บางกิจกรรมจัดเวทีการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความจ า เป็นและศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ การทดลอง
ดังกล่าวมีการรวบรวมบันทึกผลที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของชุมชนและองค์
ความรู้ที่ค้นพบ 

3) แผนแม่บทสุขภาพชุมชน เป็นแนวทางการจัดการระบบสุขภาพของชุมชนที่สมาชิกใน
ชุมชนช่วยกันระดมความคิด โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลด้านความเป็นอยู่ ทรัพยากร องค์ความรู้และ
ความสามารถในการจัดการ ความส าคัญของแผน แม่บทสุขภาพชุมชน คือ เป็นแผนที่สามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมหรือแผนงานอ่ืนทุก ๆ ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

ภายหลังการศึกษาวิจัยชุมชนได้ข้อสรุปว่า เนื้อหาของกระบวนการเรียนรู้ทั้งที่ท า อยู่แต่เดิม
และที่ก าลังริเร่ิมจัดท า ขึ้นใหม่ แท้จริงคือการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน ท า ให้ฐานรากของชุมชนเข้มแข็ง 
มีศักยภาพ มีความสามารถที่จะเลือกก าหนดแนวทางการจัดการ การพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถเลือกที่จะจัดระบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาต่อยอดได้อย่างมีศักดิ์ศรี  มี
อิสรภาพอย่างแท้จริง 

จรัส รัชกุลและสุนทร สีทองแก้ว (2548)  ได้ท าการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพ
ภาพประชาชนด้วยตนเองเพื่อเมืองไทยแข็งแรงเพื่อประเมินสถานการณ์ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน /
ชุมชน ที่มีการจัดการสุขภาพภาคประชาชนด้วยตนเอง ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ “รวม
พลังสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ประเด็นส าคัญ ๆ ที่ควร
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ได้รับการพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของหมู่บ้านจัดการสุขภาพภาคประชาชน  มี
ดังต่อไปนี้ 

1)  ด้านการพัฒนากลุ่มองค์กรก าลังคนและภาคีเครือข่าย ในการจัดการสุขภาพ  
ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงตามล าดับ ได้แก่   

- การพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพให้อยู่ในระดับ 3 
- การส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรอ่ืนๆในหมู่บ้านนอกจาก อาสาสมัครสาธารณสุข 

ในหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 
- การพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขใน 

หมู่บ้าน 
- การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ 

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้ 
2) ด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุง คือ 

- การส่งเสริมให้กลุ่มหรือกองทุนต่างๆ น าเอาผลก าไรจากกองทุนเพื่อมาจัด 
สวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่สมาชิก 

- การแสวงหาแหล่งเงินทุนจากที่ต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาด้านสุขภาพ ซึ่งนอก 
เหนือจาก เงิน 7500 บาท/หมู่บ้าน อาจจะมาได้โดยการเขียนโครงการเสนอขอ เป็นต้น 

- การส่งเสริมให้มีการระดมทุนเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จากแหล่งต่างๆทั้ง 
จากภายนอกและภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

- การส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน ในทุก 
ขั้นตอนต้ังแต่เร่ิมต้น จนสิ้นสุดโครงการ 

3) ด้านกระบวนการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผน ประเด็นที่ควรพิจารณา 
ปรับปรุง ตามล าดับ คือ 
   - การน าเสนอแผนงานโครงการให้แก่ที่ประชุมของชาวบ้าน ได้รับรู ้หรือ 
รับทราบเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยซักถาม ประชาพิจารณ์ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนใหม่ได้ตรง
ตามความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในปัจจุบัน 

- กระบวนการติดตามผลการท างาน ควรก าหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งมาจากภาค 
ส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ตั้งแต่เร่ิมมีโครงการฯ 
และมีการติดตามผล จนสิ้นสุดโครงการ 

- การส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
4) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในกระบวนการพัฒนา  

ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุง ตามล าดับ คือ 
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- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับการ 
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ในการสร้างสุขภาพในหมู่บ้านหรือชุมชน 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน กระบวนการพัฒนาด้าน 
สุขภาพตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินตรวจสอบ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะหรือ 
ก าหนดเป็นระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่น ในเร่ืองการพัฒนาสุขภาพ นอกเหนือจากการมีเงินอุดหนุน 
7,500 บาท/ หมู่บ้าน 

- เจ้าหน้าทีสาธารณสุขที่สถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชน ควรเข้าไปมี 
ส่วนร่วม คิด ร่วมพูดคุยกับประชาชนให้บ่อยๆมากขึ้น(มากกว่า 1 คร้ัง/เดือน) 

 ฉัตรชัย จ าปา (2549)   ได้ศึกษาวิจัยศักยภาพประชาสังคมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
กรณีศึกษาต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการแสดงบทบาททั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ขององค์การภาคประชาสังคมในต าบลแม่สาบ  พบว่า กลุ่ม/องค์การประชาสังคม 
ในต าบลแม่สาบ ส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน โดยเฉพาะประชาสังคมที่เกิดจา
การรวมตัวกันเองมีบทบาทส าคัญอย่างมากและได้รับการยอมรับมากกว่าชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
โดยประชาสังคมต่างๆ ที่มีอยู่ต่างมีศักยภาพในการแสดงบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับจิตส านึกของประชาสังคมพร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาสังคม
นั้นๆ   นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังเสนอแนะให้ เปิดเวทีให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่ม / องค์การ 
ประชาสังคม โดยให้กลุ่ม /องค์การประชาสังคมทราบถึงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่  พร้อม
แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเวทีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ระหว่างกลุ่ม และใช้ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเป็นประเด็นหลักในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ตลอดจนเสนอแนะบทบาทและหน้าที่ของเครือข่ายประชาสังคมในการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
ควรขึ้นอยู่กับข้อตกลงภายในเครือข่ายเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งเป้าหมาย กิจกรรม และทรัพยากร
ต่างๆ โดยเน้นพื้นที่เป็นหลักในการด าเนินงาน 

ฉัตรวรัญ  องคสิงห์ และคณะ (2549) ได้ท าการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการ
สุขภาพ ของชุมชน ต าบลโคกกระชาย  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า แบบแผนของระบบ
บริการสุขภาพชุมชนที่หลายเวทีช่วยกันสังเคราะห์ออกมานั้น มีองค์ประกอบ ส าคัญดังนี้  (1) ทุนทาง
สงัคม  ที่ถือเป็นบริบทเกี่ยวกระหวัดร้อยผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน   โดยชุมชนให้ความส าคัญกับคนที่มีใจ  มี
จุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ร่วมกัน  มีจิตส านึกร่วมโดยเน้นไปที่ผู้น าและภาวะที่จะสามารถดูแลบริหาร
ระบบบริการสุขภาพชุมชนนี้ได้  ที่น่าสนใจคือในทุนทางสังคมนี้  ได้รวมเร่ืองห่วงโซ่ของอาหารใน
ชุมชนเข้าไว้ด้วย   (2)  แบบแผนความสมพันธ์  ทุนทางสังคมจะเกิดขึ้นและเกี่ยวร้อยกับองค์ประกอบ
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อ่ืนๆ  นั้นจะต้องมีแบบแผนความสัมพันธ์ที่ชุมชนประยุกต์ขึ้นมาโดยยังเรียกร้องแบบแผนในรูปแบบ
สังคมดั้งเดิมอยู่   แบบแผนความสัมพันธ์เหล่านั้นได้แก่   การพึ่งพาอาศัยกัน   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
การมีส่วนร่วม   การอบรมศึกษาและดูงาน   การบริหารจัดการ  (3)  การสนับสนุนการบริการจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง    ซึ่งคนในชุมชนใหความส าคัญกับ  หน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ ได้แก่
สาธารณสุขจังหวัด  อ าเภอ  สถานีอนามัย ,  โรงพยาบาลชุมชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล   วัดและบทบาทของพระสงฆ์ 
สถาบันการศกึษาในท้องถิ่น   และวิทยุชุมชน  (4)   บุคลากรในระบบ   ที่ชุมชนเห็นว่าจ าเป็นในระบบ
บริการได้แก่  แพทย์, พยาบาล, อสม และ หมอพื้นบ้าน  โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะต้องเชื่อมโยงกัน
ด้วย (5)  ระบบความรู้    ที่ชุมชนปรารถนาเป็นผูรั้บและค่อยๆ  เรียนรูก้ารแลกเปลี่ยน   การทบทวนและ
การสงเคราะห์   โดยระบบความรู้ที่เป็นความคิดของชุมชนควรจะประกอบด้วย   คน,  ความรู้,  
ทรัพยากรในชุมชน,เงินสนับสนุน  ,  วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว   โดยเฉพาะการ
จัดสรา้งชุมชนไว้ในระบบความรู้ด้วย  เน่ืองจากคนในชุมชนเหน็วา่  เยาวชนจะเป็นที่พึ่งของชุมชนและ
สงัคม   จงึเปน็ทัง้ผู้รับการถ่ายทอดและผู้ถ่ายทอดในรุน่ๆ ต่อๆ ไป  

บุญอนันต์ พินัยทรัพย์และ พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2549)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ชุมชน
เข้มแข็ง กระบวนการสร้างสรรค์ คืนพลังสู่ชุมชน : หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”  พบว่า แนวคิดหลักการ 
การด าเนินการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมรายได้ที่มีการ
ผสมผสานของภาคีการพัฒนาเข้าสู่ชุมชนที่เป็นรูปธรรมจนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  การก าหนด
เป้าหมายกลุ่ม การบริหารจัดการ และการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น หน่วยงานต่างๆจากภาครัฐเข้ามาช่วยพัฒนาโดยสนับสนุนผ่านแผนงาน แผนเงิน 

บุคลากร และเทคโนโลยี การผสมผสานอย่างเป็นรูปธรรมลงสู่ชุมชน จึงเป็นการพัฒนาเชิงบูรณาการสู่
ชุมชนกลไกการบริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากภาครัฐและกระบวนการทาง
สังคมของชุมชนภายใต้โครงการ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนโดยสมาชิกกลุ่มมีอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวของสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย กลไกการบริหารและ
กระบวนการทางสังคมดังกล่าว ท าให้เกิดการท างานในรูปกลุ่มในรูปคณะบุคคล สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมบริหารจัดการทุน และร่วมรับผลประโยชน์ การเรียนรู้การท างาน
ในลักษณะดังกล่าวท าให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้น เมื่อกลุ่มอาชีพเข้มแข็งย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนท าให้
ครอบครัวมีรายได้เพิ่ม พึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม และกลุ่ม
กับชุมชนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 

กระบวนการด าเนินการตามนโยบายโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีขั้นตอนสร้างให้เกิด
การเรียนรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้โดย 1) การสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยกระบวนการกลุ่มโดย
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ให้ประชาชนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้สมาชิกผู้น าและผู้เกี่ยวข้องใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนวางแนวทางในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มในการ
สร้างงาน สร้างรายได้จากการท าผลิตภัณฑ์ 2) กลไกการส่งเสริมจากภาคราชการและเอกชนโดยให้
ค าแนะน าทางวิชาการในการด าเนินการต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด การบริหาร
จัดการกลุ่มในรูปแบบของการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือการจัดประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์  เป็นต้น 3) การ
สนับสนุนการจัดการทุนของกลุ่มในรูปการออมเพื่อการลงทุน  การลงหุ้นและการขอรับการสนับสนุน
จากภายนอก 4) การสนับสนุนการบริหารการผลิตและการตลาดในลักษณะเครือข่ายร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการด าเนินการตามนโยบายโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มีส่วนท าให้ชุมชน
เข้มแข็งโดยผ่านกลไกการบริหารโครงการเชิงบูรณาการและมีปัจจัยด้านการบริหารจัดการในรูปแบบ
กลุ่มคณะบุคคลเป็นปัจจัยส่งเสริม 1) กลุ่มที่มีความเข้มแข็งอยู่เดิมแล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการ  กลไก
โครงการในการสนับสนุนด้านแผนงาน แผนเงิน และแผนคนท าให้เติมเต็มส่วนที่กลุ่มยังขาด เช่น การ
บริหารจัดการในลักษณะกลุ่มพันธมิตรมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มที่เข้มแข็งการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด การพัฒนาด้านเทคนิคการผลิต เป็นต้น เมื่อกลไกต่างๆของกลุ่มเดิมใน
ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ส่งผลให้ชุมชนที่กลุ่มตั้งอยู่เข้มแข็ง 2) สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวต่างๆในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 3) การบริหารจัดการแบบกลุ่มท าให้สมาชิกมี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่าย เกิดความช่วยเหลือและเกื้อกูลต่อกันเกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม  และ
กลุ่มช่วยชุมชน 4) โครงการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนเพิ่มขึ้น สมาชิกกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มมี
การเรียนรู้ในเชิงบริหาร เทคนิคการผลิต การตลาด และมาตรฐาน 5) การบริหารจัดการแบบกลุ่มและ
การสร้างเครือข่ายกลุ่มการผลิตการตลาดท าให้ลดต้นทุนเพิ่มช่องทางการตลาด  และท าให้กลุ่มปรับตัว
ในการบริหารในเศรษฐกิจชุมชนและนอกชุมชน 6)การสนับสนุนให้เป็นชุมชนหมู่บ้าน  OTOP 
ต้นแบบช่วยสนับสนุนกลไกการบริหารในชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 7) การบริหารจัดการกลุ่มท าให้กลุ่ม
สามารถบริหารจัดการผลประโยชน์ได้เสมอภาคเป็นที่พอใจของสมาชิกกลุ่ม  และเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ในการบริหารชุมชนต่อไป 

โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการสร้างสรรค์คืนพลังสู่ชุมชนที่มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1) ชุมชนได้รวมกลุ่มกันและใช้ความรู้ ภูมิปัญญาที่มีในชุมชนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ของกลุ่ม 2) กลไกการบริหารจัดการของโครงการได้สนับสนุนให้กลุ่มเกิด
การเรียนรู้ที่จะสร้างเครือข่ายระบบผลิตให้ครบวงจร  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การสร้างเครือข่ายเชิง
พันธมิตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงธุรกิจ การตลาด 3) กลไกการบริหาร
จัดการของโครงการท าให้เกิดการปรับตัวจากการผลิตที่ไม่ได้ค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้บริโภค มาเป็นการผลิตที่มีแบบแผน เป้าหมายและใส่ใจต่อคุณภาพ
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มาตรฐาน เพื่อการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่ตลาด 4)กลไกการบริหารจัดการของโครงการสร้างให้เกิด
การร่วมบริหารจัดการในกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมลงตัวและสร้างความพอใจแก่ทุกคน
ทั้งกรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 5)กลไกการบริหารจัดการของโครงการท าให้ประชาชนผลิตโดย
เอาใจใส่ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อรักษาแหล่งผลิตให้ดีที่สุด  และไม่ก่อให้เกิดแหล่งเสื่อม
โทรมต่างๆในชุมชน 6)กลไกการบริหารจัดการของโครงการท าให้กลุ่มประชาสังคมร่วมกันดูแลรักษา
ชุมชน และสร้างความเป็นเจ้าของชุมชน 7)กลไกการบริหารจัดการของโครงการท าให้กลุ่มและชุมชน
ที่กลุ่มตั้งอยู่เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง และท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด 

ชัยวัชน์ หน่อรัตน์  (2551) ได้ท าการศึกษาการบริหารการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์กรชุมชนกับองค์การบริหารส่วนต าบลในลุ่มน้ าแม่ตาลพบว่าการบริหารโครงการของชุมชน
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม ที่แสดงความพอประมาณจากการจัดเวทีประชาคมให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกร่วมกันของชุมชนเอง  โครงการที่ชุมชนเลือกแสดงถึงความมีเหตุผลของชุมชนโดยจะ
เลือกกิจกรรมที่ชุมชนสามารถท าได้จริง และ มีความเสี่ยงน้อย โดยอาศัยภูมิคุ้มกันที่ชุมชนมีอยู่คือ การ
มีเงินออมเป็นทุนเดิม และมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว ด้านการบริหารของกลุ่ม ด้านโครงสร้างและ
บุคลากรนั้น ชุมชนอาศัยผู้น ามีความสามารถ ประสบการณ์ และคุณธรรม มากกว่าเรียนจบสูงๆ  ด้าน
บทบาท  ประธาน/กรรมการรับผิดชอบการบริหาร สมาชิกเป็นผู้ผลิตและร่วมลงหุ้น และผลงานของ
กลุ่มก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและคนนอกชุมชนที่มาศึกษาดูงาน เป็นแหล่งสร้างรายได้ และ
ความพร้อมเพรียงสามัคคีของคนในชุมชน และด้านระเบียบของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มจะร่วมกันก าหนด
เพื่อเป็นแนวทางมากกว่าการเอาผิด แบบง่ายๆ 

มงคล โชตแสง (2551) ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ : กรณีศึกษา ต าบล
แร่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  พบว่า กรอบแนวทางการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพของต าบล
แร่ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การเตรียมบุคลากร โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน า
เครือข่ายในชุมชน เพื่อให้เข้าใจแนวคิด กระบวนการของการด าเนินงานหมู่บ้าน-ต าบลจัดการสุขภาพ 
และมีความสามารถในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม  (จัดเวที
ประชาคม)  

โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและการจัดการด้านก าลังคน / องค์กรในชุมชนต าบลแร่ เน้นที่
กลุ่ม อสม. และแกนน าชุมชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบบริหารจัดการตามแนวคิดการรวมคน รวม
เงิน รวมงาน เพื่อสร้างกลไกประสานงานที่ดี มีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันของภาคีเครือข่าย  ซึ่ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการในแผน 10 (พ.ศ. 2550-2554) กล่าวคือ การ
สร้างระบบบริหารจัดการ และการจัดการการเรียนรู้ของเครือข่าย ทั้งด้านการสร้างกลไกประสานงานที่
ดี การบูรณาการงานของภาคีเครือข่าย การสร้างโครงการร่วม  พัฒนาและสนับสนุนเครือข่าย การ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ แต่มีข้อที่น่าสังเกตคือยังไม่มีการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนเข้ามามี
บทบาทใน การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพของชุมชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการในแผน 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในประเด็นของการสร้างบทบาทและให้กลุ่มเยาวชนเข้า
ร่วมในงาน พัฒนา/เครือข่ายสุขภาพ ของชุมชน 

ส่วนในด้านการจัดการด้านทุนเพื่อสุขภาพนั้นระดับหมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนทุนในการพัฒนาสุขภาพชุมชนในหมู่บ้าน โดยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน แกนน า
ชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน เช่น การฝึกอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงาน, แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนา ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หรือแหล่งบริการด้านสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทุนของชุมชน โดยรับรู้แหล่งที่มาของเงินทุน มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการพัฒนาด้าน
สุขภาพ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเงินทุนนั้นด้วย  แต่มีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขคือ ยังไม่มีกองทุน
สุขภาพต าบล ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุนเพื่อสุขภาพ  แต่มีการใช้งบประมาณหมดใน
รอบปี แต่ก็มีจุดแข็งคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ 

ด้านการจัดการด้านข้อมูลเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนสุขภาพชุมชน ในระดับหมู่บ้านได้มี
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา ซึ่งได้มาจากการท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
สุขภาพ (ข้อมูล จปฐ.) และประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ 
โดยมีเอกสารสรุปข้อมูลที่สามารถเปิดอ่านได้ ประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาด้าน
สุขภาพของหมู่บ้าน ประกอบด้วย ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน และข้อมูลจากแฟ้มชุมชน กระบวนการ
ในการท าแผนด้านสุขภาพของหมู่บ้าน  จะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน มีแกนน าชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน เป็นแกนน าในการจัดเวทีประชาคม มี
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
หลักในการด าเนินการตามแผนด้านสุขภาพ รวมทั้งการประเมินผล โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน ร่วมด าเนินการ โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ เร่ิมตั้งแต่
กระบวนการวางแผน ร่วมกิจกรรมตามแผน และสนับสนุนงบประมาณ  

โดย มงคล โชตแสง ได้น าเสนอ ปัจจัย หรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค
ของการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ ในลักษณะ จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ ดังนี้ คือ 

 
 
 
1. จุดแข็ง คือ 

1.1) ด้านก าลังคน / องค์กรในชุมชน มีการจัดการความรู้โดยการฝึกอบรมให้ 
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ส าหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน และแกนน าชุมชน เกี่ยวกับแนวคิดการด าเนินงานต าบล
จัดการสุขภาพ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มี
ทักษะความรู้ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน  ส่วนองค์กรภาครัฐ สถานี
อนามัยและ องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการบูรณาการกิจกรรมสาธารณสุขร่วมกัน ภายใต้แนวคิด การ
รวมคน รวมเงิน รวมงาน ท าให้มีทรัพยากรในการบริหารจัดการร่วมกันอย่างพอเพียง 

1.2)  ด้านทุนเพื่อสุขภาพ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ ด้าน 
กระบวน การวางแผนสุขภาพชุมชน กระบวนการในการท าแผนด้านสุขภาพของหมู่บ้าน  จะเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน มีแกนน าชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน เป็นแกนน าในการจัดเวทีประชาคม มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา  และที่ส าคัญองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ร่วมกิจกรรมตามแผน  และสนับสนุน
งบประมาณ 

1.3) ด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน มี ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
 หรือสถานที่ใช้ส าหรับการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพ  และใช้เป็นที่ประชุม อาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมู่บ้าน และแกนน าชุมชน รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนทางหอ
กระจายข่าว ด้านการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแร่ และสถานีอนามัยบ้าน
โคกสะอาด มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองในชุมชนร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน 
และ องค์การบริหารส่วนต าบล 

2. จุดอ่อน คือ 
2.1) ด้านก าลังคน / องค์กรในชุมชน มีเพียง องค์กร อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน 

เป็นแกนหลักในการด าเนินกิจกรรมสุขภาพในหมู่บ้าน ส่วนองค์กรอ่ืนๆ ในหมู่บ้านคอยร่วมกิจกรรม
เท่านั้น ไม่มีข้อมูลการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพของชุมชน  นอกจากนี้
จากการสรุปข้อมูล ความจ าเป็นพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแร่ (2551) ยังพบว่า คนใน
ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะน้อย 

2.2) ด้านทุนเพื่อสุขภาพ หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีการน าผลก าไรจากกองทุนต่าง ๆ ใน 
ชุมชนมาจัดการด้านสุขภาพของชุมชน ไม่มีการขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน และไม่มี
กองทุนสุขภาพต าบล 

2.3) ด้านกระบวนการวางแผนสุขภาพชุมชน ไม่มีการน าแผนที่ได้เข้าสู่ที่ประชุม 
ชาวบ้านหรือจัดเวทีกลางบ้านเพื่อเปิดให้มีการซักถาม ประชาพิจารณ์แผน และสามารถปรับเปลี่ยนแผน
ใหม่ได้ตามมติของที่ประชุม 

2.4) ด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน ในหมู่บ้านมีการถ่ายทอดความรู้ 
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หรือแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพ  ด้วยวิธีการประกาศทางหอกระจายข่าวโดยผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่ได้
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ หรือไม่ได้แบ่งบทบาท หน้าที่ กันอย่างชัดเจน 

2.5) ด้านการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน มีเพียงเจ้าหน้าที่ กับ อาสาสมัคร 
สาธารณสุขในหมู่บ้านที่เป็นแกนหลักในการร่วมกันจัดกิจกรรมสุขภาพในหมู่บ้าน  กลุ่มองค์กรอ่ืนมี
ส่วนร่วมน้อย 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1) ด้านก าลังคน / องค์กรในชุมชน และด้านการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน ควร 

สร้างบทบาทและส่งเสริมกลุ่มต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มากขึ้น เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน 
เป็นต้น โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน  รวมทั้งกิจกรรม
สาธารณะอื่นๆ 

3.2) ด้านทุนเพื่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทุนเพื่อสุขภาพ 
ของหมู่บ้าน โดยให้มีความสามารถในการแสวงหาทุนในรูปแบบต่างๆ เช่นการระดมทุนเองในหมู่บ้าน 
การขอสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ส านักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เป็นต้น 

3.3) ด้านกระบวนการวางแผนสุขภาพชุมชน ควรสนับสนุนให้มีการน าแผนที่ได้ 
จัดท าขึ้นเข้าสู่ที่ประชุมชาวบ้าน หรือจัดเวทีกลางบ้านเพื่อเปิดให้มีการซักถาม ประชาพิจารณ์แผน และ
สามารถปรับเปลี่ยนแผนใหม่ได้ตามมติของที่ประชุม 

3.4) ด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน ควรด าเนินการในรูปคณะ 
กรรมการ หรือจัดให้มีการแบ่งบทบาท หน้าที่ กันอย่างชัดเจน 

สถานีอนามัยต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (2551)  ได้ท าการศึกษา การ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  พบว่า ในการพัฒนา
นวัตกรรมการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  มีวิวัฒนาการและกระบวนการพัฒนาในการปฏิบัติ
จริง ดังนี ้ 

1.วิวัฒนาการ ผู้เร่ิมจุดประกายแนวคิด คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนผู้ร่วมคิด ได้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้น าปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานเครือข่ายสร้างสุขภาพภาคประชาชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานกลุ่มแม่บ้าน เยาวชนและตัวแทนกลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้านผู้น าด้านสุขภาพ 
และพระสงฆ์ ผู้น าตามธรรมชาติ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่น  ซึ่งผู้
ร่วมกระบวนการ ได้แก่ ตัวแทนทีมพัฒนาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้าน  ผู้ที่ได้รับผลจากการ
ด าเนินการ ผู้น าชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ผู้น าตามธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน ผู้น า/
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ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีผู้ให้การสนับสนุน
ในพื้นที่คือหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. กระบวนการปฏิบัติงานจริงในนวัตกรรม  1) กระบวนการหาและการใช้ต้นทุนทางสังคม
โดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคี กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับต าบล 
ตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนและบุคคลที่เป็นแกนน าในชุมชน  โดยทีมวิทยากรออกประชุมและจัดเวที
เสวนาแต่ละหมู่บ้านชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชุมชนทราบหลังจากนั้นให้ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนจาก
ประชาชนในพื้นที่  2) กระบวนการค้นหา มีการเลือกใช้ข้อมูลจากชุมชนโดยการคืนข้อมูลภาวะสุภาพที่
ได้จากการคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่และข้อมูลการเจ็บป่วยของแต่ละหมู่บ้านให้ชุมชนทราบ  ใน
เวทีเสวนาและอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพหลังจากนั้นให้ชุมชนพูดคุยกันโดยใช้
กระบวนการ สุนทรียภาษาปัญหาสุขภาพต าบลพญาแก้ว 3) ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน
มอบหมายภารกิจให้แต่ละหมู่บ้านน ากิจกรรมและปัญหาที่ได้จัดท าเป็นโครงการแก้ไข  4) การบริหาร
จัดการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอบรมพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาสุขภาพ ระดับหมู่บ้านและต าบล 
พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการความรู้และประสานงานให้มีการน าเสนอผลงาน
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนอ่ืน  อีกทั้ง
เป็นขวัญก าลังใจให้กับทีมพัฒนาสุขภาพ 5) การสนับสนุน มีการจัดสรรงบประมาณลงให้ชุมชนเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับหมู่บ้าน และสนับสนุนให้ชุมชนมีการะดมทุนในชุมชนเพื่อให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและจัดท าเป็นกองทุนพัฒนาสุขภาพในระดับหมู่บ้าน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีความเป็นเจ้าของ ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อหาทุนสนับสนุนเข้า
กองทุน 

