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ค ำน ำ 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ได้ทดลองกำรเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อร่ำงระเบียบวำระที่จะเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติเพ่ือน ำวำระเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 11     

โดยใช้ชื่อว่ำ  กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ   ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำองค์กรบุคลำกรขององค์กร

มหำชนแบบก้ำวกระโดด (Exponetial Growth)  เพื่อไปสู่ สช. 4.0 ในปีงบประมำณ 2561  โดยเฉพำะในประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กระบวนกำรท ำงำนมุ่งเพ่ิมผลผลิต  โดยให้มีกิจกรรม คือ จัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็นทำง

อำกำศ ซึ่งเป็นกระบวนกำรรูปแบบใหม่เพ่ือพัฒนำ (ร่ำง) ข้อเสนอเชิงนโยบำยส ำหรับเข้ำพิจำรณำในสมัชชำ

สุขภำพแห่งชำติ  ดังนั้นทีมผู้ประเมินจึงได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ให้ถอดองค์

ควำมรู้ดังกล่ำว   

ทีมประเมินได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกทุกฝ่ำยในกำรให้ข้อมูล  จึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่ำนตั้งแต่

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ  เจ้ำหน้ำที่ ของ สช.   คณะท ำงำนวิชำกำรทั้ง 4 ประเด็น  ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เข้ำร่วมในห้องประชุม  และผู้ที่ผ่ำนมำทำงวิดีโอคอล  ท ำให้ทีมประเมินสำมำรถวิเครำะห์ผลออกมำได้  

รวมทั้งมีข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช้เกิดประโยชน์ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศในปีถัดไป  และหวังว่ำ

จะเติบโตและพัฒนำเป็นช่องทำงที่สำมำรถจัดท ำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพผ่ำนทำงอำกำศเป็น “สมัชชำ

สุขภำพทำงอำกำศ”  ในอนำคตได้ 

 

       พลินี   เสริมสินสิริ  และคณะทีมประเมินฯ  

            ธันวำคม 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนำระเบียบวำระสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  

ทีมประเมินฯ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงเอกสำรประกอบระเบียบ

วำระกำรประชุมเพ่ือน ำเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  โดยใช้ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  เพ่ือท ำให้

เห็นกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ควำมคุ้มค่ำในด้ำนต่ำงๆ    ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ช่วง

ก่อน  ระหว่ำง และหลังกำรจัดเวที    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรท ำงำนของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติในอนำคต  เพ่ือเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนผ่ำนเทคโนโลยีกำร

สื่อสำรสังคมออนไลน์   และเพ่ือเป็นทำงเลือกท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วม   และประกำรที่ส ำคัญคือ เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจใน

กำรวำงแผนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติในอนำคต  เพ่ือพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือ

สุขภำพแบบมีส่วนร่วม 

ผู้ประเมินใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี  คือ  แนวคิดเก่ียวกับสมัชชำสุขภำพ    แนวคิดเกี่ยวกับสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ   แผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรของ สช.     กำรมีส่วนร่วมของประชำชน   แนวคิดกำรประเมินแบบ 
CIPP Model    บริบทเทคโนโลยี   และเทคโนโลยีกับกำรประชุมแสดงควำมคิดเห็น   โดยผู้ประเมินเข้ำร่วม
สังเกตกำรณ์รับฟังควำมเห็นทำงอำกำศซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders)   4  ครั้ง  เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรให้ควำมเห็นของผู้ที่ได้รับกำรติดต่อให้ควำมเห็นทำงอำกำศ
และสัมภำษณ์แบบเจำะลึก  จัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุมต่อกำรรับฟังควำม
คิดเห็นทำงอำกำศในแต่ละเวท ีจ ำนวนทั้งสิ้น 101  ชุด  และสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง
อำกำศในครั้งนี้  และน ำมำประมวลผลข้อมูลได้ผลกำรประมิน ได้แก่  

1. ภำพรวมและกำรประชำสัมพันธ์   กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   4   ครั้ง  

ถือเป็นกำรทดสอบระบบเทคโนโลยี และรูปแบบมำกกว่ำกำรให้ควำมคิดเห็นที่ประณีตกับกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นในด้ำนเนื้อหำ  ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมกำรมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำองค์กร

บุคลำกรขององค์กรมหำชนแบบก้ำวกระโดด (Exponetial Growth)  เพ่ือไปสู่ สช. 4.0 ใน

ปีงบประมำณ 2561   แต่ในกำรด ำเนินงำนมีระยะเวลำในกำรประชำสมพันธ์ที่สั้น และกระชั้นกับกำร
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จัดเวที     ซึ่งมีข้อท้ำทำยในกำรวำงระบบกำรท ำงำนเพ่ือขยำยกำรใช้งำนเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์กำร

รับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับที่คนจ ำนวนมำกขึ้น  

2. ด้ำนเนื้อหำ  พบว่ำบำงเวทีมีกำรก ำหนดโจทย์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต่ำงกันไปตำมวัตถุประสงค์ของ

คณะท ำงำนฯ ในแต่ละชุด   กำรให้ควำมเห็นที่ไม่คมชัด ตรงประเด็นของผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น

ทำงอำกำศในหลำยคน  จึงเสนอให้แยกห้องกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศออกจำกเวทีรับฟัง

ควำมคิดเห็น  เพ่ือให้คณะท ำงำนฯ  ได้รับประโยชน์ในเชิงเนื้อหำที่น ำไปพัฒนำเอกสำรประกอบวำระ

ฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และพบว่ำผู้ให้ควำมเห็นทำงอำกำศมีส่วนร่วม 

3. ด้ำนเทคนิค  เนื่องจำกมีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีท ำให้สิ่งที่ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำยไว้เป็นจริงได้  

ซึ่งกำรด ำเนินงำนครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วง  ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คือ ฝ่ำยเทคนิคที่มีกำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำงดี

ทั้งด้ำนเนื้อหำและเทคนิคกำรใช้เทคโนโลยี  แต่ยังพบข้อบกพร่องในด้ำนสัญญำณภำพ และ

สัญญำณเสียงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในบำงส่วน 

4. ด้ำนประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำด้ำนงบประมำณ  พบว่ำไม่คุ้มค่ำและไม่สำมำรถน ำข้อเสนอแนะไป

ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเอกสำรได้มำกนัก   

5. ด้ำนบริหำรจัดกำร   ทีมงำนมีเวลำในกำรเตรียมแต่ละเวทีน้อยมำก   แต่ในกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ประเมินได้เห็นควำมพยำยำมและควำมตั้งใจที่จะท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และตอบ

โจทย์ผู้บริหำรให้ได้มำกท่ีสุด แต่หำกจะขยำยให้เป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้น  มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมให้ควำมคิดเห็น

ทำงอำกำศมำกขึ้นต้องมีวิธีกำรบริหำรจัดกำรและกลไกกำรท ำงำนที่ดีกว่ำนี้  จึงจะพัฒนำให้เป็น

ช่องทำงในกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะอีกช่องทำงหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการทดลองรูปแบบ web online conference เข้ามาใช้ในการรับฟังความเห็น 

- ควรมีการแยกห้องระหว่างผู้ ท่ีสามารถเข้ามาร่วมให้ความเห็น กบั ผู้ ท่ีประสงค์จะแสดงความเห็น

ออนไลน์ 

-  การแสดงความเห็นควรสามารถตอบโต้ได้ระหวา่งประธานในท่ีประชมุ/ผู้ด าเนินการประชมุ กบัผู้ให้

ความเห็น 

- การพฒันา Application  จะดีกว่าการใช้ระบบออนไลน์ 
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- ควรจดัท าคูมื่อการแสดงความคดิเห็นทางอากาศผา่น Social Media มีเนือ้หาประกอบด้วย ใช้

โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ท่ีตดิตัง้กล้องพร้อมใช้งาน  บทบาทของแตล่ะฝ่ายในการ

ด าเนินงาน เชน่ ประธาน  ผู้ เข้าร่วมในเวที  ผู้ เข้าร่วมทางอากาศ  เจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ  เป็นต้น 

- มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผุ้ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นทางอากาศ ต้องอยูเ่ข้าร่วมและรับฟังตลอดการ

ประชมุเชน่เดียวกบัผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุในเวที  เพราะน่ีคือ กระบวนการมีสว่นร่วมในการพฒันานโยบาย

สาธารณะ   

- ควรจัดท ำคู่มือส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงอำกำศ ในเรื่องกำรวำงต ำแหน่งของผู้ที่

ออกอำกำศ กำรจัดฉำกหลัง กำรมองกล้อง กำรใช้ไมโครโฟน กรณีใช้เอกสำรประกอบควรจัดวำงต ำแหน่ง

ใดจึงเหมำะสม ตอนเข้ำรำยกำรและตอนจบจ ำเป็นต้องแนะน ำตัวหรือสวัสดีด้วยกำรยกมือไหว้ปิดท้ำย

รำยกำรหรือไม่   

- ควรหำข้อสรุปเกี่ยวกับบทบำทของผู้ด ำเนินรำยกำรที่ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมและจัดท ำคู่มือ

แนวทำงปฏิบัติ เช่น จะจัดให้ประธำนอภิปรำยควำมเห็นของผู้เข้ำร่วมทำงอำกำศ หรือผู้เข้ำร่วมกำร

ประชุมหรือไม่  ควรท ำอย่ำงไรในกรณีท่ีสำยที่ติดต่อเข้ำมำมีควำมขัดข้องทำงเทคนิค  

ประเด็นท้าทาย 

.กำรพัฒนำกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศให้มีจ ำนวนผู้ให้ควำมเห็นจ ำนวนมำกขึ้น   หรือพัฒนำไปสู่
กำรเป็น “สมัชชำสุขภำพทำงอำกำศ”  ที่ต้องมีองค์ประกอบกำรด ำเนินงำน  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำนโยบำย
สำธำรณะแบบมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง  ต้องค ำนึงสิ่งต่ำงๆ ดังนี้ 

 -  กำรเตรียมกำรรองรับด้ำนเทคนิค 

-  กำรเตรียมกำรรองรับกำรบริหำรจัดกำร  ที่มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นจ ำนวนมำก 

-  ควำมเป็นกลุ่มตัวแทนทำงออนไลน์   เปิดให้มีกลุ่มเครือข่ำยทำงออนไลน์    เช่น บล็อคเกอร์   กลุ่มผู้
สื่อช่ำวออนไลน์   กลุ่มทำงสังคมที่รวมตัวกันทำงออนไลน์   

           -  กำรพัฒนำเชิงเทคนิคเพ่ือรองรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นจ ำนวนมำก 

          -   กำรบริหำรจัดกำรและกลไกกำรท ำงำนเพ่ือให้มี  “สมัชชำสุขภำพทำงอำกำศ”   
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.)   เป็นหน่วยงำนที่ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพ

แห่งชำติ พ.ศ. 2550   ซึ่งเป็นองค์กรในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วม   

โดยมีแนวคิดหลักในกำรด ำเนินกำรงำน คือ “สำนพลัง สร้ำงสุขภำวะ”  เป็นกำรสำนพลังทำงควำมรู้ พลังทำง

สังคม พลังทำงนโยบำย และประสำนกำรท ำงำนกับทุกภำคส่วน  เพ่ือร่วมกันพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำย

สำธำรณะที่ดี น ำไปสู่สุขภำวะของคน ชุมชน และสังคม   

“สมัชชำสุขภำพ” เป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนำนโยบำย สำธำรณะเพ่ือสุขภำพที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เกิดขึ้น 

ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ถือเป็นแนวทำงใหม่ของกำรพัฒนำ นโยบำย

สำธำรณะตำมระบอบประชำธิปไตยแบบ มีส่วนร่วม สมัชชำสุขภำพแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) สมัชชำ

สุขภำพแห่งชำติ 2) สมัชชำสุขภำพ เฉพำะพ้ืนที่ และ 3) สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น โดย พ.ร.บ.สุขภำพ

แห่งชำติได้ก ำหนดให้มีกำรจัด สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ เป็นประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ  1  ครั้ง  ซึ่งหลักกำรส ำคัญ

ของกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพ คือ  

1) เป็นกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy 
Public Policy Process)  

2) เป็นกระบวนกำรพัฒนำประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy 
Development)  

3) เป็นกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม (Social Empowerment) โดยอำศัยพลัง 3 

ภำค ส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทำงปัญญำ พลังทำงสังคม และพลังรัฐ/กำรเมือง  

4) เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันจำกกำรปฏิบัติ ( Interactive Learning Through Action) 

สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ จัดอย่ำงเป็นทำงกำร ครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2551  และจัดเป็นประจ ำทุกปี จนถึง ปัจจุบัน 

โดยกระบวนกำรที่ได้มำซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เป็นระเบียบวำระเข้ำสู่กำรพิจำรณำในสมัชชำสุขภำพแห่งชำติแต่

ละครั้งนั้น  จะต้องรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน  ที่ผ่ำนมำมีกำรจัดเวที
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เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงระเบียบวำระ  อำจมีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพ้ืนที่ไกลจำกกำรจัด

เวทีจึงไม่สะดวกเข้ำร่วม  ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีควำมก้ำวหน้ำมำก ประเทศไทยมีเครือข่ำยอินเตอร์เน็ ต

ควำมเร็วสูงกระจำยไปยังพ้ืนที่ต่ำงๆ  เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้   รวมทั้งกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนผู้ใช้เครือข่ำย

สังคมออนไลน์  (Social Media)  ไม่ว่ำจะเป็น Line เฟสบุ๊ก  อินสตำแกรม ทวิตเตอร์  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำม

พร้อมในกำรน ำเครือข่ำยสังคมออนไลน์มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมี

ส่วนร่วม  นับเป็นมิติใหม่ในกำรเปิดพ้ืนที่สำธำรณะทำงสังคมให้กว้ำงขึ้น  ท ำให้ฝ่ำยต่ำงๆ สำมำรถพบปะ พูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่ำงไร้ข้อจ ำกัดในด้ำนระยะทำงกำรเดินทำง  

ประกอบกับ สช.มีแผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรขององค์กำรมหำชนแบบก้ำวกระโดด (Exponential 

Growth) เพ่ือไปสู่ สช. 4.0  ซึ่งสอดรับกับกำรพัฒนำประเทศไทย 4.0  ซึ่งมี 3 ประเด็นยุทธศำสตร์  คือ  บุคลำกร

เชี่ยวชำญ   กระบวนกำรท ำงำนมุ่งเพ่ิมผลผลิต  และองค์กรทันสมัย  โดยมี 5 เป้ำประสงค์  คือ  บุคลำกร สช. 

เชี่ยวขำญ 4PW และมีสมรรถนะ 4.0     มีนวัตกรรม 4PW (ผลงำนรูปธรรมหลำกหลำย มำกมำย)  ภำคีเครือข่ำย

มีขีดควำมสำมำรถด้ำน 4PW (เครือข่ำยกว้ำงขวำง แข็งแรง   สมำร์ทออฟฟิศ และนวัตกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำร

เปลี่ยนแปลง   

กำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ น ำร่องกำรเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียต่อร่ำงระเบียบวำระที่จะเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติในปีนี้  ในลักษณะ “กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ”  

ร่วมกับเวทีรับฟังควำมคิดเห็นอีกช่องทำงหนึ่งนับเป็นประเด็นที่น่ำสนใจศึกษำ  เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว

ต้องอำศัยกำรบริหำรจัดกำร  กำรเตรียมกำร  กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์   เทคนิควิธีกำรและเทคโนโลยีที่ดี

และมีประสิทธิภำพ   ดังนั้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเวทีรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงระเบียบวำระที่จะน ำเข้ำ

สู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติในปีต่อไป   ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติเป็นเจ้ำภำพ  จึงควรมีกำรประเมิน

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  เพ่ือให้เป็นข้อมูลย้อนกลับน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้

บรรลุวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภำพ  คุณภำพ  คุ้มค่ำ  รวมถึงกำรน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประยุกต์ใช้ใน

กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วมอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของ พ.ร.บ.สุขภำพ

แห่งชำติด้วย   
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วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนและวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำง เอกสำรประกอบระเบียบวำระ1

กำรประชุมเพ่ือน ำเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  โดยใช้ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  

2) เพ่ือประเมินกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ควำมคุ้มค่ำในด้ำนต่ำงๆ    ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ช่วงก่อน  ระหว่ำง และหลังกำรจัดเวที    เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจใน

กำรวำงแผนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติในอนำคต  เพ่ือเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น

จำกทุกภำคส่วนผ่ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสังคมออนไลน์  

3) เพ่ือให้ได้ทำงเลือกที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำ

นโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วม 

 

กระบวนการประเมิน 

กำรเปิดเวทีรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเอกสำรระเบียบวำระสมัชชำสุขภำพทำงอำกำศ  ซึ่ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ  ด ำริให้จัดน ำร่องไปพร้อมกับกำรรับฟังควำมเห็นต่อร่ำงเอกสำรระเบียบ

วำระสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ร่ำงที่   1    เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ก่อนที่จะมีกำรเผยแพร่

ร่ำงระเบียบวำระที่สมบูรณ์สู่สำธำรณะนั้น มีวัตถุประสงค์  เพ่ือเปิดอีกช่องทำงหนึ่งให้ประชำชนตื่นตัวกับกำรแสดง

ควำมคิดเหน็ในกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง  โดยลดข้อจ ำกัดเรื่องสถำนที่

และระยะเวลำในกำรเดินทำง     ทั้งนี้มีกระบวนกำรประเมิน ดังนี้ 

1 แบ่งทีมประเมินเป็น 5  ฝ่ำยได้แก่   
1.1  ทีมประเมินกระบวนกำรภำพรวมและกำรประชำสัมพันธ์   
1.2 ทีมประเมินด้ำนเนื้อหำ 
1.3 ทีมประเมินด้ำนเทคนิค 
1.4  ทีมประเมินด้ำนประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำด้ำนงบประมำณ   
1.5  ทีมประเมินด้ำนบริหำรจัดกำร 

2. กำรประเมินในแต่ละด้ำนตำมขอบเขตกำรศึกษำ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
                                                           
1
 ร่างเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุ หมายถึง เอกสารท่ีร่างขึน้าส าหรับการใช้ในกระบวนการพฒันาเอกสารก่อนท่ีจะเป็นร่าง
เอกสารฉบบัสมบรูณ์ ท่ีใช้น าเข้าสูก่ารพิจารณาในท่ีประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๑  
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2.1 ตัวชี้วัดด้ำนบริบท ( Context ) ทีมประเมินเกี่ยวกับปรัชญำของกำรพัฒนำนโยบำย
สำธำรณะเพ่ือสุขภำพ  นโยบำยองค์กร  ควำมยำกง่ำยของเนื้อหำร่ำงระเบียบวำระที่เข้ำสู่
กำรพิจำรณำ   ควำมจ ำเป็น หรือควำมต้องกำรขณะนั้น และในอนำคตเกี่ยวกับกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  ควำมเข้ำใจร่วมกันของทุกฝ่ำย     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
ควำมเชี่ยวขำญของผู้ด ำเนินกำร   ลักษณะของคนเข้ำร่วมในเวทีหลักและกำรรับฟังควำม
คิดเห็นทำงอำกำศ  

2.2 ตัวชี้วัดด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ( Input )  ทีมประเมินพิจำรณำจำกปัจจัยเบื้องต้น  ได้แก่  ควำม
ชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงกำร    ควำมพร้อมของทรัพยำกร เช่น งบประมำณ คน 
วัสดุอุปกรณ์ เวลำ กฎระเบียบบุคลำกร   สภำพของอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่  สถำนที่     ควำม
เหมำะสมของขั้นตอนกำรท ำงำน สภำพปัญหำ สำเหตุของปัญหำ และกำรแก้ไข 

2.3  ตัวชี้วัดด้ำนกระบวนกำร( Process )   ทีมประเมินพิจำรณำได้จำกสิ่งต่ำง ๆ  ที่มีกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่ต้น (กำรเตรียมกำร) จนถึงจบเวที  กำรตรวจสอบแผน เช่น กิจกรรม เวลำ 
และทรัพยำกรของโครงกำร   กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และศักยภำพของบุคลำกรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง   รูปแบบและคุณภำพกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องใน
โครงกำร   ภำวะผู้น ำในโครงกำร ควำมเป็นทีม กำรบริหำรจัดกำรเชิงเทคนิค กำรสื่อสำร 
กำรเตรียมควำมพร้อมต่ำง ๆ  ปัญหำอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย        