โดยการศึกษาดังกล่าว ได้เสนอแนะเงื่อนไขแห่งความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมประการ
แรก ศักยภาพคนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับหมู่บ้าน ควรมาหลากหลายกลุ่มองค์กร
ในชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการในการด าเนินงานในชุมชนทั้งนี้ต้องเน้น
การเสียสละ มีจิตอาสา และมีเวลาพอสมควร มีความตั้งใจจริงที่อยากจะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนของ
ตนเอง  ประการที่สอง คือ นโยบายและการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและท้องถิ่น  ต้องชัดเจนและมี
ความต่อเนื่องเพื่อให้การจัดการด้านสุขภาพในชุมชนโดยชุมชนด้วยการมีทีมงานพัฒนาสุขภาพระดับ
หมู่บ้าน ที่เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และประการสุดท้ายคือ ความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น 

 

Netatue  Pelesikoti (Netatue  Pelesikoti, 2003)) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมในตองกา ประเด็นความตระหนักของชุมชนและข้อเสนอกรอบ
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นโยบายใหม่ พบว่า ลักษณะธรรมชาติและการจ าแนกขอบเขตของประเด็นปัญหา เป็นการยืนยันความ
ต้องการ กรอบนโยบายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความส าคัญของปัญหาในชุมชนทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งต้องยืดหยุ่น สามารถประยุกต์ได้  เป็นสห
วิทยาการ ผสมผสานรูปแบบการด าเนินงาน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกระดับ  มีลักษณะเป็น
กฎระเบียบ การติดตามประเมินผล มีการสะท้อนกลับกรอบการท างาน 
 เคร่ืองมือและปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จในการด าเนินตามนโยบายและการประเมินกรอบการ
ท างานนโยบายของตองการที่ส าคัญ คือตัวชุมชนเอง รัฐบาล และหน่วยงานองค์กรต่างๆ โดยใช้การ
สื่อสาร พูดคุย และการสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานองค์การเอกชน ต้องด าเนินการแบบเปิดเผย  
โดยเฉพาะองค์การและหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ จะมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชน การ
สนับสนุนงบประมาณ ทักษะการท างานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 กรอบนโยบายจะช่วยปูทางส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้นในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระดับชาติ ระดับชุมชน ตลอดจนรูปแบบการจัดการทรัพยากรอ่ืนๆในตองกา อีกทั้งสามารถแสดง
ถึงวิธีการพิจารณาเพื่อบรรลุข้อตกลงที่แท้จริงในการก าหนดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ของผู้ใช้
ทรัพยากรและเจ้าของทรัพยากร เพื่อก าหนดเป็นนโยบาย ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบาย ให้สัมพันธ์กัน  

  Deborah Gleeson (Deborah Gleeson , 2009)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนาภาวะผู้น าทาง
นโยบาย : กลวิธีการสร้างความเข้มแข็งด้านสมรรถนะทางนโยบายของสุขภาพภาครัฐ พบว่า ผู้ปฏิบัติ
ตามนโยบายส่วนใหญ่ศึกษาองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นผ่านพื้นที่การปฏิบัติงานจริง  ด้วยการท า
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับสิ่งแวดล้อมการก าหนดนโยบาย  ใช้กรอบทฤษฎีในการอธิบายประสบการณ์
และการแก้ไขปัญหา  ตามหลักวิชาการ   นอกจากนี้ Gleeson ยังได้เสนอแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถทางนโยบาย เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุง กระบวนนโยบายและผลลัพธ์นโยบาย ดังนี้ 

1) สร้างและการจัดการความสามารถบุคคลที่ท างานนโยบาย 
2) พัฒนารูปแบบกระบวนการและแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กระบวน 

นโยบาย 
3) การสร้างวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าให้ด ี
4) สร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างและสัมพันธภาพขององค์การเพื่อสนับสนุน 

ศักยภาพของนโยบาย 
อย่างไรก็ตาม  Gleeson ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า การพัฒนาความสามารถด้าน 

นโยบายไม่มีรูปแบบที่ตายตัว จ าเป็นต้องมีการผสมผสานให้เหมาะสม ตามบริบทในแต่ละพื้นที่เฉพาะ 
นั้นๆ  รวมทั้งการระดมทรัพยากรองค์การที่ต้องมีการด าเนินการด้วย  ในการศึกษาดังกล่าว  Gleeson 
แสดงให้เห็นนัยยะวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น และภาวะผู้น าช่วยก าหนดความสามารถทางนโยบาย  
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ในขณะที่โครงสร้างองค์การอย่างเป็นทางการและกระบวนการมีความส าคัญในการก าหนดกระบวน
นโยบาย ซึ่งจะส่งผลอย่างมากส าหรับคุณภาพการท างานนโยบาย  รวมทั้ง การพัฒนาภาพรวมทั้ง การ
พัฒนาภาวะผู้น าด้านนโยบายควรเน้นภาวะผู้น าด้านนโยบายองค์การในลักษณะทั่วๆไปและภาวะผู้น า
สาธารณะ โดยโปรแกรมการพัฒนาควรก าหนดรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการปฏิบัติที่
แตกต่างกัน ภายใต้บริบทที่เป็นจริง 
 Annica Sandström  (Annica Sandström, 2008) ได้ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และการปฏิบัติงานของเครือข่ายนโยบาย พบว่า คุณภาพของเครือข่ายที่ส าคัญในการพิจารณาผู้ก าหนด
นโยบายอย่างเป็นทางการและการบริหารจัดการเชิงสาธารณะ คือ การส่งเสริมประสิทธิผล ซึ่งต้องมี
การพัฒนาโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อระดมทรัพยากร
และความเห็นในการจัดล าดับความส าคัญต่างๆ  ในขณะวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ คือการมี
โครงสร้างระดับท้อง ที่มีความร่วมมือและเป็นศูนย์กลาง เป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืน เช่น 
ระดับการบังคับบัญชา  ประสิทธิภาพความร่วมมือซึ่งขึ้นอยู่กับ อิสระของการหมุนเวียนการสื่อสาร 
เพราะว่าเป็นตัวส่งเสริมค่านิยมร่วม  และตัวแสดง ซึ่งขึ้นอยู่กับความระดับความสัมพันธ์และการ
ติดต่อกันโดยตรงหรือทางอ้อม  
 ในส่วนของการก าหนดความร่วมมือให้ยั่งยืน  ต้องมีการจัดการกรอบการท างานให้แน่นอน
และเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างเครือข่าย โดยเครือข่ายที่ขยายออกไปให้มีความหลากหลาย มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการระดมพลและทรัพยากร ดังนั้น ควรกระตุ้นความร่วมมือและก าหนดความสามารถของ
บุคคลให้สอดคล้องกับความจ าเป็นทางทรัพยากร และแผนงานต้องอ านวยความสะดวกในการประสาน
ขององค์การ 

 Glenn A. Bowen  (Glenn A. Bowen, 2005) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความร่วมมือของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระดับท้องถิ่นด้วยทฤษฎีที่ส าคัญด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชน พบว่า การพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืนต้องมีการวางรากฐานทางเศรษฐกิจมหภาค และนโยบายสังคมซึ่งกระตุ้นการลงทุนของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ  เอกชน และประชาชน ซึ่งระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความตั้งใจในการก าหนดประเด็นและการแก้ไขปัญหา  การจัดการและการ
รักษาสัมพันธภาพในสังคม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งชุมชนต้อง
พยายามเพิ่มให้สูงขึ้น ในขณะที่ประชาชนต้องมีบทบาทที่ส าคัญในกระบวนการตัดสินใจ โครงการ
ต่างๆในชุมชน  และหน่วยงานภาครัฐต้องก าหนดกฏหมายและกรอบการท างานเชิงสถาบันให้องค์การ
ชุมชน 
 แนวทางนโยบายไม่ควรเน้นเฉพาะจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน แต่ควรท าให้สมดุลย์ ทั้ง
กระบวนการท างาน  ความรับผิดชอบร่วมกัน  การพัฒนา การด าเนินการ และการประเมินผลโครงการ
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พัฒนาโดยปัจจัยที่ส าคัญในระดับล่างเช่น องค์ความรู้ในท้องถิ่น และพลังการช่วยตนเอง ควรมีการ
ผสมผสานกับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ เช่น ความช านาญเชิงเทคนิค และทุนทางด้านงบประมาณ  
ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นต้องมีอิสระในการก าหนดนโยบายและทรัพยากรทางการเงินในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ จากหน่วยงานรัฐบาลกลาง 
 ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติตามนโยบายควรมีการประสานและส่งเสริมโปรแกรมที่สร้างกลไกทาง
สถาบันด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาภาวะผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อ
สนับสนุนการขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในกระบวนการพัฒนา  ในขณะที่ประชาชน
ควรศึกษาตนเองให้เข้าใจว่า พวกเขาไม่ใช่รัฐ หรือคนภายนอก ต้องพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้าน องค์
ความรู้ ทักษะ และความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
กระบวนการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และหาโอการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้ง การ
สร้างและด ารงขีดความสามารถส าหรับการร่วมท ากิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น   

 จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า กระบวนการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ถือเป็นนวตกรรมทางนโยบาย ที่ให้ความส าคัญกับองค์การหมู่บ้าน /
ชุมชน ในฐานะผู้บริหารจัดการเชิงนโยบายสุขภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการเชิงทรัพยากร กระบวนการ
ก าหนดนโยบาย และรวมถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ ภายใต้บริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นๆ โดยมี
เป้าประสงค์สูงสุดในการตอบสนองปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ 
 โดยกระบวนการในการบริหารจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน เร่ิมต้นจากการเตรียมความ
พร้อมทางทรัพยากรทางการบริหารของหมู่บ้าน/ชุมชน  การค้นหาปัญหาและการก าหนดปัญหาสุขภาพ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน  การจัดท านโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และการน านโยบายสุขภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ไปปฏิบัติ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน และแนวคิดการ
ด าเนินงานนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มาผนวกกับทฤษฎีเชิงนโยบาย ในมิติกระบวนนโยบาย (policy 
process) และแนวคิดเชิงการบริหาร (administration) มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา “การ
พัฒนาการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี” โดยมีแนวคิดองค์กรชุมชน
(Community Base Organization:CBO) ในมิติ ชุมชนเข้มแข็ง การบริหารเครือข่ายชุมชน  แนวคิดการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Health Public Policy) และนโยบายศาตร์ของประชาธิปไตย(policy 
sceience of democracy) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ซึ่ง การศึกษา “การพัฒนาการบริหารนโยบาย
หมู่บ้านจัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี” ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ ในการเปลี่ยนแนวคิดจากการศึกษา 
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องค์การภาครัฐ มาสู่องค์การชุมชนเต็มกระบวนการ นอกจากนี้ รูปแบบการศึกษา ยังประยุกต์ใช้
แนวคิด ทฤษฎี อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากทฤษฎีเชิงนโยบาย เพื่อบูรณาการให้นโยบายสามารถ
ตอบสนองปัญหาที่แท้จริงและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติตามของประชาชนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งท้า
ทายใหม่ส าหรับนักวิจัยเชิงนโยบาย 
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บทที ่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารนโยบายสุขภาพของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุร”ี ได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้

รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัย การพัฒนาการบริหารนโยบายสุขภาพของชุมชน/หมู่บ้าน คร้ังนี้ ผู้วิจัยได้

เลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูล  จากเอกสาร การสังเกตและการสนทนากลุ่ม 
และการสัมภาษณ์  ดังรายละเอียด ดังนี้ คือ 

1. จากเอกสาร  โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ รายงานผลการด าเนินงาน แบบประเมิน
ตนเองเพื่อเรียนรู้ร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ แบบประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ ต ารา การวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพทุกระดับ ในด้าน 1) การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารหมู่บ้าน/ชุมชน
จัดการสุขภาพ ประเด็น การพัฒนาองค์การ  องค์ความรู้ และ ทุน 2) นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชน ประเด็น ลักษณะนโยบาย กิจกรรมหลักของนโยบาย กลุ่มเป้าหมายนโยบาย และการตอบสนอง
ปัญหาของนโยบาย 

2. การสังเกตและร่วมสนทนา ด้วยตัวผู้วิจัยเองเพื่อด าเนินการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริง
ในพื้นที่เป้าหมาย ในด้านหลักๆ ดังนี้ คือ  1) กระบวนการก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  
ประเด็น การค้นหาและการวิคราะห์ปัญหา  การจัดท าประชาคมปัญหาสุขภาพของคณะกรรมการ และ
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  2) การน านโยบายสุขภาพไปปฏิบัติ ด้าน 2.1) องค์การจัดการสุขภาพของ
หมู่บ้าน ประเด็น ลักษณะขององค์การ  การก าหนดบทบาท การมอบหมายงาน  2.2) การสรรหา/จัดหา
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  2.3) การสร้างความเข้าใจในนโยบาย 2.4) การด าเนิน
ตามแผนนโยบายสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชน
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3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (in-depth  interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key  informants) คือ 
สมาชิกเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ ที่ด าเนินการบริหารนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่สามารถให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติมตามประเด็นการศึกษา เท่าที่จ าเป็น เท่านั้น เพื่อเป็นข้อมูล
เสริมในแต่ละประเด็นการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยคร้ังนี้ หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ หมู่บ้านและชุมชนที่เป็นพื้นที่

เป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ ของอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 134 แห่ง โดยในการเลือก
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งตามลักษณะในการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 

1.  แบบส ารวจข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพและแบบประเมิน 
ตนเองเพื่อเรียนรู้ ร่วมกันของชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้
บรรลุเป้าหมาย การเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ใช้ประชากร เป็น
หมู่บ้านจัดการสุขภาพเป้าหมาย อ าเภอเมืองชลบุรี ทั้งหมด 134 แห่ง 

2.  การสังเกต ตลอดจนการร่วมสนทนากลุ่ม ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ภาคีเครือข่ายหลักต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  แกนน าสุขภาพ  พัฒนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตัวแทนประชาชน ด้วยการศึกษา เก็บข้อมูล ทุกคร้ังที่มีการประชุมหรือด าเนินกิจกรรม ใน
ขั้นตอนต่างๆ ของหมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบ ของหมู่บ้านอาสาน าร่อง ด าเนินการเต็มรูปแบบ
กระบวนการจัดการสุขภาพ ของอ าเภอเมืองชลบุรี ในปี 2551 จ านวน 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 7 บ้านหนองรี  
ต.หนองรี  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่  ต.บ้านสวน และ หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.ห้วยกะปิ  

3.  การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 
(1) ภาคีเครือข่ายหลักต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น าชุมชน  แกนน าสุขภาพ  
พัฒนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนประชาชน จ านวน หมู่ละ 10-
12 คน หมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบน าร่อง อ าเภอเมืองชลบุรี จ านวน 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 7 บ้าน
หนองรี ต.หนองรี  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่  ต.บ้านสวน และ หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.ห้วยกะปิ  ในการ
ด าเนินการเต็มรูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอ าเภอเมืองชลบุรี (2) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ผลักดันนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพในระดับจังหวัด และอ าเภอ จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงาน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับจังหวัดชลบุรี  สาธารณสุขอ าเภอเมืองชลบุรี และผู้รับผิดชอบงานหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพระดับอ าเภอเมืองชลบุรี  ที่มีส่วนส าคัญในการเชื่อมโยงนโยบายกับการก าหนด ควบคุม 
และติดตามแนวทางในการด าเนินการจริงในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในบาง
ประเด็น  
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ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องมือในการวิจัย 

1.  ตัวผู้วิจัยเอง  ในการศึกษาคร้ังนี้ นักวิจัยซึ่งผ่านการอบรม เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการวิจัย มี
ฐานะ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา ฯลฯ 
รวมถึง พูดคุย สนทนา และร่วมสังเกตการณ์ตลอดจนแสดงความเห็นบางคร้ัง ต่อกลุ่มตัวอย่าง ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 

2.  แบบส ารวจข้อมูล  แบบปลายปิดหรือแบบโครงสร้าง(Closed  or  Structured) ซึ่งผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างเองโดยประยุกต์จากแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และแบบประเมินตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้บรรลุ
เป้าหมาย การเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ 

3.  แบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth  interview) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบเปิดหรือไม่มีโครงสร้าง (Opened or Unstructured) ขึ้นมา เพื่อเก็บข้อมูลบางส่วน
เพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็น ภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อยืนยันผลการวิจัย ให้มีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 

ก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย 

ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ( ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย ) 

ก าหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์ 

ก าหนดแบบการวิจัย 

ก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

สร้างเคร่ืองมือ 
 การรวมรวมข้อมูล ( แหล่งปฐมภูมิ, แหล่งทุติยภูมิ) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผล ( การเสนอรายงานการวิจัย) 

มิย.51-กค.51 

มค.52-มิย.52 

สค.51-ธค.51 

กค.52-มีค.53 

เมย.53-กย.53 

ตค.53-พย.53 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ทางวิชาการ ต ารา รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และสถานีอนามัย โดยท าการจัดหมวดหมู่ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 2.  การเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายการด าเนินงาน 134 หมู่บ้าน 
  2.1  ประสานงานผู้รับผิดชอบงานหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ ระดับอ าเภอ เพื่อ
ประสานขอข้อมูลตามแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และแบบประเมินตนเองเพื่อเรียนรู้ ร่วมกัน
ของชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้บรรลุเป้าหมาย การเป็น
หมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบ 
  2.2  ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูล ทุติยภูมิ 
  2.3 ด าเนินการจัดหมวดหมู่ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ของข้อมูลที่จะ
ด าเนินการเก็บ  
  2.4  น าแบบส ารวจข้อมูล ที่เตรียมพร้อม เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูล ที่มีอยู่ทั้งหมด 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ และด าเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ จึงท าการลงรหัสข้อมูล 
  2.5  น าแบบส ารวจข้อมูล เพื่อลงข้อมูล ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3.  การเก็บข้อมูลจากการสังเกตหรือสนทนากลุ่ม 
  3.1  ประสานผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ เพื่อขอรับทราบแผนการด าเนินงานตาม
แนวทางหมู่บ้านจัดการสุขภาพของชุมชน เต็มกระบวนการของพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 3 แห่ง เพื่อก าหนด
นัดเข้าร่วมสังเกตการณ์หรือการสนทนากลุ่ม  
  3.2  ประสานพื้นที่เป้าหมาย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อเข้าร่วมในทุกกระบวนการ
ของชุมชนในการด าเนินงานตามแนวทางหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
  3.3  เข้าร่วมทุกกระบวนการจัดการสุขภาพของชุมชน เพื่อสังเกตการณ์ ร่วมสนทนา 
พร้อมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการจดบันทึก หรือแทบบันทึกเสียง สอบถาม ให้ความเห็น
เป็นระยะๆ เพื่อเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกประเด็น 
  3.4  น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ จ าแนก แยกแยะ จัดหมวดหมู่ แล้วจึงน าไปสรุป
ประมวลผล เพื่อถอดบทเรียน ต่อไป 
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 4.  การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบ จ านวน 3 หมู่บ้าน 
  4.1  ตรวจสอบประเด็นที่ต้องการเก็บข้อมูลในการขยายผล หรือข้อมูลส่วนขาด เพื่อ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ 
  4.2  ประสานผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (key  informants) คณะกรรมการบริหารจัดการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพซึ่งประกอบด้วย ภาคีหลักต่างๆในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น า
ชุมชน  แกนน าสุขภาพ  พัฒนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน
ประชาชน ในแต่ละชุมชน  จ านวน หมู่ละ 10-12 คน  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมนัดหมายการ
สัมภาษณ์ 
  4.3  ด าเนินการสัมภาษณ์ ภายใต้ประเด็นในแบบสัมภาษณ์ ที่ใช้เป็นแนวทางในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ แล้ว
จึงน าไปสรุปและประมวลผลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) โดยข้อมูลที่ด าเนินการเก็บเพื่อ

วิเคราะห์ มีลักษณะเป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงจ าแนกข้อมูลในการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.  ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ การส ารวจโดยใช้แบบส ารวจข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ การแจงแจงความถี่ ร้อยละ 

2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ สังเกต อภิปราย และเอกสารต่างๆ  ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการตีความให้ความหมาย (Interprete  Analysis)  เร่ืองราวต่างๆ
โดยผู้วิจัยเอง 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาการพัฒนาการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ เป็นงานวิจัยเชิง 
คุณภาพที่ผสมผสาน การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพของชุมชน นโยบายและกระบวนการก าหนดนโยบายการ
จัดการสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบการน านโยบายด้านการจัดการสุขภาพไปปฏิบัติ ของ
องค์กรชุมชน ตลอดจน เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารนโยบายการจัดการสุขภาพ ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้สอดคล้องกับทฤษฎีเชิงนโยบาย โดยผลการศึกษาแบ่งเป็น  5 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
  ส่วนที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพของหมู่บ้าน 

ส่วนที ่3  กระบวนการก าหนดนโยบายการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน 
ส่วนที ่4  นโยบายการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน 

  ส่วนที ่5  การน านโยบายด้านการจัดการสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การหมู่บ้าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

อ าเภอเมืองชลบุรี มีหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน 134 แห่ง  เป็นหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาเป็น
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทั้งหมด จ านวน  134  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 โดยต าบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย
การพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพ มากที่สุดคือ ต าบลแสนสุข คิดเป็นร้อยละ 11.19  รองลงมาคือ 
ต าบล หนองรี คิดเป็นร้อยละ 10.44  และต าบลนาป่า คิดเป็นร้อยละ 8.95 ตามล าดับ ดังรายละเอียด 
แผนภูมทิี่ 9  
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แผนภูมิท่ี 9  แสดงร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพเป้าหมายอ าเภอเมือง จ าแนกรายต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 10  แสดงร้อยละของระดับผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

 

 
 
 หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายอ าเภอเมืองชลบุรี ทั้งหมดผ่านการประเมินศักยภาพการเป็นหมู่บ้าน/
ชุมชนจัดการสุขภาพ โดยส่วนใหญ่ ผ่านการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก  ร้อยละ 50  รองลงมา ผ่านการ
ประเมินในระดับดี ร้อยละ 42  ระดับปานกลาง ร้อยละ 7 และ ระดับพอใช้ ร้อยละ 1 ตามล าดับ ดัง
รายละเอียด แผนภูมิที่ 10 
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แผนภูมิท่ี 11 แสดงร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ของอ าเภอเมือง 
จ าแนกตามลักษณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน

เขตการปกครองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะ เทศบาลต าบล มากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ  
47  รองลงมา  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง คิดเป็นร้อยละ  28  และ องค์การบริหารส่วนต าบล 
คิดเป็น ร้อยละ 25 ตามล าดับ   ดังแผนภูมิที่ 11 

ส่วนที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพของหมู่บ้าน 

 1. ด้านองค์การ 
  1.1 รูปแบบขององค์การชุมชนจัดการสุขภาพ กลไกการจัดตั้งองค์การชุมชนจัดการ
สุขภาพ 
   จากการศึกษาพบว่า กลไกการจัดตั้งเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อ
จัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดเร่ิมต้นจากหน่วยนโยบายในระดับจังหวัด คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ก าหนดแนวทางเบื้องต้น ในการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการ
จัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านการประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานในระดับอ าเภอ เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการน าไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีบุคลากรในระดับอ าเภอเป็นผู้ประสานงาน
หลักเบื้องต้น ในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง คณะกรรมการเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการ
สุขภาพ 

47%

28%

25%

เทศบาลต าบล

เทศบาลเมือง

องค์การบรหิารส่วนต าบล
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แผนภูมิท่ี 12  กลไกการจัดตั้งองค์การเครือข่ายสุขภาพระดับชุมชน/หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กลไกที่ส าคัญในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เร่ิมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับต าบล/
หมู่บ้าน ผลักดันให้กระบวนการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อมาจัดตั้งเป็นองค์การอย่างไม่เป็น
ทางการในหมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งเป็นขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามาเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ จากการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ จะประกอบด้วย 
บุคคล 2 กลุ่มที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือ 
  กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลสุขภาพประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  กลุ่มดังกล่าว  จะเร่ิมต้นด้วยการสรรหาคณะ
กรรมการฯ ซึ่งเป็น บุคคลในชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ 
   1) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการครู พัฒนาการ เป็นต้น 
   2) ตัวแทนองค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงใน
การดูแล ความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

จนท.สาธารณสุข 
ระดับจังหวัด 

จนท.สาธารณสุข 
ระดับอ าเภอ 

จนท.สาธารณสุข 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
ในระดบัหมูบ่้าน/ชุมชน 

ตัวแทนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสขุ 

ในระดับหมู่บ้าน 

ตัวแทนเครือข่ายสุขภาพ 
ในหมูบ่้าน/ชุมชน 

ตัวแทนหน่วยงาน 
สมาคม มูลนิธิ ต่างๆ 

องค์การชุมชนจัดการสุขภาพ 
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   3) ตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งเป็นองค์การ
อาสาสมัครด้านสุขภาพเดิมที่มีอยู่ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
  ส าหรับการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ  ใน
ส่วนของตัวแทนภาครัฐ ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นการพิจารณาจากต าแหน่งหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ของตัวแทนเครือข่าย เช่น ครูผู้อ านวยการของโรงเรียนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ พัฒนาการ
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นๆ  ส่วนตัวแทนองค์การปกครองท้องถิ่น ส่วนใหญ่ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะเป็น ผู้บริหารในองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น นายก รองนายก และสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดและรองปลัด 
ตลอดจนหัวหน้าส่วนต่างๆในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาคัดเลือกตามบทบาทหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ตลอดจนเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนด้านสุขภาพหมู่บ้าน/
ชุมชนทุกรูปแบบ  ส าหรับตัวแทนภาคประชาชน เบื้องต้น ท าการคัดเลือกจาก ต าแหน่งประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน/ชุมชน โดยพิจารณาประวัติการท างานด้านอาสาสมัครสาธารณสุข 
ความเสียสละ และการให้การยอมรับของคนหมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มเติม 
  กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน ท าการสรรหาบุคคลที่จะ
เข้ามาเป็นคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ จากตัวแทนภาคอ่ืนๆในหมู่บ้าน/
ชุมชน ดังนี ้
   1) ตัวแทนเครือข่ายสุขภาพต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังคงด าเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพอยู่และมีองค์การเครือข่ายอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกก าลังกาย 
ชมรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากสมาชิกที่มีบทบาทเด่นชัดในสังคมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยพิจารณาประเด็น ความเสียสละ วุฒิภาวะ และการกล้าแสดงออก เพิ่มเติม 
   2) ตัวแทนหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วน
ช่วยเหลือกิจกรรมงานที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น สมาคมวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ
ต่างๆ ตลอดจนสมาคมต่าง ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน  
  ในการสรรหาตัวแทนเครือข่าย ทั้ง 2 ประเภท ส่วนใหญ่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน/ชุมชน จะมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาตัวแทนเครือข่ายดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่บุคลที่เป็นตัวแทนเครือข่ายทั้งสองประเภท ที่ได้รับ
คัดเลือก มักจะเป็นระดับ ผู้บริหารขององค์การนั้น ๆ เช่น ประธานชมรม นายกสมาคม  หรือประธาน
มูลนิธิ เป็นต้น 
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1.2  ลักษณะของบุคลากรในเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ 
  จากการศึกษา พบว่า ลักษณะของบุคลากรที่เข้ามาเป็นเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/
ชุมชน จัดการสุขภาพ ประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วนใหญ่ๆด้วยกัน คือ ภาครัฐ ภาคองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคประชาชนซึ่งหมายความรวมถึงภาคเอกชน และกลุ่มอ่ืนๆในชุมชนด้วย  โดยในการ
ก าหนดลักษณะของเครือข่ายแขนงต่างๆนั้น เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดมาจากแนวทางการ
ด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ตัวแทนหน่วยงานราชการที่มี
ส่วนในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน เศรษฐกิจ หรือสังคม เช่น ตัวแทนจาก
สถานศึกษา  ตัวแทนจากพัฒนาการในหมู่บ้าน/ชุมชน และตัวแทนจากสถานบริการสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น  หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ตัวแทนในส่วนของ
ผู้บริหารในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในส่วนนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ในส่วนของ ภาคประชาชน หมายถึง ตัวแทนผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน  
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน ตัวแทนจากสมาชิกชมรมต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ตลอดจน ตัวแทนจากสมาชิกมูลนิธิ สมาคม ชมรมต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชน  

 แผนภูมิท่ี 13  แสดงร้อยละของเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ จ าแนกตาม
ประเภทเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการศึกษา สัดส่วนของเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ อ าเภอเมืองชลบุรี 
ทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่เครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ จะเป็นส่วนของภาค
ประชาชน คิดเป็น ร้อยละ 60 รองลงมา เป็นส่วนของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 30 และภาคองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 13 

30%

60%

10%

ภาครฐั

ภาคประชาชน

ภาค อปถ.
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 ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการ
สุขภาพ อ าเภอเมืองชลบุรี จ าแนกตาม บทบาท หน้าที่ ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ประเภทเครือข่าย/จ านวน ลักษณะบทบาท หน้าท่ี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาคประชาชน 
( 1290 คน) 

- อาสาสมัครสาธารณสุข 
- ผู้น าชุมชน 
- สมาชิกชมรมสุขภาพ 
- สมาชิกมูลนิธิ สมาคม 
- อ่ืนๆ  

813 
168 
219 
77 
13 

63 
13 
17 
6 
1 

ภาครัฐ 
(126  คน) 

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- ครู อาจารย์ 
- พัฒนาการ 

92 
28 
6 

73 
22 
5 

ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(125 คน) 

- ผู้บริหาร อปถ. 
- ข้าราชการ อปถ. 

114 
11 

91 
9 

รวม - 1,541 100 

 จากตารางที่ 2  ซึ่งท าการศึกษาเพิ่มเติมถึงบทบาท หน้าที่ ประจ าของเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/
ชุมชนจัดการสุขภาพ ของอ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า ภาคประชาชน ส่วนใหญ่ จะมาจากบทบาทหน้าที่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ  63 รองลงมาจะเป็นกลุ่มสมาชิกชมรมด้าน
สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 17  และ กลุ่มผู้น าชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  13  ตามล าดับ  ภาครัฐ ส่วนใหญ่ จะ
มาจาก กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาเป็นกลุ่มครู อาจารย์  คิดเป็นร้อยละ 22 
และ กลุ่มพัฒนาการ คิดเป็นร้อยละ 5  และ กลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ จะเป็น
ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาเป็น ข้าราชการประจ าองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 9  ตามล าดับ 

 1.3  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ 
  จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชน
จัดการสุขภาพ ของอ าเภอเมืองชลบุรี ทั้งหมด มี 3 รูปแบบ คือการอบรม  การประชุม และการศึกษาดู
งาน  โดย เครือข่ายแต่และภาคส่วนได้รับการพัฒนา ดังนี้คือ  
  เครือข่ายภาคประชาชน  ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข จะผ่านการ
พัฒนาศักยภาพ โดยการประชุมและการอบรม ร้อยละ 100   การศึกษาดูงาน ร้อยละ 24  รองลงมาเป็น
สมาชิกชมรมสุขภาพต่างๆในชุมชน  ซึ่งส่วนใหญ่ จะพัฒนาศักยภาพด้วยการ  ประชุม ร้อยละ  100   
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รองลงมาเป็นการ อบรม ร้อยละ  59  และการศึกษาดูงาน ร้อยละ  11   ตามล าดับ   ผู้น าชุมชน ส่วน
ใหญ่ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้วย การประชุม ร้อยละ  100  รองลงมาเป็นการอบรม  ร้อยละ 67 
และการศึกษาดูงาน ร้อยละ  13   สมาชิกมูลนิธิ สมาคมต่างๆในชุมชน ส่วนใหญ่มีการพัฒนาศักยภาพ 
ผ่านการประชุม ร้อยละ  100   รองลงมาเป็นการอบรม ร้อยละ  40    และการศึกษาดูงาน ร้อยละ   2
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพอ าเภอ
เมือง ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ จ าแนกตามรูปแบบการพัฒนา 

ประเภทเครือข่าย 
จ านวน
ท้ังหมด 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

การอบรม การประชุม การศึกษาดูงาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาคประชาชน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข 
  - ผู้น าชุมชน 
  - สมาชิกชมรมสุขภาพ 
  - สมาชิกมูลนิธิ สมาคม 
  - อ่ืนๆ 

 
813 
168 
219 
77 
13 

 
813 
112 
129 
30 
10 

 
100 
67 
59 
40 
80 

 
813 
168 
219 
77 
13 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 
195 
22 
24 
2 
3 

 
24 
13 
11 
2 
2 

ภาครัฐ 
  - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
  - ครู อาจารย์ 
  - พัฒนาการ 

 
92 
28 
6 

 
92 
4 
4 

 
100 
13 
60 

 
92 
28 
6 

 
100 
100 
100 

 
83 
3 
2 

 
91 
10 
33 

ภาคองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  - ผู้บริหาร อปถ. 
  - ข้าราชการ อปถ. 

 
 

114 
11 

 
 

62 
11 

 
 

54 
100 

 
 

114 
11 

 
 

100 
100 

 
 

71 
8 

 
 

62 
76 

รวม 1541 1267 82 1541 100 413 27 

หมายเหต ุ: เครือข่ายแต่ละประเภทสามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพได้มากกว่า 1 รูปแบบ 

  เครือข่ายภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับการพัฒนาด้วยการ 
อบรม ประชุม ร้อยละ 100  รองลงมาเป็นการศึกษาดูงาน ร้อยละ 91  ส าหรับครู อาจารย์  ซึ่งส่วนใหญ่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการ ประชุม ร้อยละ 100   รองลงมา เป็นการอบรม ร้อยละ 13 และ
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การศึกษาดูงาน ร้อยละ 10  ด้านพัฒนาการซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการ ประชุม ร้อย
ละ 100   รองลงมาเป็น การอบรม ร้อยละ 60  และการศึกษาดูงาน ร้อยละ 33  
  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร โดยรูปแบบพัฒนาศักยภาพ  
จะเป็นการประชุม ร้อยละ   100  รองลงมา การศึกษาดูงาน ร้อยละ   62   และ การอบรม ร้อยละ  54 
รองลงมาเป็นข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีการพัฒนาศักยภาพผ่านการประชุม  
และอบรม  ร้อยละ 100   รองลงมาเป็นการศึกษาดูงาน ร้อยละ  76 ตามล าดับ  ดังรายละเอียด ตารางที่ 3 
  จากการศึกษา เพิ่มเติม พบว่า ประเด็นการอบรม จะมุ่งเน้น เร่ืองการจัดท าแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ของหมู่บ้านชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาให้ คณะกรรมการ
เครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ มีทักษะในการจัดท าแผนงานด้านสุขภาพ โดยเร่ิมตั้งแต่ ทักษะการ
ค้นหาปัญหาสุขภาพของหมู่บ้าน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ การ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน การจัดท าแผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน /
ชุมชน  ในส่วนของการประชุม จะเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และทบทวนแนวทางการด าเนินงาน 
เพื่อให้ทุกส่วนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตนเองเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการซ่อมเสริม องค์
ความรู้ ส าหรับคณะกรรมการเครือข่ายบางส่วนที่ไม่ได้รับการอบรม เต็มกระบวนการ ในขณะที่
การศึกษาดูงาน เป็นการเสริมทักษะ ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยประสบการณ์ตรง  จากการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากสถานที่ปฏิบัติจริง ตามแนวทางหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ เพื่อให้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนอง 

2.  ด้านองค์ความรู้ 
 การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพอ าเภอ

เมือง ประเด็นการพัฒนาองค์ความรู้  พบว่ามีการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของหมู่บ้าน/
ชุมชน ดังนี ้

2.1  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  มี 
จ านวน 2  กิจกรรมหลัก ดังนี้ คือ 
   2.1.1  ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  

จากการศึกษา พบว่า หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ 
เพื่อสง่เสริม พัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในลักษณะ
ต่างๆ โดยกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนใหญ่ ด าเนินการจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมการส่งเสริม สตรี
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ตรวจมะเร็งเต้านม คิดเป็นร้อยละ  96  รองลงมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ  84 และกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 79 ตามล าดับ  
ดังแผนภูมิที่ 14 
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แผนภูมิที ่14  แสดงร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ที่มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ าแนกตามลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 หมายเหต ุ: หมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่ง สามารถจัดกิจกรรมได้ มากกว่า  1 กิจกรรม  
        
    จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของชุมชน ต่างๆเหล่านี้ เป็นกิจกรรมเบื้องต้น ที่ให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชน
จัดการสุขภาพ เข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรูใ้นการจัดกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน  ทั้งนี้ 
เพื่อพัฒนาประสบการณ์  และองค์ความรู้ ให้เครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ เข้าใจ
บริบทงานด้านสุขภาพ ในลักษณะการส่งเสริมสุขภาพ ภาคประชาชน 
   2.1.2  ด้านบริการสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 
    จากการศึกษา พบว่า หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองชลบุรี มี
การด าเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยประชาชนเป็นผู้ด าเนินการเอง ซึ่ง
ลักษณะของงานบริการด้านสุขภาพที่หมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการ ส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรม ด้านการ
ตรวจวัดความดันโลหิต คิดเป็น ร้อยละ 98  รองลงมาเป็น กิจกรรมด้านตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  
ร้อยละ  94  และกิจกรรมการหยอดวคัซีนโปลิโอ  ร้อยละ 93 ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 15 
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สตรตีรวจสุขภาพเอง

ออกก าลังกาย

เฝ้าระวังยาเสพติด

คุ้มครองผู้บรโิภค

เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย

อ่ืนๆ

ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กเล็ก

ลดสารเคมีในการปลูกพืช

ร้อยละ 

ลักษณะกิจกรรม 
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แผนภูมิที ่15 แสดงร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ที่มีการจัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพใน
หมู่บ้าน/ชุมชน จ าแนกตามลักษณะกิจกรรมที่ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: หมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่ง สามารถจัดกิจกรรมบริการได้มากกว่า  1 กิจกรรม 
 
   จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมด้านการบริการสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ
เหล่านี้ เป็นกิจกรรมเบื้องต้น ที่จะให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ เข้า
มามีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม ด้านการบริการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถ
ด าเนินการได้เอง   ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์  และองค์ความรู้ ให้เครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชน
จัดการสุขภาพ เข้าใจบริบทงานด้านสุขภาพ ในอีกด้านคือ งานด้านการบริการสุขภาพภาคประชาชน 

จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า กิจกรรม ทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชลบุรี 
ก าหนดกรอบกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ชุมชน และเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ 
เกิดกลไกการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ในมิติการส่งเสริมสุขภาพและการบริการสุขภาพของ
ชุมชน ผ่านพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน ภายใต้บริบทงาน
ด้านสุขภาพที่ชุมชนพึงบริหารจัดการได้ในเบื้องต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/
ชุมชนจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการแต่งตั้งระยะแรก เกิดทักษะ ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชน  เพื่อเป็นพื้นฐานน าไปสู่กระบวนการบริหารจัดการนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็ม
รูปแบบและกระบวนการต่อไป 
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ร้อยละ 

ลักษณะบริการ 
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  2.2 การถ่ายทอดความรู้สุขภาพสู่ประชาชน 

แผนภูมิท่ี 16  แสดงการพัฒนากลไกการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน ของหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากการศึกษา พบว่า การพัฒนากลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน 
เร่ิมจากการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลัก ในการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน หลังจากนั้น จะท าการกลั่นกรองข้อมูล 
และท าการเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่จ าเป็นต้องให้ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบ โดยในส่วนของอ าเภอ
เมืองชลบุรี  จะมีช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน ผ่านช่องทางที่ส าคัญดังนี้ คือ สื่อ
บุคคล  เสียงตามสาย  วิทยุชุมชน  หอกระจายข่าว และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน/ชุมชน 
  ส าหรับรูปแบบในการ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน  ทางสื่อบุคคล นั้น จะเร่ิม
จากการประชุมสื่อบุคคลที่เป็นเครือข่ายสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน แขนงต่างๆ เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข และแกนน าสุขภาพครัวเรือน ฯลฯ เพื่อท าความเข้าใจในประเด็นข้อมูลก่อน หลังจาก จึง
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพในลักษณะ บอกเล่า พูดคุย และเสนอแนะกับประชาชนในละแวก
ที่รับผิดชอบโดยตรง  ในการน าเสนอข้อมูลด้านสุขภาพของสื่อบุคคลนั้น บางคร้ังอาจมี ข้อมูลเร่ืองที่
ท าการเผยแพร่ ไปด้วย ในรูปแบบ  แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือแผ่นประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็น

ข้อมูลด้านสุขภาพ 

หน่วยบริการ สธ. 

สื่อต่างๆในชุมชน 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
 

คือ สื่อบุคคล เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าว  เสียงตามสาย 
วิทยุชุมชน และ ศสมช. 



 109 

ส่วนประกอบในการพูดคุย  ส าหรับ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน และหอกระจายข่าว จะเป็นไปใน
ลักษณะของ บทความ ประกาศ หรือสปอร์ต ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขในระดับ
เบื้องบน เช่น สาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  และในส่วน ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน/ชุมชน นั้น จะเป็นลักษณะ ของการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ตลอดจนการแจก 
แผ่นพับและ แผ่นปลิว ประชาสัมพันธ์ 

3. ด้านทุน 
  3.1 งบประมาณและการระดมทุน 
   จากการศึกษา พบว่า หมู่บ้านและชุมชนส่วนใหญ่  ได้รับงบประมาณ 
สนับสนุนในการบริหารจัดการงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นเงิน 10,000 บาท  คิดเป็นร้อย 77  รองลงมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ น้อยกว่า 10,000 บาท 
ร้อยละ 6 และ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มากกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2  และ ตามล าดับ 
โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชน บางส่วนไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
คิดเป็นร้อยละ 15  ดังแผนภูมิที่ 17 

 แผนภูมิท่ี 17 แสดงร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับ 
           
           
           
 
 
 
 
 
  นอกจากนี้ จากการศึกษา พบว่า งบประมาณในการจัดการด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชน ยังมีแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ ที่ชุมชนสามารถระดมเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการสุขภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยแหล่งงบประมาณที่ส าคัญที่ชุมชนส่วนใหญ่ ได้รับมาจาก กองทุน 1 ล้าน  ร้อยละ 
41  รองลงมา  จากกองทุนสัจจะ/ออมทรัพย์  ร้อยละ  17  กองทุนสุขาภิบาล ร้อยละ 13  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ร้อยละ  5  กองทุนยา ร้อยละ 4 และ กองทุนโภชนาการ ร้อยละ 1 ตามล าดับ   ดังแผนภูมิ
ที่ 18 
 

6% 15%
2%

77%

ใม่ได้รับ

> 10,000 

10000

< 10,000
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แผนภูมิที ่18  แสดงร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมด้านสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน จ าแนกตามแหล่งงบประมาณที่ให้การสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านสุขภาพ 
   การศึกษาทุนทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนในการผลักดันการจัดการ
ด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  พบว่าทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ส าคัญ คือ กลุ่ม ชมรม ต่างๆ 
ที่มีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดเวลา จากการศึกษา
พบว่า หมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนใหญ่มีชมรมผู้สูงอายุ  ร้อยละ 18  รองลงมา คือ ชมรมออกก าลังกาย ร้อยละ 
17  ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  ร้อยละ 16 และชมรมสร้างสุขภาพฯ ร้อยละ 14 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 29 

แผนภูมิท่ี  19  แสดงร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่มีการจัดต้ังกลุ่ม/ชมรม ในการด าเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ จ าแนกตามประเภทของกลุ่ม/ชมรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41%

1%

5%
4%

13%

17%

19% กองทุน 1 ล้าน

กองทุนโภชนาการ

อบจ.

กองทุนยา

กองทุนสุขาภิบาล

กองทุนสัจจะ/ออมทรพัย์

อ่ืนๆ

สรา้งสุขภาพฯ

14%

แพทย์พ้ืนบ้าน สมุนไพร

3%

ผักปลอดสารพิษ

5%

ทูบีนัมเบอร์วัน

16%
จิตอาสา

4%

แกนน าเอดส์

5%

ผู้สูงอายุ

18%

พิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม

5%

อ่ืนๆ

2%

ออกก าลังกาย

17%

กีฬา

11%
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ส่วนที่ 3  กระบวนการก าหนดนโยบายการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน 
 จากการศึกษาหมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบน าร่อง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหนองรี   
ต.หนองรี  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  และ ม.5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง   พบว่า กลไกในการ
ก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง 3 แห่ง ประกอบไปด้วย ขั้นตอนดังน้ี  
 1. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ 
  จากการศึกษาพบว่า การรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ส าคัญ ของหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพเต็มรูปแบบน าร่อง 3 หมู่บ้าน  มีการรวบรวมข้อมูล ในลักษณะข้อมูลที่คล้ายกัน ในการน า
ข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน โดยลักษณะของข้อมูล  เป็น ข้อมูล ทุติยภูมิ 
ด้านสุขภาพ จ าแนกออกเป็น  2 ลักษณะ ดังนี้ คือ  

1) ข้อมูลด้านดัชนีสุขภาพ  ได้แก่  ข้อมูลการเกิด ข้อมูลการตาย  ข้อมูลโรคติดต่อ 
ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลจากแฟ้มสุขภาพครอบครัว  และข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  
  2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ข้อมูลประชากร 
ครัวเรือนข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลรายได้เฉลี่ย ข้อมูล วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 

ในการรวบรวมข้อมูล ดังกล่าว คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ซึ่งประกอบ 
ไปด้วย ภาครัฐ ประชาชน และเอกชน  จะมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการในส่วนภาครัฐเดิมที่มี
บทบาท หน้าที่ โดยตรง และมีฐานข้อมูลเดิม  คือ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในส่วนที่เป็น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระดับหมู่บ้าน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด โดย
ลักษณะข้อมูล เป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 2. ขั้นตอนการค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน 
  จากการศึกษา พบว่า ขั้นตอนการค้นหา ปัญหาสุขภาพของหมู่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ น าร่อง ทั้ง 3 แห่ง  จะเร่ิมต้นกระบวนการทันที ภายหลังจากการได้มาซึ่งข้อมูล 
ของ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ที่ท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ด้านดัชนีสุขภาพ และด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีลักษณะขั้นตอนในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
  2.1  กรณี หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี   

จากการศึกษา พบว่า ขั้นตอนเร่ิมจากการเปิดประชุมเพื่อระดมสมอง ซึ่ง 
ประกอบไปด้วยสมาชิกคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ของหมู่ 7 บ้านหนองรี จ านวนทั้งหมด 
16 คน โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตัวแทนภาครัฐ  4 คน คือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 2 คน  ครู 1 คน และพัฒนาการ 1 คน  ตัวแทนภาคประชาชนทั้งหมด 4 คน คือ ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประธานสตรีอาสาพัฒนา อย่าง
ละ 1 คน และตัวแทนภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 คน คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 
คน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขเทศบาลต าบล 1 คน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน  
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การด าเนินการประชุมเพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพของหมู่ 7 บ้านหนองรี  
จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมระดมสมอง โดยมีเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้อ านวยการประชุม
(facilitator) ซึ่งขั้นตอนการประชุม จะเร่ิมจาก การน าเสนอข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมา ของคณะ 
กรรมการที่ได้รับมอบหมาย  ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ข้อมูล
ประชากร ครัวเรือนข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลรายได้เฉลี่ย ข้อมูล วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 
และข้อมูลด้านดัชนีสุขภาพ  ได้แก่  ข้อมูลการเกิด ข้อมูลการตาย  ข้อมูลโรคติดต่อ ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ 
ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลจากแฟ้มสุขภาพครอบครัว  และข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น ด้านสุขภาพที่ส าคัญและจ าเป็นในการใช้วิเคราะห์
ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน  หลังจากนั้น ผู้อ านวยการประชุม (facilitator) จะเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ แต่ละคน ซักถาม และอภิปราย ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ 
ที่ข้อมูลบ่งชี้สภาพความเป็นปัญหาด้านสุขภาพ 
   หลังจากการน าเสนอข้อมูล ตลอดจนการพุดคุย ซักถาม และอภิปรายของ
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุข ม.7 บ้านหนองรี ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็น ขั้นตอนการ
ลงความเห็นว่า ประเด็นใดเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่แท้จริง ของคนในชุมชน ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าว 
จากการสังเกต ของผู้วิจัย พบว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะพิจารณาจากฐานข้อมูลทุติย
ภูมิที่บ่งชี้ สภาวะความเจ็บป่วย ของคนในหมู่บ้าน เป็นหลัก ซึ่งบทสรุปปัญหาด้านสุขภาพของ หมู่ 7 
บ้านหนองรี  ที่ได้ จึงมีประเด็นปัญหา ดังนี้ คือปัญหาด้านอุบัติเหตุ ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
ปัญหาเร่ืองโรคติดต่อ และปัญหาด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2.2  กรณี หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี   
จากการศึกษา พบว่า ขั้นตอนเร่ิมจากการเปิดประชุมเพื่อระดมสมอง ซึ่ง 

ประกอบไปด้วยสมาชิกคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ของ  หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า  จ านวน
ทั้งหมด 9 คน โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตัวแทนภาครัฐ  2 คน คือ เจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุข 1 คน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  ตัวแทนภาคประชาชนทั้งหมด 5 คน คือ 
ก านัน 1 คน ประธานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
3 คน ตัวแทนภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  2 คน คือ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1 คน   

 การด าเนินการประชุมเพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพของ หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า   
จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมระดมสมอง โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพในส่วน
ของ อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน เป็นผู้อ านวยการประชุม(facilitator) มี คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ ภาครัฐ ที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นพี่เลี้ยง  ซึ่งขั้นตอนการประชุม จะเร่ิมจาก การ
น าเสนอข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมา ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
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การเมือง ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ข้อมูลประชากร ครัวเรือนข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลรายได้
เฉลี่ย ข้อมูล วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และข้อมูลด้านดัชนีสุขภาพ  ได้แก่  ข้อมูลการเกิด ข้อมูลการ
ตาย  ข้อมูลโรคติดต่อ ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลจากแฟ้มสุขภาพครอบครัว  และข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ  เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ได้รับทราบข้อมูล เบื้องต้น ด้าน
สุขภาพที่ส าคัญและจ าเป็นในการใช้วิ เคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน  หลังจากนั้น 
ผู้อ านวยการประชุม (facilitator) จะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ แต่ละคน 
ซักถาม และอภิปราย ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ที่ข้อมูลบ่งชี้สภาพความเป็นปัญหาด้านสุขภาพ 

หลังจากการน าเสนอข้อมูล ตลอดจนการพุดคุย ซักถาม และอภิปรายของคณะ 
กรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็น ขั้นตอน
การลงความเห็นว่า ประเด็นใดเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่แท้จริง ของคนในชุมชน ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าว 
จากการสังเกต ของผู้วิจัย พบว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะพิจารณาจากฐานข้อมูลทุติย
ภูมิที่บ่งชี้ สภาวะความเจ็บป่วย ของคนในหมู่บ้าน เป็นหลัก ซึ่งบทสรุปปัญหาด้านสุขภาพของ หมู่ 5 
บ้านไร่ไหหล า ที่ได้ จึงมีประเด็นปัญหา ดังนี้ คือ ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ  เช่นการเจ็บป่วยด้วย
โรคเร้ือรัง  และ การออกก าลังกาย 

2.3  กรณี หมู่ 10  บ้าน ศาลาคู่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี   
จากการศึกษา พบว่า นอกเหนือจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่มีอยู่เดิมแล้วหมู่ 10  บ้าน 

ศาลาคู่ ได้เพิ่มเติมกระบวนการท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน โดย
ผู้เข้าร่วมท าประชาคม ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน แกนน าสุขภาพ อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ตลอดจน
ประชาชนในชุมชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว เป็น ข้อเท็จจริง ที่มาจากประชาชน เพื่อใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการ ค้นหาปัญหา และวิเคราะห์ปัญหา ของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยสมาชิกคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ของ หมู่ 10 บ้านศาลาคู่  จ านวนทั้งหมด 41  คน 
โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตัวแทนภาครัฐ  8 คน คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ระดับ อ าเภอ 4 คน  ระดับต าบล 4 คน   ตัวแทนภาคประชาชนทั้งหมด 21 คน คือ กรรมการหมู่บ้าน 9 
คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 12 คน ตัวแทนภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  12 
คน คือ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการ รวม  3 คน  ปลัดเทศบาลและรอง
ปลัดเทศบาล รวม  2  คน  ผู้อ านวยการกองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการและสังคม กองวิชาการและ
แผนงาน รวม  4  คน และหัวหน้าส านักปลัดและหัวหน้าส่วนสาธารณสุข รวม 2 คน 

การด าเนินการประชุมเพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพของหมู่ 10  บ้าน ศาลาคู่  
จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมระดมสมอง โดยมีเป็น เจา้หน้าที่สาธารณสุขผู้อ านวยการประชุม 
(facilitator) ซึ่งขั้นตอนการประชุม จะเ ร่ิมจาก การน าเสนอข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมา ของ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ข้อมูล
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ประชากร ครัวเรือนข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลรายได้เฉลี่ย ข้อมูล วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 
และข้อมูลด้านดัชนสีุขภาพ  ได้แก่  ข้อมูลการเกิด ข้อมูลการตาย  ข้อมูลโรคติดต่อ ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ 
ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลจากแฟ้มสุขภาพครอบครัว  และข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น ด้านสุขภาพที่ส าคัญและจ าเป็นในการใช้วิเคราะห์
ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน  จากนั้น เป็นการน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาสุขภาพของหมู่บ้าน 
ที่ได้เก็บรวบรวมจากการท าประชาคมหมู่บ้าน หลังจากนั้น ผู้อ านวยการประชุม (facilitator) จะเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ แต่ละคน ซักถาม และอภิปราย ประเด็นปัญหาด้าน
สุขภาพต่างๆ  