2.4  ตัวชี้วัดด้ำนผลผลิต ( Product ) ทีมประเมินพิจำรณำผลหลังจำกกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดลง 
จ ำนวนผู้แสดงควำมคิดเห็น  คุณภำพของควำมคิดเห็นรูปแบบและวิธีกำรในกำรน ำควำม
คิดเห็นไปใช้   ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงกำร 

ทีมประเมินด ำเนินกำรเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์รับฟังควำมเห็นทำงอำกำศทั้งสิ้นเวที  4  ครั้ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้   

1) ก่อนกำรจัดเวที 

1.1  ศึกษำและรวบรวมข้อมูล เป้ำหมำย วัตถุประสงค์  กำรเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นทำง

อำกำศต่อกำรพัฒนำระเบียบวำระสมัชชำสุขภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

1.2 สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 5  คน   ได้แก่  ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ผู้รับจ้ำงกำร

ด ำเนินงำนรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  คณะท ำงำนพัฒนำข้อเสนอนโยบำยเฉพำะประเด็น  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ร่วมอภิปรำยให้ควำมเห็น  เป็นต้น   

1.3   จัดเตรียมข้อมูลค ำถำมส ำหรับสอบถำมผู้เข้ำร่วมเวทีรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ 

1.4   จัดเตรียมทีมวิจัยเพื่อแบ่งงำนในช่วงกำรจัดเวทีทั้ง 4  ครั้ง 
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2)  ระหว่ำงกำรจัดเวที   

2.1   เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์โดยแบ่งทีมวิจัยเข้ำร่วมทั้ง 4  ครั้ง   

2.2  จัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือประเมินผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศโดยส ำรวจจำก

ผู้เข้ำร่วมเวทีรับฟังควำมคิดเห็นในแต่ละเวท ีจ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 100  ชุด 

  3)  หลังจำกกำรจัดเวที 

3.1  น ำเสนอผลกำรประเมินกำรจัดเวทีในรอบที่ 1  ให้กับกลุ่มคนท ำงำนน ำไปพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรรับฟังควำมคิดทำงอำกำศในครั้งถัดไป 

3.2  สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 5   คน   ได้แก่  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้รับผิดชอบกำร

ประชำสัมพันธ์    ผู้รับจ้ำงกำรด ำเนินงำนจัดท ำสมัชชำสุขภำพทำงอำกำศ   คณะท ำงำนพัฒนำข้อเสนอนโยบำย

เฉพำะประเด็น  ผู้เชี่ยวชำญกำรใช้ Facebook ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ     เป็นต้น   

4)  ประมวลผลและวิเครำะห์กำรศึกษำ 
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แผนภำพที่ 1  กรอบควำมคิดในกำรประเมิน 

นิยามศัพท์ 

สมัชชาสุขภาพ  (Health Assembly)  หมำยถึง  กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ ที่เน้นกำรมี

ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ตำมยุทธศำสตร์สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ โดยมีกำรใช้ควำมรู้เป็นฐำนกำรท ำงำน และสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์ในสังคม มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมและเป็นระบบ เพ่ือให้ได้นโยบำยสำธำรณะเพ่ือ

สุขภำพที่ดี และมีกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยช่องทำงและวิธีกำรที่หลำกหลำย 
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นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  (Healthy Public Policy)   หมำยถึง  นโยบำยสำธำรณะที่แสดงควำมห่วงใย

อย่ำงชัดเจนในเรื่องสุขภำพ พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบทำงสุขภำพที่อำจเกิดขึ้นจำกนโยบำยนั้น 

ขณะเดียวกันก็เป็นนโยบำยที่มุ่งสร้ำงเสริมสิ่งแวดล้อมทั้งทำงสังคมและกำยภำพที่เอ้ือต่อกำรมีชีวิตที่มีสุขภำพดี 

และมุ่งให้ประชำชนมีทำงเลือกและสำมำรถเข้ำถึงทำงเลือกที่ก่อให้เกิดสุขภำพดีได้ 

กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process) หมำยถึง  กระบวนกำรที่บุคคล กลุ่มคน เครือข่ำย และ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในสังคม ร่วมกันทบทวน ก ำหนดนโยบำย และร่วมผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้สังคม

โดยรวมได้รับประโยชน์มำกที่สุด และน ำไปสู่สังคมสุขภำวะที่ก ำหนดร่วมกัน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder)   หมำยถึง   บุคคล  กลุ่มบุคคล  หน่วยงำน  สถำบัน  องค์กร หรือชุมชนที่

ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จำกกิจกรรม  แผนงำน   กำรกระท ำหรือกำรก ำหนดนโยบำย

สำธำรณะ  

การรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ    หมำยถึง   กำรเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่ำนช่อง

ทำงกำรสื่อสำรที่ใช้เทคโนโลยีมำช่วยสนับสนุน ท ำให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องมำอยู่ในสถำนที่จัดประชุมเท่ำนั้น  เป็นกำรสร้ำงช่องทำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนโยบำย

สำธำรณะเพ่ือสุขภำพให้กว้ำงขวำงขึ้น  
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บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฏ ี 
 

 กำรประเมินกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนำระเบียบวำระสู่
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  ผู้ประเมินได้น ำแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้  

1. แนวคิดเก่ียวกับสมัชชำสุขภำพ 
2. แนวคิดเก่ียวกับสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ 

3. แผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรของ สช. 

4. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

5. แนวคิดกำรประเมินแบบ CIPP Model  

6. บริบทเทคโนโลยี 
7. เทคโนโลยีกับกำรประชุมแสดงควำมคิดเห็น 

 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพ  

      จำกกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ  และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง    มีดังนี้   

   1.1 ความหมายของสมัชชาสุขภาพ 

       ค ำว่ำ “สมัชชำ” ในควำมรับรู้และคุ้นชินของสังคมไทยแต่เดิมนั้น มีควำมหมำยในมิติของกำร
เคลื่อนไหวเรียกร้องทำงกำรเมืองมำกกว่ำทำงอ่ืน เช่น สมัชชำคนจน สมัชชำเกษตรกรรำยย่อย ฯลฯ ต่อมำในปี 
พ.ศ.2543 มีขบวนกำรเคลื่อนไหวเพ่ือกำรปฏิรูประบบสุขภำพแห่งชำติเกิดขึ้น ภำรกิจส ำคัญคือกำรจัดท ำร่ำง
พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ เพื่อเป็นกฎหมำยแม่บทด้ำนสุขภำพ และได้มีกำรออกแบบเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่ำ 
“สมัชชำสุขภำพ” เพ่ือเป็นกลไกและกระบวนกำรให้ประชำชนทุกภำคส่วนได้เข้ำมำร่วมเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำกฎหมำยฉบับนี้อย่ำงกว้ำงขวำงที่สุด โดยมีกำรจัดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเป็นประจ ำทุกปี และมีกำรจัด
สมัชชำสุขภำพในระดับพ้ืนที่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย (เรียบเรียงใหม่)  



16 | P a g e  
 

       ต่อมำ เมื่อมีพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550 ได้บัญญัติควำมหมำยของ “สมัชชำสุขภำพ” 
ว่ำหมำยถึง “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้
อย่างสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน  โดยจัด
ให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”  โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญคือกำรเปิดพ้ืนที่ทำงสังคมให้
กว้ำงขวำงและหลำกหลำยขึ้น เพ่ือให้ฝ่ำยต่ำง ๆ ในสังคมได้มีโอกำสพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
และท ำงำนเพ่ือสำธำรณะร่วมกัน ช่วยกันค้นหำทำงออกหรือกำรมีข้อเสนอในกำรปฏิบัติต่อฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่มุ่งผลักดันให้เกิดกำรปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดสุขภำวะรวมทั้งกำรพัฒนำแนวคิดและนวัตกรรมต่ำง 
ๆ ด้วย ซึ่งเป็นกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีกำรใช้ทั้งควำมรู้และควำมรัก ควำมเข้ำใจกันและกัน โดยมี
ควำมต้องกำรให้คนมีสุขภำพที่ดี มีควำมสุข และสังคมมีสุขภำวะ2 

     “สมัชชำสุขภำพ” มิได้มีควำมหมำยอย่ำงตำยตัวตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น เมื่อเครื่องมือนี้ถูก
น ำไปใช้ในฐำนะปฏิบัติกำรทำงสังคมในพ้ืนที่ได้ท ำให้สมัชชำสุขภำพมีควำมหมำยที่ไปไกลกว่ำนั้น  กำรสร้ำง
ควำมหมำยของ “สมัชชำสุขภำพ” ในภำคปฏิบัติกำรได้เกิดขึ้นด้วยมุมมองที่หลำกหลำย ผ่ำนค ำอธิบำยของแกนน ำ
สมัชชำสุขภำพในพ้ืนที่ต่ำง ๆ   สะท้อนบทบำท อัตลักษณ์และคุณค่ำของสมัชชำสุขภำพได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
ช่วยลดควำมแข็งทื่อของควำมหมำยที่เป็นทำงกำรได้อย่ำงน่ำสนใจ ที่ส ำคัญ ๆ คือ3  

     สมัชชำสุขภำพในฐำนะพ้ืนที่สำธำรณะ  เช่น “ สมัชชำสุขภำพเป็น ...ทำงผ่ำน สะพำน น้ ำมันหล่อลื่น 
รำวตำกผ้ำ กลไก สื่อ พี่เลี้ยง น้ ำเลี้ยง”  หรือ “ สมัชชำสุขภำพเป็นพื้นที่สำธำรณะรูปแบบใหม่ที่เปิดให้ทุกภำคส่วน
เข้ำมำร่วมกันท ำงำนเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต...” (ธีรยุทธ์ สุคนธวิท)4 

     สมัชชำสุขภำพในฐำนะกระบวนกำรเรียนรู้ เช่น “ สิ่งที่ได้จำกกระบวนสมัชชำสุขภำพ คือ เป็น
กระบวนกำรเรียนรู้ตัวเองของพลเมืองอิสระ รู้ถึงควำมสุขในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และไม่เพียง
ต้องกำรแค่ผลผลิตของกำรถกเถียงเรื่องควำมคิด ข้อมูล แต่เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่สร้ำงพลเมืองอิสระ มีศักดิ์ศรี 
สำมำรถคิดเรื่องดีดีได้ และเป็นเสียงที่รัฐพึงให้คุณค่ำและรับฟัง” (แกนน ำสมัชชำสุขภำพจังหวัดตรัง)5 

     หรือ “สมัชชำสุขภำพ เป็นกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลลัพธ์กำรปฏิบัติที่ดีทำงสุขภำพ เป็น
ควำมรู้ที่ไม่ได้มำจำกทฤษฎีหรือหลักกำรเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นควำมรู้ที่ทุกภำคีเครือข่ำยปฏิบัติจริงในครอบครัว 
ชุมชน มิได้จ ำกัดเพียงกำรกินดีอยู่ดี และมีควำมสุขเท่ำนั้น แต่ยังเชื่อมถึงปัจจัยต่ำง ๆ ที่สัมผัสกำรด ำเนินชีวิต กำร

                                                           
2 อ ำพล  จินดำวัฒนะ.(2554) เหลียวหลังแลหน้ำสูส่มัชชำสุขภำพ ทศวรรษท่ี 2 , บียอนด์ พับลิชช่ิง กรุงเทพฯ หน้ำ 69 
3 อ้ำงอิงใน กฤตยำ อำชวนิจกุล.(2551) บทส ำรวจวำทกรรมเรื่องสุภำวะและกำรเมืองเรื่องสมัชชำสุขภำพ,โรงพิมพ์ พีเอ็นพีกรุ๊ป จ ำ
กัด,กรุงเทพฯ หน้ำ 35-43  
4 อ้ำงใน อ ำพล  จินดำวัฒนะ.(2554) 
5 อ้ำงอิงใน กฤตยำ อำชวนิจกุล.(2551) 
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ท ำมำหำกิน ศำสตร์สำขำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง...” (ศ.สุมน อมรวิวัฒน์)6  หรือ “สมัชชำสุขภำพเป็นเวทีกลำงในกำรที่
จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และผลักดันที่จะท ำงำนร่วมกัน เรียกว่ำเป็นหนึ่งในกระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคมของภำค
ประชำชน”  

      สมัชชำสุขภำพในฐำนะกลไกขับเคลื่อนนโยบำย เช่น “กระบวนกำรสมัชชำสุขภำพ คือกระบวนกำรที่
พยำยำมท ำให้เรื่องดีๆ สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่ำง ๆ พัฒนำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบำย เสนอต่อองค์กร หน่วยงำน 
ภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ช่วยกันขับเคลื่อนไปในทิศทำงนั้น ๆ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ สมัชชำสุขภำพ 
เป็นกระบวนกำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำย และผลักดันข้อเสนอสู่กำรปฏิบัติในหลำย ๆ ช่องทำง” ( ผศ.ดร.พงค์
เทพ สุธีระวุฒิ)7 หรือ  “สมัชชำสุขภำพ เป็นเครื่องมือที่ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น ำไปสู่กำรหำ
ทำงออกของปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วในพ้ืนที่ ถึงแม้กำรแก้ปัญหำจะยังไม่ได้รับกำรแก้ไขในทุก
จุด แต่เป็นกำรเริ่มต้นที่ดีในกำรผลักดันให้เป็นนโยบำยสำธำรณะต่อไป...”(วิไลวรรณ  จันทร์พ่วง)8 

   
     และในปี 2557 เครือข่ำยสมัชชำสุขภำพได้ร่วมกันให้นิยำมเชิงปฏิบัติกำรไว้ว่ำ สมัชชำสุขภำพ” 

หมำยถึง “กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ ที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ตำมยุทธศำสตร์
สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ โดยมีกำรใช้ควำมรู้เป็นฐำนกำรท ำงำน และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคม มี กำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมและเป็นระบบ เพ่ือให้ได้นโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพที่ดี และมีกำรขับเคลื่อนไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยช่องทำงและวิธีกำรที่หลำกหลำย  ” (PHA guideline) โดยที่สมัชชำสุขภำพ มี
ลักษณะเป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่อง มีหลักกำร แนวทำง ขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นระบบ ไม่ใช่กำรจัดเวที หรือกำร
ประชุมทั่วๆ ไป   

     กำรเกิดขึ้นและกำรพัฒนำสมัชชำสุขภำพที่ผ่ำนมำ เป็นปฏิบัติกำรทำงสังคมขนำดใหญ่ ที่ใช้เรื่อง
สุขภำพหรือสุขภำวะเป็นเป้ำหมำยร่วม ภำครัฐท ำหน้ำที่สนับสนุนทรัพยำกรและกำรจัดกำรเพ่ือให้ทุกฝ่ำยในสังคม
เข้ำมำร่วมท ำงำนด้วยกัน ถักเชื่อมทุกภำคส่วนในสังคมทั้งแนวตั้งและแนวนอนเข้ำหำกัน สมัชชำสุขภำพจึงมิใช่
เครื่องมือท ำงำนของภำครัฐโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือของทุกภำคส่วนในสังคมที่สำมำรถใช้ร่วมกัน9 
 

    1.2 ประเภทของสมัชชาสุขภาพ ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน พรบ.สุขภำพแห่งชำติ มี 3 ประเภท คือ  
    

                                                           
6 อ้ำงใน อ ำพล  จินดำวัฒนะ.(2554) 
7 อ้ำงใน อ ำพล  จินดำวัฒนะ.(2554) 
8 อ้ำงใน อ ำพล  จินดำวัฒนะ.(2554) 
9 อ ำพล  จินดำวัฒนะ.(2554) เหลียวหลังแลหน้ำสูส่มัชชำสุขภำพ ทศวรรษท่ี 2 , บียอนด์ พับลิชช่ิง กรุงเทพฯ หน้ำ 71 
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      1.2.1 สมัชชำสุขภำพเฉพำะพ้ืนที่ (Area- specific Health Assembly : AHA)  หมำยถึง สมัชชำ

สุขภำพที่ใช้อำณำบริเวณในเชิงภูมิศำสตร์ ภูมินิเวศ ภูมิวัฒนธรรม หรือชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ เป็นขอบเขตในกำร

ด ำเนินงำน  เช่น สมัชชำสุขภำพต ำบล สมัชชำสุขภำพอ ำเภอ สมัชชำสุขภำพจังหวัด สมัชชำสุขภำพกลุ่มจังหวัด 

สมัชชำสุขภำพระดับภำค เป็นต้น  

      1.2.2 สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น (Issue-specific Health Assembly : IHA)  หมำยถึง สมัชชำ
สุขภำพที่ใช้ประเด็นสำธำรณะเป็นขอบเขตในกำรด ำเนินงำน ซึ่งอำจมีขอบเขตข้ำมพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ได้  (PHA 
guideline)ตัวอย่ำงเช่น สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น ว่ำด้วยกำรจัดกำรลุ่มน้ ำ สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น ว่ำ
ด้วยสุขภำพเด็กและเยำวชน สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น ว่ำด้วยกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ 
สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น ว่ำด้วยกำรแก้ปัญหำน้ ำหนักเกินและโรคอ้วน เป็นต้น 

      1.2.3 สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ” (National Health Assembly: NHA) หมำยถึง สมัชชำสุขภำพที่มี
ประเด็นสำธำรณะระดับชำติ โดยเปิดโอกำสให้กลุ่มเครือข่ำยจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งหน่วยงำนรัฐ เอกชน และภำค
ประชำชนทั่วไปได้เข้ำมำร่วมกันก ำหนดประเด็นนโยบำย และร่วมกันพัฒนำเป็นนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ
ระดับประเทศ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ตลอดจนติดตำมประเมินผลนโยบำยนั้น ๆ ด้วย  พ.ร.บ.
สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550 ก ำหนดให้มีกำรจัดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติเป็นประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง10  

     นอกจำกนี้ ยังมี“สมัชชำสุขภำพจังหวัด” (Provincial Health Assembly : PHA) ซึ่งจัดอยู่ในประเภท

สมัชชำสุขภำพเฉพำะพ้ืนที่ หมำยถึง กระบวนกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ ที่ใช้พ้ืนที่

จังหวัดเป็นขอบเขตด ำเนินกำร เปิดให้กลุ่มเครือข่ำยทุกภำคส่วนในจังหวัด ทั้ งภำคประชำสังคม/เอกชน ภำค

วิชำกำร/วิชำชีพ แลภำครำชกำร/กำรเมือง ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง (PHA guideline) 

        เมื่อพิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ของสมัชชำสุขภำพ ตำมที่ นพ.อ ำพล จินดำวัฒนะ อดีตเลขำธิกำร 
คสช. ได้กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของสมัชชำสุขภำพไว้ว่ำ คือ กำรเปิดพ้ืนที่ทำงสังคมให้กว้ำงขวำงและหลำกหลำยขึ้น 
เพ่ือให้ฝ่ำยต่ำง ๆ ในสังคมได้มีโอกำสพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และท ำงำนเพ่ือสำธำรณะ
ร่วมกัน ช่วยกันค้นหำทำงออกหรือกำรมีข้อเสนอในกำรปฏิบัติต่อฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบำยที่มุ่งผลักดัน
ให้เกิดกำรปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดสุขภำวะองค์รวม ทั้งกำรพัฒนำแนวคิดและนวัตกรรมต่ำง ๆ ด้วย ซึ่งเป็น
กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีกำรใช้ทั้งควำมรู้และควำมรัก ควำมเข้ำใจกันและกัน โดยมีควำมต้องกำรให้

                                                           
10 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ, ศัพท์ใช้บ่อยในแวดวงปฏิรูปสุขภำพ, 2560 
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คนมีสุขภำพที่ดี มีควำมสุข และสังคมมีสุขภำวะ11 จะเห็นได้ว่ำเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับควำมหมำยตำม 
พรบ.สุขภำพ ครอบคลุมทั้งวัตถุประสงค์เชิงแนวคิด วิธีกำร ผลลัพธ์ที่ต้องกำร และเป้ำหมำยสุดท้ำยของสังคม 

 
 1.3 หลักการส าคัญของสมัชชาสุขภาพ12 
      1) สมัชชำสุขภำพเป็นกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในสังคม ในกำรร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ต่ำง ๆ ร่วมกันถกแถลงปรึกษำหำรือ เพื่อ
ก ำหนดทิศทำงแนวนโยบำย ร่วมด ำเนินกำร ร่วมติดตำม ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วมพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จนทุกฝ่ำยใน
สังคมรู้สึกว่ำเป็นเจ้ำของนโยบำยสำธำรณะนั้นร่วมกัน  