หลังจากการน าเสนอข้อมูล ตลอดจนการพุดคุย ซักถาม และอภิปรายของ 
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุข 10  บ้าน ศาลาคู่  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็น ขั้นตอนการ
ลงความเห็นว่า ประเด็นใดเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่แท้จริง ของคนในชุมชน ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าว 
จากการสังเกต ของผู้วิจัย พบว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะพิจารณาจากฐานข้อมูลทุติย
ภูมิที่แสดงถึง สภาวะความเจ็บป่วย ของคนในหมู่บ้าน ที่ความสอดคล้องข้องกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่
ได้จากการท าประชาคมหมู่บ้าน  เป็นหลัก ซึ่งบทสรุปปัญหาด้านสุขภาพของ 10  บ้าน ศาลาคู่ ที่ได้ มี
ประเด็นปัญหา ดังนี้ คือ ปัญหาโรคเร้ือรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง  ภาวะโภชนาการเกิน (โรค
อ้วน)  และ โรคไข้เลือดออก 
  3. การก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
   จากการศึกษาการก าหนดเป็นนโยบายสุขภาพของหมู่บ้านน าร่องทั้ง 3 แห่ง 
คือ หมู่ 7 บ้านหนองรี  ต.หนองรี  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  และ ม.5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง  
พบว่า หลังจากที่ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทั้ง 3 แห่ง ได้ก าหนดประเด็นปัญหา ด้าน
สุขภาพที่ส าคัญของหมู่บ้านแล้ว  ก็เป็นขั้นตอนของการน าประเด็นปัญหาต่างๆ มาก าหนดให้เป็ น 
แผนงานด้านสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยในขั้นตอนการจัดท าแผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน
ดังกล่าว คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จัดท าแผนงาน ภายใต้กรอบแนวทางในการก าหนดแผน
ด้านสุขภาพของประชาชน ตามแนวทางในแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ซึ่งลักษณะของ
แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้านได้ก าหนดกรอบการจัดท าให้มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้  
   1) ชื่อโครงการ  สืบเนื่องจากในแต่ละพื้นที่  มีปัญหาด้านสุขภาพที่
หลากหลายและแตกต่างกัน ดังนั้นในการก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน 
จ าเป็นต้องมีโครงการแก้ไขปัญหา ที่หลากหลายและแตกต่างตามสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน  
   2) กิจกรรมหลัก  เป็นการก าหนดแนวทางหลักๆที่ส าคัญ ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม ลักษณะของแต่ละโครงการ โดยมุ่งให้เกิดกระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ันๆในชุมชน 
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   3) กลุ่มเป้าหมาย  ในการจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ภายใต้
แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ตามแนวทางการจัดท า
แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้จ าแนก กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้ คือ  ผู้ป่วยเร้ืองรัง เด็ก 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ วัยท างาน และแรงงานต่างด้าว  
   4) การตอบสนองการดูแลสุขภาพของชุมชน  เป็นการก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมด้านสุขภาพ ของหมู่บ้านชุมชน ให้สอดคล้องกับลักษณะขอบข่ายงานด้านบริการด้าน
สาธารณสุข ในชุมชน โดยลักษณะการตอบสนองการดูแลสุขภาพของชุมชน  มีลักษณะกิจกรรม ดังนี้ 
คือ การเข้าถึง ช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาส  การดูแล รักษาความเจ็บป่วย ที่พบบ่อยในท้องถิ่น  การดูแล
ผู้ป่วยเร้ือรัง การดูแลผู้สูงอายุ การควบคุม ป้องกันโรคที่พบบ่อย ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ  การดูแล
ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
   5) ปัญหาสุขภาพที่ต้องแก้ไข  เป็นการก าหนดประเด็นปัญหาด้านสุขภาพ ที่
ส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดท าแผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  ให้อยู่ภายใต้กรอบ
ปัญหาด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยแผนงานพัฒนาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ต้อง
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ดังนี้ คือ โรคเร้ือรัง โรคติดต่อในพื้นที่  โรคที่พบบ่อยในพื้นที่ โรค
ไม่ติดต่อ สารเสพติด อุบัติเหตุ สุขภาพจิต และปัญหาผู้พิการ  
   6) ระยะเวลาด าเนินการ  ในการจัดท าแผนงานด้านสุขภาพในแต่ละหมู่บ้าน/
ชุมชน ต้องก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการตามโครงการ ให้ชัดเจน  
   7) แหล่งงบประมาณ  ก าหนดให้มีการระบุแหล่งงบประมาณที่ต้อง
ด าเนินการตามโครงการในแผนงานด้านสุขภาพของชุมชน โดยระบุว่าโครงการต่างๆเหล่านั้น มีแหล่ง
งบประมาณ มาจากหน่วยงานหรือองค์กรใด และจ านวนเท่าไหร่ 
   8) องค์การที่รับผิดชอบ  เป็นการก าหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบงาน ในแต่ละ
โครงการ ที่จัดท าไว้ในแผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  

ส่วนที่ 4 นโยบายการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน 

 1.  กรณี หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี   
  จากการศึกษา พบว่า แผนงานด้านสุขภาพ ของหมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี  อ.เมือง 
จ.ชลบุรี  ประกอบไปด้วย โครงการในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน ทั้งหมด  6 โครงการ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.1  โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร   ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ
ของชุมชน  โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือประชาชนทุกคนในพื้นที่  ภายใต้ กิจกรรมหลักตาม
โครงการ คือการจัดตั้งจุดตรวจอุบัติเหตุ และการดูแลตรวจตราในชุมชน  ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสร้างเสริม
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สุขภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยมีการก าหนดกรอบระยะเวลา ด าเนินการออกเป็น 2 
ช่วง คือ มกราคม 2552 (เทศกาลปีใหม่) และช่วง เดือนเมษายน 2552 (เทศกาลสงกรานต์)  โดยแหล่ง
งบประมาณในการด าเนินการ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเงิน 10,000 บาท โดยโครงการ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองรีเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน 
  1.2  โครงการอาหารดี ชีวีปลอดภัย เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ เช่น
อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน  เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ จะเป็นประชาชนทุกคน กิจกรรมหลักที่ส าคัญ ได้แก่ การรณรงค์อาหารเพื่อสุขภาพและ
การรณรงค์การบริโภคผักและผลไม้  วันละ ½ กิโลกรัม ต่อ คน ต่อวัน ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสร้างเสริม
สุขภาพ และ ดูแล/รักษาความเจ็บป่วยที่พบบ่อยในท้องถิ่น  ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ เป็นไป
ตามระบบปีงบประมาณ คือ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 โดยแหล่งงบประมาณ จากงบประมาณด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ของสถานีอนามัยต าบลหนองรี  ดังนั้นโครงการดังกล่าวสถานีอนามัยหนองรีจึง
เป็นเจ้าภาพด าเนินการ 
  1.3  โครงการออกก าลังกาย เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรัง  โรคไม่ติดต่อ
และโรคที่พบบ่อยในพื้นที่  โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทุกคน กิจกรรมที่ส าคัญ คือ ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายในชุมชน  3 – 5 วันๆ ละ30  นาที เพื่อให้ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพและ ควบคุม/ป้องกัน
โรคที่พบบ่อย ซึ่งระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระบบปีงบประมาณ คือ ตุลาคม 2551 
– กันยายน 2552  โดยโครงการดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณ  เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องทุกๆปี  และ
มภีาคส่วนชุมชนเป็นเจ้าภาพด าเนินการ 
  1.4  โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหา ด้านโรคติดต่อ 
ในพื้นที่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือประชาชนทุกคน  มีกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ การสร้าง
ทีมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เพื่อดูแลความเจ็บป่วยที่พบบ่อยในท้องถิ่น  และควบคุม/ป้องกันโรคที่
พบบ่อย  ซึ่งระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระบบปีงบประมาณ คือ ตุลาคม 2551 – 
กันยายน 2552   โดยมีแหล่งงบประมาณ จาก สถานีอนามัย  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งโครงการดังกล่าว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักใน
การด าเนินการ 
  1.5  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ เป็นโครงการที่มุ่งเน้น การแก้ไข
ปัญหาโรคเร้ือรังและโรคไม่ติดต่อโดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็น ผู้ป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุ  และวัย
ท างาน มีกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ การตรวจสุขภาพคัดกรองโรค และรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง  ดูแลผู้สูงอายุ และชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งระยะเวลาด าเนินการตาม
โครงการ เป็นไปตามระบบปีงบประมาณ คือ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552   โดยมีแหล่งงบประมาณ 
จากสถานีอนามัย  และสถานีอนามัยเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน 
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1.6  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เป็นโครงการที่มุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาโรค 
เร้ือรังและ สุขภาพจิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นผู้สูงอายุ  มีกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ เยี่ยม
ผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อ ดูแลผู้สูงอายุ   ซึ่งระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตามระบบปีงบประมาณ คือ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552   โดยมีแหล่งงบประมาณ จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรีเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน 

2.  กรณี หมู่ 10  บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี   
จากการศึกษา พบว่า แผนงานด้านสุขภาพ ของ กรณี หมู่ 10  บ้าน ศาลาคู่ ต.บ้านสวน  

อ.เมือง จ.ชลบุรี    ประกอบไปด้วย โครงการในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้ าน ทั้งหมด 3 
โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  2.1  โครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน  เป็น
โครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหา โรคเร้ือรังและโรคที่พบบ่อยในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้หมายของโครงการ เป็น 
ผู้ป่วยเร้ืองรัง  ผู้สูงอายุ และวัยท างาน   ซึ่งมีกิจกรรมหลักของโครงการ คือการคัดกรองเบาหวาน และ
ความดันโลหิตให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในเร่ือง
โรค การดูแลและการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน  ทั้งนี้เพื่อ การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง   ดูแลผู้สูงอายุ
และการ ควบคุม/ป้องกันโรคที่พบบ่อย ซึ่งระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระบบ
ปีงบประมาณ คือ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552   โดยมีแหล่งงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านสวน  
และสถานีอนามัยบ้านสวน  รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพด าเนินการตามโครงการ 
  2.2  โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหา โรคไม่ติดต่อ 
และโรคที่พบบ่อยในพื้นที่  โดยมีกลุ่มเป้หมายของโครงการ เป็น ทุกกลุ่มอายุ ซึ่งมีกิจกรรมหลักของ
โครงการ คือ การรณรงค์และสร้างกระแสให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญในเร่ืองการออกก าลังกาย    
การจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ (ออกก าลังกาย )และการจัดตรวจสุขภาพส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้
เพื่อการควบคุมป้องกันโรคที่พบบ่อย และส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสุขภาพ ซึ่งระยะเวลาด าเนินการตาม
โครงการ เป็นไปตามระบบปีงบประมาณ คือ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552   โดยมีแหล่งงบประมาณ 
เทศบาลเมืองบ้านสวน  และสถานีอนามัยบ้านสวน  รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพด าเนินการตามโครงการ 
  2.3  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหา โรคที่พบบ่อย
ในพื้นที่ และโรคติดต่อในพื้นที่โดยมีกลุ่มเป้หมายของโครงการ เป็น ทุกกลุ่มอายุ  ซึ่งมีกิจกรรมหลัก
ของโครงการ คือ การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในเร่ืองการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และการออกรณรงค์ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลายในชุมชนและบ้านเรือน  ทั้งนี้ เพื่อ 
ควบคุมป้องกันโรคที่พบบ่อย ซึ่งระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระบบปีงบประมาณ 
คือ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552   โดยมีแหล่งงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านสวน  และสถานีอนามัย
บ้านสวน  รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพด าเนินการตามโครงการ 
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3.  กรณี หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี   
จากการศึกษา พบว่า แผนงานด้านสุขภาพ ของ กรณี หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง  

อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ได้จัดท าเป็นโครงการในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน เป็นโครงการหลัก 
เพียงโครงการ เดียว คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ  โดยเป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรังในพื้นที่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ผู้ป่วยเร้ือรัง ในหมู่บ้าน   โดยกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ การคัดกรองสภาวะสุขภาพ และการอบรม 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  เป็นผู้น าการออกก าลังกาย ทั้งนี้เพื่อ การดูแลผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชน  
ซึ่งระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระบบปีงบประมาณ คือ ตุลาคม 2551 – กันยายน 
2552   โดยมีแหล่งงบประมาณ มาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเหมือง โดยมีเจ้าภาพด าเนินการ เป็น 
3 ประสาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเหมือง สถานีอนามัยเหมือง และ อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน 

ส่วนที่ 5 การน านโยบายสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การหมู่บ้าน 

 การศึกษาการน านโยบายสุขภาพของหมู่บ้านไปปฏิบัติ ขององค์การหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
ผู้วิจัยได้จ าแนกประเด็นการน าเสนอผลการศึกษา ออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ คือ  

 1.  องค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน 
  1.1  ลักษณะขององค์การคณะกรรมการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
   จากการศึกษาหมู่บ้านน าร่องทั้ง 3 แห่ง คือ พบว่า ลักษณะองค์การที่จัดตั้งขึ้น 
ประกอบไปด้วย เครือข่ายภาครัฐ  ภาคประชาชน และภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ภาค
ส่วนอ่ืนๆ  โดย หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี  มีสัดส่วนภาครัฐ  ภาคประชาชน และ ภาคองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เท่ากัน คือ ร้อยละ 33  ส่วนหมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  จะมีสัดส่วนภาค
ประชาชน มากที่สุด คือ ร้อยละ 51  รองลงมาเป็น เครือข่าย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 29 
และ ภาครัฐ  ร้อยละ 19 ตามล าดับ  และหมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า  มีสัดส่วนภาคประชาชนมากที่สุด ร้อย
ละ 55  รองลงมา เป็น ภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างละเท่าๆ กัน คือ ร้อยละ 22 ดัง
รายละเอียดตาม แผนภูมิที่ 20 
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แผนภูมิที ่20  แสดงร้อยละของเครือข่ายจัดการสุขภาพจ าแนกรายหมู่บ้านตามประเภทเครือข่าย 

 
  
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สัดส่วนร้อยละที่แสดง เปรียบเทียบจ าแนกแต่ละหมู่บ้าน 

  จากการศึกษา เพิ่มเติม ถึงลักษณะต าแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน ของสมาชิกเครือข่าย
องค์การจัดการด้านสุขภาพของหมู่บ้าน พบว่า หมู่ 7 บ้านหนองรี  ภาครัฐส่วนใหญ่ จะเป็นบุคลากรใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร้อยละ 50 รองลงมา เป็นพัฒนาการและครู ร้อยละ 50  ส่วนภาค
ประชาชน ส่วนใหญ่เป็น ผู้น าชุมชน ร้อยละ 50 รองลงมาเป็น ประธานสตรีอาสาพัฒนา และประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้านอย่างละเท่ากัน ร้อยละ 25 ตามล าดับ และ ภาคองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็น  นักการเมืองท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ร้อยละ 75 รองลงมาเป็น ข้าราชการขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 25 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 21 

แผนภูมิท่ี  21  แสดงร้อยละ ของเครือข่ายองค์การจัดการด้านสุขภาพของหมู่ 7 บ้านหนองรี  จ าแนก
ตามลักษณะต าแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาค อปถ. 
ภาครัฐ 
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  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน พบว่า ภาครัฐ จะเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขระดับ
ต าบล   ร้อยละ  50  และเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขระดับอ าเภอ ร้อยละ 50    ส่วนภาคประชาชน 
ส่วนใหญ่ เป็น อาสาสมัครสาธารณสุข   ร้อยละ 57 รองลงมาเป็น คณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ 38  
และประธานชุมชน ร้อยละ 5  และ ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็น  นักการเมือง
ท้องถิ่น อาทิเช่น นายกและรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองบ้านสวน ร้อยละ 66รองลงมาเป็น ข้าราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับหัวหน้า
ส่วน เช่น ส่วนสาธารณสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง กองช่าง กองแผนงาน  ปลัดและรองปลัดเทศบาล 
ตลอดจนหัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 33 ดังแผนภูมิที่ 22 

แผนภูมิท่ี  22  แสดงร้อยละ ของเครือข่ายองค์การจัดการด้านสุขภาพของหมู่ 10 บ้านศาลาคู่  จ าแนก
ตามลักษณะต าแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 

33

66

5
38 57

50

50
 น .  .ระดับ  าบล

 น .  .ระดับอ า  อ

อ ม.

กรรมการ ม ่บ้าน

ประ านช มชน

นักการ ม อง ้อง   น

 ้าราชการ อป .

 
 

  หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า  พบว่า ภาครัฐ จะเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขระดับต าบล   
ร้อยละ  50  และเป็นข้าราชการในองค์การปกครองท้องถิ่น คือปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  ร้อยละ 
50    ส่วนภาคประชาชน ส่วนใหญ่ เป็น อาสาสมัครสาธารณสุข   ร้อยละ 60 รองลงมาเป็น ผู้น าชุมชน 
ร้อยละ 20 และประธานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ร้อยละ 20   และ ภาค องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็น นักการเมืองท้องถิ่น คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหมือง และ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหมือง  ร้อยละ 100  ดังแผนภูมิที่   23 

ภาค อปถ. 
ภาครัฐ 

ภาคประชาชน 
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แผนภูมิที่  23   แสดงร้อยละ ของเครือข่ายองค์การจัดการด้านสุขภาพของหมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า  จ าแนก
ตามลักษณะต าแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

100

20 20 60

50

50  น .  .ระดับ  าบล

ปลัด อป .

อ ม.

ผ ้น าช มชน

ประ าน   มช.

นักการ ม อง ้อง   น

 
 
  จากการศึกษาเพิ่มเติมถึงรูปแบบองค์การหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ของหมู่บ้านน าร่อง 
ทั้ง 3 แห่ง คือ ม.7 บ้านหนองรี  ม.10 บ้านศาลาคู่  และ ม.5 บ้านไร่ไหหล า  พบว่า ลักษณะองค์การที่
จัดตั้งขึ้น  เป็นลักษณะของ องค์การอย่างไม่เป็นทางการ  ที่มีจุดเร่ิมต้นในการจัดตั้งขึ้น โดย บุคลากร
สาธารณสุขที่รับผิดชอบ พื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งลักษณะของโครงสร้างบุคลากร จึงถูกออกแบบ ให้
มีลักษณะ แบนราบ ที่คณะกรรมการทุกคน มีเอกสิทธิ ในการแสดงออก และการปฏิบัติ โดยปราศจาก
สายการบังคับบัญชา  ดังนั้น รูปแบบการด าเนินงานของ เครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จึงก าหนดให้
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ให้มี บทบาท และ มอบหมายงาน ให้ ดังนี ้
  1.2  การก าหนดบทบาท 
   จากการศึกษา หมู่บ้านน าร่อง ทั้ง 3 แห่ง คือ หมู่ 7 บ้านหนองรี  หมู่ 10 บ้าน
ศาลาคู่และ หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า พบว่า บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการจัดการจัดการสุขภาพของ
หมู่บ้าน มีการก าหนดให้ คณะกรรมการดังกล่าว มีบทบาทที่ส าคัญ ดังนี้ คือ  
   1.2.1  บทบาทด้านการก าหนดนโยบายสุขภาพของชุมชน โดยให้มีหน้าที่ 
ดังนี ้คือ 
    1.2.1.1  ร่วมก าหนดนโยบายท้องถิ่น/ก าหนดข้อบังคับท้องถิ่น 
    1.2.1.2  ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดมาตรการทางสังคม/นโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ 

ภาค อปถ. ภาครัฐ 

ภาคประชาชน 
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    1.2.1.3  เป็นผู้น าและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดท าแผนชุมชน/
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
   1.2.2  บทบาทด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ  โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ คือ  
    1.2.2.1  สื่อสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน  
    1.2.2.2  เป็นผู้น าแนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมชน 
    1.2.2.3  เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพของ
ชุมชน เชื่อมโยงไปสู่การท างานร่วมกันขององค์กรอ่ืนๆ และพหุภาคี โดยเน้นการท างานเชิงรุกมากขึ้น 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน คิดเอง ท าเอง 
    1.2.2.4  เป็นผู้จัดและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพของชุมชน 
    1.2.2.4  ร่วมกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชน 
   1.2.3  บทบาทด้านการประเมินผล เรียนรู้และพัฒนาโดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ คือ 
    1.2.3.1  สื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านการจัดการ
พัฒนาสุขภาพ 
    1.2.3.2  ด าเนินการประเมินผล 
    1.2.3.3  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ ด้านสุขภาพของ
ชุมชน อย่างต่อเน่ือง 
    1.2.3.4  เป็นผู้น าทางความคิด ริเร่ิม ส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรม การ
จัดการด้านสุขภาพของชุมชน 
  1.3  การมอบหมายงาน 
   จากการศึกษา หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี  พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ ได้มีการประชุมเพื่อมอบหมายเจ้าภาพในการด าเนินงานตามโครงการในแผนงานด้าน
สุขภาพของหมู่บ้าน ดังนี้ คือ 
   1.3.1  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในส่วนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
   1.3.2  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในส่วนของภาครัฐ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการตามโครงการอาหารดีชีวีปลอดภัย  และ โครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
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   1.3.3  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในส่วนของภาคประชาชน 
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการตามโครงการออกก าลังกาย 
   ในส่วนของ หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน พบว่า แผนงานด้านสุขภาพ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย โครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน โครงการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ และโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ได้
มีมติให้ ภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกันในการด าเนินการ
ตามแผนงานโครงการด้านสุขภาพของชุมชน 
   ในขณะที่ หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.ห้วยกะปิ ซึ่งมีโครงการในแผนงานด้าน
สุขภาพของหมู่บ้าน เพียงโครงการเดียว คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อ
พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการทั้ง
สามภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าภาพด าเนินงานตามแผนงานด้านสุขภาพที่ก าหนดไว้ 
 2.  การจัดหาและสรรหาทรัพยากร 
  ในการด าเนินการตามโครงการภายใต้แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ ทั้ง 3 แห่ง จะมีกลไกในการจัดหาและสรรทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  และวัสดุ อุปกรณ์ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
  2.1  ทรัพยากรบุคคล 

2.1.1  กรณี หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ซึ่งมีการ 
ก าหนดแผนงานด้านสุขภาพ  ออกเป็น 6 โครงการดังต่อไปนี้ คือ โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร  
โครงการอาหารดีชีวีปลอดภัย โครงการออกก าลังกาย  โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โครงการ
ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ซึ่ง จากการศึกษา พบว่า 
ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการภายใต้แผนงานด้านสุขภาพของ
หมู่บ้านทั้งหมด ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน บุคลากรขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ คณะครูในโรงเรียน  แกนน าสุขภาพในหมู่บ้าน  
อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน บุคลากรสาธารณสุข   ในการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ดังกล่าว  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะเป็นผู้ด าเนินการประสานบุคลากร โดยแบ่งหน้าที่
การสรรหาตามสายการประสานที่คุ้นเคยกัน ดังนี้ คือ  

ก) เจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน บุคลากรขององค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ผู้ที่มีบทบาทในการประสานเพื่อสรรหาคือ คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพในส่วน ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลหนองร ี
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ข) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ผู้ที่มีบทบาทในการประสานเพื่อสรรหา  
คือ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพในส่วนภาคประชาชน ได้แก่ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน  

ค) บุคลากรสาธารณสุข และคณะครู ผู้ที่มีบทบาทในการประสานเพื่อสรร 
หา คือ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพในส่วนภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่ 
ต าบลหนองรี 
   2.1.2  กรณี หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการ
รณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน  โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จากการศึกษา พบว่า ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในการน านโยบายไป
ปฏิบัติตามโครงการภายใต้แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้านทั้งหมด ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  แกนน าสุขภาพ  อาสาสมัครสาธารณสุข  ผู้น าชุมชน บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลเมือง
บ้านสวน ในการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าว  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะ
เป็นผู้ด าเนินการประสานบุคลากร โดยแบ่งหน้าที่การสรรหาตามสายการประสาน ดังนี้ คือ  

ก) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ที่มีบทบาทในการประสานเพื่อสรรหา คือ คณะ 
กรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่ ต าบลบ้านสวน 

ข) แกนน าสุขภาพ และ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ผู้ที่มีบทบาทในการ 
ประสานเพื่อสรรหา คือ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพในส่วนภาคประชาชน ได้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
   ค) ผู้น าชุมชน บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้ที่มีบทบาทใน
การประสานเพื่อสรรหาคือ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพในส่วน ภาคองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเทศบาลบ้านสวน 
   2.1.3  กรณี หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.ห้วยกะปิ ซึ่งมีโครงการในแผนงานด้าน
สุขภาพของหมู่บ้าน เพียงโครงการเดียว คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อ
พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  จากการศึกษา พบว่า ทรัพยากร
บุคคลที่ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติตามโครงการภายใต้แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน
ทั้งหมด ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  แกนน าสุขภาพ  ใน
การสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าว  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะเป็น
ผู้ด าเนินการประสานสรรหา บุคลากร โดยแบ่งหน้าที่การสรรหาตามสายการประสาน ดังนี้ คือ  

ก) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ที่มีบทบาทในการประสานเพื่อสรรหา คือ คณะ 
กรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพในส่วนภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่ ต าบลเหมือง 
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ข) แกนน าสุขภาพ และ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ผู้ที่มีบทบาทในการ 
ประสานเพื่อสรรหา คือ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพในส่วนภาคประชาชน ได้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมู่บ้าน และก านันต าบลเหมือง 
  2.2  งบประมาณ  
   จากการศึกษา พบว่า งบประมาณที่น ามาใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน
ด้านสุขภาพของหมู่บ้านน าร่อง ทั้ง 3 แห่ง จะมีลักษณะของการระดมทุนที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณด้านสุขภาพทุกรูปแบบ จากทุกหน่วยงาน โดยแหล่งงบประมาณทั้งหมดที่หมู่บ้านระดม
ทุนมีที่มาจาก 3 แหล่ง ดังนี้ คือ  
   2.2.1  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
ม.7 บ้านหนองรี จ านวน 10,000 บาท  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ม.7 บ้านหนองรี จ านวน 
10,000 บาท  และโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  
ม.5 บ้านไร่ไหหล า จ านวน 86,400 บาท  
   2.2.2  หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ โครงการอาหารดีชีปลอดภัย 
ม.7 บ้านหนองรี  จ านวน 2,000 บาท โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ ม.7 บ้านหนองรี จ านวน 
40,000 บาท และโครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน ม.10 บ้าน
ศาลาคู่ จ านวน 20,000  บาท 
   2.2.3  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผนวกกับหน่วยบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ และงบประมาณจากงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ได้แก่ โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
ม.7 บ้านหนองรี จ านวน 10,000 บาท โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ม.10 บ้านศาลาคู่ จ านวน 
10,000  บาท โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.10 บ้านศาลาคู่  จ านวน 20,000    บาท 
   นอกจากนี้ จากการศึกษา พบว่า บางโครงการในแผนงานด้านสุขภาพเป็น
โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณเก่าจึงด าเนินการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ ได้แก่ โครงการออก
ก าลังกาย ม.7 บ้านหนองรี   
  2.3  วัสดุ อุปกรณ์ 
   จากการศึกษาพบว่า ในการด าเนินงานตามโครงการภายใต้แผนงานด้าน
สุขภาพของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทั้ง 3 แห่ง มีรูปแบบในการจัดหา วัสด-ุอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
   2.3.1 ระดมวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว จากภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่อยู่ใน
หมู่บ้าน  เช่น กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร เสื้อจราจร จากสถานีต ารวจในหมู่บ้าน ในกรณีโครงการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ม.7 ต าบลหนองรี  เคร่ืองพ่นยุงจากเทศบาล  ทรายอะเบท จากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.10 บ้านศาลาคู่ และโครงการควบคุมโรคติดต่อ 
ม.7 บ้านหนองรี  อุปกรณ์การออกก าลังกาย กรณีโครงการออกก าลังกาย ม.7 บ้านหนองรี  และ ม.10 
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บ้านศาลาคู่ เคร่ืองวัดความดันโลหิตและตรวจเบาหวาน  กรณี โครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน ม.10 บ้านศาลาคู่  โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ ม.7 บ้าน
หนองรี และโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ม .5 
บ้านไร่ไหหล า 
   2.3.2  ประสานงานเพื่อขอยืม วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีในชุมชน และมีราคาแพง 
เช่น เคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ในกรณีโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ม.7 ต าบลหนองรี  เคร่ืองพ่น
ละอองฝอย ฆ่ายุง กรณีโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.10 บ้านศาลาคู่ และโครงการควบคุม
โรคติดต่อ ม.7 บ้านหนองรี   
   2.3.3  จัดซื้อ กรณีที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง และใช้เพียงคร้ังเดียว เช่น 
หลอดเป่าแอลกอฮอล์ กรณีโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ม.7 ต าบลหนองรี  เข็มเจาะเลือดและแถบ
ตรวจเบาหวาน กรณี โครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน ม.10 
บ้านศาลาคู่  โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ ม.7 บ้านหนองรี และโครงการพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ม.5 บ้านไร่ไหหล า แผ่นพับประชาสัมพันธ์
งานทุกโครงการตามแผนงานด้านสุขภาพของทั้ง 3 หมู่บ้าน 

 3.  การสร้างความเข้าใจในนโยบาย 
  จากการศึกษา หมู่บ้านน าร่องทั้ง 3 แห่ง พบว่า หลังจากคณะเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน
จัดการสุขภาพ เตรียมความพร้อมด้าน ทรัพยากร บุคคล งบประมาณ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์  เรียบร้อย
แล้ว คณะกรรมการดังกล่าว จะเร่ิมด าเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆภายใต้แผนงานด้าน
สุขภาพของหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายของนโยบายในแต่ละโครงการ ให้รับทราบ 
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในประเด็นนโยบายให้ประชาชนส่วนใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านได้รับทราบ
แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายด้านสุขภาพของชุมชน โดยรูปแบบการสร้างความเข้าใจ มีรูปแบบ
ที่หลากหลายและแตกต่าง ดังนี้ 
  3.1  การประชาสัมพันธ์ตรงกลุ่มเป้าหมายนโยบาย 
   การสร้างความเข้าใจในลักษณะนี้ จะเน้นการประชาสัมพันธ์ตรง กับ
กลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่โดย สื่อบุคคล ผ่านการประชุมกลุ่ม เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข  แกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัว ชมรมสร้างสุขภาพของชุมชน ตลอดจนผู้น าชุมชน โดยให้กลุ่มต่างๆใน
หมู่บ้านที่มีวาระการประชุมเป็นประจ า แจ้งกลุ่มเป้าหมายนโยบายโดยตรงแบบซึ่งหน้า (face to face) 
  3.2  การประชาสัมพันธ์แก่คนหมู่มากผ่านสื่อท้องถิ่น  
   การสร้างความเข้าใจในลักษณะนี้ เป็น รูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ป้องกัน ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานของกลุ่มต่างๆในชุมชน และที่ส าคัญเป็นการสร้างความเข้าใจใน
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นโยบายให้กับประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมให้รับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านสุขภาพ
ที่คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพได้ก าหนดขึ้น ซึ่งรูปแบบการประชาสัมพันธ์ มี ดังต่อไปนี้ 
   3.2.1  สื่อวิทยุ และเสียงตามสาย ในท้องถิ่น  เป็นการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบของ ประกาศ  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน และสถานีวิทยุชุมชน  
   3.2.2  แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์  เป็นการประชาสัมพันธ์ ในรูปของ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ในเส้นทางคมนาคมหลักของคนในชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์สถานที่เป็นแหล่ง
ชุมนุมชน ตลอดจน เอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 

 4.  การด าเนินการตามแผนงานด้านสุขภาพ 
  จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการด าเนินการตามแผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพน าร่อง ทั้ง 3 แห่ง มีรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
  4.1  กรณี หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี ซึ่งมีการก าหนดแผนงานด้านสุขภาพ  
ออกเป็น 6 โครงการดังต่อไปนี้ คือ โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร  โครงการอาหารดีชีวีปลอดภัย 
โครงการออกก าลังกาย  โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ซึ่ง จากการศึกษา พบว่า การด าเนินการตามแผนมีรูปแบบ
ดังต่อไปนี้ 
   4.1.1  โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร  มีกิจกรรมหลักในการด าเนินการ 2 
กิจกรรม คือ การจัดตั้งจุดตรวจอุบัติเหตุ และ การดูแลตรวจตราในชุมชน มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี ้
    4.1.1.1  ประชุมชี้แจง ภาคี เครือข่าย ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะ
เป็น เจ้าหน้าต ารวจในหมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อชี้แจงแนวทางและซักซ้อม
การด าเนินการตามนโยบาย ให้ความเข้าใจ 
    4.1.1.2  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละเครือข่ายให้ชัดเจน 
ดังนี ้
     -  เจ้าหน้าที่ต ารวจ และ อาสาสมัครรักษาดินแดน ตั้งจุด
ตรวจและจัดเวรยามตรวจตราความปลอดภัยในชุมชน 
     -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในจุดตรวจ  
     -  อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมจุดตรวจ ให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่ทุกคน ตลอดจนประชาชนที่สัญจรไปมา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
    4.1.1.3  ด าเนินการตามแผนการป้องกันอุบัติเหตุ  โดยการตั้งจุด
ตรวจเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่ส าคัญ คือ ปีใหม่ และสงกรานต์ รวมทั้ง การเฝ้าระวังอุบัติเหตุ
ในช่วงปกติ โดย เจ้าหน้าที่ต ารวจในชุมชน และ อาสมัครรักษาดินแดน ในการจัดเวร ตรวจตราชุมชน 
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   4.1.2  โครงการอาหารดี ชีวีปลอดภัย  มีกิจกรรมหลักในการด าเนินงาน คือ 
การรณรงค์อาหารเพื่อสุขภาพและการเน้นอาหารผัก วันละ ½ กก./วัน/คน และโครงการออกก าลังกาย 
ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ ส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชน 3-5 วันๆละ 30 นาที  เนื่องจากโครงการทั้ง 
2 ดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องทุกปี รูปแบบการด าเนินการ จึง
เป็นไปในลักษณะของการใช้เครือข่ายด้านสุขภาพที่มีอยู่ทั้งหมด เป็นช่องทางในการรณรงค์ โดยมีสื่อ
เอกสาร แผ่นพับ และสื่อ วิทยุชุมชน ตลอดจนเสียงตามสาย เป็นกลไกหลักในการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
   4.1.3  โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  มีกิจกรรมหลักในการจัดตั้งทีม
ป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ  มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
    4.1.3.1  ประชุมชี้แจงทีมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่มูลนิธิ  ผู้น า
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อชี้แจงแนวทางและซักซ้อมการด าเนินการตามนโยบาย 
    4.1.3.2  ก าหนดหน้าที่ ของทีมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ให้
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคน ดังนี ้
     -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีหน้าทีในการรับรายงานการเกิด
โรค และสอบสวนโรค ตลอดจนประสานการด าเนินงานของทีมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ 
     -  เจ้าหน้าที่มูลนิธิและ เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าควบคุมโรค
ด้วยอุปกรณ์ เคร่ืองจักร เช่น เคร่ืองพ่นหมอกควัน  เคร่ืองพ่นฝอยละออง การท าความสะอาดบริเวณ
การเกิดโรค รวมทั้งการออกเทศบัญญัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคในกรณีจ าเป็น 
     -  ผู้น าท้องถิ่นและอาสมัครสาธารณสุข เป็นแนวร่วมในการ
ก าจัดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพและประชาสัมพันธ์การป้องกันการเกิดโรคของประชาชนในละแวกการ
ระบาดของโรคและประชาชนในชุมชนทั้งหมด 

4.1.3.3  จัดท าแผนควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในภาวะเกิดการ 
ระบาดของโรค และภาวะปกติ  
    4.1.3.4  ด าเนินการเข้าควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค ทันที
ที่มีรายงานการเกิดโรคที่ได้รับแจ้งจากหน่วยเหนือ 

4.1.4  โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ  มีกิจกรรมหลักคือการคัดกรอง 
โรคและรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มีการด าเนินการตามแผนดังนี ้
    4.1.4.1  คัดเลือก สมาชิกเครือข่าย ที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ไม่ว่า
จะเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข และ แกนน าสุขภาพ เพื่อ อบรม แนวทางในการ
คัดกรองโรคเร้ือรัง พร้อมชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามนโยบาย 
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    4.1.4.2  ก าหนดเป้าหมาย ให้ อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนน า
สุขภาพในการด าเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายในละแวกที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมส่งข้อมูลให้ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 
    4.1.4.3  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจาก
ข้อมูลที่คัดกรอง พร้อมแจ้งให้ อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนน าทุกคนทราบเพื่อแจ้งผล
กลุ่มเป้าหมาย 
    4.1.4.4  จัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลุ่มเป้าหมายที่
เสี่ยงและกิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลุ่มเป้าหมายทั่วไป 
   4.1.5  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  มีกิจกรรมหลัก คือ การเยี่ยม
ผู้สูงอายุและกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว สมาชิก เครือข่ายที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ จะมีบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกันไป ดังนี้ คือ  นักการเมืองท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่
เทศบาล ดูแลปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพ   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีหน้าที่ในการให้บริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพถึงที่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น าชุมชน มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังและดูแลวิถี
ชีวิตประจ าวัน  โดย สมาชิกเครือข่ายที่น านโยบายไปปฏิบัติ มีแผนในการเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นหมู่คณะ 
ทุกเดือน  นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุทุกปี ในช่วงวันผู้สูงอายุ 
  4.2  กรณี หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการรณรงค์คัด
กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน  โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และโครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากการศึกษา พบว่า การด าเนินการตามแผนมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
   4.2.1 โครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน  
มีกิจกรรมหลัก คือการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงและกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เร่ือง
โรคการดูแลและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน มีการด าเนินการตามแผนดังนี้ 
    4.2.1.1  ประชุม เครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบไป
ด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข  แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เพื่อก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ และนัดหมายการออกคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย  
    4.2.1.2  ก าหนดแผนการด าเนินการคัดกรองเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ในแต่ละละแวกบ้าน เพื่อให้เครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน าสุขภาพ นัดหมาย
รวมพลกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
    4.2.1.3  ด าเนินการตรวจคัดกรอง กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ตามการนัด
หมายในแต่ละละแวกบ้าน 
    4.2.1.4  สรุปผลคัดกรอง พร้อมแจ้งเครือข่ายนโยบายเพื่อประสาน
กลุ่มเสี่ยง เข้าสู่โปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
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    4.2.1.5 ด าเนินการจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลุ่มเสี่ยง 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองโรคเร้ือรัง การดูและและการป้องกันตน ในรูปแบบของสุข
ศึกษารายบุคคล รายกลุ่ม และการจัดนิทรรศการ บอร์ด และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
   4.2.2  โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  มีกิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินการ 
คือ การรณรงค์และสร้างกระแสการออกก าลังกาย การจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ และการตรวจสุขภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยมีรูปแบบการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
    4.2.2.1  การจัดตั้ง เครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบไป
ด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข  แกนน าสุขภาพ  ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมแม่บ้าน
เกษตร ผู้น าชุมชน และเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อร่วมกันในการก าหนดแนวทางในการรณรงค์และ
สร้างกระแสการออกก าลังกาย 
    4.2.2.2  จัดกิจกรรมการออกก าลังกายในชุมชน เช่น การเต้นแอโร
บิค กิจกรรมการร าไท๊เก๊ก  เป็นต้น 
    4.2.2.3  จัดกิจกรรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5 ด้าน คือ 
อาหาร ออกก าลังกาย ยา ความเครียด การป้องกันภาวะแทรกซ้อน  
    4.2.2.4  จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ (ออกก าลังกาย) โดยสมาชิกคือ ผู้
ที่มีกิจกรรมการออกก าลังกาย หรืออยู่ในชมรมที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย ในรูปแบบใดก็ได้  
   4.2.3  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีกิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินการ คือ 
การออกส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลายในชุมชนและบ้านเรือน และการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แก่ประชาชน  เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี เพราะเป็นโรค
ประจ าท้องถิ่นที่ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ดังนั้น สมาชิกเครือข่ายในการ
ด าเนินการตามนโยบาย จึงเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านสวน  ซึ่ง ต้องมีภารกิจในการส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ทุก
วันศุกร์ พร้อมรายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ  ในส่วนของการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จะเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาล ในการจัดการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ รถประชาสัมพันธ์  ประกาศผ่านวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์และเอกสารแผ่นพับ เป็นต้น 
  4.3  กรณี หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า  ซึ่งมีการก าหนดแผนงานด้านสุขภาพ เป็นโครงการ
หลักเพียงโครงการเดียว คือ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ  โดยก าหนดกิจกรรมหลัก คือคัดกรองสภาวะสุขภาพและการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านเป็นผู้น าการออกก าลังกาย  โดยมีรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังน้ี 
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   4.3.1  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ก าหนด เครือข่ายในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ทั้งหมด 
   4.3.2  ด าเนินการประชุมและอบรมเครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติ โดย
เน้นทักษะ ในด้านการคัดกรองสภาวะสุขภาพโรคเร้ือรัง และพัฒนาให้เป็นแกนน าการออกก าลังกาย
เพื่อการป้องกันโรคเร้ือรัง 
   4.3.3  เครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติ ก าหนดพื้นที่ เป้าหมายและช่วง 
เวลารณรงค์  ตามละแวกพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในชุมชน  
   4.3.4  เครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติ ด าเนินการตามแนวนโยบายที่
ก าหนดไว้ดังนี้  

- คัดกรองสภาวะสุขภาพ ของกลุ่มเป้าหมาย พร้อม บันทึกข้อมูลส่ง  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยง 
    -  จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย ในหมู่บ้านชุมชน  
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บทที ่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยเร่ืองการพัฒนาการบริหารนโยบายสุขภาพของชุมชน:กรณีศึกษาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพของชุมชนอ าเภอเมือง นโยบายและกระบวนการก าหนด
นโยบายการจัดการสุขภาพ หมู่บ้าน/ชุมชน น าร่องอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และรูปแบบการน า
นโยบายด้านการจัดการสุขภาพไปปฏิบัติ ขององค์กรชุมชน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารนโยบายการจัดการสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สอดคล้องกับทฤษฎีเชิงนโยบาย  
ทฤษฎีการบริหารผนวกกับแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในเชิงชุมชน โดยมีค าถามวิจัยว่า 1) หมู่บ้าน/ชุมชน จะมีรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรทางการบริหาร
นโยบายด้านสุขภาพของตนเอง อย่างไร 2) นโยบายและกระบวนการก าหนดนโยบายการจัดการ
สุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน มีลักษณะเป็นอย่างไร 3) องค์การหมู่บ้าน/ชุมชน จะมีรูปแบบการน า
นโยบายด้านการจัดการสุขภาพไปปฏิบัติ ขององค์กรชุมชน และ 4) ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารนโยบายการจัดการสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน จะประกอบด้วยประเด็นไดบ้าง 
  การวิจัยคร้ังนี้  มีหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  คือ หมู่บ้านและชุมชน
จัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี ทั้งหมด 134 แห่ง ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัย
ได้จ าแนกการสุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ คือ  

1) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพ 
ของชุมชนอ าเภอเมือง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมาย การจัดการสุขภาพของอ าเภอเมืองชลบุรี ทั้งหมด 134 แห่ง 
  2) วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา นโยบายและกระบวนการก าหนดนโยบายการจัดการ
สุขภาพ หมู่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบการน านโยบายด้านการจัดการสุขภาพไปปฏิบัติ ขององค์กรชุมชน
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง  (Purposive Sampling) หมู่บ้านน าร่องการจัดการสุขภาพเต็ม
รูปแบบ 3 แห่ง คือ หมู่ 7 บ้านหนองรี  ต.หนองรี  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน และหมู่ 5 บ้านไร่
ไหหล า ต.ห้วยกะปิ   

  เคร่ืองมือวิจัยที่ส าคัญในคร้ังนี้ คือ (1) ตัวผู้วิจัยเอง ซึ่งผ่านการอบรม เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติการวิจัย เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางเอกสาร หนังสือ และรายงาน ต่างๆ รวมทั้ง
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การร่วมสังเกตการณ์  ตามขั้นตอนการบริหารนโยบายของหมู่บ้าน/ชุมชน  (2) แบบส ารวจข้อมูลแบบ
ปลายเปิดหรือแบบโครงสร้าง (Closed  or  Structured) โดยเก็บข้อมูลจากแบบประเมินหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ และแบบประเมินตนเองเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายการเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ  (3) แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth  interview) ซึ่ง ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบเปิดหรือไม่มีโครงสร้าง 
(Opened or Unstructured) ขึ้นมา เพื่อเก็บข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็น  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล นั้น ผู้วิจัย ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 รูปแบบ ดังนี้ คือ 
(1) การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร เอกสาร หนังสือ คู่มือและรายงาน ต่างๆ พร้อม จัดท าหมวดหมู่ เพื่อการ
วิเคราะห์  (2) การเก็บข้อมูลด้วยแบบส ารวจข้อมูลจากแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และการ
ประเมินตนเองเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ด้วยการประสาน
ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ เก็บข้อมูลพร้อมสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินที่ก าหนด  
จากนั้นผู้วิจัย จึงได้น าแบบส ารวจข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลตามประเด็นการวิจัย (3) การเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลในการขยายผล หรือข้อมูลส่วนขาด ใช้การประสานผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
(key  informants) จากคณะกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดการสุขภาพซึ่งประกอบด้วย ภาคีหลัก
ต่างๆในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น าชุมชน  แกนน าสุขภาพ  พัฒนาการ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ครู องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนประชาชน ในแต่ละชุมชน (4) การเก็บข้อมูลจาก
การสังเกตหรือสนทนากลุ่ม เพื่อถอดบทเรียน โดยเข้าร่วมทุกกระบวนการจัดการสุขภาพของชุมชน 
เพื่อสังเกตการณ์ ร่วมสนทนา พร้อมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการจดบันทึก หรือแทบ
บันทึกเสียง สอบถาม ให้ความเห็นเป็นระยะๆ เพื่อเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งข้อมูลที่
เก็บแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าแนกการวิเคราะห์
ข้อมูล ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้ การแจงแจงความถี่ ร้อยละ ส่วน ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และการตีความให้ความหมาย (Interprete  Analysis)  เร่ืองราวต่างๆโดยผู้วิจัยเอง 

สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารนโยบายด้านสุขภาพของชุมชนอ าเภอ
เมือง นโยบายและกระบวนการก าหนดนโยบายการจัดการสุขภาพ ชุมชนอ าเภอเมืองชลบุรี  และ
รูปแบบการน านโยบายด้านการจัดการสุขภาพไปปฏิบัติ  ขององค์กรชุมชน ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการบริหารนโยบายการจัดการสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน สรุปผลการศึกษา ดังนี้  
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 1.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
  การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  อ าเภอเมือง
ชลบุรี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ด้านองค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้านในประเด็น การพัฒนาองค์การ
หมู่บ้าน /ชุมชน  ด้านองค์ความรู้ในประเด็น การพัฒนาด้านองค์ความรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน และด้าน
ทุน ในประเด็นการพัฒนาด้านเงินทุน ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้  
  1.1  ด้านองค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน 
   1.1.1  การพัฒนาองค์การหมู่บ้าน /ชุมชน   พบว่า กลไกการจัดตั้งเครือข่าย
องค์การหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดเร่ิมต้นจากหน่วยนโยบายในระดับ
จังหวัดผ่านการประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานในระดับอ าเภอในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง 
คณะกรรมการเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการคัดเลือก
บุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการองค์การหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ จะประกอบด้วย บุคคล 2 กลุ่มที่
ส าคัญ คือ (1) กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มีบทบาทในการสรรหาคณะ
กรรมการฯ ซึ่งเป็น บุคคลในชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนภาคส่วนต่างๆ คือ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวแทนองค์การปกครองท้องถิ่น และตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน ในการคัดเลือก
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพในแต่ละแขนง จะพิจารณาจาก บทบาท ต าแหน่งหน้าที่ 
การงานในชุมชน ที่สังคมรับรู้ ผนวกกับการพิจารณาประวัติการท างาน ความเสียสละ เสียสละ และ
การให้การยอมรับของคนหมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มเติม (2) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน  
มีบทบาทในการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ 2 กลุ่ม คือ (1) ตัวแทน
เครือข่ายสุขภาพต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังคงด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพอยู่และมีองค์การเครือข่าย
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกก าลังกาย ชมรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น โดยการ
คัดเลือกจะพิจารณาจากสมาชิกที่มีบทบาทเด่นชัดในสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยพิจารณาประเด็น 
ความเสียสละ วุฒิภาวะ และการกล้าแสดงออก เพิ่มเติม  2) ตัวแทนหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิต่างๆที่มี
อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมงานที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น 
สมาคมวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิต่างๆ ตลอดจนสมาคมต่าง ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน การสรรหาตัวแทน
เครือข่าย ทั้ง 2 ประเภท ส่วนใหญ่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน จะพิจารณาตัวแทน
เครือข่ายดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 
   1.1.2  ลักษณะของบุคลากรในเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการ
สุขภาพ  พบว่า ลักษณะของบุคลากรที่เข้ามาเป็นเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนประกอบไปด้วย 3 
ภาคส่วน คือ ภาครัฐ โดยลักษณะหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีส่วนในการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ตัวแทนจากสถานศึกษา  พัฒนาการในหมู่บ้าน/ชุมชน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน  ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ตัวแทนผู้บริหารในองค์การ



 135 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาค
ประชาชน คือ ตัวแทนผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน สมาชิกชมรม
ต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน สมาชิกมูลนิธิ สมาคม ชมรมอ่ืนๆในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยสัดส่วน
ของเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ ส่วนใหญ่ จะเป็นส่วนของภาคประชาชน ซึ่งมา
จาก ภาคอาสาสมัครสาธารณสุข   รองลงมาเป็นภาครัฐ ซึ่ง ส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
ภาคองคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.1.3  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ  
พบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ ของอ าเภอเมือง
ชลบุรี ทั้งหมด มี 3 รูปแบบ คือการอบรม  การประชุม และการศึกษาดูงาน โดย เครือข่ายภาค
ประชาชน ส่วนใหญ่ จะพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรม ในขณะ เครือข่ายภาครัฐส่วนใหญ่เป็นการ
อบรม ประชุม และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็น การประชุมเป็นส่วนใหญ่  โดยประเด็นการ
อบรม จะมุ่งเน้น เร่ืองการจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ของหมู่บ้านชุมชน เพื่อเพิ่ม
ทักษะ และพัฒนาให้ คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ มีทักษะในการจัดท าแผนงานด้าน
สุขภาพ ตั้งแต่ ทักษะการค้นหาปัญหา การจัดล าดับความส าคัญ การจัดท าแผนงาน ในส่วนของการ
ประชุมจะเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และทบทวนแนวทางการด าเนินงานรวมทั้งเป็นการซ่อมเสริม 
องค์ความรู้ ส าหรับคณะกรรมการเครือข่ายบางส่วนที่ไม่ได้รับการอบรม  ส่วน การศึกษาดูงาน เป็น
การเสริมทักษะ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากสถานที่ปฏิบัติจริง หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ 

1.2  ด้านองค์ความรู้ 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน มี 2 รูปแบบ คือ กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และ การถ่ายทอดความรู้สุขภาพสู่
ประชาชน  โดยในส่วนของเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน มีจ านวน 
2  กิจกรรมหลัก คือ 1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมสร้างสุขภาพเพื่อส่งเสริม 
พัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนใหญ่ คือ กิจกรรม
การส่งเสริม สตรีตรวจสุขภาพด้วยตนเอง รองลงมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
กิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังยาเสพติด โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้  เป็นกิจกรรมเบื้องต้น ที่จะให้
คณะกรรมการเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ เข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาประสบการณ์  และองค์ความรู้ การ
ส่งเสริมสุขภาพ ภาคประชาชน 2) ด้านบริการสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกิจกรรมการให้บริการ
สุขภาพประชาชน โดยชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเอง ส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรม ด้านการตรวจวัดความดัน
โลหิต รองลงมาเป็น กิจกรรมด้านตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  และกิจกรรมการหยอดวัคซีนโปลิโอ 
กิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรมเบื้องต้น ให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ 
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เข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม ด้านการบริการสุขภาพในหมู่บ้าน /ชุมชนทั้งนี้ เพื่อ
พัฒนาประสบการณ์  และองค์ความรู้ ให้เครือข่ายองค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ เข้าใจบริบท
งานบริการสุขภาพภาคประชาชน 
   กิจกรรม ทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าว ก าหนดขึ้นมา เพื่อให้ชุมชน และเครือข่าย
องค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ในมิติการส่งเสริมสุขภาพและ
การบริการสุขภาพของชุมชน ผ่านพื้นที่จริงในการทดลอง เรียนรู้ ให้เกิดทักษะ  การบริหารจัดการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ภายใต้บริบทงานด้านสุขภาพที่ชุมชนพึงบริหารจัดการได้ในเบื้องต้น  
   ในขณะที่ การถ่ายทอดความรู้สุขภาพสู่ประชาชน เป็นการ พัฒนากลไกการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน เร่ิมจาก หน่วยงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน /ชุมชนรับข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพท าการกลั่นกรองและเผยแพร่ข้อมูล ในส่วนที่จ าเป็นต้องให้ประชาชนในพื้นที่ให้
รับทราบ ผ่านช่องทางที่ส าคัญดังนี้ คือ สื่อบุคคล  เสียงตามสาย  วิทยุชุมชน  หอกระจายข่าว และศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งรูปแบบในการ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน ช่องทางสื่อ
บุคคล โดยมีเคร่ืองมือช่วยประชาสัมพันธ์เท่าที่จ าเป็น เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือแผ่นประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีสื่อ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน และหอกระจายข่าว ในลักษณะของ 
บทความ ประกาศ หรือสปอร์ต  รวมทั้ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน/ชุมชน จะเป็นลักษณะ ของ
การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ตลอดจนการแจก แผ่นพับและ แผ่นปลิว ประชาสัมพันธ์ 

1.3  ด้านทุน  
   งบประมาณและการระดมทุน  หมู่บ้านและชุมชนส่วนใหญ่ ได้รับ
งบประมาณ สนับสนุนในการบริหารจัดการงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน จากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  นอกจากนี้ ยังมีแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ ที่ชุมชนสามารถระดมเข้าสู่กระบวนการบริหาร
จัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน แหล่งงบประมาณที่ส าคัญที่ชุมชนส่วนใหญ่ ได้รับมาจาก กองทุน 1 
ล้าน  กองทุนสัจจะ/ออมทรัพย์   กองทุนสุขาภิบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองทุนสัจจะ/ออม
ทรัพย์  กองทุนสุขาภิบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
   ทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านสุขภาพ   ที่ส าคัญ คือ กลุ่ม ชมรม 
ต่างๆ ที่มีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น 
ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมออกก าลังกาย ร้อยละ 79  ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมสร้างสุขภาพ เป็นต้น 

2.  กลไกการก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
กลไกในการก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนหมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็ม 

รูปแบบน าร่อง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหนองรี  ต.หนอรี  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  และ ม.5 
บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง ประกอบด้วย ขั้นตอนดังน้ี  
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2.1  ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของ 
หมู่บ้าน/ชุมชนโดยลักษณะของข้อมูล  เป็น ข้อมูล ทุติยภูมิ   ที่มีลักษณะข้อมูล เป็นข้อมูลด้านดัชนี
สุขภาพ  ได้แก่  ข้อมูลการเกิด ข้อมูลการตาย  ข้อมูลโรคติดต่อ ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ  ข้อมูลอุบัติเหตุ 
ข้อมูลจากแฟ้มสุขภาพครอบครัว  และข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ข้อมูลประชากร ครัวเรือนข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลรายได้
เฉลี่ย ข้อมูล วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ เป็นต้น ในการรวบรวมข้อมูล ดังกล่าวคณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ มีมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระดับหมู่บ้าน เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
  2.2  ขั้นตอนการค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน  เร่ิมจากการประชุมของคณะ 
กรรมการทั้งหมด ที่ได้รับการแต่งตั้ง ในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน โดย หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี และ 
หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน มีคณะกรรมการในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้อ านวยการ
ประชุม ในส่วนหมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง  มีอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นผู้อ านวยการประชุม  ซึ่ง
การประชุมเป็นการประชุมในลักษณะการ ระดมสมอง  ขั้นตอนเร่ิมจากการน าเสนอข้อมูลทุติยภูมิ 
ด้านสุขภาพ ทั้งในส่วนของข้อมูล ด้านดัชนีสุขภาพ  และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของ
แต่ละชุมชน  เพื่อให้ข้อมูลสภาวะสุขภาพและสภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเบื้องต้น แก่คณะกรรมการ
ทุกภาคส่วน  หลังจากนั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกคน อภิปราย ซักถาม และเพิ่มเติม
ประเด็นต่างๆ เพื่อแสดงความเห็น ถึงสภาพปัญหา และตัวบ่งชี้ที่ก่อให้เกิดปัญหา   หลังจากนั้น จึง
ร่วมกันวิเคราะห์และลงความเห็น ปัญหาสุขภาพอนามัย ของประชาชนในแต่ละพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน 
โดยในส่วนหมู่ 7 บ้านหนองรี พบปัญหาด้านอุบัติเหตุ  พฤติกรรมสุขภาพ โรคติดต่อ และปัญหา
สุขภาพผู้สูงอายุ  หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า พบปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 
และการออกก าลังกายของประชาชน และ ในส่วน หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ พบปัญหาโรคเร้ือรัง ภาวะ
โภชนาการเกิน และโรคไข้เลือดออก 