       2) สมัชชำสุขภำพเป็นกระบวนกำรประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
       3) สมัชชำสุขภำพเป็นกระบวนกำรท ำงำนด้วยยุทธศำสตร์สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ ซึ่งใช้ในกำรขับเคลื่อน

เพ่ือแก้ปัญหำที่ยำกและซับซ้อน โดยพึ่งพำพลัง 3 ส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือพลังปัญญำ พลังทำงสังคม และพลังแห่งอ ำนำจ
รัฐหรืออ ำนำจทำงกำรเมือง  

     ทั้งนี้ โดยมีหลักกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ คือ  
1) หลักกำรมีส่วนร่วม คือกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องในสังคม ในระดับที่

เหมำะสม (ในมิติเนื้อหำ กระบวนกำร และกำรจัดกำร ตำมยุทธศำสตร์สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 
2) หลักยืดหยุ่น เปิดกว้ำงและหลำกหลำย ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำรต่ำง ๆ ที่ยืดหยุ่น

ได้ตำมควำมเหมำะสม  และเปิดกว้ำงให้กับทุกภำคส่วนได้เข้ำถึงสมัชชำสุขภำพ 
3) หลักกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันอย่ำงบูรณำกำร คือให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้สมัชชำสุขภำพเป็นเครื่องมือ

ในกำรสร้ำง “กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน” ของคนในสังคม โดยกำรร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ และเรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติจริง จนทุกฝ่ำยร่วมเป็นเจ้ำของ หรือเป็นเจ้ำภำพร่วมกันแบบพหุภำคี  

4) หลักด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนบนฐำนข้อมูล องค์ควำมรู้ และภูมิปัญญำ 
ผ่ำนกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะที่มีควำมชัดเจน เป็นไปได้ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์หรือสภำพ
ปัญหำของแต่ละพ้ืนที่ แต่ละประเด็น อย่ำงเป็นพลวัต 

 
 1.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสมัชชาสุขภาพ 

 

                                                           
11 อ ำพล  จินดำวัฒนะ.เหลียวหลังแลหน้าสูส่มัชชาสุขภาพ ทศวรรษท่ี 2 , บียอนด์ พับลิชช่ิง กรุงเทพฯ ,2554  
12 ศุภวัลย์ พลำยน้อย.กำรประเมินสมัชชำสุขภำพ เคร่ืองมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ.บริษัท พี เอ ลิฟวิ่ง จ ำกัด,กรกฎำคม 
,2554 
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       สช.ได้สรุปองค์ประกอบส ำคัญที่เป็น “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมัชชำสุขภำพ” 6 ประกำร หรือ 
“เพชรหกเหลี่ยม” ( ดังแผนภำพที่ … )  

 
 

                  
                 
                                     แผนภำพที่  2    คุณลักษณะส ำคัญของสมัชชำสุขภำพ 

 
1.5 คุณค่าของสมัชชาสุขภาพ  

        จำกกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องพบมุมมองของผู้บริหำรและนักวิชำกำรที่กล่ำวถึงคุณค่ำของ
สมัชชำสุขภำพไว้หลำกหลำยและไปในทำงท่ีสอดคล้องกัน ดังนี้  

 
    นพ.ดร.โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์13 นักวิชำกำรผู้เฝ้ำดูสมัชชำสุขภำพมำอย่ำงใกล้ชิด ได้ถอด

บทเรียนและเขียนถึงคุณค่ำของสมัชชำสุขภำพไว่ว่ำ “กำรเกิดขึ้นของสมัชชำสุขภำพ ได้ท ำหน้ำที่ (1) เป็นเวที
ที่เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ได้มำอภิปรำยถกแถลงถึงปัญหำสังคมเพ่ือกำรก ำหนดนโยบำยสุขภำพ  (2) เป็น
เวทีเพ่ือกำรเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ร่วมกันของภำคส่วนต่ำง ๆ ผ่ำนประเด็นทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองที่
เชื่อมโยงกับสุขภำพ และ (3) เป็นกำรเปิดพ้ืนที่เพ่ือกำรมีส่วนร่วมโดยตรงของภำคประชำชนในกำรก ำหนด
นโยบำยสำธำรณะ(Participatory Public Policy Process) อันเป็นรูปธรรมส ำคัญของควำมพยำยำมที่จะก้ำว

                                                           
13 โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์. (2548) อ้ำงใน สมัชชาสุขภาพ ปรัชญาแนวคิดและจิตวิญญาณ.บริษัทสำมดีพริ้นติ้งอีควิปเม้นท์ จ ำกัด,2555 
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พ้นกระบวนทัศน์ทำงกำรแพทย์ที่คับแคบ และก้ำวช้ำมข้อจ ำกัดของประชำธิปไตยแบบตัวแทน 
(Representative democracy) ที่พลเมืองมีสิทธิมีเสียงเฉพำะในเวลำที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่ำนั้น...หรือ
อำจกล่ำวได้ว่ำสมัชชำสุขภำพ (4)เป็นเครื่องมือส ำคัญในฐำนะ Deliberative forum ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะของภำคพลเมือง ทั้งยัง (5) เป็นกลไกในกำรระดมควำมร่วมมือเพ่ือสร้ำง
สังคมแห่งสุขภำวะ (6) เป็นพื้นที่ในกำรก่อบทบำทของภำคประชำสังคมที่ช่วยสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงอ ำนำจ
รัฐ ทุน และอ ำนำจทำงสังคม  

   นพ.อ ำพล จินดำวัฒนะ14 กล่ำวถึงสมัชชำสุขภำพว่ำท ำหน้ำที่  2 มิติ คือ (1) มิติเป็น
กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะที่เน้นกำรมีส่วนร่วม ด้วยกำรจัดกำรที่เป็นระบบ ใช้ข้อมูลควำมรู้เป็น
ฐำน ให้ควำมส ำคัญในคุณค่ำของทุกฝ่ำยในสังคมโดยเฉพำะภำคประชำชน ซึ่งช่วยปิดจุดอ่อนหรือลดข้อจ ำกัด
ของกลไกนโยบำยที่เป็นทำงกำร(official policy process) ที่เคยผูกขำดบทบำทหน้ำที่ในด้ำนกำรพัฒนำ
นโยบำยสำธำรณะไว้เฉพำะองค์กรที่เป็นทำงกำร เช่น หน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ เท่ำนั้น และ (2) มิติกำร
เคลื่อนไหวทำงสังคม ดังที่ อำจำรย์อุทัย ดุลยเกษม15 กล่ำวว่ำสมัชชำสุขภำพเป็นขบวนกำรทำงสังคม หรือ 
กำรเคลื่อนไหวทำงสังคม (social movement ) ทั้ง 2 มิตินี้เป็นของคู่กัน แยกออกจำกกันเด็ดขำดไม่ได้ 
เหมือนหยินกบัหยำง เหมือนแขนขวำกับแขนซ้ำย ซึ่งที่ผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำ สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ จะเน้นกำร
พัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพมำกกว่ำกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม ในขณะที่สมัชชำสุขภำพเฉพำะพ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่เน้นที่กำรเคลื่อนไหวทำงสังคมน ำหน้ำกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ ซึ่งไม่มีอะไรผิดหรือถูก หรืออะไร
ดีกว่ำอะไร ต้องแล้วแต่สถำนกำรณ์และวัตถุประสงค์ของกำรท ำงำนนั้น ๆ บำงกรณีอำจเน้นทั้งสองมิติไปพร้อม 
ๆ กัน  

    นอกจำกนี้ยังได้สรุปคุณค่ำของสมัชชำสุขภำพที่ส ำคัญ ๆ ไว้ 4 ประกำร คือ (1) ท ำหน้ำที่เป็น
กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วม (2) เป็นกระบวนกำรพัฒนำประชำธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (3) เป็นกระบวนกำรที่มีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมพลังของภำคสังคมให้มีโอกำสเข้ำมำร่วม
ท ำงำนสำธำรณะ หรือ social empowerment ท ำให้ผู้คนจำกทุกภำคส่วนเข้ำมำท ำงำนด้วยกัน สังคมก็จะมี
ควำมเข้มแข็งขึ้น มีควำมสำมำรถมำกขึ้น รู้เท่ำทันมำกขึ้น ท ำงำนที่ยำกได้มำกขึ้น และ (4) เป็นกระบวนกำร
เรียนรู้ร่วมกันด้วยกำรปฏิบัติจริงของคนในสังคม(Interactive learning trough action) ไม่มีสูตรส ำเร็จ ไม่มี
ใครรู้มำกกว่ำใคร แต่คือกำรพัฒนำด้วยกัน เรียนรู้ไปด้วยกันอีกยำวไกล 

     นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขำธิกำร คสช.คนปัจจุบัน16  กล่ำวถึงควำมส ำคัญและคุณค่ำของสมัชชำ
สุขภำพว่ำ คือ เครื่องมือลดควำมขัดแย้ง สร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมค ำกล่ำวของเลขำธิกำร คสช.คน

                                                           
14 อ ำพล  จินดำวัฒนะ.เหลียวหลังแลหน้าสู่สมัชชาสุขภาพ ทศวรรษท่ี 2 , บียอนด์ พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ ,2554 หน้ำ 69 
15 อ้ำงใน อ ำพล  จินดำวัฒนะ.(2554) อ้างแล้ว  
16 พลเดช ปิ่นประทีป.สมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือลดความขัดแย้ง สร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน,บทควำมในเว็บไซต์ www.ldi.or.th 
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ปัจจุบัน17 ที่เขียนถึงสมัชชำสุขภำพ ว่ำช่วยป้องกันว่ำและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในกระบวนกำรพัฒนำได้ 
และช่วยท ำให้สิ่งที่เรียกว่ำประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ สำมำรถจับต้องได้และเป็น
ประชำธิปไตยชุมชนที่กินได้จริงๆ...และอีกด้ำนหนึ่งเป็นกำรยืนยันว่ำกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพ(4PW) เป็น
แนวทำงสำยกลำงและเป็นทำงสำยหลักท่ีเครือข่ำยภำคีทำงสังคมส่วนใหญ่ของประเทศจะใช้ในกำรท ำงำนแบบ
สำนพลัง เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวของทุกฝ่ำยร่วมกันไป บนเส้นทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

 
   1.6 สมัชชาสุขภาพ กับ กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

 
  นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ในทัศนะเดิมที่มองภำครัฐเป็นศูนย์กลำง มักให้ควำมหมำยนโยบำย

สำธำรณะว่ำหมำยถึง ค ำประกำศนโยบำยของรัฐที่เป็นทำงกำร แต่ในทัศนะใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญกับประชำชนและ
สังคมมำกขึ้น ได้ให้ควำมหมำยนโยบำยสำธำรณะ ว่ำหมำยถึง “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่า หรือ
เชื่อว่าควรด าเนินการไปในทิศทางนั้น ” ซึ่งอำจเกิดขึ้นจำกกำรริเริ่มของภำครัฐ/รำชกำร หน่วยงำนท้องถิ่น 
ภำคเอกชน หรือภำคประชำชนก็ได้  ทั้งท่ีเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงเป็นทำงกำร หรือไม่เป็นทำงกำร อำจจะ
มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยนั้นแล้วหรือไม่ก็ตำม หำกมีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน หรือสำธำรณะก็ถือเป็น
นโยบำยสำธำรณะ  18 

 กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process) หมำยถึง “กระบวนการที่บุคคล กลุ่มคน 
เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคม ร่วมกันทบทวน ก าหนดนโยบาย และร่วมผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์มากที่สุด และน าไปสู่สังคมสุขภาวะที่ก าหนดร่วมกัน” 19 กระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะ โดยทั่วไปประกอบด้วย 5 ขั้นตอน20’21  คือ   

(1) กำรก ำหนดวำระหรือประเด็นนโยบำย (Agenda Setting) 

(2) กำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำย (Policy Formulation) 

(3) กำรตัดสินใจเชิงนโยบำย (Decision Making) 

                                                           
17 พลเดช ปิ่นประทีป.สมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือลดความขัดแย้ง สร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน,บทควำมในเว็บไซต์ www.ldi.or.th 
18 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ, ศัพท์ใช้บ่อยในแวดวงปฏิรูปสุขภาพ, 2560 
19 วิลำวัณย์ เสนำรัตน์ และคณะ(บรรณำธิกำร). จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพอย่างไร: แนวทาง(Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ.กรุงเทพฯ ,2553 
20 วิพุธ พูลเจริญ และคณะ.กระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะของสมัชชาสุขภาพ.ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ(สสส.) 
,2548  
21 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ, ศัพท์ใช้บ่อยในแวดวงปฏิรูปสุขภำพ, 2560 
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(4) กำรด ำเนินตำมนโยบำย(Policy Implementation)  

(5) กำรประเมินผลนโยบำย (Policy Evaluation)  

     ตำมควำมหมำยข้ำงต้น สมัชชำสุขภำพคือกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ จึงมีกระบวนกำรขั้นตอนใน
ลักษณะเดียวกับกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ แต่อำจมีชื่อเรียกขั้นตอนแตกต่ำงไปบ้ำง คือ22  

   (1) กำรก ำหนดประเด็นนโยบำย  
   (2) กำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำย  
   (3) กำรหำฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบำย 

(4) กำรขับเคลื่อนมติสู่กำรปฏิบัติ 
(5) กำรติดตำมและประเมินผล 
 

       ปัจจุบัน สช.ได้จัดท ำแผนงำนหลักของ สช.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 และได้มีกำรปรับเปลี่ยน
นโยบำย ใช้ค ำเรียกภำรกิจกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะของ สช. ว่ำ “4P-W” ว่ำหมำยถึง กระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะแบบมีส่วนร่วมบนฐำนทำงปัญญำ (Participatory Public Policy Process based on Wisdom” ซึ่งมี
กระบวนกำรขั้นตอนส ำคัญ 6 ขั้นตอน คือ  

(1) กำรก ำหนดประเด็น 
(2) กระบวนกำรพัฒนำข้อเสนอ 
(3) กำรตัดสินใจนโยบำย 
(4) ด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
(5) ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
(6) ทบทวนเพื่อปรับปรุงหรือสิ้นสุดกำรด ำเนินงำน 

  ทั้งนี้ โดยใช้เครื่องมือตำม พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติฯ 4 เครื่องมือ ประกอบด้วย (1)ธรรมนูญว่ำด้วยระบบ
สุขภำพแห่งชำติ (2) สมัชชำสุขภำพ (3) กำรประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ หรือ เอชไอเอ (4) สิทธิและหน้ำที่ด้ำน
สุขภำพ 

   
2. แนวคิดเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

      พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550 มำตรำ 40-44 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำ(คสช.)
จัดให้มีสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีคณะกรรมกำรจัดสุขภำพแห่งชำติรับผิดขอบในกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ คสช.ก ำหนด   
                                                           
22 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสมัชชำสุขภำพเฉพำะพื้นท่ีและสมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น(2555-2557) 
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       จำกกำรศึกษำระบบ กลไก และกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 พบว่ำมี
องค์ประกอบในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 
1) กลไกการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

(1) คณะกรรมกำรจัดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ(คจสช.) ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นกลไกพหุภำคีที่มี
องค์ประกอบครบทั้ง 3 ภำคส่วน ตำมยุทธศำสตร์สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ  

(2) คณะอนุกรรมกำรวิชำกำร  และคณะท ำงำนวิชำกำรเฉพำะประเด็น 
(3) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำศักยภำพและจัดกลุ่มเครือข่ำย 
(4) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
(5) คณะอนุกรรมกำรสื่อสำรทำงสังคม 
(6) คณะอนุกรรมกำรประเมินผล  

2) การจัดกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีขั้นตอนส าคัญ คือ  
(1) กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เห็นภำพรวมของกลุ่มคน องค์กร เครือข่ำยภำคีที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งมิติเชิงพ้ืนที่ มิติเชิงองค์กร หน่วยงำน และเครือข่ำย 
(2) จัดเป็นกลุ่มเครือข่ำย เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันในรูปแบบเครือข่ำย  โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่ม

เครือข่ำย .นบำนะสมำชิกสมัชชำสุขภำพ (member) ดังนี้  
(3) ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของกลุ่มเครือข่ำย ไว้ดังนี้ 

-มีส่วนร่วมในกำรเสนอประเด็นนโยบำยที่จะพัฒนำเป็นระเบียบวำระของสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ 
-ร่วมพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยในเรื่องที่เก่ียวข้องกับภำรกิจของกลุ่มเครือข่ำย 
-ร่วมในกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อเสนอเชิงนโยบำยที่ก ำหนดเป็นระเบียบวำระ
ของสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  
-คัดเลืกตัวแทนกลุ่มเครือข่ำยของตนเพ่ือเข้ำร่วมประชุมใหญ่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  
-ร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ 
-ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
-อ่ืน ๆ เช่น ร่วมในกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะผ่ำนสมัชชำสุขภำพประเภทอ่ืน ๆ เช่น 
สมัชชำสุขภำพเฉพำะพ้ืนที่ สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น หรือ ธรรมนูญสุขภำพฯ  

3) การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
(1) กำรก ำหนดประเด็นและกำรพัฒนำประเด็นเชิงนโยบำย  โดยมีกำรเปิดให้ทุกภำคส่วนในสังคมได้

มีส่วนร่วมในกำรเสนอประเด็นที่จะพัฒนำเป็นนโยบำยสำธำรณะด้วย 
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-ที่มำของประเด็นพิจำรณำ คจสช.จะเป็นผู้พิจำรณำประเด็นเชิงนโยบำยที่จะประกำศเป็น
ระเบียบวำระของสมัชชำสุขภำพแห่งชำติแต่ละปี โดยพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ปัญหำของพ้ืนที่/
ประเด็น ควำมรุนแรงและผลกระทบ กระแสควำมสนใจของสำธำรณะ และควำมเป็นไปได้ใน
กำรผลักดันนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ   

(2) กำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำย   
หลักกำรส ำคัญคือ กำรใช้ข้อมูลทำงวิชำกำรเป็นพ้ืนฐำนในกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย เพ่ือให้
ข้อเสนอเชิงนโยบำยมีควำมเป็นเหตุเป็นผล และมีควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำวิชำกำรรองรับแต่ละประเด็น 

(3) กำรแสวงหำฉันทมติร่วมกันต่อข้อเสนอเชิงนโยบำย 
เป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นในวันประชุมใหญ่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ เพ่ือหำฉันทมติต่อข้อเสนอ
เชิงนโยบำยในประเด็นที่เป็นระเบียบวำระกำรประชุม  

(4) กำรขับเคลื่อนข้อเสนอสู่กำรปฏิบัติ  ด ำเนินกำรได้ในหลำยรูปแบบและหลำยช่องทำง คือ 
-กำรผลักดันข้อเสนอให้เป็นนโยบำยสำธำรณะของภำครัฐ ผ่ำนช่องทำงคณะรัฐมนตรี หรือผ่ำน 
คสช.ซึ่งมีองค์ประกอบจำกสำมภำคส่วน  
-กำรขับเคลื่อนข้อเสนอไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนนโยบำยสำธำรณะในพ้ืนที่ เช่น นโยบำยจังหวัด 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น 
-กำรขับเคลื่อนข้อเสนอไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ผ่ำนสมัชชำสุขภำพจังหวัด สมัชชำสุขภำพเฉพำะ
พ้ืนที่ หรือสมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น รวมถึงเครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น ธรรมนูญสุขภำพพ้ืนที่  
- อ่ืน ๆ เช่น กำรขับเคลื่อนข้อเสนอไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนโครงกำรหรือกิจกรรมของเครือข่ำยภำคีที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องรอนโยบำยจำกภำครัฐ  

(5) กำรติดตำมและประเมินผลนโยบำย  ทั้งโดยส่วนกลำงและภูมิภำค เช่น 
-กำรก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติในกำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้ง
ต่อ ๆ ไป เช่น ทุก 2 ปี  
-กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติในเวทีสมัชชำสุขภำพจังหวัด สมัชชำสุขภำพ
เฉพำะพ้ืนที่ หรือสมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น  
-กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเขตสุขภำพเพ่ือประชำชน (กขป.)  

 
ดังรำยละเอียด ใน (ร่ำง) แนวทำงกำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยในสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2561 ต่อไปนี้  
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   แผนภำพที่ 3   (ร่ำง) แนวทำงกำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยในสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 

 
3.    แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สช.23 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรบุคลำกรขององค์กรมหำชนแบบก้ำว

กระโดด (Exponetial Growth)  เพ่ือไปสู่ สช. 4.0 ในปีงบประมำณ 2561  โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำนหลัก

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติรองรับกำรด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 

3  (ปีงบประมำณ 2560-2564)    และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อ ำนวยกำร

องค์กำรมหำชนที่จัดตั้งตำม พ.ร.บ.เฉพำะ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำร (ก.พ.ร.)  ในประเด็นที่ 5 ที่ระบุถึงศักยภำพในกำรด ำเนินกำรขององค์กรมหำชนตำมแผนยุทธศำสตร์ 20 

ปี  โดยให้องค์กำรมหำชนจัด ำแผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรขององค์กำรมหำชนแบบก้ำวกระโดด  

(Exponential Growth) ระยะ 5 ปี เพื่อไปสู่กำรเป็นองค์กำรมหำชน 4.0 ที่สอดรับกับกำรพัฒนำประเทศไทย 4.0   

                                                           
23

 แผนพฒันาองค์กรและบคุลากรขององค์กรมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพื่อไปสู ่สช. 4.0  ปีงบประมาณ 2561  
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ส ำหรับแผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรขององค์กำรมหำชนแบบก้ำวกระโดด  เพ่ือไปสู่ สช. 4.0 มี 3 

ยุทธศำสตร์หลัก  ได้แก่   

1) บุคลำกรเชี่ยวชำญ 

2) กระบ;นกำรท ำงำนมุ่งเพ่ิมผลผลิต 

3) องค์กรทันสมัย    

ทั้งนี้มีกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ไว้  5 ประกำรได้แก่   

1)  บุคลำกร สช. เชี่ยวชำญ 4PW และมีสมรรถนะ 4.0   โดยมีทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ด้ำนกระบวนกำร 4PW  มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรสนับสนุน

กระบวนกำร 4PW   กำรคิดเชิงกลยุทธ์สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์เพ่ือน ำเสนอทำงเลือกของ

กระบวนกำร 4PW    มีควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในกระบวนกำร 4PW จนได้รับกำรยอมรับจำก

ภำคีเครือข่ำย 

2) นวัตกรรม 4PW  น ำนวัตกรรม องค์ควำมรู้มำคิดหรือต่อยอดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำร

นโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคีเครือข่ำย   มีระบบและ

ตัวชี้วัดที่สำมำรถแสดงผลกระทบ ( Impact) ของกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมต่อ

ระบบสุขภำพ   

3) ภำคีเครือข่ำยมีชีดควำมสำมำรถด้ำน 4PW ภำคีเครือข่ำยทุภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและยอมรับใน

กระบวนกำร 4PW   เป็นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะแบบมี

ส่วนร่วม 

4) สมำร์ทออฟฟิศ (Smart Office )  และดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office)  ระบบกำรประชุมทำงไกล 

(Remoted E-meeting) ที่ช่วยประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม  ลดกำรใช้กระดำษใน

ส ำนักงำนงำน (Paperless)  ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)  ระบบธรรมำภิบำลองค์กร   

5) นวัตกรรมสื่อสำรเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง  มีเวบไซด์ สช.เป็นเว็บหลักของกระบวนกำรพัฒนำนโยบำย

สำะรณะ  สื่อสร้ำงกำรรับรู้ที่เข้ำใจง่ำย  สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและมรูปแบบที่เหมำะกับยุค

สมัย   ภำคีเครือข่ำยและสังคมรู้จักและเข้ำใจองค์กร และสำมำรถรู้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง สช. กับ

หน่วยงำนที่มีภำรกิจใกล้เคียงกับ สช. 
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4.   แนวคิดการประเมินโครงการด้วยตัวแบบซิปโมเดล ( CIPP Model)  
          ตัวแบบซิปโมเดล ( CIPP Model) คือแนวคิดกำรประเมินของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam’s  CIPP  

Model) ในปี  ค.ศ.  1971 สตัฟเฟิลบีม และคณะ ได้เขียนหนังสือทำงกำรประเมินออกมำหนึ่งเล่ม ชื่อ  

“Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี้ ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำง เพรำะให้

แนวคิดและวิธีกำรทำงกำรวัดและประเมินผล ได้อย่ำงน่ำสนใจและทันสมัย นอกจำกนั้น  สตัฟเฟิลบีมได้เขียน

หนังสือเกี่ยวกับกำรประเมินและรูปแบบของกำรประเมินอีกหลำยเล่มอย่ำงต่อเนื่อง  จึงกล่ำวได้ว่ำ  เป็นผู้มี

บทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำทฤษฎีกำรประเมิน  จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เรียกว่ำ CIPP Model 

CIPP Model เป็นกำรประเมินที่เป็นกระบวนกำรต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่ส ำคัญ คือ ใช้ควบคู่กับกำรบริหำร

โครงกำร เพ่ือหำข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ วัตถุประสงค์กำรประเมิน คือ กำรให้

สำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ เน้นกำรแบ่งแยกบทบำทของกำรท ำงำนระหว่ำงฝ่ำยประเมินกับ ฝ่ำยบริหำรออกจำก

กันอย่ำงเด่นชัด กล่ำวคือฝ่ำยประเมินมีหน้ำที่ระบุ จัดหำ และน ำเสนอสำรสนเทศให้กับฝ่ำยบริหำร ส่วนฝ่ำย

บริหำรมีหน้ำที่เรียกหำข้อมูล และน ำผลกำรประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจ เพ่ือด ำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรมีอคติในกำรประเมิน โดยให้ควำมส ำคัญกับองค์ประกอบกำรประเมิน 4 

ประกำร ได้แก่ (1) บริบท (Context)  (2) ปัจจัยน ำเข้ำ (Input)  (3) กระบวนกำร (Process)  และ (4) ผลผลิต 

(Product)  ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบนั้น มีมิติในกำรพิจำรณำส ำหรับกำรประเมิน ดังนี้ 

(1) กำรประเมินด้ำนบริบท (Context Evaluation)  เป็นกำรศึกษำสภำพแวดล้อมและปัจจัยพ้ืนฐำนของ

โครงกำร อันได้แก่  นโยบำย วิสัยทัศน์ ปัญหำ แหล่งทุน สภำพควำมผันผวนทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และ

กำรเมือง ตลอดจนแนวโน้มกำรก่อตัวของปัญหำที่อำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินโครงกำร เป็นต้น กำรประเมิน

ด้ำนบริบทเป็นส่วนที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำร ควำมเป็นไปได้ของ

โครงกำร เป็นกำรตรวจสอบว่ำโครงกำรที่จะท ำจะสำมำรถตอบสนองปัญหำหรือควำมต้องกำรจ ำเป็นที่แท้จริง

หรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงกำรชัดเจน เหมำะสม สอดคล้องกับนโยบำยขององค์กำร หรือ นโยบำยหน่วยเหนือ

หรือไม่ เป็นต้น 

(2) กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ (Input Evaluation) จ ำแนกเป็น งบประมำณ บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ขีดควำมสำมำรถทำงกำรบริหำรงำน เวลำ รวมทั้งเทคโนโลยี และแผนกำร

ด ำเนินงำน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ ำแนกย่อยออกไปอีก  เช่น บุคลำกร อำจพิจำรณำถึง เพศ อำยุ สถำนภำพทำง
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สังคมและเศรษฐกิจ ควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง ทัศนคติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศักยภำพ ประสบกำรณ์ เป็นต้น  

กำรประเมินส่วนนี้จะช่วยให้เห็นควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ควำมเหมำะสม และควำมพอเพียงของทรัพยำกรที่

จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร  กำรประเมินผลส่วนนี้จะท ำโดยใช้เอกสำรหรืองำนวิจัยที่มีผู้ท ำไว้แล้ว หรื อใช้วิธีกำร

วิจัยน ำร่องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอำจให้ผู้เชี่ยวชำญ มำท ำงำนให้ อย่ำงไรก็ตำม 

กำรประเมินผลนี้จะต้องส ำรวจสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนว่ำมีอะไรบ้ำง และตัดสินใจว่ำจะใช้วิธีกำรใด ใช้แผนกำร

ด ำเนินงำนแบบไหน และต้องใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอก หรือไม ่

 (3) กำรประเมินกระบวนกำร (Process Evaluation) เป็นกำรศึกษำกำรด ำเนินกำรตำมยุทธวิธีหรือ

แผนงำนนั้นว่ำเป็นไปตำมขั้นตอนที่ได้ถูกก ำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไร  อีกทั้งยังเป็นกำรศึกษำค้นหำข้อบกพร่อง 

จุดอ่อนหรือจุดแข็งของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร โดยพิจำรณำจุดเน้นที่ว่ำ กระบวนกำรของโครงกำรจะ

ท ำให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ถูกก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด  กำรประเมินกระบวนกำร

นี้ จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรค้นหำจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของ

นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร มักจะไม่สำมำรถศึกษำได้ภำยหลังจำกสิ้นสุดโครงกำรแล้ว 

 (4) กำรประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นกำรประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขี้นกับ

วัตถุประสงค์ของโครงกำร หรือควำมต้องกำร/ เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งกำรพิจำรณำในประเด็นของกำรยุบ 

เลิก ขยำย หรือปรับเปลี่ยนโครงกำรและกำรประเมินผล เรื่องผลกระทบ ( Impact) และผลลัพธ์        

(outcomes) ของโครงกำร โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรประเมินสภำวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนกำรร่วม

ด้วย   

จะเห็นได้ว่ำ กำรประเมินแบบ CIPP Model เป็นกำรประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทั้งหมด 

ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน ก ำหนดประเด็นของตัวแปรหรือ

ตัวชี้วัด ก ำหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ก ำหนดเครื่องมือกำรประเมิน วิธีกำรที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ก ำหนด

แนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล และเกณฑ์กำรประเมินที่ชัดเจน 
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5 .การมีส่วนร่วมของประชาชน  

5.1 วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 กำรออกกฎกติกำว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2539  โดย

มุ่งเน้นเฉพำะวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นในรูปแบบประชำพิจำรณ์ (public hearing) ภำยใต้ระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะโดยวิธีประชำพิจำรณ์ พ.ศ.  2539  จนกระทั่งในเวลำต่อมำ

จึงได้มีกำรออกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ.2548  ระเบียบฉบับ

นี้ ได้ก ำหนดวิธีกำรที่รัฐจะต้องรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน24 ดังต่อไปนี้ 

(1) กำรส ำรวจควำมคิดเห็น ซึ่งอำจท ำโดยกำรสัมภำษณ์รำยบุคคล กำรเปิดให้แสดงควำมคิดเห็นทำง

ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสำร ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ และกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมำรับข้อมูล

และแสดงควำมคิดเห็นต่อหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบ และกำรสนทนำกลุ่มย่อย  

(2) กำรประชุมปรึกษำหำรือ ซึ่งอำจท ำโดยกำรประชำพิจำรณ์  กำรอภิปรำยสำธำรณะ กำรแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่ำวสร กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วน

ได้เสีย ทั้งนี้ระเบียบฯ มีกำรให้นิยำม ผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง “ผู้ซึ่งอำจได้รับควำมเดือดร้อน หรือ

ควำมเสียหำยโดยตรงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรของรัฐ”   

ส ำหรับรูปแบบ “กำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ”  (Public Consultation) นั้น หน่วยงำนควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)  กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้

ร่วมกันจัดท ำแนวปฏิบัติกำรปรึกษำหำรือเพ่ือรับฟังควำมเห็นสำธำรณะ25 เนื่องจำกเห็นว่ำ กำรปรึกษำหำรือ

สำธำรณะเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำนโยบำยและกำรออกกฎข้อบังคับหรือก ำหนดกฎหมำย ระเบียบ ภำครัฐใน

ฐำนะผู้ออกแบบต้องกำรข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้แน่ใจว่ำ กฎข้อบังคับที่ ออกมำจะเกิดผลประโยชน์ที่

แท้จริงต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ กำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมหรือกำรขอรับค ำปรึกษำหำรือเพ่ือรับฟังควำม

คิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำมหน่วยงำนนี้ได้รวมไว้มีอย่ำงน้อย ๑๐ วิธี และสำมำรถจัดแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม 

ดังนี้  

                                                           
24 ศูนยบ์ริการประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี. คู่มือการปฏิบติังานตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ.  
25 http://www.nesdb.go.th/download/RIA/publicConsultationTH.pdf    วนัท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

http://www.nesdb.go.th/download/RIA/publicConsultationTH.pdf%20%20%20%20วันที่
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(1) กลุ่มวิธีการเชิงรุก : ลักษณะที่วิธีกำรกลุ่มนี้ท ำให้เกิดกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยน

แนวคิด ควำมคิด ข้อมูลข่ำวสำร ค ำแนะน ำและควำมเชี่ยวชำญระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้แก่   

1.1 กำรพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder Meetings)  

1.2 สัมภำษณ์ตัวต่อตัว หรือแบบเผชิญหน้ำ (One-to-One Interviews)  

1.3 กำรเสวนำแบบโต๊ะกลม (Roundtable Discussions)  

1.4  กำรประชุมสำธำรณะเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นในวงกว้ำง (Public Meetings)  

1.5 ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups)  

1.6 สัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Seminars/Workshops) 

1.7 กำรประชุมเพ่ือให้ทุกภำคส่วนได้รับรู้และรับฟังหรือประชำพิจำรณ์ (Public Hearings)  

(2) กลุ่มวิธีการเชิงรับ : ลักษณะของวิธีกำรกลุ่มนี้เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรจำกหน่วยงำน

ภำครัฐในประเด็นนโยบำย กฎ ข้อบังคับและขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงควำมเห็น ได้แก่   

2.1 .ส ำรวจควำมเห็นสำธำรณะ (Public Surveys)  

2.2 กำรเขียนหรือให้ส่งข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษร (Written Submissions)  

2.3 กำรตั้งเว็บเพื่อเป็นช่องทำงในกำรส่งข้อมูลข่ำวสำร (Web Forum)  

      5.2 วิธีการรับฟังความคิดเห็นในต่างประเทศ 

ในหลำยประเทศนิยมให้มีกำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมมำกกว่ำหนึ่งวิ ธี โดยกำรเลือกวิธีกำรสร้ำง

กระบวนกำรมีส่วนร่วมจะต้องพิจำรณำขั้นตอนของกำรจัดท ำนโยบำย ซึ่งวงจรกำรจัดท ำนโยบำยประกอบด้วย กำร

ก ำหนดประเด็นพัฒนำ กำรยกร่ำงนโยบำย กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำรติดตำมประเมินผล และน ำไปวิเครำะห์

เพ่ือกลับไปสู่กำรก ำหนดประเด็นพัฒนำ  ดังนั้นกำรเลือกวิธีกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมจึงต้องพิจำรณำว่ำอยู่

ในขั้นตอนใดของกำรจัดท ำนโยบำย และขึ้นกับระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน

นั้น ๆ ด้วย ในงำนเขียนชิ้นนี้เสนอว่ำ วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่นิยมใช้กันน้อยที่สุด คือ การเขียนหรือ

ส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรใช้วิธีกำรเขียน จะนิยมใช้วิธีกำรพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควบคู่กันไปด้วย 

อย่ำงไรก็ตำมรูปแบบกำรรับฟังควำมเห็นแต่ละวิธี  มีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกันไป ในที่นี้จะขอยกตัวอย่ำง 

วิธีกำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น (Public Meetings) กล่ำวคือ กำรประชุมรูปแบบนี้มีข้อดีหลำยประกำร 
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ได้แก่ ภำครัฐสำมำรถจัดเตรียมรำยชื่อประเด็นที่ต้องกำรสืบค้นหรือศึกษำ หรือเตรียมรำยชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอำจมีข้อมูลเพ่ิมเติมมำกกว่ำที่ก ำหนด ควำมเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเหล่ำนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อภำครัฐมำก เพรำะจะช่วยวิเครำะห์ประเด็นเฉพำะด้ำน และเตรียมข้อมูลส ำหรับประเมินผลต้นทุน

และผลประโยชน์ที่เกิดจำกนโยบำยและหรือกฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้กำรจัดรับ

ฟังควำมเห็นวิธีนี้ยังมีจุดดีที่สำมำรถเตรียมกำรประชุมแบบถกปัญหำ (Forum) ให้ส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ภำครัฐอำจได้รับรู้มำว่ำเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมที่ขำดควำมไว้วำงใจและไม่เชื่อถือในภำครัฐ  หรือผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สะดวกในกำรเขียนหรือให้ส่งข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษร  อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบนี้ พบว่ำ มี

ข้อด้อยบำงประกำร ได้แก่ กำรเสียเวลำไปกับประเด็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ซึ่งเรื่องรำวเล็กน้อยนี้ส่วนหนึ่งเป็นกำร

อ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บำงครั้งประเด็นลักษณะนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมำปรึกษำหำรือและ

อำจจะเรียกร้องให้หน่วยงำนรัฐนั้น ๆ สืบค้นเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อยุติของประเด็น หรืออำจมีกำรหยิบยกบำง

ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องในขอบเขตกำรทบทวนของกฎข้อบังคับหรือเนื้อหำในเรื่องนั้น ๆ นอกจำกนี้อำจพบว่ำ

ผู้เข้ำร่วมบำงท่ำนเลือกที่จะไม่เสนอควำมคิดใด ๆ โดยเฉพำะเวลำที่แนวคิดของตนเองไปขัดแย้งหรือมีควำมเห็น

ตรงกันข้ำมกับควำมเห็นของผู้ประชุมคนอ่ืน ๆ อีกทั้งอำจมีปัญหำในเรื่องกำรควบคุมกำรประชุม หำกผู้เข้ำร่วม

ประชุมพยำยำมเสนอวำระหรือประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวและพยำยำมเสวนำในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ก ำลัง

ประชุม  

           5.3  การมีส่วนร่วมทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Participation) 

เมื่อปี พ.ศ.2559  มีกำรเผยแพร่งำนศึกษำ26 ของสภำยุโรป โดยหน่วยงำนที่ชื่อว่ำ the European 

Citizen Action Service (ECAS) งำนชิ้นนี้ศึกษำศักยภำพและควำมท้ำทำยของเครื่องมือกำรมีส่วนร่วมทำง

อิเล็คทรอนิกส์ (E-Participation) ในสหภำพยุโรป (EU) เนื่องจำกพบว่ำ ธรรมชำติของกำรมีบทบำทของพลเมือง

ในยุโรปก ำลังเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะควำมสนใจในกำรลงคะแนนเลือกตั้งมีแนวโน้มลดลงในกลุ่มคนในวัยหนุ่มสำว 

หลำยประเทศในยุโรปจึงพยำยำมริเริ่มส ำรวจศักยภำพของเทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศเพ่ือเรียกควำม

ไว้วำงใจของพลเมืองและฟ้ืนฟูประชำธิปไตยในยุโรปโดยกำรพัฒนำกระบวนกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยแบบมีส่วน

ร่วม โปร่งใสและตอบสนองกับพลเมืองมำกยิ่งขึ้น  เนื่องจำกพลเมืองมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในรูปแบบออฟไลน์

                                                           
26 Elisa Lironi, Potential and Challenges of E-Participation in the European Union (2016). European Citizen Action Service 
(ECAS). http://www.europarl.europa.eu/committees/en/supporting-analyses-search.html  10/302018 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/supporting-analyses-search.html
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ลดลงกว่ำแต่ก่อน ขณะที่อินเตอร์เน็ตเอ้ือต่อกำรแสดงศักยภำพเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตกำรมีส่วนร่วมของ

พลเมืองและโอกำสใหม่ ๆ ในกำรมีส่วนร่วมโดยกำรใช้เว็บที่สำมำรถเข้ำถึงผู้ ฟังได้อย่ำงกว้ำงขวำง  ดังนั้นเว็บจึง

สำมำรถช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจำกข้อมูลข่ำวสำร กำรแลกเปลี่ยน กำรเอ้ืออ ำนวยในเรื่องควำมร่วมมือ และ