2.3  การก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการ 
สุขภาพ จะท าการจัดท าแผนงาน ภายใต้กรอบแนวทางในการก าหนดแผนด้านสุขภาพของประชาชน 
ตามแนวทางในแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ซึ่งลักษณะของแผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน
ได้ก าหนดกรอบการจัดท าให้มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้  1)ชื่อโครงการ  2) กิจกรรมหลัก 3)
กลุ่มเป้าหมายซึ่งจ าแนก กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้ คือ  ผู้ป่วยเร้ืองรัง เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ วัยท างาน 
และแรงงานต่างด้าว  4)การตอบสนองการดูแลสุขภาพของชุมชน  5)ปัญหาสุขภาพที่ต้องแก้ไข ต้อง
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ดังนี้ คือ โรคเร้ือรัง โรคติดต่อในพื้นที่  โรคที่พบบ่อยในพื้นที่ โรคไม่ติดต่อ 
สารเสพติด อุบัติเหตุ สุขภาพจิต และปัญหาผู้พิการ 6) ระยะเวลาด าเนินการ  7) แหล่งงบประมาณ  มา
จากหน่วยงานหรือองค์กรใด และ 8) องค์การที่รับผิดชอบ  
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3.  นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน 
กรณี หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  แผนงานด้านสุขภาพประกอบ 

ไปด้วย โครงการในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน ทั้งหมด  6 โครงการ  คือ 1) โครงการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร   ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุของชุมชน  โดยกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการคือประชาชนทุกคนในพื้นที่ 2) โครงการอาหารดี ชีวีปลอดภัย เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ เช่นอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ และโรคไม่ติดต่อ  เช่น โรคเบาหวาน ความดัน  เป็น
ต้น โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จะเป็นประชาชนทุกคน 3) โครงการออกก าลังกาย เป็นโครงการที่
มุ่งแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรัง  โรคไม่ติดต่อและโรคที่พบบ่อยในพื้นที่  โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทุก
คน 4) โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหา ด้านโรคติดต่อในพื้นที่  โดย
มีกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือประชาชนทุกคน  5) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ เป็น
โครงการที่มุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรังและโรคไม่ติดต่อโดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็น  
ผู้ป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุ  และวัยท างาน และ 6) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เป็นโครงการที่มุ่งเน้น 
การแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรังและ สุขภาพจิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นผู้สูงอายุ 

กรณี หมู่ 10  บ้าน ศาลาคู่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  แผนงานด้านสุขภาพ  
ประกอบไปด้วย โครงการในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน ทั้งหมด 3 โครงการ คือ  1) 
โครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน  เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไข
ปัญหา โรคเร้ือรังและโรคที่พบบ่อยในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้หมายของโครงการ เป็น ผู้ป่วยเร้ืองรัง   
ผู้สูงอายุ และวัยท างาน 2) โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหา โรคไม่
ติดต่อและโรคที่พบบ่อยในพื้นที่  โดยมีกลุ่มเป้หมายของโครงการ เป็น ทุกกลุ่มอายุ   และ 3) โครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหา โรคที่พบบ่อยในพื้นที่ และโรคติดต่อในพื้นที่
โดยมีกลุ่มเป้หมายของโครงการ เป็น ทุกกลุ่มอายุ 

กรณี หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี  พบว่า แผนงานด้านสุขภาพ 
เป็นโครงการหลัก เพียงโครงการ เดียว คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
เพื่อพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  โดยเป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรังในพื้นที่  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง ในหมู่บ้าน    

4.  การน านโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนไปปฏิบัติ 
4.1  องค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน 

4.1.1  ลักษณะองค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน  มีลักษณะของเครือข่าย 
องค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบไปด้วย เครือข่ายภาครัฐ  ภาคประชาชน และภาค
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ภาคส่วนอ่ืนๆ  โดย พบว่า หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี  มี
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สัดส่วนภาครัฐ  ภาคประชาชน และ ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เท่ากัน  ส่วนหมู่ 10 บ้านศาลาคู่ 
ต.บ้านสวน  จะมีสัดส่วนภาคประชาชน มากที่สุด รองลงมาเป็น เครือข่าย องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ ภาครัฐ  และหมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า  มีสัดส่วนภาคประชาชนมากที่สุด  รองลงมา เป็น 
ภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างละเท่าๆ กัน 

ลักษณะต าแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน ของสมาชิกเครือข่ายองค์การจัดการ 
ด้านสุขภาพของหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี  ภาครัฐส่วนใหญ่ จะเป็นบุคลากรในส่วนของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รองลงมา เป็นพัฒนาการและครู ส่วนภาคประชาชน ส่วนใหญ่เป็น ผู้น าชุมชน 
รองลงมาเป็น ประธานสตรีอาสาพัฒนา และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ภาคองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็น  นักการเมืองท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองลงมาเป็น ข้าราชการขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน ภาครัฐ จะประกอบไปด้วยบุคลากรด้านสาธารณสุขระดับ
ต าบล  และเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขระดับอ าเภอ เท่าๆกัน  ส่วนภาคประชาชน ส่วนใหญ่ เป็น 
อาสาสมัครสาธารณสุข รองลงมาเป็น คณะกรรมการหมู่บ้าน และประธานชุมชน และ ภาคองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็น  นักการเมืองท้องถิ่น รองลงมาเป็น ข้าราชการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับหัวหน้าส่วน  และ หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ภาครัฐ จะเป็นบุคลากรด้าน
สาธารณสุขระดับต าบล  และเป็นข้าราชการในองค์การปกครองท้องถิ่น  ส่วนภาคประชาชน ส่วน
ใหญ่ เป็น อาสาสมัครสาธารณสุข  รองลงมาเป็น ผู้น าชุมชน  และประธานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  ภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็น นักการเมืองท้องถิ่น คือ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหมือง และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหมือง  

รูปแบบองค์การหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ของหมู่บ้านน าร่อง ทั้ง 3 แห่ง จัดตั้ง 
ขึ้น  เป็นลักษณะของ องค์การอย่างไม่เป็นทางการ  ลักษณะของโครงสร้างบุคลากร จึงถูกออกแบบ ให้
มีลักษณะ แบนราบ ที่คณะกรรมการทุกคน มีเอกสิทธิ ในการแสดงออก และการปฏิบัติ โดยปราศจาก
สายการบังคับบัญชา 

4.1.2  บทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  จึงถูกก าหนดให้ 
คณะกรรมการ มีบทบาท และ มอบหมายงานให้  ดังนี้  คือ บทบาทการน านโยบายไปปฏิบัติ ให้มี
หน้าที่ สื่อสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ผู้น าแนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมชน  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาด้าน
สุขภาพของชุมชน เชื่อมโยงไปสู่การท างานร่วมกันขององค์กรอ่ืนๆ และพหุภาคี  จัดและสนับสนุนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน  และ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชน  

4.1.3  การมอบหมายงาน  หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี   มีการมอบหมายให้ 
แต่ละภาคส่วน เป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน ดังนี้  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักใน 
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การด าเนินการตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ และโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ภาครัฐเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการตามโครงการอาหารดีชีวีปลอดภัย  
และ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ และ ภาคประชาชน เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ
ตามโครงการออกก าลังกาย  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการรณรงค์คัด
กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน  โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และโครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเจ้ าภาพหลักร่วมกัน  หมู่ 5 
บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง  แผนงานด้านสุขภาพ มีเพียงโครงการเดียว คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
ก าหนดให้คณะกรรมการทั้งสามภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าภาพด าเนินงาน 

4.2  การจัดหาและสรรหาทรัพยากร 
4.2.1  ทรัพยากรบุคคล  กลไกในการจัดหาและสรรทรัพยากรบุคคล  กรณี  

หมู่ 7 บ้านหนองร ีต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี  พบว่าทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ตามโครงการภายใต้แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้านทั้งหมด 6 โครงการ  ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่
ต ารวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ 
คณะครูในโรงเรียน  แกนน าสุขภาพในหมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน บุคลากร
สาธารณสุข   ในการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าว  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
จะเป็นผู้ด าเนินการประสานบุคลากร โดยแบ่งหน้าที่การสรรหาตามสายการประสานที่คุ้นเคยกัน ดังนี้  
เจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิต่างๆ ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลหนองรี เป็นผู้ประสานเพื่อสรรหา  อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน  เป็นผู้ประสานเพื่อสรรหา  บุคลากร
สาธารณสุข และคณะครู ผู้ที่มีบทบาทในการประสานเพื่อสรรหา  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่  
ต าบลหนองรี   

หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติตามโครงการภายใต้แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้านทั้งหมด ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  แกนน าสุขภาพ  อาสาสมัครสาธารณสุข  ผู้น าชุมชน บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลเมือง
บ้านสวน  โดยแบ่งหน้าที่การสรรหาตามสายการประสาน ดังนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้ าหน้าที่
สาธารณสุขในท้องที่ ต าบลบ้านสวน เป็นผู้สรรหา แกนน าสุขภาพ และ อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน  เป็นผู้สรรหา  ผู้น าชุมชน 
บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านสวน  ส่วน ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลบ้านสวน 
เป็นผู้สรรหา 
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หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.ห้วยกะปิ  ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติตามโครงการภายใต้แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้านทั้งหมด ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  แกนน าสุขภาพ    โดยในส่วน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่  ต าบลเหมือง เป็นผู้สรรหา  แกนน าสุขภาพ และ อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน และก านันต าบลเหมือง  เป็นผู้สรรหา   

4.2.2  งบประมาณ  แหล่งงบประมาณทั้งหมดที่หมู่บ้านระดมทุนมีที่มาจาก 3  
แหล่ง คือ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผนวกกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่  โดยบางโครงการในแผนงานด้านสุขภาพเป็น
โครงการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณเก่าจึงด าเนินการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ 

4.2.3  วัสดุ อุปกรณ ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทั้ง 3 แห่ง มีรูปแบบในการจัดหา  
วัสดุ อุปกรณ์  โดยการ ระดมวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว จากภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่อยู่ในหมู่บ้าน  
ประสานงานเพื่อขอยืม วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีในชุมชน และมีราคาแพง  และ จัดซื้อ กรณีที่เป็นวัสดุ 
อุปกรณ์สิ้นเปลือง และใช้เพียงครั้งเดียว 

4.3  การสร้างความเข้าใจในนโยบาย  การสร้างความเข้าใจในประเด็นนโยบายให้ 
ประชาชนส่วนใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายด้านสุขภาพของ
ชุมชน โดยรูปแบบการสร้างความเข้าใจ มีรูปแบบ ดังนี้ คือ การประชาสัมพันธ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย
นโยบาย ผ่านสื่อบุคคล กลุ่มต่างๆในหมู่บ้านแบบซึ่งหน้า (face to face) การประชาสัมพันธ์แก่คนหมู่
มากผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานของกลุ่มต่างๆในชุมชน และที่ส าคัญเป็น
การสร้างความเข้าใจในนโยบายให้กับประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมให้รับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายด้านสุขภาพของหมู่บ้าน ด้วย สื่อวิทยุ  เสียงตามสาย ในท้องถิ่น  และแผ่นป้าย 
ประชาสัมพันธ์   

4.4  การด าเนินการตามแผนงานด้านสุขภาพ  กรณี หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี ซึ่งมี 
การก าหนดแผนงานด้านสุขภาพ  ออกเป็น 6 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการ มีรูปแบบการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 1)  โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร   เร่ิมจาก การประชุมชี้แจง ภาคี 
เครือข่าย ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งหมด  จากนั้น ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละเครือข่าย
ให้ชัดเจน  แล้วจึง ด าเนินการตามแผนการป้องกันอุบัติเหตุ  2) โครงการอาหารดี ชีวีปลอดภัย  และ
โครงการออกก าลังกาย  เนื่องจากโครงการทั้ง 2 ดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีการ
ด าเนินการต่อเน่ืองทุกปี รูปแบบการด าเนินการ จึงเป็นไปในลักษณะของการใช้เครือข่ายด้านสุขภาพที่
มีอยู่ทั้งหมด เป็นช่องทางในการรณรงค์ โดยมีสื่อเอกสาร แผ่นพับ และสื่อ วิทยุชุมชน ตลอดจนเสียง
ตามสาย เป็นกลไกหลักในการด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ  3) โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ  เร่ิมต้น ด้วยการ ประชุมชี้แจงทีมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ที่น านโยบายไป
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ปฏิบัติเพื่อชี้แจงแนวทางและซักซ้อมการด าเนินการตามนโยบาย จากนั้น ก าหนดหน้าที่ ของทีม
ป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคน รวมทั้ง จัดท าแผนควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อในภาวะเกิดการระบาดของโรค และภาวะปกติ  ด าเนินการเข้าควบคุมและป้องกัน
การระบาดของโรค 4) โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ  การด าเนินการตามนโยบายเร่ิมจาก 
คัดเลือก สมาชิกเครือข่าย ที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  จากนั้น ก าหนดเป้าหมายให้ สมาชิกเครือข่าย ที่
จะน านโยบายไปปฏิบัติ  เพื่อตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ  โดยมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ  พร้อมจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงและกิจกรรม
รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  5) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  การด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว สมาชิก เครือข่ายที่น านโยบายไปปฏิบัติ จะมีบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกันไป นักการเมือง
ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่เทศบาล ดูแลปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพ   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีหน้าที่ในการ
ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพถึงที่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น าชุมชน มีหน้าที่ในการเฝ้า
ระวังและดูแลวิถีชีวิตประจ าวัน โดยทั้งหมด  ก าหนดแผนในการเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นหมู่คณะ ทุกเดือน   
  กรณี หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  มีรูปแบบการด าเนินการตามโครงการ ดังนี้  1) 
โครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้กับประชาชน  ขั้นตอนเร่ิมจากประชุม 
เครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้น ก าหนดแผนการด าเนินการคัดกรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในแต่ละละแวกบ้าน เพื่อ ให้เครือข่ายนัดหมายรวมพลกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด แล้วจึงด าเนินการตรวจคัดกรอง กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดพร้อมสรุปผลคัดกรอง เพื่อจัด
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองโรคเร้ือรัง 
การดูและและการป้องกันตน  2) โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  เร่ิมจากการจัดต้ัง เครือข่ายการน า
นโยบายไปปฏิบัติเพื่อร่วมกันในการก าหนดแนวทางในการรณรงค์และสร้างกระแสการออกก าลังกาย  
แล้วจึง จัดกิจกรรมการออกก าลังกายในชุมชน  จัดกิจกรรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และ
จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ (ออกก าลังกาย)  3) โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจาก เป็นโครงการ
ที่ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี เพราะเป็นโรคประจ าท้องถิ่นต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดเวลา ดังนั้น สมาชิกเครือข่ายในการด าเนินการตามนโยบาย จึงมีภารกิจในการส ารวจและก าจัด
ลูกน้ ายุ งลาย พร้อมรายงานให้ เจ้ าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ รวมทั้ งการจัด รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ รถประชาสัมพันธ์  ประกาศผ่านวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์และเอกสารแผ่นพับ  เป็นประจ าอยู่แล้ว    
  กรณี หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า  ซึ่งได้ก าหนดโครงการหลักเพียงโครงการเดียว คือ 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ รูปแบบการน า
นโยบายปฏิบัติ เร่ิมจาก   คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ก าหนด เครือข่ายในการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ  ต่อด้วยการด าเนินการประชุมและอบรมเครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติ จากนั้น 
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เครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติ ก าหนดพื้นที่ เป้าหมายและช่วงเวลารณรงค์  แล้วเครือข่ายการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  ด าเนินการคัดกรองสภาวะสุขภาพ ของกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ าเภอเมืองชลบุรี 
สะท้อนให้เห็นว่า ความพยายามของภาครัฐที่จะพลักดันให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีศักยภาพในการจัดการ
ด้านสุขภาพ ของชุมชนเอง ด้วยรูปแบบการด าเนินงานตามขั้นตอน หมู่บ้านชุมชน/จัดการสุขภาพ 
ผลส าเร็จบางส่วนส่งผลดีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ต่อไปในอนาคต ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎี ในขณะที่บางส่วนยังต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
หลักวิชาการ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นการบริหารเชิงนโยบาย เพื่อรับประกันความส าเร็จ
ตามเป้าหมายสูงสุดด้านสุขภาพของประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งผลการศึกษาบางส่วน ได้น ามา
อภิปราย ดังต่อไปนี้ 

1.  การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ 
  การพัฒนาองค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน อ าเภอเมืองชลบุรี มีการพัฒนา 3 ด้าน 
ที่ส าคัญ คือ ด้านองค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านทุนในการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชน  ด้านองค์ความรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน 

1.1  การพัฒนาด้านองค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
   กลไกในการจัดตั้งเครือข่ายองค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน เกิด
จากการพลักดัน ของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับจังหวัด แลระดับอ าเภอ โดยผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญ ใน
การคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นคณะกรรมการเครือข่ายจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน /ชุมชน 
ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับหมู่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน  
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะมีอ านาจ สิทธิขาดในการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
เครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ โดยที่ มีอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยในการ
สรรหาเครือข่ายที่เหมาะสมในชุมชน ซึ่ง องค์การเครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ จะเป็น
องค์การที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยหน่วยราชการ  ที่มีการรวบรวมสมาชิกเครือข่ายต่างๆ 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีอยู่เดิม เข้ามาจัดตั้งเป็นองค์การใหม่ ซึ่งตามแนวทางสังเคราะห์ ของ Pual 
Starkey (Pual Starkey, 1991) ถือว่า เป็นเป็นองค์การเครือข่ายเดิมที่ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา อยู่แล้ว 
องค์การลักษณะนี้ มีแนวโน้ม จะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และจริงจัง  ต่อการด าเนินกิจกรรม โดยที่  Annica 
Sandström (Annica Sandström, 2008)  ได้ยืนยันจากผลการศึกษาว่า คุณภาพของเครือข่ายที่ส าคัญ
ส าหรับการบริหารจัดการเชิงสาธารณะ ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย ทั้ง
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ในภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรและความเห็นในการจัดล าดับความส าคัญต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษา ของ มงคล โชตแสง (2551) ซึ่งพบว่า การบูรณาการงานภาคีเครือข่าย เป็นการ
สร้างกลไกการประสานที่ดี  
   การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ ประกอบด้วย
รูปแบบการพัฒนา 3 รูปแบบ คือ การอบรม  การประชุม และการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา
ให้ คณะกรรมการจัดการด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดทักษะในการจัดท าแผนงานด้านสุขภาพ  
ซ่อมเสริมองค์ความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากสถานที่ปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับ มงคล โชต
แสง (2551) ที่พบว่า กระบวนการด าเนินงานต าบลสุขภาพของต าบลแร่ ที่ส าคัญที่สุด คือ การเตรียม
บุคลากร โดยการจัดประชุม และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพเครือข่าย แกน
น าเครือข่ายในชุมชน ให้มีความสามารถในการจัดท าแผน รวมทั้ง สัมพันธ์  เตชะอธิก (2540) ได้เสนอ
แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งขององค์การชุมชน ให้มีการพัฒนาผู้น าชุมชน และเพิ่มพูน ความรู้ 
ประสบการณ์ และแนวคิด 

1.2  การพัฒนาองค์ความรู้ 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน มี 2 รูปแบบ คือ กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมสร้างสุขภาพเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และกิจกรรม
ด้านบริการสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกิจกรรมการให้บริการสุขภาพประชาชน โดยชุมชนเป็น
ผู้ด าเนินการเอง ส่วนใหญ่ กิจกรรม ทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าว ก าหนดขึ้นมา เพื่อให้ชุมชน และเครือข่าย
องค์การหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ในมิติการส่งเสริมสุขภาพและ
การบริการสุขภาพของชุมชน  ซึ่งประเด็นการพัฒนาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ ในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ รวมทั้งการสร้างปัจจัยเอ้ือในการพัฒนาความรู้
และภูมิปัญญาในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชน  ให้มี
คุณสมบัติชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการเรียนรู้ที่ผ่านการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Integrative Learning though 
Action)  จากการวิเคราะห์ให้ละเอียดลงไป จะเห็นว่า  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ของ
คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะเป็นไปในลักษณะ ของกิจกรรมของการส่งเสริม
สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ แม้บางส่วนจะระบุเป็นการบริการด้านสุขภาพโดยประชาชน  แต่ก็เป็นการ
บริการในลักษณะการส่งเสริมสุขภาพแบบกรายๆ  เช่น การให้บริการวัดความดันโลหิตสูง  คัดกรอง
เบาหวาน ซึ่งสอดคล้องกับ Deborah Gleeson  (Deborah Gleeson, 2009)  ที่พบว่า ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
ส่วนใหญ่ศึกษาองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นผ่านพื้นที่การปฏิบัติงานจริง  ด้วยการท าความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งกับสิ่งแวดล้อมการก าหนดนโยบาย  ใช้กรอบทฤษฎีในการอธิบายประสบการณ์และการแก้ไข
ปัญหา  ตามหลักวิชาการ โดยต้องมีแบบแผนความสัมพันธ์ที่ชุมชนต้องประยุกต์ ซึ่ง ฉัตรวรัญ  องค
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สงิห ์และคณะ (2549) ได้เสนอให้เป็นไปในรูปแบบการพึ่งพาอาศัยกัน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การมี
ส่วนร่วม   การอบรมศึกษาและดูงาน   การบริหารจัดการ ด้วยวิธีการที่   ฉัตรชัย  จ าปา (2549) 
เสนอแนะให้กลุ่ม/องค์กรประชาสังคม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพแนวใหม่ และใช้ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เป็นประเด็นหลักในการเรียนรู้ร่วมกัน  
นอกจากนี้ Glenn A. Bowen (Glenn A. Bowen, 2005) ยังได้เสนอแนะให้ประชาชนต้องพัฒนาตนเอง 
ทั้งทางด้าน องค์ความรู้ ทักษะ และความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุน การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และหาโอกาสมีส่วน
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้ง การสร้างและด ารงขีดความสามารถส าหรับการร่วมท ากิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น  ซึ่ง 
ฉัตรวรัญ  องคสิงห์ และคณะ (2549) ได้ระบุไว้ว่า ระบบความรู้ที่เป็นความคิดของชุมชนควรจะ
ประกอบด้วย  คน, ความรู้, ทรัพยากรในชุมชน, เงินสนับสนุน , วัฒนธรรมและความสัมพนธ์ใน
ครอบครัว โดยเฉพาะการจัดสร้างชุมชนไว้ในระบบความรู้ด้วย  โดยมีกลไกการถ่ายทอดความรู้
สุขภาพสู่ประชาชนด้วยระบบการกลั่นกรองข้อมูลด้านสุขภาพเบื้องต้นของหน่วยงานสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล ในส่วนที่จ าเป็นต้องให้ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบ ผ่าน
ช่องทางที่ส าคัญดังนี้  คือ สื่อบุคคล  และเสียงตามสาย  วิทยุชุมชน  หอกระจายข่าว และศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งกลไกดังกล่าว หากพิจารณาในเชิงรูปแบบกระบวนการถือเป็น
แนวทางที่ดี หากแต่ปัจจุบันระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่ มีเส้นทางการเผยแพร่ ที่เป็น
โครงข่ายยากต่อการควบคุม ก ากับ ดังนั้น การพัฒนากลไกการถ่ายทอดความรู้สุขภาพสู่ชุมชน ตาม
แนวทางหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จึงอาจจะเป็นการสื่อสารเฉพาะภารกิจด้านสุขภาพในภาครัฐ กับ
ประชาชนที่รับผิดชอบ เท่านั้น  

1.3  การพัฒนาด้านทุน 
   หมู่บ้านและชุมชนส่วนใหญ่ ได้รับงบประมาณ สนับสนุนในการบริหาร
จัดการงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  นอกจากนี้ ยังมีแหล่ง
งบประมาณอ่ืนๆ ที่ชุมชนสามารถระดมเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน /ชุมชน 
ได้แก่ ทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านสุขภาพ ที่ส าคัญ คือ กลุ่ม ชมรม ต่างๆ ที่มีการด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ   ซึ่ง ฉัตรวรัญ  องคสิงห์ และคณะ (2549) ได้ระบุไว้ว่า ทุนทางสังคม  
ที่ถือเป็นบริบทเกี่ยวกระหวัดร้อยผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน   โดยชุมชนให้ความส าคัญกับคนที่มีใจ  มี
จุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ร่วมกัน  มีจิตส านึกร่วมโดยเน้นไปที่ผู้น าและภาวะที่จะสามารถดูแลบริหาร
ระบบบริการสุขภาพชุมชนนี้ได้  ที่น่าสนใจคือในทุนทางสังคมนี้  ได้รวมเร่ืองห่วงโซ่ของอาหารใน
ชุมชนเข้าไว้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มงคล โชติแสง (2551) ที่ระบุว่า จุดแข็งที่มีผลต่อ
เงื่อนไขความส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพ คือการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการ ระดมทุนที่เป็นตัวงบประมาณ ส่วนใหญ่ จะเป็นทุนที่เดิมมี
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การสนับสนุนกันเป็นปกติอยู่แล้ว เพียงแต่ น ามาบูรณาการใหม่ให้เป็นแผนแม่บทงบประมาณด้าน
สุขภาพของชุมชนทั้งหมด  หากแต่ ขาดการระดมทุน ที่แท้จริง จากแหล่งเงินทุนในระดับที่สูงขึ้นไป ที่
มีศักยภาพในการสนับสนุนงบประมาณ เช่น ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
หรือ สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ อ่ืนๆ ซึ่งเร่ืองดังกล่าว สอดคล้องกับข้อเสนอของ 
จรัส รัชกุลและสุนทร สีทองแก้ว (2548) ที่เสนอการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ ให้มีการแสวงหา
แหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อระดมทุน ด้วยการเขียนโครงการเสนอขึ้นไป  เช่นเดียว กับมงคล โชติแสง 
(2551)  ที่เสนอแนะให้ มีการแสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ  นอกจากนี้ สถานี
อนามัยพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน (2551) ยังเสนอนวัตกรรมการระดมทุน ของหมู่บ้าน
ด้วยการจัดท าเป็นกองทุนพัฒนาสุขภาพในระดับหมู่บ้าน เพื่อการประสานการสนับสนุนงบประมาณ
เข้ากองทุน ให้มีความยั่งยืนต่อไป 