กระบวนกำรปรึกษำหำรือ ตลอดจนน ำไปสู่กำรตัดสินใจในทุกระดับของกำรบริหำรงำนของรัฐบำล 

กำรใช้ไอซีทีในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นประชำธิปไตยเพ่ือเพ่ิมสถำบันและกระบวนกำรที่มี

ควำมเป็นประชำธิปไตยนั้น เรำรู้จักกันภำยใต้ค ำเรียกว่ำ e-democracy ซึ่งรวบรวมกิจกรรมออนไลน์หลำกหลำย

องค์ประกอบ ได้แก่ e-government, e-parliament, e-initiative, e-voting, e-campaigning, e-

participation  ทั้งนี้เวลำกล่ำวถึง e-democracy จึงมิได้หมำยถึงกำรน ำองค์ประกอบใหม่เหล่ำนี้มำแทนที่

ประชำธิปไตยตำมขนบในรูปแบบดั้งเดิม แต่เป็นกำรขยำยโดยกำรน ำองค์ประกอบเพ่ือเพ่ิมอ ำนำจของพลเมืองและ

สร้ำงประชำธิปไตยทำงตรง ดังนั้น e-democracy จึงไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ เป็นแต่เพียงกำรใช้ไอซีทีซึ่งคำดหวังว่ำ จะ

ช่วยสร้ำงให้สถำบันต่ำง ๆ มีควำมเป็นประชำธิปไตยท่ีมีประสิทธิภำพและเกิดดอกออกผลได้อย่ำงเต็มที่ 

กล่ำวโดยสรุป วัตถุประสงค์หลักของกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิคส์เกิดขึ้นเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ

พลเมืองในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย ซึ่งครอบคลุมปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับพลเมืองในสำมส่วนด้วยกัน ได้แก่  

(1)  เรื่องข้อมูลข่าวสาร ( E-information) หมำยถึง กำรปรำกฏของข้อมูลข่ำวสำรและชุดฐำนข้อมูล

ออนไลน์ , กำรเข้ำถึงเว็บไซต์ของรัฐได้ด้วยภำษำประจ ำชำติที่หลำกหลำย และกำรปรำกฏในโซเชียล

มีเดีย 

(2) .การปรึกษาหารือ (E-consultation ) หมำยถึง กำรมีกลไกในกำรปรึกษำหำรือทำงอิเล็กทรอนิคส์ , 

กำรมีเครื่องมือออนไลน์ที่รับควำมเห็นสำธำรณะส ำหรับกำรพิจำรณำนโยบำยสำธำรณะอย่ำง

รอบคอบ เช่น โพลล์ (Polls), เครื่องมือในกำรลงคะแนน (Voting tools) , กำรร้องเรียน(Petition) 

และเวที (Forum)  

(3) การตัดสินใจ (E-decision making) คือมีสภำพเครื่องมือในกำรตัดสินใจที่พร้อมใช้งำนได้ 

 ส ำหรับในประเทศไทย กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัล เป็นหนึ่งในหกยุทธศำสตร์ของกำร

ขับเคลื่อนแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี27 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีในกำร

                                                           
27 แนวทางพฒันาทกัษะดา้นดิจิทลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทลั.ส านกังาน 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน .https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_dev_digital.pdf 
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ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559  ภำยใต้วิสัยทัศน์กำรพัฒนำประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” กำร

ปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัลนั้น ได้มีกำรให้ค ำนิยำมไว้ในยุทธศำสตร์ที่ 4 หมำยถึง กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล

มำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของหน่วยงำนรัฐทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

อย่ำงมีแบบแผนและเป็นระบบ  โดยคุณลักษณะของรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย มี 4 ประกำร ได้แก่   

(1)  E-government หมำยถึง รัฐบำลซึ่งน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะ เพ่ิมควำมโปร่งใสและควำมน่ำเชื่อถือ 

(2) Connected Government หมำยถึง E-government ที่ถูกพัฒนำถึงขั้นที่ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐ

อย่ำงน้อยที่สุดสองหน่วยงำนสำมำรถเชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูลข้ำมหน่วยงำนโดยไม่ติดกับ

ขอบเขตของหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแต่ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนเป็นที่ตั้ง 

(3) Open Government หมำยถึง รัฐบำลที่เปิดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบ

กระบวนกำร วิธีกำรด ำเนินงำน รวมถึงเอกสำรและข้อมูลต่ำง ๆ ของภำครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำร

สร้ำงสังคมประชำธิปไตย สร้ำงควำมโปร่งใสและเชื่อม่ันจำกประชำชน 

(4) Smart Government หมำยถึง รัฐบำลที่มีกำรน ำเทคโนโลยีอัจฉริยะมำปรับใช้กับกำรด ำเนินงำนและ

กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของรัฐบำล 

อำจกล่ำวได้ว่ำ  กำรด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ 

ดิจิทัล ของประเทศไทยยังเป็นควำมเคลื่อนไหวในระดับแนวคิดแม้จะมีกำรบรรจุในแผนยุทธศำสตร์ประเทศในช่วง

ปลำยทศวรรษ 2550  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจ ำเป็นที่ต้องมีกำรออกแบบกลไกด้ำนต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนกำร

ทั้งในเรื่อง E-information, E-Consultation และ E-Decision Making เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรเสริมสร้ำง

กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในรูปแบบต่ำง ๆ ต่อไปโดยใช้บทเรียนจำกในต่ำงประเทศซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำเป็นเครื่องมือในกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนมำก่อนล่วงหน้ำนับ

ทศวรรษแล้ว  

6.บริบทเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสื่อสำรสนเทศในปัจจุบันมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วท ำให้ผู้คนในสังคมสำมำรถเข้ำถึงสื่อและ

ข้อมูลข่ำวสำรได้รวดเร็วมำกขึ้น  กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรจำกยุคอนำล็อคสู่ยุคดิจิทัลท ำให้เกิดกำร

พัฒนำสื่อสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็วไร้พรมแดน กล่ำวได้ว่ำสังคมก ำลังเคลื่อนเข้ำสู่ยุคสื่อหลอมรวม  (Convergent 
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Media)  สื่อแขนงต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อโทรทัศน์  วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ได้หลอมรวมกันผ่ำนระบบออนไลน์ ท ำ

ให้คนทั่วโลกสำมำรถเข้ำถึงสื่อได้ภำยในเวลำเพียงเสี้ยววินำทีผ่ำนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและโทรศัพท์มือถือ (สมำร์ท

โฟน)   

จำกข้อมูลของ Internet World Stats ปี พ.ศ. 2560 พบว่ำ มีกำรใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกประมำณ 3 พัน 

7 ร้อยล้ำนคน (Internet World Stats, 2017) โดยผู้ใช้งำนส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกำ

ตำมล ำดับ (ที่มำ: บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย จ ำกัด)  ทั้งนี้ ข้อมูลจำก We Are 

Social และ Hootsuite28 พบว่ำ ปัจจุบัน เรำก ำลังอยู่ในยุค Mobile First ที่กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตของคนทั่ว

โลก หันมำเลือกเข้ำผ่ำน Mobile Device มำกขึ้น ส ำหรับในประเทศไทย พ.ศ. 2561 มีประชำกร 69.11 ล้ำนคน 

มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 57 ล้ำนคนมีผู้ใช้งำนโทรศัพท์มือถือ สูงถึง 93.61 ล้ำนเลขหมำย มำกกว่ำจ ำนวนประชำกรทั้ง

ประเทศ  มีผู้ใช้งำน Social Media มำกถึง 51 ล้ำนคน ในจ ำนวนผู้ใช้งำนอินเตอร์เน็ตทั้งหมด มีผู้ใช้ Social 

Media เป็นประจ ำผ่ำน Smart Device 46 ล้ำนคน ทั้งนี้ กรุงเทพมหำนครติดอันดับ 1 เมืองที่มีผู้ใช้ Facebook 

มำกที่สุดในโลก อยู่ที่จ ำนวน 22,000,000 คน ส่วน 5 อันดับแรกของแอปพลิเคชั่นที่มีกำรใช้งำนสูงสุดในไทย

ได้แก่ LINE Facebook Messenger Instagram และ K-Mobile Banking 

ประเทศไทยมีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 93.61 ล้านเลขหมาย (สูงกว่าจ านวนประชากรไทย) 79% เป็น Pre-

paid และ 21% เป็น Post-paid 99% ของการใช้งานโทรศัพท์มือถือคนไทย สามารถเข้าถึง 3G และ 4G 

 ในรายงานยังพบว่า “ประเทศไทย” เป็นประเทศที่ใช้เวลาต่อวันอยู่กับอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก 

(รวมทุกอุปกรณ์) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน และถ้าวัดเฉพาะการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ท

โฟน “ไทย” ยังคงเป็นประเทศที่ใช้เวลาท่องเน็ตต่อวันมากที่สุดในโลกเช่นกัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 56 

นาที  

สถิติดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำ เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนรูปแบบกำรสื่อสำรแบบดั้งเดิมในโลกแห่ง

ควำมเป็นจริงไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกเสมือนจริง (Virtual World) ส่งผลให้เกิดยุคแห่งกำรสื่อสำรไร้

พรมแดนที่ผู้คนจำกทั่วทุกมุมสำมำรถเข้ำถึงสื่อ ได้รับข้อมูลสำรสนเทศจ ำนวนมำกผ่ำนสื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่ำงรวดเร็วและเพ่ิมจ ำนวนผู้ใช้งำนมำกขึ้นเรื่อยๆ ในระยะเวลำอันรวดเร็วประกอบกับอุปกรณ์ที่มีรำคำถูกลง  

                                                           
28 https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/ 
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 นอกเหนือจากการเติบโตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว การใช้สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือที่

ปัจจุบันท าหน้าที่มากกว่าการโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว แต่ได้เพ่ิมความสามารถในการท่องโลกดิจิทัลในรูปแบบ

ต่างๆ ที่รวมถึงการแสดงความความคิดเห็น รูปถ่าย ข้อความต่างๆ ที่สะดวกมาขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

แพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดีย อาทิเช่น Facebook Youtube Whatsapp Line  

7 .เทคโนโลยีกับการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 นับตั้งแต่อินเตอร์เน็ตได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในชีวิตประจ ำวัน ไปพร้อมๆกับกำรเรียกร้องให้มีกำร

เปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนเริ่มมีมำกขึ้น กำรรับฟังควำมเห็นจำกประชำชนได้

เกิดช่องทำงมำกขึ้น ตั้งแต่กำรส่งแฟกซ์ ไปรษณีย์ อีเมล์ หรือช่องทำงผ่ำนเวบไซต์ หรือ google doc อำทิ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยระยะเร่งด่วน หรือ ThaiLaw Reform ได้ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรแสดง

ควำมคิดเห็น ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกฎหมำยและประมวลกฎหมำยและกฎแบบต่อเนื่อง พ.ศ. ... 

ผ่ำนแบบสอบถำมควำมคิดเห็น google doc ซึ่งเป็นช่องทำงกำรรับฟังควำมเห็นผ่ำนแบบฟอร์มทำงอิเล็คทรอนิกส์

ที่เตรียมไว้ให้ โดยประชำชนสำมำรถเข้ำไปยังลิ้งค์ของแบบฟอร์มที่สร้ำงไว้ พร้อมข้อมูลประกอบกำรกำรแสดง

ควำมเห็น29 

 นอกจำกกำรแสดงควำมเห็นผ่ำนตัวอักษรแล้ว และเปิดเวทีเพ่ือรับฟังควำมเห็น เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่

เกิดข้ึนไปพร้อมๆกับกำรถ่ำยทอดสดกำรรับฟังควำมเห็นสำธำรณะ หรือ กำร LIVE ของหน่วยงำนรำชกำรเริ่มมีให้

เห็นมำกขึ้น  เช่น กำรรับฟังควำมเห็นร่ำงประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) หลำยฉบับ ในระหว่ำง พ.ศ. 2558 - 255930 ผ่ำนเวบไซต์ของ

ส ำนักงำน www.nbtc.go.th 

  วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เฟซบุคเพจกรมส่งเสริมสหกรณ์31 ได้มีกำรถ่ำยทอดสด หรือ live กำรรับฟังควำม

คิดเห็นต่อต่อร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรส่งเสริมและก ำกับกิจกำรสหกรณ์กำรเงินขนำดใหญ่ พ.ศ. ...  จำก

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นนี้ ได้มีกำร

ใช้ระบบ online conference จำกจังหวัดต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถรับชมกำรถ่ำยทอดจำกกรุงเทพ และจังหวัดต่ำงๆ  
                                                           
29 http://www.thailawreform.go.th/th/?p=4247 
30 Twitter.com/NbtcRights 
31 https://www.facebook.com/cpd.th/videos/921266514734970/ 
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 กำร live streaming32 หรือกำรถ่ำยทอดสดในโลกออนไลน์ คือกำรรับส่งสัญญำณภำพและเสียงผ่ำน

เครือข่ำยระบบอินเตอร์เน็ต เป็นกำรใช้เทคโนโลยีให้เข้ำถึงอุปกรณ์ต่ำงๆได้ง่ำยขึ้น สำมำรถรับชมได้อย่ำงไม่จ ำกัด

ไม่ว่ำอยู่ตรงไหนของโลกก็สำมำรถรับชมได้ นอกจำกนี้อุปกรณ์ที่รับชมยังหลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็น คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือ สมำร์ททีวี ด้วยกำรที่ Streaming มีระบบเชื่อมต่อออนไลน์เข้ำมำเกี่ยวข้องยังท ำให้

สำมำรถสร้ำงกำรสื่อสำรระหว่ำงกันได้ง่ำยขึ้นด้วย อย่ำงกำรถำมตอบ หรือหำกต้องกำรเปลี่ยนมุมกล้องและ

สร้ำงสรรค์ฟังก์ชั่นดีๆ ก็สำมำรถท ำได้ ส่งผลให้กำรรับชมของคนดูแทบไม่ได้ต่ำงจำกกำรดูผ่ำนทีวี ทั้งยังมีอะไรให้

ท ำมำกกว่ำกำรดูผ่ำนทีวีด้วยซ้ ำ นับได้ว่ำเป็นรูปแบบกำรถ่ำยทอดสดใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ที่ก ำลังสร้ำงกระแสใน

ปัจจุบัน  

 กำรน ำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรประชุมปรึกษำหำรือ หรือกำรรับฟังควำมคิดเห็น มีกำรใช้วิธีกำร

ประชุมผ่ำนทำงไกล  (Video Conference) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่ถูกน ำมำใช้เพ่ืออ ำนวยควำม

สะดวกรวดเร็วทันเวลำ ในกำรท ำงำนขององค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน กำรประชุมทำงไกล 

(Video Conference)  คือระบบกำรติดต่อสื่อสำรชนิดหนึ่งที่สำมำรถรับส่งข้อมูลภำพ และข้อมูลทำงเสียง 

ระหว่ำงจุดต่อจุด หรือจุดต่อหลำยๆ จุด โดยผ่ำนระบบสื่อสำร IP(ไอพี) หรือ (ISDN) ซึ่งจะเป็นลักษณะของกำร

โต้ตอบซึ่งกันและกันแบบสองทำงหรือพูดง่ำย ๆ ก็คือระบบประชุมทำงไกลที่ผสมผสำนระหว่ำงภำพ ข้อมูล และ

เสียง ให้เปรียบเสมือนมีกำรประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน โดยมีอุปกรณ์ท่ีส ำคัญประกอบด้วย 

1) CODEC(โคเด็ก) เป็นค ำย่อมำจำก Code (โค้ด) และ Decode (ดีโค้ด) เป็นตัวเข้ำรหัสสัญญำณภำพ เสียง 

และข้อมูลที่ได้จำกกล้อง ไมโครโฟน และคอมพิวเตอร์ ส่งผ่ำนเส้นทำงสื่อสำรไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึง

ถอดรหัสสัญญำณท่ีได้รับมำจำกอีกฝั่ง ให้กลับเป็นสัญญำณภำพ เสียง และข้อมูลกำรน ำเสนอแสดงบนจอ 

และล ำโพง โดยหลักกำรท ำงำนของ CODEC (โคเด็ก) จะแปลงสัญญำณทั้งภำพและเสียงให้เป็นสัญญำณ

ดิจิตอล และจะบีบสัญญำณให้เล็กลงเพ่ือใช้ปริมำณ Bandwidth (แบนบิท) น้อยที่สุดแต่ยังได้คุณภำพสูง

ที่สุดในกำรใช้งำน  

2) กล้อง ส ำหรับใช้ในกำรจับภำพผู้เข้ำร่วมประชุมที่คุณภำพสูง HD (เอสดี) เพ่ือส่งเข้ำ CODEC (โคเด็ก) 

แปลงและบีบอัดสัญญำณ มีระบบเซอร์โว เพื่อควบคุมมำจำกระยะไกลให้ปรับมุมเงย มุมก้ม ส่วนซ้ำยขวำ 

และซูมภำพได้ ปกติจะมำพร้อมชุดอุปกรณ์ Codec  

                                                           
32

 http://www.obsmoscou.net/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-
streaming-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ 
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3) จอภำพ Monitor แสดงภำพของผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งจำกระบบ ต้นทำงและปลำยทำง 

4) ไมโครโฟนท ำหน้ำที่รับเสียงจำกผู้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือส่งไปยังระบบเสียงปลำยทำง 

5) รีโมทคอนโทรล แป้นส ำหรับควบคุมท ำหน้ำที่ควบคุมกล้อง เสียง และเลือกสัญญำณเข้ำต่ำง ๆ จำกแหล่ง

ต่ำงๆ ไปยังระบบปลำยทำง เป็นสิ่งที่ใช้ส ำหรับกำรควบคุมระบบ 

 หน่วยงำนต่ำงๆ ได้มีกำรน ำระบบกำรประชุมทำงไกลมำใช้ในกำรประชุมสื่อสำร เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก

รวดเร็วและมีควำมคล่องตัวจำกกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ โดยไม่ต้องเดินทำงไปสถำนที่ที่จัด

ประชุม โดยยังคงสำมำรถประชุม แลกเปลี่ยนและเสนอควำมคิดเห็นกันได้เพียงติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆตำมที่กล่ำว

ข้ำงต้นไว้ในส ำนักงำน หรือนอกส ำนักงำน   ยกตัวอย่ำงส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ซึ่งกองสำรนิเทศ กรมต ำรวจ มี

บทบำทหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมทำงไกลได้น ำเอำระบบกำรประชุมทงไกลเข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอยู่

ตลอดเวลำ real time เพ่ือให้สำมำรถเข้ำแก้ไขปัญหำและสถำนกำร์ต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกัน

เหตุกำรณ์ร้ำยแรงที่อำจเกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ หรือกำรจับกุมผู้กระท ำผิดได้อย่ำงรวดเร็ว แต่มีข้อจ ำกัดคือ 

สถำนที่นั้นๆจะต้องติดตั้งอุปกรณ์และมีระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ซึ่งหำกสถำนที่จัดประชุมทำงไกลไม่มี

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน หรือสัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ จะไม่สำมำรถจัดกำรประชุมได้ หรือในบำงกรณีที่

ห่ำงไกลระบบโทรคมนำคม จะมีกำรใช้ดำวเทียมเพ่ือเชื่อมสัญญำณก็จะท ำให้เกิดกำรหน่วงของสัญญำณ (delay) 

ได้ 33 

 ในปัจจุบันกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัลและเทคโนโลยี ได้พัฒนำรูปแบบ Web Conference หรือ Online Web 
Conference  ซึ่งเป็นกำรประชุมทำงไกลออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงผ่ำน software ที่
ออกแบบไว้รองรับ ท ำให้สำมำรถจัดกำรประชุมได้ทุกท่ีทุกเวลำ  โดยยังคงเห็นเป็นกำรประชุมที่เห็นภำพและได้ยิน
เสียงผู้เข้ำร่วมประชุมได้พร้อมกันหลำยคน รวมทั้งสำมำรถน ำเสนอเอกสำรในที่ประชุมนัดหมำย และเชิญประชุม
ผ่ำน E-mail พร้อมทั้ง น ำเสนอเอกสำรในที่ประชุมได้หลำยรูปแบบ เช่น Power point, Word, Excel, Video, 
pdf, รูปภำพ เป็นต้น รับส่งไฟล์ระหว่ำงกำรประชุม ท ำแบบส ำรวจ (Poll) เพ่ือส ำรวจควำมคิดเห็นในที่ประชุม
รับส่งข้อควำมสั้นระหว่ำงกำรประชุม บันทึกกำรประชุมออนไลน์ ควบคุมกำรประชุมได้เสมือนจริง  เช่น ประธำน
สำมำรถปิด - เปิดเสียงผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนอ่ืน กำรให้สิทธิ์ในกำรพูดหรือกำรน ำเสนอ เชิญผู้เข้ำร่วมประชุมออก
จำกห้องประชุม ฯลฯ โดยมีอุปกรณ์ส ำคัญได้แก่ โทรศัพท์สมำร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ หรือ ไอแพด พร้อม 

                                                           
33 ท่ีมา 2561,พนัต ารวจโท สุวชโรบล สโรบล , การประชุมทางไกลผา่นระบบวดีิทศัน์ และเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ ของส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ,วารสารบณัฑิตศึกษา 
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software ที่ใช้ส ำหรับกำรประชุม และสัญญำณอินเตอร์เน็ตส ำหรับเป็นจุดรับและส่งสัญญำณจำกห้องประชุม ซึ่ง
ในปัจจุบันมีผู้ให้บริกำร Web Conference พร้อม software เพ่ิมมำกขึ้นทั้งผู้ให้บริกำรในประเทศ อย่ำง บริษัท 
กสท โทรคมนำคมจ ำกัด(มหำชน) (CAT)34 , AIS Webconference35,ทรู 36, MeetingThai 37 เป็นต้น และผู้
ให้บริกำรของต่ำงประเทศ www.join.me, sonetel, webinar เป็นต้น 

 ลักษณะกำรประชุมแบบออนไลน์ทำงไกล หรือ web conference นี้ จึงสำมำรถรองรับทั้งภำพ,เสียงและ 
ข้อควำม (multimedia file) รองรับผู้ใช้งำนได้ทั้งขนำดเล็กและใหญ่ ด้วยกำรติดตั้ง software ในอุปกรณ์ท่ีจะใช้
อย่ำงคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชั่น ในสมำร์ทโฟน แท็ปเล็ต โดยมีกำรน ำ User และ พำสเวิร์ดที่ก ำหนดจำกผู้
ให้บริกำร เพื่อเข้ำห้องประชุมออนไลน์นั้นๆ ทั้งนี้สำมำรถก ำหนด admin หรือประธำนในที่ประชุมส ำหรับปิด หรือ
เปิดเสียงผู้ให้แสดงควำมเห็น โดยที่ผู้เข้ำร่วมทุกคนสำมำรถได้ยินเสียงและสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้  
 ในกำรประมวลผลแสดงภำพและเสียงด้วยควำมละเอียดระดับได้มำกถึง 1080P HD สำมำรถรองรับกำร
ท ำ Webcast เพ่ือจัดกำรถ่ำยทอดสดได้ ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริกำรเป็นผู้ก ำหนด เช่น CAT Conference 
มีกำรคิดค่ำติดตั้ง software หรือจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมนั้นๆ เฉลี่ยจุดละประมำณ 1,500 บำท(รำคำจะลดลง
หำกมีกำรติดตั้งจ ำนวนมำกขึ้น) หำกมีกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนเวบไซต์ จะมีค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้วันละประมำณ 10,000 
บำท รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรประชุมพร้อมถ่ำยทอดสด ประมำณไม่เกิน 160,000 กว่ำบำท ต่อครั้ง  

 สรุปประโยชน์จำกกำรประชุมทำงไกลออนไลน์ ทั้ง Web และ Video Conferenceได้แก ่

1) ลดค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดประชุมและประสำนงำนนัดหมำย 
2) ลดค่ำใช้จ่ำย ในกำรเดินทำงเพ่ือมำประชุม 
3) ลดกำรสูญเสียเวลำ จำกกำรเดินทำง 
4) ลดกำรเผำผลำญน้ ำมัน และลดภำระด้ำนพลังงำนของชำติ 
5) ลดอันตรำยและควำมเสียหำย ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเดินทำง 
6) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ขององค์กร 
7) เพ่ิมประสิทธิภำพของงำน และผลผลิตธุรกิจ 
8) เพ่ิมกำรใช้ประโยชน์ จำกกำรลงทุนด้ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

                                                           
34 http://www.catconference.com 
35 http://business.ais.co.th/solution/web-conference.html?category=cloud 
36 https://www.trueidc.com/vdo-conference-as-a-service/ 
37 http://www.meetingthai.com/th/ 

http://www.join.me/
http://www.catconference.com/
http://www.meetingthai.com/th/
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 ควำมแตกต่ำงจำกกำรประชุมทำงไกลกับ web conference แตกต่ำงทั้งในแง่รำคำต้นทุน และกำรต้อง
ใช้อุปกรณ์พิเศษเฉพำะของกำรประชุมทำงไกลในขณะที่  Web Conference ค่ำใช้จ่ำยน้อย สำมำรถประชุมกับ
ใครก็ได้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน (เชิญผ่ำนอีเมล์และติดตั้ง Web Conference อัตโนมัติผ่ำนอินเตอร์เน็ต)
ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลำที่มีสัญญำณอินเตอร์เน็ตใช้งำนร่วมกับ Broadband Internet  มีฟังก์ชั่นกำรบริหำรจัดกำร
ประชุมที่หลำกหลำยส ำหรับประธำนและผู้เข้ำร่วมประชุมใช้งำนร่วมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปกำรบ ำรุงรักษำ (ง่ำย 
เร็ว ประหยัด กรณีเกิดปัญหำ)  แต่ผู้ใช้งำนจะต้องมีควำมเข้ำใจกำรใช้งำนและมีอุปกรณ์รองรับที่เพียงพอและ
เหมำะสม 

 ปัจจุบันมีหลำยหน่วยงำนได้เลือกใช้กำรประชุม web conference มำกขึ้น อำทิ กระทรวงพำณิชย์38 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กรมประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนในกระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์  ในขณะที่บำง
หน่วยงำนอย่ำง กระทรวงมหำดไทย อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประชุมทำงไกลที่ใช้งำนมำนำนกว่ำ 10 
ปี39 จึงเห็นได้ว่ำทิศทำงกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำแทนที่กำรสื่อสำรเริ่มมีมำกขึ้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ประชุมปรึกษำหำรือ หรือกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  

                                                           
38 https://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=469403131&filename=index 
39 บริษทั แพลน เนรา จ ากดั เป็นผูช้นะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงและพฒันาระบบประชุมวดีิโอทางไกล (video 
conference System) ดว้ยวงเงิน 204,447,700 บาท 
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 บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการประเมิน 
 

กำรประเมินกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนำระเบียบวำระสู่
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ    ทีมประเมินใช้กรอบกำรประเมินด้วยตัวแบบ CIPP Model น ำไปสู่กำรจ ำแนกประเภท
ของตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแนวคิดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ และแนวคิดกำรรับฟังควำมเห็นทำงอำกำศ ดังนี้  

1 ตัวชี้วัดด้ำนบริบท ( Context ) ทีมประเมินเกี่ยวกับปรัชญำของกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือ
สุขภำพ  นโยบำยองค์กร  ควำมยำกง่ำยของเนื้อหำร่ำงระเบียบวำระที่เข้ำสู่กำรพิจำรณำ   ควำม
จ ำเป็น หรือควำมต้องกำรขณะนั้น และในอนำคตเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  ควำม
เข้ำใจร่วมกันของทุกฝ่ำย     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  ควำมเชี่ยวขำญของผู้ด ำเนินกำร   
ลักษณะของคนเข้ำร่วมในเวทีหลักและกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  

2 ตัวชี้วัดด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ( Input )  ทีมประเมินพิจำรณำจำกปัจจัยเบื้องต้น  ได้แก่  ควำมชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร    ควำมพร้อมของทรัพยำกร เช่น งบประมำณ คน วัสดุอุปกรณ์ เวลำ 
กฎระเบียบบุคลำกร   สภำพของอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่  สถำนที่     ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำร
ท ำงำน สภำพปัญหำ สำเหตุของปัญหำ และกำรแก้ไข 

3  ตัวชี้วัดด้ำนกระบวนกำร( Process )   ทีมประเมินพิจำรณำได้จำกสิ่งต่ำง ๆ  ที่มีกำรด ำเนินงำน
ตั้งแต่ต้น (กำรเตรียมกำร) จนถึงจบเวที  กำรตรวจสอบแผน เช่น กิจกรรม เวลำ และทรัพยำกรของ
โครงกำร   กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และศักยภำพของบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    รูปแบบและ
คุณภำพกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในโครงกำร   ภำวะผู้น ำในโครงกำร ควำม
เป็นทีม กำรบริหำรจัดกำรเชิงเทคนิค กำรสื่อสำร กำรเตรียมควำมพร้อมต่ำง ๆ  ปัญหำอุปสรรค 
จุดเด่น จุดด้อย        

4  ตัวชี้วัดด้ำนผลผลิต ( Product ) ทีมประเมินพิจำรณำผลหลังจำกกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดลง จ ำนวนผู้
แสดงควำมคิดเห็น  คุณภำพของควำมคิดเห็นรูปแบบและวิธีกำรในกำรน ำควำมคิดเห็นไปใช้   ควำม
พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงกำร 

ทั้งนี้ทีมประเมินแบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 5  ฝ่ำยได้แก ่  
1. ทีมประเมินกระบวนกำรภำพรวมและกำรประชำสัมพันธ์   
2. ทีมประเมินด้ำนเนื้อหำ 
3.  ทีมประเมินด้ำนเทคนิค 
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4. ทีมประเมินด้ำนประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำด้ำนงบประมำณ   
5. ทีมประเมินด้ำนบริหำรจัดกำร 

 

ในกำรประเมินกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนำระเบียบวำระสู่

สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ   ทีมประเมินได้วำงข้ันตอนกำรศึกษำไว้ดังนี้ 

1. เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์รับฟังควำมเห็นทำงอำกำศซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย (Stakeholders)   4  ครั้ง   ได้แก่ 

1.1  กำรรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรพัฒนำประเด็น ว่ำด้วยควำมรอบรู้ด้ำน

สุขภำพเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (Health literacy For NCDs)  วันพุธที่ 1 

สิงหำคม 2561   เวลำ 09.00-13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนใจ 1/2  ชั้น 6   อำคำรสุขภำพแห่งชำติ   

 1.2 กำรรับฟังควำมเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรพัฒนำประเด็นนโยบำยสำธำรณะ ว่ำด้วย                                                         

กำรพัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะเพ่ือสุขภำวะและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน : เขตเมือง    วันพุธที่ 29 สิงหำคม 

2561    เวลำ 09.00-13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนใจ 1/2 ชั้น 6 อำคำรสุขภำพแห่งชำติ 

 1.3 กำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรพัฒนำประเด็นนโยบำย

สำธำรณะฯ ว่ำด้วย “ควำมรับผิดชอบร่วมทำงสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภำวะเด็ก”(E-Sport : Social 

Responsibility for Child  Health)  วันอังคำรที่ 11 กันยำยน 2561 เวลำ 9.00 – 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมประสำนใจ 1/2 ชั้น 6 อำคำรสุขภำพแห่งชำติ 

 1.4  กำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรพัฒนำประเด็นนโยบำย

สำธำรณะฯ ว่ำด้วยกำรพัฒนำระบบคุ้มครองผู้บริโภคทำงทันตกรรม  จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 

2561 เวลำ 9.00 – 13.30 นำฬิกำ ที่ห้องประชุมประสำนใจ 1/2 ชั้น 6 อำคำรสุขภำพแห่งชำติ  

2.  เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรให้ควำมเห็นของผู้ที่ได้รับกำรติดต่อให้ควำมเห็นทำงอำกำศและสัมภำษณ์

แบบเจำะลึก  ได้แก่ 

 2.1  นำยชัยวุฒิ  เกิดขื่น   เครือข่ำยสื่อสงขลำ 

2.2  คุณอำณัติ เรืองวงศ ์สโมสร Xavier อีสปอร์ต 

 2.3 คุณพชรพรรษ์ ประจวบลำภ  สมำคมยุวทรรศน์แห่งประเทศไทย 

 2.4  คุณกัลป์วีร์ จันทร์ดี  Hybrid Media  
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 2.5  คุณเอกมงคล ปัญญำวัย  ลำนพัฒน์ เคหะชุมชนคลองจั่น 

          2.6  ภญ.ชโลม เกตุจินดำ  เครือข่ำยผู้บริโภค สงขลำ 

3.  จัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุมต่อกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง

อำกำศในแต่ละเวที จ ำนวนทั้งสิ้น 101  ชุด  โดยแจกให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนก่อนเข้ำประชุม และ

ทีมประเมินขอให้ประธำนแต่ละเวทีชี้แจงกับผู้เข้ำร่วมประชุมถึงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแบบกำร

ประเมินต่อกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ 

4. กำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศในครั้งนี้  ได้แก่ 

 4.1  นำยแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

 4.2  ดร.ทิพิชำ  โปษยำนนท์ 

 4.3  นำงวรรณวิมล  ขวัญยำใจ 

 4.4  นำงสำวนงลักษณ์  ยอดมงคล 

 4.5  นำยวิสิฐ  อัศวขจรสกุล 

 4.6  ดร.ธีรำรัตน์  พันทว ี

5. กำรประมวลผลข้อมูล  ทีมประเมินได้น ำข้อมูลมำสรุปตำมแนวทำงของกำรประเมิน CIPP Mode  และ 

สรุปแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งมี

ส่วนข้อมูลทั่วไป  ส่วนควำมคิดเห็นต่อกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  และส่วนข้อมูลส ำหรับกำรเข้ำร่วมเวทีรับ

ฟังควำมคิดเห็น   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห ์
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ได้ทดลองน ำร่องกำรเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อร่ำงระเบียบวำระที่จะเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติในปีนี้    เรียกว่ำ “กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง

อำกำศ”  ร่วมกับเวทีรับฟังควำมคิดเห็นอีกช่องทำงหนึ่ง   ซึ่งเป็นก้ำวแรกเพ่ือบรรลุตำมแผนพัฒนำองค์กรบุคลำกร

ขององค์กรมหำชนแบบก้ำวกระโดด (Exponetial Growth)  เพื่อไปสู่ สช. 4.0 ในปีงบประมำณ 2561  โดยเฉพำะ

ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กระบวนกำรท ำงำนมุ่งเพ่ิมผลผลิต  เป้ำประสงค์ที่ 2.1   นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำร

นโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนที่ฐำนทำงปัญญำ (4PW)  ให้มีผลงำนที่เป็นรูปธรรม หลำกหลำย  

มำกมำย    ซึ่งมีตัวชี้วัดว่ำต้องมีนวัตกรรม / องค์ควำมรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำร 4PW ตำม

เครื่องมือใน พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550  จ ำนวน 1 เรื่อง นับตั้งแต่ 1 พฤษภำคม -30 กันยำยน 2561 โดย

ให้มีกิจกรรม คือ จัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็นทำงอำกำศ ซึ่งเป็นกระบวนกำรรูปแบบใหม่เพ่ือพัฒนำ (ร่ำง) 

ข้อเสนอเชิงนโยบำยส ำหรับเข้ำพิจำรณำในสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  และให้มีกำรถอดองค์ควำมรู้จำกกำรน ำ

รูปแบบใหม่มำใช้ในกำรรับฟังควำมคิดเห็น   

จำกที่ทีมประเมินได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสังเกตกำรณ์ในกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนำระเบียบวำระสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติพบว่ำประเด็นที่น่ำสนใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร  

กำรเตรียมกำร  กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์   เทคนิควิธีกำรและเทคโนโลยีที่น ำมำใช้     ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

กำรพัฒนำเวทีรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงระเบียบวำระที่จะน ำเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ในปีต่อไป   รวมถึงกำร

น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วมอ่ืนๆ  

ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของ พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติด้วย   

ทั้งนี้ทีมประเมินได้ตั้งวัตถุประสงค์ในกำรประเมินไว้ดังนี้      
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1)        เพ่ือแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนและวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงเอกสำรประกอบระเบียบวำระ40

กำรประชุมเพ่ือน ำเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  โดยใช้ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  

2) เพ่ือประเมินกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ควำมคุ้มค่ำในด้ำนต่ำงๆ    ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ช่วงก่อน  ระหว่ำง และหลังกำรจัดเวที    เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจใน

กำรวำงแผนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติในอนำคต  เพ่ือเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น

จำกทุกภำคส่วนผ่ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสังคมออนไลน์  

3) เพ่ือให้ได้ทำงเลือกที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำ

นโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วม 

 

ผลการวิเคราะห์ 

1. สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Stakeholders) จำกกำรเก็บข้อมูลเป็นกำรเก็บข้อมูลแบบสอบถำมจำกผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น

ต่อกำรรับฟังทำงอำกำศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จ ำนวน 101 ฉบับ จำกแบบสอบถำม

พบว่ำ 

1.1  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

ตำรำงที่ 1แสดงจ ำนวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 

                                                           
40

 ร่างเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุ หมายถึง เอกสารท่ีร่างขึน้าส าหรับการใช้ในกระบวนการพฒันาเอกสารก่อนท่ีจะเป็นร่าง
เอกสารฉบบัสมบรูณ์ ท่ีใช้น าเข้าสูก่ารพิจารณาในท่ีประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๑  

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชำย 43 42.6 
หญิง 58 57.4 

รวม 101 100 
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 จำกกำรตอบแบบสอบถำมพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.4 รองลงมำ เพศชำย จ ำนวน 43 คิดเป็นร้อยละ 42.6 

ตำรำงที่ 2  จ ำนวนและร้อยละของอำยุ ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยแบ่งเป็นช่วงช่วงละ 

10 ปี ดังนี้  

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

21-30 7 6.9 
31-40 26 25.7 

41-50 30 29.7 

51-60 29 28.7 
61-70 9 8.9 

รวม 101 100.0 

 จำกกำรตอบแบบสอบถำมพบว่ำ ช่วงอำยุ 41-50 ปี ตอบแบบสอบถำมมำกท่ีสุดจ ำนวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.7 รองลงมำเป็นช่วงอำยุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.7 และช่วงอำยุ 21-30 ปี ตอบแบบสอบถำมน้อย

ที่สุดจ ำนวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 6.9  

ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของจังหวัดที่อยู่ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

จังหวัด จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล 86 85.1 

เชียงใหม่ 3 3.0 

อุดรธำนี 2 2.0 

สตูล 2 2.0 

เพชรบูรณ์ 1 1.0 

กระบี่ 1 1.0 
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 จำกกำรตอบแบบสอบถำมพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้ที่อำศัยมำกในจังหวัดกรุงเทพมหำนคร และ

ปริมณฑล จ ำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ  85.1  

1.2 ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ 

ตำรำงที่ 4 แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และระดับควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำม แยกตำมรำยข้อ 

ข้อความ 
มากที่สุด

(5) 
มาก  
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยมาก 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.ควำมเหมำะสมในกำรน ำ
กระบวนกำรับฟังควำมคิดเห็น
ทำงอำกำศมำในระหว่ำงกำร
ประชุมครั้งนี้ 

32 
(31.7%) 

56 
(55.4%) 

12 
(11.9%) 

1 
(1.0%) 

 

0 
(0.0%) 

4.18 
 

สูง 

2. กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง
อำกำศมีควำมสมบูรณ์ในด้ำน 
"สัญญำนภำพ"  

26 
(25.7%) 

51 
(50.5%) 

20 
(19.8%) 

2 
(2.0%) 

0 
(0.0%) 

3.94 สูง 

3. กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง
อำกำศมีควำมสมบูรณ์ในด้ำน 
"สัญญำนเสียง"  

19 
(18.8%) 

47 
(46.5%) 

28 
(27.7%) 

3 
(3.0%) 

0 
(0.0%) 

3.69 สูง 

อุตรดิตต์ 1 1.0 

บุรีรัมย์ 1 1.0 

สมุทรสำคร 1 1.0 

ลพบุรี 1 1.0 

มหำสำรครำม 1 1.0 

ชลบุร ี 1 1.0 

รวม 101 100 
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ข้อความ 
มากที่สุด

(5) 
มาก  
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยมาก 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

คิดเห็น 
4. เนื้อหำที่ให้ควำมเห็น
สอดคล้องกับประเด็นที่คณะท ำ
กำรวิจัยต้องกำร 

23 
(22.8%) 

55 
(54.5%) 

18 
(17.8%) 

1 
(1.0%) 

0 
(0.0%) 