2.  กลไกการก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  กลไกในการก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนหมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็ม
รูปแบบน าร่อง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหนองรี  ต.หนอรี  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน  และ ม.5 
บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ คือขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ
เบื้องต้น ซึ่งใช้ ชุดข้อมูลทุติยภูมิเดิม คือ ข้อมูลด้านดัชนีสุขภาพ  และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง  ซึ่งบุคลากรด้านสาธารณสุข จะเป็นแกนหลักในการด าเนินการด้านข้อมูล  ในการวิเคราะห์
ปัญหาด้านสุขภาพ   จากนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะด าเนินการประชุมระดม สมอง 
ในการค้นหาปัญหาสุขภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน โดยการประชุมเป็นไปในลักษณะ การระดมสมอง  
เสนอความเห็น และสรุปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพของชุมชน  เพื่อก าหนดเป็นปัญหาแผนงาน
ด้านสุขภาพของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ มงคล โชตแสง (2551) ซึ่งได้เสนอว่า การ
จัดการด้านข้อมูลเพื่อการวางแผนสุขภาพของชุมชน ต้องมีการวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล จากแฟ้มสุขภาพของชุมชน ข้อมูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนการท า
เวทีประชาคม โดยมีเจ้าหน้าที่/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก  เช่นเดียวกับ สัมพันธ์   
เตชะอธิก (2540) ซึ่ง เสนอแนวทางพัฒนาความเข้มแข็ง ขององค์กรชุมชน ด้วยการศึกษาเรียนรู้ปัญหา
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คือการศึกษาโดยให้ชาวบ้านที่สนใจปัญหาของชุมชนร่วมกันศึกษา  โดยวาง
กรอบค าถามกว้างๆ ร่วมกัน จากนั้นก็ให้ชาวบ้านเก็บข้อมูลรายครัวเรือน หรืออาจใช้วิธีประชุมกลุ่ม
ย่อย โดยเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้อ านวยความสะดวก เขียนความคิดเห็นที่ชาวบ้านเสนอ รวบรวมจัด
หมวดหมู่ปัญหา ท าให้ชาวบ้านร่วมรับรู้ปัญหา เกิดแนวคิดร่วมกันหาทางออก มีกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจ
กันเองมากขึ้นจนเกิดศรัทธา และแรงบันดาลใจในการเร่ิมต้นแก้ปัญหา และรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง 
และ ตามแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Healthy Public Policy) ในระดับ
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ชุมชน ของ จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล และ ยุวดี คาดการณ์ไกล (ม.ป.ป.) เราสามารถรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในชุมชน ศาลาประชาคม หน่วยงานราชการ และองค์กรในชุมชน ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะน ามาประเมินสถานการณ์ของชุมชนในหลายๆด้าน ได้แก่ ลักษณะประชากร, การจ้าง
งาน, สภาพเศรษฐกิจและสังคม, ด้านสาธารณสุข, บริการต่างๆในชุมชน เช่น สวนสาธารณะ การ
จัดการขยะ การขนส่ง, การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ศาลาประชาคม สื่อสารมวลชน เป็นต้น และ
ด้านองค์กรสุขภาพของชุมชน เมื่อเรารู้สถานการณ์ของชุมชนแล้วก็จะก าหนดแผนได้ชัดเจน   ในขณะ
ที่ กลไกการก าหนดนโยบายด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ดูเหมือนจะเป็นไปตามแนวทางของ
นักวิจัยบางส่วน แต่ก็พบว่ายังมีบางขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนสุขภาพตามแนวทาง
ของ  จรัส รัชกุลและสุนทร สีทองแก้ว (2548) คือการน าเสนอแผนงานโครงการให้แก่ที่ประชุมของ
ชาวบ้าน ได้รับรู้ หรือรับทราบเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยซักถาม ประชาพิจารณ์ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนใหม่ได้ตรงตามความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในปัจจุบัน ซึ่งประเด็น ดังกล่าว 
จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล และ ยุวดี คาดการณ์ไกล (ม.ป.ป.) ก็ระบุว่า ต้องมีการสื่อสารสิ่งที่จะท ากับ
ชุมชนและประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ  มิฉะนั้นแล้วแผนงานที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นแผนงานที่มี
มุมมองเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ เท่านั้น   
  ในส่วนของรูปแบบการ ประชุมระดมสมอง ภายใต้เงื่อนไข การมีข้อมูลมูลเบื้องต้น 
ด้านดัชนีชี้วัดสุขภาพเป็น ข้อมูลในการวิเคราะห์ นั้น ผู้วิจัยเอง มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ คือ  การใช้
ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพเดิม ในการ ต่อยอดการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนใน
แต่ละพื้นที่ อาจเป็นการ ชี้น า หรือชักน า การก าหนดปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน ให้เป็นไปใน
แนวทางที่หน่วยงานรัฐเห็นว่าเป็นปัญหาอยู่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการในภาคส่วนอ่ืนๆ มีโอกาสตกอยู่ใน
สภาวะจ ายอม ด้วย สภาพการบ่งชี้ของข้อมูลที่ระบุ  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น  ทรรศนะการก าหนดนโยบาย
ตามแนวทางของJames P. Lester and Joseph Stewart  มีโอกาส อยู่ภายใต้ทรรศนะชนชั้นน า (The 
Elitist Perspective)  (James P. Lester and Joseph Stewart, Jr., 2000) ในที่นี้อาจเป็นในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ซึ่งถูกข้อมูลครอบง าการตัดสินใจ การก าหนดวาระนโยบาย  ในทางตรงข้ามกัน หากปล่อยให้
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ เร่ิมต้นใหม่ ในการเก็บข้อมูล และค้นหาปัญหา ด้านสุขภาพ 
โดยความเห็นชอบของเครือข่ายคณะกรรมการจัดการเครือจัดการด้านสุขภาพในชุมชน ทั้งหมด ตาม
แนวทางของ สถานีอนามัยต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (2551) โดยการคืนข้อมูลภาวะ
สุภาพที่ได้จากการคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่และข้อมูลการเจ็บป่วยของแต่ละหมู่บ้านให้ชุมชน
ทราบ ในเวทีเสวนาและอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพหลังจากนั้นให้ชุมชนพูดคุย
กันโดยใช้กระบวนการ สุนทรียภาษาปัญหาสุขภาพ  ผู้วิจัยเองก็ไม่แน่ใจ ว่าศักยภาพในการ ค้นหา
ปัญหาด้านสุขภาพชุมชน ของคณะกรรมการเครือข่ายจัดการสุขภาพของชุมชน จะสามารถด าเนินการ
ได้ อย่างถูกต้องแม่นย าหรือไม่ เพราะว่า ทักษะดังกล่าว เป็นทักษะวิชาชีพ ที่ต้องอาศัยความช านาญ
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ของผู้เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้  ประเวศ  วะสี 
(2541) เสนอแนะไว้ว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี ไม่ควรรวบรัดเพื่อให้ได้ข้อเสนอเพื่อเสนอ
ต่อผู้มีอ านาจ แต่ควรเน้นที่การมีส่วนร่วมเรียนรู้ของทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง  จนเกิดเป็นความเข้าใจ
ร่วมกันของสังคม (social understanding) เป็นคุณค่าของสังคม (social value) และเป็นการปฏิบัติโดย
สังคม (social practice) ส่วนข้อเสนอเป็นเพียงผลพลอยได้อย่างหนึ่ง เท่านั้น 
  การก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน ได้ถูกก าหนดลักษณะให้เป็นแผนงานด้าน
สุขภาพของหมู่บ้านได้ก าหนดกรอบการจัดท าให้มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้  1) ชื่อโครงการ  2) 
กิจกรรมหลัก 3)กลุ่มเป้าหมายซึ่งจ าแนก กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้ คือ  ผู้ป่วยเร้ืองรัง เด็ก ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ วัยท างาน และแรงงานต่างด้าว  4)การตอบสนองการดูแลสุขภาพของชุมชน  5) ปัญหา
สุขภาพที่ต้องแก้ไข ต้องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ดังนี้ คือ โรคเร้ือรัง โรคติดต่อในพื้นที่  โรคที่พบบ่อย
ในพื้นที่ โรคไม่ติดต่อ สารเสพติด อุบัติเหตุ สุขภาพจิต และปัญหาผู้พิการ 6) ระยะเวลาด าเนินการ  7) 
แหล่งงบประมาณ  มาจากหน่วยงานหรือองค์กรใด และ 8) องค์การที่รับผิดชอบ แม้การก าหนดกรอบ
ให้หมู่บ้าน/หรือชุมชน ก าหนดนโยบายด้านสุขภาพ  ภายใต้ตัวแบบจากหน่วยราชการในระดับสูง อาจ
ดูเหมือนมีผลกระทบต่อ ความมีอิสระทางความคิดของคณะกรรมการเครือข่ายจัดการสุขภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชน แต่อย่างน้อย ก็เป็นการก าหนดกรอบของแผนงานด้านสุขภาพของชุมชน ให้อยู่ใน
ขอบเขตที่ชุมชนพึงบริหารจัดการ และเป็นไปตามแนวนโยบายด้านสุขภาพในระดับสูง  หาก
ไม่เช่นนั้นแล้ว เป้าหมายในการพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชน กับระดับที่สูงขึ้นไป ก็อาจจะไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
  อย่างไรก็ตาม Glenn A. Bowen (Glenn A. Bowen, 2005) ได้เสนอแนวทางในการ
พัฒนาแนวทางนโยบายไม่ควรเน้นเฉพาะจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน แต่ควรท าให้สมดุลย์ ทั้ง
กระบวนการท างาน  ความรับผิดชอบร่วมกัน  การพัฒนา การด าเนินการ และการประเมินผลโครงการ
พัฒนาโดยปัจจัยที่ส าคัญในระดับล่างเช่น องค์ความรู้ในท้องถิ่น และพลังการช่วยตนเอง ควรมีการ
ผสมผสานกับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ เช่น ความช านาญเชิงเทคนิค และทุนทางด้านงบประมาณ  
ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นต้องมีอิสระในการก าหนดนโยบายและทรัพยากรทางการเงินในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ จากหน่วยงานรัฐบาลกลาง 

3.  นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน 
นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน ทั้ง 3 แห่ง  มีลักษณะเป็นแผนแม่บทด้านสุขภาพของ 

หมู่บ้าน/ชุมชน โดยในแต่ละแผนประกอบไปด้วย โครงการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆของชุมชน 
ทั้งนี้ จากการศึกษา  พบว่า แผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน จะประกอบด้วยโครงการที่มี
ลักษณะ 2 ลักษณะคือ โครงการส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย จ าปา 
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(2549) ซึ่งพบว่า กลุ่ม/องค์การประชาสังคม ในต าบลแม่สาบ ส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริม
สุขภาพของชุมชน  และแนวทางการจัดท าแผนสุขภาพของ กองสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2551) ที่เน้น โครงการสร้างสุขภาพ และโครงการซ่อมสุขภาพ  
ซึ่งทั้งสองแผน จะมีกิจกรรมอะไรบ้างขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชน ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  โดยโครงการทั้งหมด ส่วนใหญ่ จะเป็นโครงการ ที่อยู่ภายใต้ภารกิจด้านสุขภาพเดิม
ของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่ง Guy B Petrers (Guy B Petrers, 1986) จ าแนกนโยบาย
ลักษณะนี้ เป็น นโยบายประจ า (routine policy)  หากพิจารณาในแง่ของ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน จะเห็นได้ว่า  โครงการทั้งหมดยังคงขาดรูปธรรมที่ชัดเจน 
และละทิ้งจากมิติภาครัฐได้ไม่มากเท่าที่ควร  

4.  การน านโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนไปปฏิบัติ 
ลักษณะเครือข่ายองค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน  ประกอบไปด้วย เครือข่าย 

ภาครัฐ  ภาคประชาชน และภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ภาคส่วนอ่ืนๆ  ซึ่งสอดคล้อง
กับ Netatue  Pelesikoti (Netatue  Pelesikoti, 2003) ที่ระบุปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จในการด าเนิน
ตามนโยบายที่ส าคัญ คือตัวชุมชนเอง รัฐบาล และหน่วยงานองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์การและ
หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ จะมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชน การสนับสนุนงบประมาณ 
ทักษะการท างานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมงคล โชตแสง (2551) ซึ่งได้เสนอแนะให้การจัด
กิจกรรมสุขภาพในชุมชน ควรสร้างบทบาทและส่งเสริมกลุ่มต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะกลุ่ม อสม. ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มากขึ้น เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน 
เป็นต้น โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน  รวมทั้งกิจกรรม
สาธารณะอ่ืนๆ รวมทั้ง สถานีอนามัยต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (2551)  ได้
เสนอแนะว่า  คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับหมู่บ้าน ควรมาหลากหลายกลุ่มองค์กรในชุมชน 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการในการด าเนินงานในชุมชนทั้งนี้ต้องเน้นการ
เสียสละ มีจิตอาสา และมีเวลาพอสมควร มีความตั้งใจจริงที่อยากจะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง 
ซึ่งประเด็นดังกล่าว  เมธี จันท์จารุภรณ์ (2545) ได้ระบุหลักส าคัญและการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน ว่า จะต้องมีความร่วมมือระหว่างพหุภาคีในรูปแบบการท างานเป็นประชาคม มีภาคีอ่ืน
เข้ามาร่วมด้วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจน ความ
ร่วมมือจากประชาชนและชุมชน ให้มีอ านาจเต็มที่ สามารถคิดเอง ท าเองได้ มีอิสระ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน ก าหนดแนวทางที่เป็นไปได้ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และ
จัดท าแผนชุมชน มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาของชุมชน อย่างไรก็ตาม   พอล สตาร์คี (Paul 
Starkey ,1997)  ให้ความเห็นไว้ว่า เครือข่ายที่มีสมาชิกหลากหลายประเภท หรือมีความแตกต่างมาก
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ระหว่างฐานะ ขนาด ความเข้มแข็งและสถานภาพอ่ืน ๆ ของสมาชิก หน่วยงานใหญ่ มีทรัพยากรมาก 
และสถาบันที่ เจ้าหน้าที่มีการศึกษาสูง เชื่อมั่นในตัวเอง มีแนวโน้มที่จะครอบง าองค์กรที่มีขนาดเล็ก
กว่า  

รูปแบบองค์การหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่จัดต้ังขึ้น  เป็นลักษณะของ องค์การอย่างไม่ 
เป็นทางการ  ลักษณะของโครงสร้างบุคลากร จึงถูกออกแบบ ให้มีลักษณะ แบนราบ ที่คณะกรรมการ
ทุกคน มีเอกสิทธิ ในการแสดงออก และการปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบการประสานงานจากคณะกรรมการ
ทุกคนในเครือข่ายเป็นหลัก โดยปราศจากสายการบังคับบัญชา   ดังนั้น กลไกการบริหารเครือข่ายใน
แบบนี้  จึงควรให้ความส าคัญกับแกนน าหรือผู้น าเครือข่าย  และภาวะผู้น าขององค์กรเครือข่ายมี
ความส าคัญมากในการผลักดันไปสู่ความส าเร็จของงาน ทั้งนี้ การใช้ภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนและ
บริหารเครือข่ายแบบแนวนอนนั้นไม่ได้เน้นการสั่งการหรือการบังคับบัญชาแบบล าดับชั้น แต่เป็นการ
อาศัยทุนทางสังคม (Social Capital) ที่มีอยู่เดิมในรูปของความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ และความสัมพันธ์
ฉันท์มิตร ในการประสานงาน และขอความร่วมมือ นอกจากนี้ยังต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนหรือประชาคมอย่างมาก ซึ่ง Annica Sandström  (Annica Sandström, 2008) 
ได้เสนอแนวทางในการก าหนดความร่วมมือให้ยั่งยืน  ต้องมีการจัดการกรอบการท างานให้แน่นอน
และเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างเครือข่าย โดยเครือข่ายที่ขยายออกไปให้มีความหลากหลาย มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการระดมพลและทรัพยากร 

การมอบหมายงาน ของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ  ได้ท าการ  
มอบหมายภารกิจ ในแต่โครงการตามแผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  ให้คณะกรรมการใน
แต่ละภาคส่วน เป็นเจ้าภาพ แยกส่วนกันไป ตามสานการประสานงาน และเส้นทางของงบประมาณ  
แม้จะมีบางส่วนจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ตาม ซึ่งรูปแบบดังกล่าวสอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม คือการมอบหมายงานตามสานการประสานงาน ความร่วมมือ
ของผู้น าเครือข่ายกับผู้น าชุมชน และภาคภาคีพัฒนาอ่ืนๆ 

การจัดหาและสรรหาทรัพยากร  ของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ น าร่อง 3 แห่ง  ซึ่ง 
ทรัพยากรในการด าเนินการตามแผนงานงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งหมด ประกอบไปด้วย 
3 ส่วนที่ส าคัญ ดังนี้ คือ ทรัพยากรบุคคล   งบประมาณ และ วัสดุ อุปกรณ์  โดยในส่วนของทรัพยากร
บุคคล ที่จะเกี่ยวเนื่องกับโครงการต่างๆ ได้มีการแบ่งสายการประสานงาน เพื่อสรรหา บุคลากรที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามนโยบาย ตามสานการประสานงานที่คุ้นเคยกัน จ าแนกตามประเภท
คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  งบประมาณ ระดมทุนมีที่มาจาก 3 แหล่ง  คือ  องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผนวกกับหน่วย
บริการสาธารณสุขในพื้นที่  และ วัสดุ อุปกรณ์ ระดมที่มีอยู่เดิม ประสานยืมหน่วยงานข้างเคียง และ
จัดซื้อ กรณีที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง และใช้เพียงคร้ังเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ Annica Sandström  
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(Annica Sandström, 2008) ที่ระบุว่า การพัฒนาโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพื่อระดมทรัพยากร โดย ฉัตรวรัญ  องคสิงห์ และคณะ (2549) ได้ระบุว่าองค์ประกอบ
ส าคัญของแบบแผนระบบบริการสุขภาพชุมชน คือ การสนับสนุนการบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งคนในชุมชนให้ความส าคัญกับ  หน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ ได้แก่สาธารณสุขจังหวัด  อ าเภอ  
สถานีอนามัย ,  โรงพยาบาลชุมชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล   วัดและบทบาทของพระสงฆ์ สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น   
และวิทยุชุมชน และ Netatue  Pelesikoti (Netatue  Pelesikoti, 2003) ได้เน้นย้ าว่า องค์การและ
หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ จะมีบทบาทที่ส าคัญในการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้ง มงคล โชตแสง 
(2551) ซึ่งได้น าเสนอ จุดแข็งในการด าเนินการต าบลจัดการสุขภาพด้านทุนเพื่อสุขภาพ คือการมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ  ในขณะที่ สถานีอนามัยต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน (2551)  ได้เสนอแนะเงื่อนไขแห่งความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงาน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้องมีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและท้องถิ่น  ต้องชัดเจนและมีความ
ต่อเน่ือง  และ เสรี พงศ์พิศและยงยุทธ ตรีนุชกร  (2545) พบว่า แต่ละชุมชนมีทรัพยากร มีองค์ความรู้ มี
ภูมิปัญญาที่สามารถน า มาจัดระบบเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และเสนอแนะเพิ่มเติม ว่า 
แผนแม่บทสุขภาพชุมชนควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลด้านความเป็นอยู่ ทรัพยากร องค์ความรู้และ
ความสามารถในการจัดการ  ซึ่งจะเห็นว่า แนวทางการระดมทรัพยากร ในการบริหารนโยบายสุขภาพ
ชุมชน มีลักษณะใกล้เคียง กับข้อเสนอ ของ  C. Hood (C. Hood ,1976) ซึ่งได้ระบุไว้ในตัวแบบการ
บริหารที่สมบูรณ์แบบ (The Model of Perfect Administration) ว่าต้องมีทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการที่
ไม่จ ากัด ซึ่งคล้ายกับ วรเดช จันทรศร (2551)  ซึ่งให้ความส าคัญกับความพร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
สถานที่ และเครื่องมือ เคร่ืองใช้  และงบประมาณ   

การสร้างความเข้าใจในประเด็นนโยบายให้ประชาชน ของแต่ละหมู่บ้าน  เน้นการ
ประชาสัมพันธ์ตรงกลุ่มเป้าหมายนโยบาย  แบบซึ่งหน้า (face to face) และ ผ่านสื่อท้องถิ่น เป็นการ
สร้างความเข้าใจในนโยบายให้กับประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมให้รับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายด้านสุขภาพของหมู่บ้าน ด้วย สื่ อวิทยุ  เสียงตามสาย ในท้องถิ่น  และแผ่นป้าย 
ประชาสัมพันธ์  ซึ่งประเด็นดังกล่าว Adam Burke (Adam Burke ,1999) ได้เสนอว่า การติดต่อสื่อสาร
แบบปากต่อปากท าได้อย่างรวดเร็วในกลุ่มคนรู้จักมักคุ้น  ซึ่งถูกน ามาใช้และค่อนข้างประสบ
ความส าเร็จ  โดย เมธี จันท์จารุภรณ์ (2545) ได้เสนอกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพภาค
ประชาชน ด้านการสื่อสารเพื่อประชาชน ว่า การสื่อสาร เผยแพร่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ มี
บทบาทต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสุขภาพโดยเฉพาะในมิติเชิงสังคม ดังนั้นกลยุทธ์นี้
มุ่งเน้นการน าระบบสุขภาพภาคประชาชน ทั้งในแง่แนวคิด กระบวนการ ผลงาน และกรณีศึกษาต่างๆ 
สู่การเผยแพร่ สื่อสารที่หลากหลาย  ภายใต้การศึกษาเป้าหมายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
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เหมาะสม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้จัดรายการ ผู้ผลิตสื่อทางสื่อมวลชน และเครือข่ายทีมข่าวสุขภาพ
ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

การด าเนินการตามแผนงานด้านสุขภาพ ของหมู่บ้านน าร่องทั้ง 3 แห่ง จะมีลักษณะ 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขนโยบาย ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน คือเร่ิมต้น จากการประชุมชี้แจง ภาคี 
เครือข่าย ที่น านโยบายไปปฏิบัติเพื่อชี้แจงแนวทางและซักซ้อมการด าเนินการตามนโยบาย ทั้งหมด 
จากนั้นก็มีการ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละเครือข่ายให้ชัดเจน  ให้ด าเนินการตามกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงท าการสรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในประเด็น บทบาทและวิธีการท างานของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่ระบุไว้
ว่า การด าเนินโครงการ กิจกรรมของภาคีเครือข่ายนั้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายมา
ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานในลักษณะพหุภาคี ซึ่งจะต้องมีบทบาทที่แตกต่างกันไปตาม
หน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย แกนน าเครือข่าย และองค์กรรัฐ  โดยที่ Carl E. Van Horn (Carl E. 
Van Horn ,1979) ได้เน้นย้ าว่า  การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจะส าเร็จได้ ต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่น  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1.  ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร 
  1.1  การจัดตั้งองค์การเครือข่ายอาสาสมัครในการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ หรือ
กิจกรรมเชิงสาธารณะ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นองค์การอย่างไม่เป็นทางการ ควรรวบรวมสมาชิก
เครือข่าย อาสาสมัคร การพัฒนาเดิมที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นองค์การใหม่ เนื่องจาก การ
สังเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า องค์การลักษณะดังกล่าว มีแนวโน้ม ความมุ่งมั่น ตั้ งใจ และจริงจัง ต่อ
การด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ส าคัญมีระบบกลไกการประสานงานที่ดี ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  1.2  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ นอกจากการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะ การด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของเครือข่ายฯ แล้ว จ าเป็นต้องมีการ
ประชุมเป็นประจ า เพื่อซ่อมเสริม ความเข้าใจ การบริหารเชิงนโยบาย และการติดตาม ควบคุมการ
ด าเนินการตามนโยบายของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  1.3  การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดทักษะ และมุมมองในการบริหารจัดการด้าน
สุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพหมู่บ้าน/
ชุมชน  เรียนรู้จาก งานบริการส่งเสริมสุขภาพเดิมที่มีกิจกรรมด าเนินการอยู่ในชุมชน จากนั้นจึงเปิด
เวที เชื่อมโยง เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
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  1.4  การพัฒนากลไกการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน แม้จะมีระบบกลั่นกลอง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนการด าเนินการเผยแพร่แก่ประชาชน ผ่านช่องทางที่ส าคัญต่างๆในชุมชน ควร
มีการพัฒนาระบบกลั่นกรองข้อมูล ให้ครอบคลุม เส้นการการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นระบบโครงข่าย ทุก
ช่องทาง 
  1.5  การระดมทุน ด้านงบประมาณของหมู่บ้าน/ชุมชน นอกเหนือจาก ภาคองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณเดิมที่สนับสนุนโดยหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น และการระดม
จากชมรมต่างๆในชุมชน  ควรเพิ่มเติม การแสวงหาแหล่งเงินทุน จากหน่วยงบประมาณอ่ืนๆโดยตรง 
ทั้งในระดับ ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ หรือหน่วยงานอิสระที่สนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
  1.6  การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ควรคืนข้อมูลด้านสุขภาพ
ทั้งหมดให้ หมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกัน เสวนา อภิปราย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัญหาสุขภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเอง โดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขแสดงบทบาทเป็นพี่เลี้ยงและคอยอ านวยการด าเนินงาน
ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  1.7  การก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ควรมีกรอบในการก าหนด
นโยบาย ให้อยู่ในบริบทที่ชุมชน พึงบริหารจัดการได้ ด้วยตนเอง และตอบสนองเป้าประสงค์สูงสุด 
ของการพัฒนาระบบสุขภาพ ในระดับประเทศ 
  1.8  ลักษณะขององค์การเครือข่าย คณะกรรมการจัดการสุขภาพของหมู่บ้ าน/ชุมชน 
ควรมาจากหลากหลายกลุ่มคนในสังคม และที่ส าคัญการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าองค์การ ต้อง
ค านึงถึง สถานภาพส่วนบุคคล  ขนาด และความเข้มแข็งกลุ่ม ให้ความแตกต่างระหว่างบุคคล น้อย
ที่สุด เพื่อลดแนวโน้มการครอบง า 
  1.9  การบริหารจัดการองค์การที่ไม่เป็นทางการ มีลักษณะโครงสร้าง แบนราบ ที่
สมาชิกทุกคน มีเอกสิทธิ ในการแสดงความเห็น และการปฏิบัติ จ าเป็นต้อง คัดเลือก แกนน าเครือข่าย
ที่มี ภาวะผู้น า และมีทุนทางสังคมในชุมชนที่ดี 
  1.10  การสรรหา/จัดหาทรัพยากรในการด าเนินการตามนโยบายหมู่บ้าน/ชุมชน ควร
พิจารณาเลือกสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลักก่อน หากไม่มี ให้ประสานยืมจากหน่วยงานที่มี  
และเมื่อจ าเป็นที่สุดจึงใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ทั้งนี้ ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานต้องมี
อย่างเพียงพอ 
  1.11  การสร้างความเข้าใจในนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ควรมีรูปแบบ
ผสมผสาน ระหว่างการประชาสัมพันธ์ตรงกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย ในลักษณะ แบบซึ่งหน้า (Face 
to Face) และการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของชุมชน ในลักษณะผ่าน สื่อต่างๆในชุมชน 
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  1.12  การด าเนินการตามแผนงานด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ควรมีการชี้แจง
กระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอนทุกคร้ัง และก าหนดหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ อย่างชัดเจน ก่อนการด าเนินการตามโครงการ 