3.87 สูง 

5. ผู้ที่ให้ควำมเห็นผ่ำนทำงกำร
รับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ
เป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญและเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกับประเด็น
ดังกล่ำว 

25 
(24.8%) 

47 
(46.5%) 

21 
(20.8%) 

3 
(3.0%) 

0 
(0.0%) 

3.78 สูง 

6. ระยะเวลำกำรให้ควำม
คิดเห็น 

21 
(20.8%) 

42 
(41.6%) 

29 
(28.7%) 

5 
(5.0%) 

0 
(0.0%) 

3.66 สูง 

7. ควำมเหมำะสมในกำรแบ่ง
ช่วงเวลำของกำรรับฟัง
ควำมเห็นออกเป็น 2 ช่วงคือ 
รับฟังในห้องประชุม และรับฟัง
ผ่ำนทำงอำกำศ 

33 
(32.7%) 

44 
(43.6%) 

17 
(16.8%) 

3 
(2.0%) 

1 
(1.0%) 

3.93 สูง 

8. กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง
อำกำศช่วยสร้ำงบรรยำกำศ
บรรยำกำศมีส่วนร่วมในกำร
ประชุม 

35 
(34.7%) 

44 
(43.6%) 

15 
(15.9%) 

1 
(1.0%) 

1 
(1.0%) 

3.95 สูง 

รวม 3.875 สูง 

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ควำมคิดเห็นต่อกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่ม

ตัวอย่ำงโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ ยรวมเท่ำกับ 3.875 และเมื่อพิจำรณำแต่ละด้ำนนั้นพบว่ำ 

 ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอในด้ำนควำมเหมำะสมในกำรน ำกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง

อำกำศมำในระหว่ำงกำรประชุมครั้งนี้ มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 รองลงมำคือกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง

อำกำศช่วยสร้ำงบรรยำกำศบรรยำกำศมีส่วนร่วมในกำรประชุม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95  กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง

อำกำศมีควำมสมบูรณ์ในด้ำน "สัญญำณภำพ" ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 และน้อยที่สุดคือ “ระยะเวลำกำรให้ควำม

คิดเห็น”  แต่ยังมีควำมพึงพอใจในระดับสูง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.66  
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ตำรำงที่  5 แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อควำมเหมำะสมในกำรน ำกระบวนกำรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศมำใน

ระหว่ำงกำรประชุมครั้งนี้ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม จ านวน (คน) 
1.สะดวกในกำรเดินทำง 21 

2. เป็นกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะท ำกำรประชุม 8 

3.เป็นช่องทำงเพ่ิมเติมจำกปกติ เป็นทำงเลือกที่ด ีและมีประสิทธิภำพ 5 

เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนที่ไม่ได้มำร่วมเวทีได้แสดงควำมคิดเห็น 1 
สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 1 

อยำกเห็นชุมชนมีสุขภำพที่ดี 1 
สำมำรถบริหำรเวลำในกำรปฏิบัติภำรกิจอ่ืนได้ 1 

ท ำให้ผลลัพธ์ของเนื้องำนมีประสิทธิภำพและเข้มข้นมำกขึ้น 1 

เชื่อว่ำได้รับข้อมูลหลักได้ครบถ้วน 1 
เป็นประเด็นเรื่องที่ดีและส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำทั้งในแผนนโยบำยและกำร
พัฒนำพื้นที ่

1 

ภำพและเสียงมีควำมสมบูรณ์ดี 1 

สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้เช่นเดียวกัน 1 

เข้ำถึงได้ทุกที ่ 1 
สำมำรถติดตำมได้แบบปัจจุบัน แสดงควำมคิดเห็นได้ 1 

ได้มีโอกำสเสนอข้อคิดเห็น 1 

เป็นกำรได้ควำมรู้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 1 
อยำกให้ทรำบถึงควำมตั้งใจ 1 

เป็นกำรใช้เทคโนโลยีที่ดีมำใช้กับกำรประชุม 1 

เข้ำกับยุคสมัยใช้ digital 4.0 1 
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1.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลส ำหรับกำรเข้ำร่วมเวทีรับฟังควำมคิดเห็น 

ตำรำงที่ 6 แสดงจ ำนวนคนที่ได้รับเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนเข้ำร่วมเวที 

  จ านวน (คน) ร้อยละ 

ได้รับเอกสำรกำรประชุม 69 68.3 
ไม่ได้รับเอกสำรกำรประชุม 28 27.7 

ไม่แสดงควำมคิดเห็น 4 4.0 

รวม 101 100 
จำกกำรตอบแบบสอบถำมพบว่ำ มีผู้ได้รับเอกสำรกำรประชุมก่อนเข้ำร่วมเวทีกำรประชุมจ ำนวน 69 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.3 และผู้ที่ไม่ได้เอกสำรก่อนเข้ำร่วมกำรประชุมจ ำนวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 27.7  

ตำรำงที่ 7 แสดงจ ำนวนคนที่ทรำบหรือไม่ทรำบว่ำจะมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศในเวทีนี้ 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

ได้รับกำรติดต่อ 13 12.9 

    ได้รับกำรติดต่อและตอบรับ 19 18.8 
    ได้รับกำรติดต่อและปฏิเสธ 12 11.9 

ไม่ได้รับกำรติดต่อ 49 48.5 
ไม่แสดงควำมคิดเห็น 8 7.9 

รวม 101 100 

 จำกกำรตอบแบบสอบถำมพบว่ำคนส่วนมำกไม่ทรำบว่ำจะมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศในเวทีนี้

จ ำนวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 และมีผู้ได้รับกำรติดต่อแต่ปฏิเสธกำรเข้ำรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ

จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9  

ตำรำงที่ 8 แสดงคนที่จะเข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมเวทีอีกครั้งหำกมีโอกำส แต่ไม่สะดวกเดินทำงมำร่วมในเวที 

และยินดีเลือกใช้กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยินดี 77 76.2 
ไม่ยินดี 12 11.9 
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ไม่แสดงควำมคิดเห็น 12 11.9 

 จำกกำรตอบแบบสอบถำมพบว่ำคนส่วนมำกยินดีที่จะเข้ำร่วมเวทีอีกครั้งหำกมีโอกำส แต่ไม่สะดวก

เดินทำงมำร่วมในเวทีและยินดีเลือกใช้กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศจ ำนวน 77 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 76.2 และ

ไม่ยินดีเข้ำร่วมจ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9  

 2.ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตการณ์การประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

2.1 การรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ  ว่าด้วย
“ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”โดยเก็บข้อมูลจำกกำรเขำ้ร่วม
สังเกตกำรณ์กำรประชุมรับฟังควำมเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 1  สิงหำคม 2561 เวลำ 09.30-13.00 น. ณ 
ห้องประชุม สำนใจ 1/2 ชั้น 6 อำคำรสุขภำพแห่งชำติ อ.เมือง จ.นนทบุรี    

(1) บริบทของประเด็น  ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นครั้งนี้ประเด็นว่ำด้วย “ควำมรอบรู้ด้ำน

สุขภำพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”  ยังไม่มีโจทย์ที่ชัดเจนในกำร

รับฟังควำมคิดเห็น  ไม่ระบุประเด็นใดเป็นกำรเฉพำะจึงเปิดกว้ำงส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  ส ำหรับประเด็นดังกล่ำวเป็นประเด็นเชิงบวก ที่ทุกคนเห็นพ้องว่ำควรท ำ  แต่จะท ำ

อย่ำงไรให้เกิดเป็นจริงในทำงปฏิบัติ   

(2)  กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ใช้หลักสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำวิเครำะห์หำเครือข่ำย

ภำคีท่ีเกี่ยวข้องส ำคัญ เพื่อเชิญมำร่วมในห้องประชุมให้ควำมเห็นต่อกำรพัฒนำประเด็น

นโยบำยสำธำรณะว่ำด้วย “ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง”  ส่วนผู้ที่เข้ำร่วมให้ควำมเห็นทำงออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ำยสื่อจำก

จังหวัดต่ำงๆ  โดยผู้ให้ควำมเห็นทำงออนไลน์จ ำนวน 11 คน  ได้แก่   

- นำยอำนนท์  มีศรี   เครือข่ำยสื่อสร้ำงสุขภำคใต้ และเป็นนำยกสมำคมสื่อ

ชุมชนภำคใต้ 

- นำยเจกะพันธ์ พรหมมงคล  ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยปัจจัเสี่ยง จ.

นครศรีธรรมรำช 

- นำยวรวิชญ์ กฐินหอม    ผู้จัดกำรสมำคมสื่อชุมชนภำคใต้นครศรีธรรมรำช 

- นำงสำววรทย์ชนก สำมำรถ  บริษัทเอไอเอ จ ำกัด 

- นำยเจริญ ถิ่นเกำะแก้ว   นำยกสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพวิทยุท้องถิ่นไทย 
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- นำยชัยวุฒิ เกิดชื่น  ผู้จัดกำรสถำนีวิทยุออนไลน์ Banbanradio.com 

- นำงสำวสุนี บุญอนันต์   เครือข่ำยสมัชชำสุขภำพจังหวัดเชียงรำย 

- นำยไพศำล ภิโลค ำ  นำยกสมำคมสื่อภำคพลเมือง 

- นำงอำรยำ พิริยะโศภณจิตต์   ผู้แทนจำกโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

- นำยวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์   คณะท ำงำน 4PW จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

- นำงสำวชนิตำ ประดิษฐ์สภำพร  ประธำนหลักสูตรพยำบำลศำสตร์ คณะ

พยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ   

(3) กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในเวทีครั้งแรกกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมเวทีส่วนใหญ่เป็น

สื่อที่เคยท ำงำนกับสถำนีวิทยุและโทรทัศน์สุขภำพแห่งชำติ  ซึ่งมีควำมคุ้นชินกับเครือง

มือและอุปกรณ์ในกำรถ่ำยทอดสดพอสมควร   จึงติดต่อให้เข้ำร่วมให้ควำมคิดเห็นในครั้ง

แรก 

(4) ขอบเขตและประเด็นนโยบำย   ประเด็นนี้มีควำมกว้ำงในกำรเชิงเนื้อหำ  ประกอบกับ

คณะท ำงำนเปิดอิสระกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ควำมเห็น  โดยไม่ตั้งโจทย์ที่ชัดเจน   

(5) กำรเตรียมควำมพร้อมและจัดกำรเชิงเทคนิค  มีกำรซักซ้อมทั้งสัญญำณภำพและเสียง  

ท ำให้ทรำบว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องมี Mixer  เสียงเพ่ิมเติม เพรำะคุณภำพเสียงของห้อง

ประชุมไม่ดีพอ  ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ห้องประชุมไมมีควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนินกำร

ดังกล่ำว 

(6)  ข้อสังเกตที่พบในภำพรวม 

- คณะท ำงำนใช้วิธีกำรเชิญให้ควำมเห็นโดยประธำนเชิญให้ควำมเห็นรำยองค์กร  
รำยบุคคล  โดยไม่มีกำรก ำหนดประเด็น   มีกำรพูดถึงกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำนหรือบุคคลนั้นที่ท ำงำน    

-  สัญญำณในเฟสบุ๊กดีไม่มีกระตุก 
- เสียง Volume ที่ออกทำงเฟสบุ๊กจะเบำไป จึงต้องแจ้งผู้เข้ำร่วมเวที   
- สำมำรถโต้ตอบได้ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุมกับผู้ที่ Live เข้ำมำ   
- ระหว่ำงที่มีกำร Live  คนในเวทีมีกำรพูดคุยไม่สนใจประเด็นกำรให้ควำมเห็นของผู้ที่เข้ำ

ร่วม Live  สด  ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องของประเด็น    
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   2.2  การรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ เรื่อง                                                                
“การพัฒนาพื้นทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง”  โดยเก็บข้อมูลจำกกำรประชุม
คณะท ำงำน เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2561  และ กำรสังเกตกำรณ์กำรประชุมรับฟังควำมเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อ
วันที่ 29 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนใจ 1/2 ชั้น 6 อำคำรสุขภำพแห่งชำติ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี    

(1). บริบทของประเด็น   เป็นประเด็นเชิงบวก มีผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย มีปัจจัยหลำยด้ำน ทั้งด้ำนกฎหมำย 

บทบำทหน้ำที่ของภำครัฐ สิทธิ กำรมีส่วนร่วม กำรเข้ำถึง กำรใช้ประโยชน์ และกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่  

จุดเริ่มต้น มำจำกสภำสถำปนิกสนใจและมองเห็นควำมส ำคัญของประเด็นนี้ จึงศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำร

เบื้องต้นและได้ชักชวนเครือข่ำยภำคีเสนอประเด็นเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ และต่อมำมีกำรตั้ง คทง.วิชำกำร 

ทีม่ำจำกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

(2) องค์กรเจ้ำภำพ/คณะท ำงำนวิชำกำร/ทีมเลขำ  
 -องค์กรเจ้ำภำพหลัก คือ สภำสถำปนิก  
-องค์กรเครือข่ำยภำคีร่วม คือ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ,กรมอนำมัยกระทรวงสำธำณสุข , ม.

รังสิต , ม.ศรีปทุม  
-ทีมเลขำประกอบด้วย อำจำรย์มณฑล ....จำกสภำสถำปนิก , .มีเจ้ำหน้ำที่ของ สช..คือ คุณนง

ลักษณ์ ยอดมงคล ร่วมเป็นทีมเลขำนุกำรของคณะท ำงำน   
- ที่ปรึกษำ คือ คุณทิพยรัตน์  เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรพัฒนำเขตเมือง 
- มีกำรประชุม คทง.วิชำกำรท่ีเป็นทำงกำร 2 ครั้ง เพื่อพัฒนำเนื้อหำวิชำกำรให้ครอบคลุม 

ก ำหนดขอบเขตและประเด็นนโยบำย ก่อนจะน ำร่ำงไปรับฟังควำมเห็น และมีกำรประชุมทีมชุดเล็กแบบ
ไม่เป็นทำงกำรเป็นระยะ ๆ ด้วย  
ข้อสังเกต : ทีมเลขำของประเด็นนี้มีควำมเป็นวิชำกำรค่อนข้ำงสูง ให้ควำมส ำคัญกับงำนข้อมูลทำงวิชำกำร 

และกำรค้นหำเครือข่ำยภำคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรค้นหำกรณีศึกษำในพ้ืนที่ ท ำให้มีรูปธรรมมำน ำเสนอในกำร
ประชุมแต่ละครั้ง ช่วยเปิดมุมมองเชิงนโยบำยให้อยู่บนควำมเป็นจริงและมีควำมเป็นไปได้มำกขึ้น  

-บุคลำกร สช.คือคุณนงลักษณ์ มีทักษะในกำรประสำนกำรท ำงำนกับทีมเลขำนุกำร ร่วมคิดร่วม
ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิด มีกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจในประเด็นนี้อย่ำงดี 

(3)  กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
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  -ใช้หลักสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำวิเครำะห์หำเครือข่ำยภำคีที่เก่ียวข้องส ำคัญ เพ่ือเชิญมำร่วมเป็น

คณะท ำงำน และค้นหำเครือข่ำยภำคีเพ่ิมเติมทั้งจำกกำรแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ จำกองค์กรที่ร่วมเป็นคณะท ำงำน 

และจำกกำรวิเครำะห์เงื่อนไขและโอกำสทำงนโยบำย เช่น ยุทธศำสตร์ชำติที่เก่ียวข้อง ประเด็นนโยบำยที่ควรให้

ควำมส ำคัญ เพ่ือเชิญผู้เกี่ยวข้องมำร่วมในกำรประชุมรับฟังควำมเห็นให้กว้ำงขวำงครอบคลุมมำกที่สุด รวมถึงให้

ควำมส ำคัญกับกำรค้นหำพ้ืนที่กรณีศึกษำมำประกอบด้วย 

-ใช้วิธีกำรเข้ำไปพบองค์กรหน่วยงำนส ำคัญเพ่ือชอค ำแนะน ำและข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น สภำพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง   

(4) ขอบเขตและประเด็นนโยบำย 
-นิยำม พท.สำธำรณะให้ชัดขึ้น เน้นเขตเมือง  
-เน้นกำรพัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะที่มีอยู่แล้ว ทั้งที่เป็นของรำชกำร เอกชน  
-กำรก ำหนดมำตรฐำนหรือตัวชี้วัดเพ่ือกำรพัฒนำและดูแลในภำพรวม 
-ควำมเท่ำเทียมของคนทุกกลุ่ม ทั้งกำรเข้ำถึง กำรใช้ประโชยน์ และกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลและพัฒนำ 
- ยกระดับพื้นที่สำธำรณะที่มีกำรจัดกำรอยู่แล้ว ให้มีศักยภำพมำกข้ึน โดยเฉพำะกิจกรรมและกำรเรียนรู้ 
-เงื่อนไขทำงกฎหมำยที่เอ้ือต่อกำรท ำงำนของภำครัฐ กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน และภำคประชำชน  
-กำรน ำเสนอรูปธรรมควำมส ำเร็จในพื้นที่ 
(5)  กำรออกแบบและเตรียมควำมพร้อมเชิงเนื้อหำ 

-มีกำร BAR โดยใช้บทเรียนจำกกำรจัดประชุมรับฟังควำมเห็นประเด็นควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพฯ  

-ทีมเลขำ มีกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจเชิงเนื้อหำกับผู้ให้ควำมเห็นก่อนล่วงหน้ำ 

ผู้ให้ควำมเห็นทำงอำกำศ เน้นองค์กรเครือข่ำยภำคีในพ้ืนที่ที่มีประสบกำรณ์กำรพัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะ 
เช่น เทศบำล  วัด  เอกชน   
(6)  กำรเตรียมควำมพร้อมและจัดกำรเชิงเทคนิค 

-ใช้บทเรียนจำกกำรประชุมรับฟังควำมเห็นประเด็นควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพฯ 

-ทีม Health station ท ำหน้ำที่ประสำนกำรเตรียมควำมพร้อมข้ันตอนวิธีกำรเชิงเทคนิคกับผู้ให้ควำมเห็น 

ประสำนนัดหมำยคิวเวลำ  

-ทีมช่ำงเทคนิค จ ำนวน  12  คน  

- ผลที่เกิดขึ้น โดยรวมรำบรื่นดี  

   - กำรจัดคิว  
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  - เสียง : คุณภำพเสียงดังชัดเจนดี มีบำงคนเสียงเบำช่วงแรก มีเสียงซ่ำแทรก บำงคนไม่ใส่หูฟังท ำให้รอ

ฟังเสียงตัวเอง  

   - ภำพ : บำงช่วงขำดหำยไป  

(7)  .ผู้ร่วมให้ควำมเห็นในห้องประชุมรับฟังควำมเห็น 

-ผู้แทนภำครัฐ : สถำบันพัฒนำสุขภำพเขตเมือง กรมอนำมัย ก.สำธำรณสุข ,  กรมส่งเสริมกำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ก.มหำดไทย,ก.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ก.ต่ำงประเทศ, แขวงกำรทำงนนทบุรี กรมทำง

หลวง ก.คมนำคม ,กรมธนำรักษ์ , ส ำนักโยธำ และส ำนักบริหำรพ้ืนที่สำธำรณะ กทม.,  

-ผู้แทนภำควิชำกำร : สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข,คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช ,เอกชน : สภำสถำปนิก, 

สถำปนิก ม.รังสิต, เครือข่ำยโรงแรมสุโกศล และโรงแรมใน กทม 

-ผู้แทนภำคประชำชน :ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ , สถำบันสถำปนิก และ สพอช. ภำยใต้ พอช. สมำคม
ศิลปวัฒนธรรม 

(8)  ผู้ให้ควำมเห็นทำงอำกำศ  จ ำนวน 10  คน ประกอบด้วย 

- ผู้แทนเครือข่ำยในพ้ืนที่ เน้นพ้ืนที่กรณีศึกษำที่มีกำรพัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะในเขตเมือง 

-ผู้แทนของ เครือข่ำยสมุทรสำครพัฒนำเมือง  

-ลำนพัฒน์เคหะชุมชนคลองจั่น กทม. 