 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  2.1  การพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ด้านบุคคล ควรก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 
เครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะจัดการสุขภาพ ให้มีองค์ความรู้ ที่หลากหลาย ในการสนับสนุนการ
บริหารนโยบาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  ในระยะแรกของการพัฒนากระบวนการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนงานด้านสุขภาพ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ชัดเจนในมิติที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถด าเนินการได้ ภายไต้ตามบริบทของแต่
ละพื้นที่ที่หมู่บ้าน/ชุมชนพึงด าเนินการเองได้ 
  2.3  แนวทางในการพัฒนานโยบายไม่ควรเน้นเฉพาะจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้น
บน แต่ควรท าให้สมดุลย์ ทั้งกระบวนการท างาน ความรับผิดชอบร่วมกัน การด าเนินงาน ที่ส าคัญควร
มีการผสมผสานปัจจัยส าคัญในระดับล่างเช่น องค์ความรู้ในท้องถิ่น พลังการช่วยตนเอง กับการ
สนับสนุนจากหน่วยเหนือ เช่น ความช านาญเชิงเทคนิค ทุนด้านงบประมาณ เป็นต้น 
  2.4  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยตนเอง ควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้องค์การเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน
จัดการสุขภาพ เป็นองค์การสาธารณะที่มีรูปแบบโครงสร้างอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหาร และที่ส าคัญ ควรผลักดันให้มีศักยภาพเป็น องค์การนิติบุคคลชุมชน ที่มีภาระกิจ
ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้ง มีศักยภาพใน
การระดมทุนและรับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ อ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังก่อให้เกิดเกิดความชอบธรรมในการบริหารทรัพยากร อย่างเต็มรูปแบบ  

 3.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
3.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย ในภาพกว้าง (Macro View) เพื่อให้เห็นภาพรวม 

ของกระบวนการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่เกิดขึ้น ในหมู่บ้าน/ชุมชน  ดังนั้น ในการวิจัย 
คร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงลึก ระดับภาพย่อย (Micro View) เฉพาะประเด็นในแต่ละกระบวนการ 
บริหารเชิงนโยบายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

3.2  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากระบวนการบริหารนโยบายของหมู่บ้าน/ชุมชน ใน 
ประเด็นสุขภาพ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักในการผลักดันให้เกิดกระบวนการดังกล่าว
ในชุมชน ซึ่งหากพิจารณาแนวทางในการพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนๆ ยังมีหน่วยงาน ภาคีอื่น ที่มี
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บทบาทในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น งานวิจัยนี้ 
น่าจะน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ดังกล่าว 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
 การศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี ตาม
แนวทางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานสุขภาพภาคประชาชน พบว่า รูปแบบการบริหารเชิง
นโยบายของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ส่วนใหญ่ ส่งผลเชิงบวกในการสนับสนุนให้ชุมชน จัดการ
สุขภาพ ของชุมชน โดยชุมชน  เพื่อชุมชน เอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงนโยบาย ยังมีบางส่วน
ที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนา เพิ่มเติมให้การด าเนินการของหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดประสิทธิภาพทางการ
จัดการเชิงนโยบายสุขภาพของตนเอง เพื่อให้การด าเนินนโยบายดังกล่าว ตอบสนองปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนอย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืน ต่อไป ภายใต้บริบทที่ชุมชน พึงจัดการตามศักยภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชน นั้นๆ 
 ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ในบางประเด็น โดยอาศัยผลการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
หมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอเมืองชลบุรี ผนวกเข้ากับทฤษฎีเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นแม่แบบในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรการบริหารของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
  กลไกการจัดตั้งองค์การเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า 
หน่วยงาน ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข เป็นผู้มีบทบาทในการพลักดันให้เกิดการจัดตั้ง
องค์การเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่ ริเร่ิมด าเนินการ โดยอาศัยหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ 
เป็นผู้ด าเนินการสรรหาและจัดหาทั้งหมด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ 
โดยด าเนินการภายในเฉพาะเครือข่ายงานด้านสุขภาพเดิมในชุมชน เท่านั้น ซึ่งประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัย 
เห็นควรพัฒนากระบวนการจัดหา/สรรหา โดยใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านในการคัดเลือก/สรรหา เพื่อให้
ทุกภาคส่วน ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ ก าหนดบุคคลที่เหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงสุขภาพของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ก าหนด
ขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 
  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นเร่ืองการพัฒนาองค์
ความรู้ ด้านการจัดท าแผนของชุมชน ในขณะที่บทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ จะมีบทบาทอย่างมากในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ กระบวนการน าแผนงานที่
ก าหนดไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนงาน ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
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หมู่บ้านจัดการสุขภาพจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมในประเด็น การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการเชิง
นโยบาย ตั้งแต่กระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผล
นโยบาย  เพราะหัวใจส าคัญของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ การผลักดันให้หมู่บ้าน/ชุมชน เกิดกระบวนการ
ด าเนินการตามนโยบาย ที่ได้ก าหนดไว้ 
  การพัฒนาด้านเงินทุน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจองค์การ ซึ่ง
ผลการศึกษา จะเห็นว่า การระดมทุนยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เป็นเพียงการระดมทุนซึ่งมีแหล่งที่มา 
จากแหล่งงบประมาณ ที่หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับประจ าอยู่แล้ว ซึ่งงบประมาณทั้งหมด จะถูกสนับสนุน
มาพร้อมก าหนดกิจกรรมและตัวชี้วัด ซึ่งชุมชนต้องด าเนินการตาม ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญประการหนึ่ง
น่าจะมาจากการที่องค์การดังกล่าว ไม่สามารถที่จะรับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมได้  
เน่ืองจาก ลักษณะองค์การไม่มีความเป็นทางการ ดังนั้น ในการพัฒนารูปแบบการระดมทุน ควรเร่ิมต้น
จากการพัฒนาให้องค์การเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพเป็น กองทุนสุขภาพชุมชน ที่สามารถระดม
ทุน ได้จากทุกหน่วยงาน และมีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณด้านสุขภาพ ของ
หมูบ่้าน/ชุมชน เต็มรูปแบบ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางงบประมาณด้านสุขภาพ เพื่อการ
บริหารจัดการด้านสุขภาพของชุมชนอย่างแท้จริง 

 2.  กลไกการก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  กลไกในการก าหนดนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน เร่ิมจากการค้นหาปัญหาของ
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ซึ่งจาการวิเคราะห์ พบว่า 
ฐานข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสภาวะสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน จะใช้ชุดข้อมูลดัชนีชี้
วัดสุขภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เดิมที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เป็นผู้รวบรวม จากนั้น 
คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน จึงท าการประชุม ระดมสมอง เพื่อ
ลงความเห็นปัญหาสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัย ได้แสดงความเห็นออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ การใช้ฐานข้อมูล เป็นดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน อาจจะเป็นการ
ครอบง าทางความคิดของคณะกรรมการฯ ทางอ้อม ในขณะที่ หากปล่อยให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ 
ตัดสินใจเองทั้งหมด  อาจเกิดปัญหาทางทักษะ การวิเคราะห์ การจัดล าดับความส าคัญของ ปัญหา
สุขภาพ ซึ่งถือเป็นทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุข ขั้นสูง จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการเรียนรู้   
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขประเด็น ดังกล่าว ตามแนวทาง ของ Michale E.Kralft และ Scott R. Furlong 
(Michale E.Kralft and Scott R. Furlong, nd.)  คือการพัฒนากลไกโดยใช้ตัวแบบการมีส่วนร่วมใน
นโยบายแบบประชาธิปไตยแบบถกแถลง/ปรึกษาหารือ (deliberative democracy) ซึ่งให้ประชาชน มี
บทบาทในการปรึกษากันเอง และอภิปรายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย ในฐานะที่มี
ส่วนส าคัญในการตัดสินใจ ท าให้นโยบายมีความชอบธรรม โดยใช้หลักการใช้เหตุผล (reasoning) 
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และการกระท าที่เปิดเผยและเป็นสาธารณะ(public act) คือ การให้เหตุผล ชั่งน้ าหนัก การยอมรับ
หรือไม่รับ เหตุผล ซึ่งต้องท าอย่างเปิดเผย เป็นสาธารณะ 

 3.  การน านโยบายไปปฏิบัติ  
  แม้ว่าองค์การที่น านโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพไปปฏิบัติ จะประกอบไปด้วย 
เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม รูปแบบของ
องค์การเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ยังคงเป็นองค์การไม่เป็นทางการ ที่มีลักษณะโครงสร้างแบน
ราบ ปราศจากการบังคับ บัญชา และสั่งการ อาศัยความร่วมมือในการประสานงานเป็นหลัก ดังนั้น 
องค์การลักษณะนี้ มีแนวโน้มเป็นอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ จึงควร มีการพัฒนา บุคลากร 
ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหาร และเทคนิคการบริหาร ตามแนวทาง ของ  Water Williams 

(Water Williams ,1975)  การจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เครือข่าย และ งบประมาณ อย่างเพียงพอ 
ตลอดจน การก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน ให้ชัดเจน  ตามข้อเสนอของ วรเดช  จันทรศร (2551) 
และ การพัฒนาการประสานงาน ข่าวสารข้อมูลทางการบริหารต่างๆในชุมชน ของ  C. Hood (1976)  
เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ตามแนวทาง ของ Carl E. Van Horn & Donald S. Van Meter 
(1976)
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แบบเก็บข้อมูล 
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ” 

กรณีศึกษา หมู่บ้านจัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  ผู้วิจัย ได้จัดท าแบบส ารวจนี้ขึ้นมา เพื่อส ารวจข้อมูลในการวิจัย เร่ือง การพัฒนาการ
บริหารนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ของอ าเภอเมืองชลบุรี โดยแบบส ารวจนี้ ใช้ในการเก็บข้อมูล
เบื้องต้น จากแบบประเมินกระบวนการและผลผลิตความพร้อมของกลไกหลักในการเป็นหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ และแบบประเมินตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ รวมทั้งเอกสาร หนังสือ รายงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการบริหารในเชิงนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้ แบบส ารวจของมูลดังกล่าว 
บางส่วน บางตอน ยังใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ข้อมูลเพิ่มเติม เท่าที่จ าเป็น เพื่อน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป โดยแบบส ารวจข้อมูล  แบ่งตามลักษณะเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูล ที่ท าการศกึษา ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบส ารวจข้อมูล 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
  ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

ตอนท่ี 3 แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหาร 
ส่วนที่ 2 กลไกการก าหนดนโยบายสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชน 
ส่วนท่ี 3 นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ส่วนท่ี 4 การน านโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนไปปฏิบัติ 
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ตอนท่ี 1 แบบส ารวจข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

1.1) ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพเป้าหมายอ าเภอเมืองชลบุรี แยกรายต าบล 
 

ต าบล 
จ านวนหมู่บ้าน (แห่ง) 

เป้าหมาย ผ่านการประเมิน 
ต.ห้วยกะปิ   
ต.ดอนหัวฬ่อ   
ต.ส านักบก   
ต.หนองรี   
ต.บ้านสวน   
ต.หนองไม้แดง   
ต.คลองต าหรุ   
ต.นาป่า   
ต.หนองข้างคอก   
ต.เสม็ด   
ต.แสนสุข   
ต.เหมือง   
ต.อ่างศิลา   
ต.บางทราย   
ต.บ้านปึก   
ต.บ้านโขด   
ต.บางปลาสร้อย   
ต.มะขามหย่ง   

รวม   
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1.2) ระดับผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี แยกรายต าบล 
 

ต าบล 
หมู่บ้านเป้าหมาย 

(แห่ง) 
ระดับผลการประเมิน (แห่ง) 

พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
ต.ห้วยกะปิ      
ต.ดอนหัวฬ่อ      
ต.ส านักบก      
ต.หนองรี      
ต.บ้านสวน      
ต.หนองไม้แดง      
ต.คลองต าหรุ      
ต.นาป่า      
ต.หนองข้างคอก      
ต.เสม็ด      
ต.แสนสุข      
ต.เหมือง      
ต.อ่างศิลา      
ต.บางทราย      
ต.บ้านปึก      
ต.บ้านโขด      
ต.บางปลาสร้อย      
ต.มะขามหย่ง      

รวม      

 
1.2) หมู่บ้านจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบน าร่อง จ านวน .......................... แห่ง   

ได้แก่ ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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 ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

 2.1) ด้านองค์การ 
  2.1.1)  จ านวนคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพอ าเภอเมืองชลบุรี 
 

ต าบล 
จ านวนเครือข่าย  (คน) 

ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคองค์การปครองส่วนท้องถิ่น 
ต.ห้วยกะปิ    
ต.ดอนหัวฬ่อ    
ต.ส านักบก    
ต.หนองรี    
ต.บ้านสวน    
ต.หนองไม้แดง    
ต.คลองต าหรุ    
ต.นาป่า    
ต.หนองข้างคอก    
ต.เสม็ด    
ต.แสนสุข    
ต.เหมือง    
ต.อ่างศิลา    
ต.บางทราย    
ต.บ้านปึก    
ต.บ้านโขด    
ต.บางปลาสร้อย    
ต.มะขามหย่ง    

รวม    
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  2.1.2) ลักษณะบทบาทของเครือข่ายแต่ละประเภทในชุมชน 
ประเภทเครือข่าย ลักษณะบทบาทในชุมชน จ านวน 

ภาคประชาชน 

- อาสาสมัครสาธารณสุข 
- ผู้น าชุมชน 
- สมาชิกชมรมสุขภาพ 
- สมาชิกชมรม สมาคม 
- อ่ืนๆ 

 

ภาครัฐ 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- ครู อาจารย์ 
- พัฒนาการ 

 

ภาคองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ผู้บริหาร อปถ. 
- ข้าราชการ อปถ. 

 

รวม   

 2.1.3) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

ประเภทเครือข่าย 
รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย  (คน) 

อบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 

ภาคประชาชน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข 
  - ผู้น าชุมชน 
  - สมาชิกชมรมสุขภาพ 
  - สมาชิกมูลนิธิ สมาคม 
  - อ่ืนๆ 

   

ภาครัฐ 
  - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
  - ครู อาจารย์ 
  - พัฒนาการ 

   

ภาค อปถ. 
  - ผู้บริหาร อปถ. 
  - ข้าราชการ อปถ. 

   

รวม    
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 2.2) ด้านองค์ความรู้ 
  2.2.1) การส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
   ก) หมู่บ้าน/ชุมชนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีจัดกิจกรรม (แห่ง) 
ออกก าลังกาย  
คุ้มครองผู้บริโภค  
เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย  
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
สตรีตรวจสุขภาพเอง  
เฝ้าระวังยาเสพติด  
ลดสารเคมีในการปลูกผัก  
อ่ืนๆ ระบุ....................  

 
   ข) หมู่บ้าน/ชุมชนที่จัดกิจกรรมด้านบริการสุขภาพในชุมชน 

กิจกรรมบริการสุขภาพ หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีจัดกิจกรรม (แห่ง) 
บริการยาสามัญ/รักษาเบื้องต้น  
ตรวจวัดความดันโลหิต  
คัดกรองโรคเบาหวาน  
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค  
บริการแพทย์แผนไทย  
หยดวัคซีนโปลิโอ  
จ่ายถุงยางอนามัยฯ  
อ่ืนๆ ระบุ...........................  

 2.3) ด้านทุน 
  2.3.1) การระดมทุนด้านงบประมาณ 
   ก) การสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
    จ านวน 10,000 บาท จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
    มากกว่า 10,000 บาท จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
    น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
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   ข) จากแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ ได้แก่ 
    -  กองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
    -  กองทุนโภชนาการ  จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
    -  อบจ.ชลบุรี   จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
    -  กองทุนยา   จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
    -  กองทุนสุขาภิบาล  จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
    - กองทุนสัจจะ/ออมทรัพย์ จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
    -  อ่ืนๆ ระบุ................  จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
  2.3.2) ชมรมที่มีการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  ผู้สูงอายุ   จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  ออกก าลังกาย   จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  กีฬา    จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  สร้างสุขภาพฯ   จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  ทูบีนัมเบอร์วัน   จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  แพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  แกนน าเอดส์   จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  จิตอาสา   จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   -  ผักปลอดสารพิษ  จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 
   - อ่ืนๆ ระบุ   จ านวน ...............หมู่บ้าน/ชุมชน 

ตอนท่ี 2 แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ 

 ส่วนที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรทางการบริหาร  
1) ด้านองค์การ 
    1.1) ชุมชน/หมู่บ้าน มีกลไกในการจัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านจัดการ 

สุขภาพ อย่างไร...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

    1.2) ผู้ที่มีบทบาทในการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพประกอบด้วย
ใครบ้างและแต่ละคนแสดงบทบาทอย่างไร............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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     1.3) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ มี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นอย่างไร............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
     1.4) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนา เร่ือง
ใดบ้าง....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

2) ด้านองค์ความรู้ 
   2.1)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพ ที่ก าหนดขึ้นมาให้หมู่บ้านชุมชน  

ปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ ในเชิงการจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างไร............................................ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
     2.2) หมู่บ้าน/ชุมชน มีกลไกการพัฒนาการถ่ายถอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
อย่างไร..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
  3) ด้านทุน 
     ชมรมด้านสุขภาพ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ส าคัญที่มีส่วนในการจัดการสุขภาพ มี
อะไรบ้าง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 2 กลไกการก าหนดนโยบายสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชน 

 1) หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพแต่ละแห่ง มีการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ อย่างไร และ
ลักษณะของข้อมูลที่ได้เป็นอย่างไร......................................................................... 
 หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี....................................................................................................... 
 หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน................................................................................................... 
 หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง.................................................................................................... 
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 2) ในการค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบ
น าร่อง แต่ละแห่ง มีลักษณะปัญหา เป็นอย่างไร..................................................................................... 
 หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี.................................................................................................... 
 หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน................................................................................................. 
 หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง................................................................................................... 

 3) ขั้นตอนการก าหนดเป็นนโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบน า
ร่อง แต่ละแห่ง และรายละอียดกรอบการก าหนดนโยบายสุขภาพ  เป็นอย่างไร...................................... 
 หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี....................................................................................................... 
 หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน................................................................................................... 
 หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง.................................................................................................... 

ส่วนท่ี  3 นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 นโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบน าร่อง แต่ละแห่ง มีลักษณะ
รายละเอียดเป็นอย่างไร ........................................................................................................................... 
 หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี....................................................................................................... 
 หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน................................................................................................... 
 หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง.................................................................................................... 

ส่วนท่ี 4 การน านโยบายสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนไปปฏิบัติ 
1) องค์การจัดการสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 

  1.1) หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบน าร่อง แต่ละแห่งมีการก าหนดบทบาท 
และการมอบหมายงาน ของคณะกรรมการเครือข่ายในองค์การอย่างไร................................................. 
  หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี........................................................................................ 
  หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน..................................................................................... 
  หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง...................................................................................... 
 2) หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบน าร่อง แต่ละแห่ง มีกลไกในการสรรหาและ
จัดหาทรัพยากรในการด าเนินการตามนโยบายอย่างไร........................................................................... 
  2.1) ทรัพยากรบุคคล 
   หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี........................................................................... 
   หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน....................................................................... 
   หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง........................................................................ 
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  2.2) งบประมาณ 
   หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี........................................................................... 
   หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน....................................................................... 
   หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง........................................................................ 
  2.3) วัสดุอุปกรณ์ 
   หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี.......................................................................... 
   หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน....................................................................... 
   หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง........................................................................ 
 3) หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบน าร่อง แต่ละแห่งมีรูปแบบการสร้างความเข้าใจ 
ในนโยบายด้านสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนการน าไปปฏิบัติอย่างไร............................................... 
   หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี.......................................................................... 
   หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน....................................................................... 
   หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง........................................................................ 
 4) หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพเต็มรูปแบบน าร่อง แต่ละแห่ง มีรูปแบบการน านโยบายด้าน
สุขภาพที่ก าหนดขึ้นไปปฏิบัติในชุมชนอย่างไร....................................................................................... 
   หมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี.......................................................................... 
   หมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน....................................................................... 
   หมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง........................................................................ 
 
 

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ 
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ตารางท่ี  4 รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านสุขภาพของหมู่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี   

ชื่อโครงการ กิจกรรมหลกั 
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 

ตอบสนองการดแูล
สุขภาพชมุชนขอ้ใด 

ปัญหาสุขภาพ
ของพืน้ที่ท่ีต้อง

แก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

(ระบุหมู่บ้าน) 
แหล่งทุน 

จ านวน 
(บาท) 

องค์กรหลกัที่
รับผิดชอบ 

1. ป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร 
 
 

1) จัดตั้งจุดตรวจอุบัติเหต ุ
2) ดูแล ตรวจตราในชุมชน 

ทุกกลุ่ม 1) ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ 
2) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

อุบัติเหตุ ม.ค.-เม.ย 7 อบต. 10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองร ี

2. อาหารดีชีวี
ปลอดภัย 

1) รณรงค์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
2) เน้นอาหารผัก ผลไม้ 
วันละ ½   ก.ก/วัน/คน 

ทุกกลุ่ม 1) ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ 
2) ดูแล/รักษาความเจ็บป่วย
ที่พบบ่อยในท้องถิ่น 

1) โรคไม่ติดต่อ 
2) โรคที่พบบ่อย
ในพ้ืนที่ 

ต.ค – ก.ย 7 สอ. 2,000 สถานีอนามัย
หนองร ี

3. ออกก าลังกาย 
 
 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ในชุมชน  3 – 5 วันๆละ 
30  นาท ี

ทุกกลุ่ม 1) ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ 
2) ควบคุม/ป้องกันโรคที่
พบบ่อย 

1) โรคเรื้อรัง 
2) โรคไมต่ิดต่อ 
3) โรคที่พบบ่อย
ในพ้ืนที่ 

ต.ค-ก.ย 7 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- หมู่บ้าน 
ชุมชน 
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ตารางท่ี  4 รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านสุขภาพของหมู่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองรี ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี (ต่อ) 

ชื่อโครงการ กิจกรรมหลกั 
กลุ่มเป้าหมายของ

โครงการ 

ตอบสนองการดแูล
สุขภาพชมุชนขอ้ใด 

ปัญหาสุขภาพ
ของพืน้ที ่
ที่ต้องแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

(ระบุหมู่บ้าน) 
แหล่งทุน 

จ านวน 
(บาท) 

องค์กรหลกัที่
รับผิดชอบ 

4. ควบคุม
ป้องกัน
โรคติดต่อ 

- ทีมป้องกนัโรคและภัย 
สุขภาพ 

ทุกกลุ่ม 1) ดูแลความเจ็บป่วยที่พบ
บ่อยในท้องถิ่น 
2) ควบคุม/ป้องกันโรคที่
พบบ่อย 

1)โรคติดต่อในพ้ืนที่ 
2)โรคที่พบบ่อยใน
พ้ืนที่ 

ต.ค-ก.ย 7 อบต. 
สอ. 

ศสมช. 

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองร ี

5. ควบคุม
ป้องกันโรค 
ไม่ติดต่อ 
 

1) ตรวจสุขภาพคัด
กรองโรค 
2) รณรงค์ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 

1) ผู้ป่วยเรื้อรัง 
2) ผู้สูงอาย ุ
3) วัยท างาน 

1) ดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 
2) ดูแลผู้สูงอายุ 
3) ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ 

1) โรคเรื้อรัง 
2) โรคไม่ติดต่อ 

ต.ค – ก.ย 7 สอ.  สถานีอนามัย
หนองร ี

6. ส่งเสริม
สุขภาพผู้ 
สูงอายุ 
 

1) เยี่ยมผู้สูงอายุ 
2) กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอาย ุ 1) โรคเรื้อรัง 
2) สุขภาพจิต 

ต.ค-ก.ย 7 อบต. 10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองร ี
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ตารางท่ี  5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านสุขภาพของหมู่บ้านหมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี  

ชื่อโครงการ กิจกรรมหลกั 
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 

ตอบสนองการ
ดูแลสุขภาพ
ชุมชนข้อใด 

ปัญหาสุขภาพ
ของพืน้ที่ท่ีต้อง

แก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

(ระบุหมู่บ้าน) 
แหล่งทุน 

จ านวน 
(บาท) 

องค์กรหลกัที่
รับผิดชอบ 

1.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ 
อสม. เพื่อพฒันา
หมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ 

1) คัดกรองสภาวะสุขภาพ 
2) อบรม อสม. เป็นผู้น า
การออกก าลังกาย 
 

ผู้ป่วยเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยเรื้อรงั โรคเรื้อรงั ตค. 51-กย.52 ม. 5 อบต. 86,400 
บาท 

องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล, 
สถานีอนามัย, 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข. 
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ตารางท่ี 6 รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านสุขภาพของหมู่บ้านหมู่ 10 บ้านศาลาคู่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 

ชื่อโครงการ กิจกรรมหลกั 
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 

ตอบสนองการ
ดูแลสุขภาพ
ชุมชนข้อใด 

ปัญหาสุขภาพ
ของพืน้ที่ท่ี
ต้องแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
(ระบุหมู่บ้าน) 

แหล่งทุน 
จ านวน 
(บาท) 

องค์กรหลกัที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการรณรงค์คัด
กรองเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงให้กับ
ประชาชน 
 

1)  คัดกรองเบาหวาน ละความดัน
โลหิตใหก้ับประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
2) จัดกิจกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้กับ
ประชาชนในเรื่องโรค การดูแลและการ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

1) ผู้ป่วยเร้ืองรัง 
2) ผู้สูงอายุ 
3) วัยท างาน 
 

1) ดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 
2) ดูแลผู้สูงอายุ 
3) ควบคุม/ป้องกัน
โรคที่พบบ่อย 

1) โรคเรื้อรัง 
2) โรคที่พบบ่อย
ในพ้ืนที่ 

ต.ค.51-ก.ย.52 ชุมชนบ้านศาลาคู่ เทศบาลบ้าน
สวนและ
สถานีอนามัย 

20,000 - เทศบาลเมือง
บ้านสวน 
- สถานีอนามัย
บ้านสวน 

2.โครงการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 
 

1) รณรงค์และสร้างกระแสให้
ประชาชนหันมาให้ความส าคัญในเรื่อง
การออกก าลังกาย 
2) จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ (ออกก าลัง
กาย ) 
3) จัดตรวจสุขภาพส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกกลุ่มอาย ุ 1) ควบคุมป้องกัน
โรคที่พบบ่อย 
2) ชุมชนสร้าง
สุขภาพ 
 

1) โรคไม่ติดต่อ 
2) โรคที่พบบ่อย
ในพ้ืนที่ 

ต.ค.51-ก.ย.52 ชุมชนบ้านศาลาคู่ เทศบาลบ้าน
สวนและ
สถานีอนามัย 

10,000 - เทศบาลเมือง
บ้านสวน 
- สถานีอนามัย
บ้านสวน 

3.โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1) รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับประชาชนในเรื่องการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
2) ออกรณรงค์ส ารวจและก าจัดลกูน้ า
ยุงลายในชุมชนและบ้านเรือน 

ทุกกลุ่ม 1) ควบคุมป้องกัน
โรคที่พบบ่อย 

1) โรคที่พบบ่อย
ในพ้ืนที่ 
2) โรคติดต่อใน
พ้ืนที่ 

ต.ค.51-ก.ย.52 ชุมชนบ้านศาลาคู่ เทศบาลบ้าน
สวนและ
สถานีอนามัย 

20,000 - เทศบาลเมือง
บ้านสวน 
- สถานีอนามัย
บ้านสวน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล    นายสมประสงค์  ปิวไธสง 

วัน เดือน ปีเกิด   3 มีนาคม 2516 

สถานท่ีเกิด   จังหวัดบุรีรัมย์ 

วุฒิการศึกษา   พ.ศ.2541   
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    พ.ศ. 2547  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน  314/4 หมู่  2  ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  20220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