- เครือข่ำยจะนะรักถ่ิน จ.สงขลำ 

- กลุ่มมำดีอีสำน จ.อุดรธำนี 

- อปท  

- เครือข่ำยสมัชชำสุขภำพจังหวัดล ำปำง 

- เทศบำลนครพิษณุโลก 

- สวนครูองุ่น  

- มูลนิธิกระจกเงำ, 
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(9)  .เอกสำร สื่อน ำเข้ำ และกำรสื่อสำร 

 -วีดิทัศน์น ำเข้ำ “เปลี่ยนเมืองที่ป่วยให้กลำยเป็นเมืองที่มีชีวิต” เพ่ือท ำควำมเข้ำใจแนวคิดพ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ 

- (ร่ำง)เอกสำรหลัก และ(ร่ำง)มติ มีกำรพัฒนำปรับปรุงก่อนน ำมำรับฟังถึง 4 ครัง้ 

-ทีมวิชำกำร มีกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจเชิงเนื้อหำกับผู้ให้ควำมเห็นก่อนล่วงหน้ำ 

(10)  กระบวนกำรรับฟังควำมเห็น (ในห้องประชุม  ทำงอำกำศ  และเว็บไซด์) 

รูปแบบ : รับฟังควำมเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับเชิญให้มำร่วมประชุม  และรับฟังควำมเห็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ได้รับกำรประสำนให้แสดงควำมเห็นผ่ำนกำรวีดีโอคอลในห้องประชุม  

          : รับฟังควำมเห็นทำงเดียว ไม่มีกำรโต้ตอบ หรือแลกเปลี่ยน  

ขั้นตอน  –น ำเข้ำด้วยวีดิทัศน์ท ำควำมเข้ำใจต่อประเด็นพ้ืนที่สำธำรณะ 

           -ประธำนชี้แจงกระบวนกำรขั้นตอน และกติกำกำรให้ควำมเห็น  โดย แบ่งช่วงกำรรับฟังออกเป็น 3 ช่วง 

คือ ช่วงที่ 1 รับฟังในห้องประชุม ,ช่วงที่ 2 รับฟังผ่ำนวีดีโอคอล ช่วงที่ 3 รับฟังเพ่ิมเติมในห้องประชุม และสรุปปิด

กำรประชุม 

(11) . ผลของควำมเห็น 

-ได้ควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 18  คน  ลักษณะควำมเห็นของ

ภำครัฐเป็นกำรเล่ำบทบำทหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติและข้อจ ำกัดที่อำจจะมี  ส่วน

ภำควิชำกำรจะมีข้อเสนอในเชิงกำรก ำหนดขอบเขตนโยบำย แนวทำง มำตรฐำนและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

ส ำหรับภำคเอกชนและประชำชน จะเล่ำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ตัวอย่ำงในพ้ืนที่ ข้อเสนอและควำมต้องกำร

ระบบสนับสนุนจำกภำครัฐที่ชัดเจน  

-ได้ควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนกำรรับฟังควำมเห็นทำงอำกำศ จ ำนวน 10 คน ส่วนใหญ่

จะเป็นกำรให้ข้อมูลตัวอย่ำงกำรพัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะในพ้ืนที่ ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอต่อบทบำท

ภำครัฐ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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  (12)  สรุปผลกำรรับฟังจำกผู้แสดงควำมคิดเห็น 

ผู้ให้ความเห็น สังกัด ความเห็นและข้อเสนอโดยสรุป 

1,ดร.สุวันช้ย แสงสุข

เอ่ียม 

เครือข่ำยสมุทรสำคร

พัฒนำเมือง 

1) ควรก ำหนดประเภทและเกณฑ์กำรจัดกำร พท.

สำธำรณะที่ชัดเจน ตำมขนำดพ้ืนที่หรือขนำดประชำกร 

2) หน่วยงำนรัฐโดยเฉพำะ ก.สำธำรณสุขควรเป็นหลักใน

กำรดูแลเรื่องนี้ 

3) มีมำตรกำรดูแลรักษำ ระบบสนับสนุน 

4)เปิดโอกำสให้มีกำรใช้ พท.สำธำรณะเพ่ือสร้ำงรำยได้ 

2,คุณกิตติภพ  สุทธิ

สว่ำง 

เครือข่ำยจะนะรักถิ่น 1) เล่ำประสบกำรณ์กำรพัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะในจังหวัด 

2)ควรเน้นกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับพื้นที่สำธำรณะที่มีอยู่

แล้ว ให้มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  

3)หน่วยงำนต่ำงๆ ควรเข้ำมำหนุนเสริมสิ่งที่ชุมชนท ำ 

3.คุณเอกมงคล ปัญญำ

วัย 

ลำนพัฒน์ เคหะ

ชุมชนคลองจั่น 

1) เล่ำประสบกำรณ์กำรพัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะในจังหวัด 

เช่น ลำนกีฬำ ลำนกิจกรรม ที่รองรับคนหลำกหลำยวัย 

มีกิจกรรมหลำกหลำย ใช้วิธีตั้งชมรมขึ้นมำดูแล สร้ำง

ระบบควำมปลอดภัย รปภ.และสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ  

2) ปัญหำคือ ขำดงบประมำณซ่อมบ ำรุง 

4.คุณพิชัย  เอ้ือ

มธุรพจน์ 

กลุ่มมำดี อีสำน 1) กระตุ้นให้ฝ่ำยต่ำงๆเกิดเข้ำใจเรื่องกำรใช้พื้นที่

สำธำรณะ ว่ำคือโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรมได้ 

2) มติข้อ 1  

  - เพ่ิมขอบเขตมำกกว่ำกำรพัฒนำกำยภำพ ให้ อปท..
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ผู้ให้ความเห็น สังกัด ความเห็นและข้อเสนอโดยสรุป 

สำมำรถพัฒนำกิจกรรมได้ด้วย 

  -ให้ กรมโยธำ และกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้ำที่ดูแลมำตรฐำนกลำงของพ้ืนที่สำธำรณะ 

ปัจจุบัน 2 กรมนี้ไม่เข้ำใจกิจกรรมแบบนี้ในท้องถิ่น 

3) มติข้อ 3.2 เสนอให้ใช้ค ำว่ำ “ตัวชี้วัดระดับท้องถิ่น” 

แทนค ำว่ำ “มำตรฐำน” จะเป็นรูปธรรมมำกกว่ำ 

4) เน้นกำรพัฒนำกิจกรรมในพ้ืนที่สำธำรณะให้มำกข้ึน 

5.คุณวิจัย อมรำลิขิต องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

1) อปท.อยำกท ำเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ติดที่กฎหมำยไม่เอ้ือ 

ถ้ำกฎหมำยเอ้ือให้ อปท.สำมำรถใช้ งปม. และเข้ำไป

จัดกำรพ้ืนที่สำธำรณะได้ก็จะดี โดยเฉพำะตอนนี้สังคม

เข้ำสู่สังคมสูงวัย ต้องกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 

มำกขึ้น แต่ตอนนี้ยังติดขัดเพรำะบำงพ้ืนที่มีหน่วยงำน

อ่ืนเป็นเจ้ำของ ปัจจุบัน อปท.ใช้วิธีเช่ำพ้ืนที่เอกชน เช่น 

ศำลเข้ำ โบสถ์คำธิลิก วัด ฯลฯ 

2) ตัวอย่ำงกำรออกแบบลำนกีฬำให้สำรมำรถรองรับ

กิจกรรมของคนทุกวัย อปท.ไม่สำมำรถจ้ำงงำนแบบนี้ได้ 

ตอนนี้ได้อำศัย งปม.จำก JICA มำอุดหนุน  

6.คุณศิริพร ปัญญำ

เสน 

เครือข่ำยสมัชชำ

สุขภำพจังหวัดล ำปำง 

จำประสบกำรณ์เป็นผู้บริหำร อปท.หลำยสมัย พบว่ำมี

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำนนี้ คือ  

1) พรบ.กำรกระจำยอ ำนำจท้องถิ่นในกำรจัดกำรพ้ืนที่

สำธำรณะ อปท.ทั่วไปยังเข้ำถึงกำรใช้อ ำนำจนี้ไม่มำก 
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ผู้ให้ความเห็น สังกัด ความเห็นและข้อเสนอโดยสรุป 

เนื่องจำกไม่มั่นใจขอบเขตอ ำนำจ กลัวกำรตรวจสอบ 

2)กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ร่วมกับ อปท.ยังไม่เป็น

ผล ประชำชนมักมองว่ำ พท.สำธำรณะเป็นของภำครัฐ 

บำงแห่ง ปชช.พร้อมจะบริจำคท่ีดินให้ใช้ประโยชน์

สำธำรณะ แต่หลักเกณฑ์เงือนไขกำรบริจำคยุ่งยำก 

3)เสนอให้ท้องถิ่นมีกำรส ำรวจและจัดท ำทะเบียนพ้ืนที่

สำธำรณะในภำพรวมจังหวัด/ประเทศ ทั้งท่ีเป็นของ

รำชกำร เอกชน และประชำชน 

4) เสนอให้เขียนในมติ ข้อ 1.2 ให้ อปท.ทุกรูปแบบมี

กำรส ำรวจและจัดท ำทะเบียนพ้ืนที่สำธำรณะ พร้อม

ก ำหนดแนวทำงกำรใช้ประโยชน์ และเปิดโอกำสให้

ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม  

7.นพ.สุธี ฮั่นตระกูล เทศบำลนคร

พิษณุโลก 

เล่ำประสบกำรณ์ว่ำท ำเรื่องนี้มำนำน แบบค่อยๆ เป็นไป 

ตอนนี้มีกำรพัฒนำออกแบบเมืองตมหลักคิด Universal 

Design ตอบสนองคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่

สำธำรณะด้วย เช่น สนำมกีฬำ ลำนกีฬำ กำรปรับสภำพ

ทำงเดินเท้ำ ฯลฯ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

8.คุณชุตินำถ กำญจน

กุล 

สวนครูองุ่น มูลนิธิ

กระจกเงำ  

1. เล่ำประสบกำรณืสวนครูองุ่น คือตัวอย่ำงของกำร

บริหำรจัดกำรพื้นที่สำธำรณะโดยเอกชน ภำยใต้ระบบ

อำสำสมัคร โดยเปิดสวนหน้ำบ้ำนให้คนในซอยทองหล่อ

เข้ำมำใช้ประโยชน์ 
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ผู้ให้ความเห็น สังกัด ความเห็นและข้อเสนอโดยสรุป 

2. จำกประสบกำรณ์ พบปัญหำส ำคัญ คือ 

  1) ควำมปลอดภัย มีผู้ร้ำนเข้ำมำในบริเวณบ้ำน 

  2) เข้ำถึงยำก ขำดที่จอดรถ 

  3) มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในซอยบ่อย ๆ  

  4) ขำดกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

3. เสนอว่ำกำรพัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะไม่จ ำเป็นต้องมี

ขนำดใหญ่ เน้นให้มีศักยภำพ ใช้อำสำสมัคร ชำวบ้ำนใน

ชุมชนก็ท ำกันได้ ขอให้รัฐช่วยสนับสนุนงบประมำณด้ำน

สำธำรณูปโภค น้ ำ ไฟ  

9. รศ. ดร. รวี หำญ

เผชิญ 

เครือข่ำยขอนแก่น

เมืองอัจฉริยะ(Smart 

City)  

ขอนแก่นก ำลังขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเมืองอัจฉริยะ 

หรือ Smart City ภำยใต้ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 

ทั้งเทศบำล สถำบันกำรศึกษำ เช่น ม.ขอนแก่น และ

เครือข่ำยภำคประชำชน  ข้อเสนอคือ 

1..ปลดล็อคกฎหมำยให้ อปท.สำมำรถท ำงำนร่วมกับ

ภำคประชำชนได้อยำงอิสระ โดย 

   -มี KPI ของกำรท ำเรื่องนี้ ที่ ส ำนักงบประมำณยอมรับ 

   -มีเงื่อนไขทำงกฎหมำยที่เอ้ือให้ อปท.ท ำงำนนี้ได้จริง 

   -เปิดโอกำสให้สำมำรถจัดตั้งชมรม สมำคมเพ่ือร่วม

บริหำรจัดกำรพื้นที่สำธำรณะ อำจจะใช้โมเดลธุรกิจใน

กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง รัฐ เอกชน อปท. ปชช. 
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 ต้องท ำให้รัฐออกมำจำก Comfort Zone ให้ได้ 

 

 

.2.3  การรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ ว่าด้วย “ความ
รับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก”  โดยเก็บข้อข้อมูลจำกกำรสังเกตกำรณ์กำรประชุม
รับฟังควำมเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เมื่อวันที่   11 กันยำยน  2561  เวลำ 09.00 – 13.30  น. ณ ห้องประชุม
ประสำนใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อำคำรสุขภำพแห่งชำติ จ.นนทบุรี   

 
(1) บริบทของประเด็น  ประเด็นนี้มีควำมขัดแย้งสูง เนื่องจำกมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีฝั่งผู้เห็นด้วยและ

ไม่เห็นด้วยอย่ำงชัดเจน  ซึ่งประธำนและคณะท ำงำนส่วนใหญ่โน้มเอียงไปทำงฝั่งที่ต้องมีกำร

ควบคุมก ำกับ  โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กที่ต่ ำกว่ำอำยุ 18 ปี    ทั้งนี้ประธำนในที่ประชุมได้แจ้งถึง

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกำรรับฟัง 4 ข้อ 

-ประเด็นที่สังคมควรให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับอีสปอร์ต มีอะไรบ้ำง มองมิติไหนบ้ำง 

- มำตรฐำนกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ตในประเทศไทยควรเป็นอย่ำงไร เพ่ือปกป้อง

คุ้มครองเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 

- ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นอีสปอร์ตเป็นใครบ้ำง และควรมี

บทบำทอย่ำงไร 

- ประเด็นอ่ืนๆ  (ตำมเอกสำร) 

 ในกำรรับฟังแบ่งเป็น 3 ช่วง รอบแรกจำกผู้เข้ำร่วมใหนห้องประชุม ท่ำนละไม่เกิน 3 นำที ช่วงที่สองเป็น

กำรแสดงควำมคิดเห็นทำงออนไลน์(ผ่ำน Application Line) คนละไม่เกิน 5 นำที รวมประมำณ 8 คน และช่วงที่

สำม หลังเวลำ 11.30 น. จะเป็นกำรรับฟังควำมเห็นในห้องประชุมอีกครั้ง และจะสรุปประเด็นที่ได้รับฟังทั้งหมด

ต่อที่ประชุม ซึ่งกำรประชุมครั้งได้มีกำร live หรือถ่ำยทอดสดผ่ำนเพจเฟซบุค healthstaion สช.ออนไลน์ 

และเวบไซต์ https://www.healthstation.in.th/ เริ่มแสดงควำมเห็นในห้องประชุมคนแรก เวลำ 9.30 น. โดยไม่

มีกำรให้ข้อมูลสรุปประเด็นกำรรับฟังมีแต่เอกสำรประกอบ ซึ่งแสดงควำมเห็นทำงอำกำศ เริ่มในเวลำประมำณ 

10.20 น. ทั้งหมด 8 คน ใช้เวลำประมำณ 60 นำที 

https://www.healthstation.in.th/
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(2)  สรุปผลกำรรับฟังจำกผู้แสดงควำมคิดเห็น 

ผู้ให้ความเห็น สังกัด ความเห็นและข้อเสนอโดยสรุป 

1.คุณปาณิศา รัตน
โกศล 

โรงเรียนสวนกุหลำบ
วิทยำลัย ชลบุร ี

ผู้ให้ควำมเห็นเริ่มต้นด้วยกำรแนะน ำตัว  ได้เล่ำถึง

สถำนกำรณ์และปัญหำในควำมเข้ำใจของเด็กต่อกำร

แข่งขันอีสปอร์ตกับกำรใช้เวลำเล่นเกมส์เป็นส่วนใหญ่ 

ซึ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเรื่องอี

สปอร์ตกับกำรเล่มเกมส์ และมีข้อเสนอสนับสนุนให้เด็ก

ผลิตเกมส์เล่นเอง  

 
2 คุณปนัดดา อัมพ
วัลย์ 

ประธำนสภำเด็กและ
เยำวชน จ.ขอนแก่น 

แสดงควำมเห็นในประเด็นสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องอี

สปอร์ต ของเด็กและเยำวชน รวมถึงกำรแข่งขันเกมส์

กีฬำ และมีข้อเสนอด้ำนกฎหมำย ระดับ พ.ร.บ. ที่

เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต ในเรื่องกำรจ ำกัดอำยุ เพ่ือลด

ปัญหำกำรติดเกมส์   

3 คุณนพมาศ ธิมาศ ุ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ช ำนำญกำร อบต.
เกำะเทโพ จ.
อุทัยธำนี 

ผู้ให้ควำมเห็นถึงพฤติกรรมเด็กให้ควำมสนใจเกมส์อำจ

รวมถึงอีสปอร์ตมำกกว่ำกำรเรียนรวมทั้งบทบำทผู้ใหญ่

เข้ำมำมีส่วน โดยได้ติดตำมกำรประชุมตลอดเนื่องจำกมี

กำรอ้ำงถึงผู้ให้กำรแสดงควำมเห็นก่อนหน้ำนี้ มีข้อเสนอ

และควำมเห็นถึงเยำวชน ครอบครัวและสังคมเข้ำใจอี

สปอร์ตมำกขึ้น และมีส่วนกำรควบคุมกำรใช้งำน

อินเทอร์เน็ต ประธำนได้สอบถำมกลับต่อข้อเสนอถึง

องค์กรอื่นๆ หรือไม่ ผู้ให้ควำมเห็นได้ตอบกลับ  

 

4 The Bangkok 
Insight คุณเอ๋  ไม่
ประสงค์จะเปิดเผย

แทนเวบไซต์ข่ำว
เดอะแบงคอกอินไซด์   

เป็นผู้มีบทบำทในฐำนะสื่อที่ต้องท ำงำนร่วมกับภำคธุรกิจ

กับกำรเข้ำถึงอีสปอร์ตทุกวัย ซึ่งท ำให้กลับมำมอง

บทบำทกำรท ำสื่อ ในมุมธุรกิจคือท ำอย่ำงไรให้อีสปอร์ต
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หน้าตาและช่ือสกุล เข้ำถึงคนทุกกลุ่มแต่ในขณะเดียวกันเรำมีค ำถำมว่ำ

เหมำะสมหรือเปล่ำ และท ำอย่ำงไรกำรน ำเสนอข่ำวถึง

จะครอบคลุม ถูกต้องครบทุกด้ำน มีข้อเสนอหน่วยงำน

กลำงส่งเสริมบทบำทกำรท ำงำนสื่อเพ่ือเผยแพร่ขยำย

ควำมหำยเพ่ือเข้ำใจมำกขึ้นมำกกว่ำอีสปอร์ต รวมทั้งมี

ข้อเสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนกีฬำอี

สปอร์ตควบคู่ไปกับกำรพัฒนำร่ำงกำยของนักกีฬำ และ

กำรท ำ CSR ของธุรกิจ  กำรมีนโยบำยที่ชัดเจนจำก

ภำครัฐ กระทรวงศึกษำธิกำร 

5 คุณพชรพรรษ์ 
ประจวบลาภ   

สมำคมยุวทรรศน์
แห่งประเทศไทย 

เสนอควำมเห็นต่อผู้แข่งขันอีสปอร์ต และกำรเสนอเรื่อง

กฎกติกำกำรควบคุมอีสปอร์ตให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ

และสิ่งที่ควรจะเป็น มีข้อเสนอต่อภำครัฐ สมำคมอี

สปอร์ต ให้มีมำตรกำรควบคุมดูแลนักกีฬำ ครอบครัว 

เอกชน ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม 

6 คุณอาณัติ เรืองวงศ์ สโมสร Xavier      อี
สปอร์ต 

มีกำรชี้แจงบทบำทหน้ำที่กำรเตรียมควำมพร้อมของ

นักกีฬำเยำวชนอีสปอร์ต มีข้อเสนอเพ่ือกำรส่งเสริมกีฬำ

ต่อสโมสร สมำคม ที่ต้องป้องกันด้ำนสุขภำพกำยและ

สุขภำพจิตของนักเรียน และมีกำรกล่ำวถึงกำรขีดเส้นให้

ชัดระหว่ำงเด็กติดเกมส์ กับอีสปอร์ต ในระหว่ำงกำร

แสดงควำมเห็นประธานในที่ประชุมได้มีการสอบถาม

กลับเพิ่มเติมในเรื่องข้อเสนอนะต่อหน่วยงานต่างๆเข้า

มาจัดการเรื่องการแข่งขันอีสปอร์ต มีกติกำ มีมำตรฐำน

ที่ดี ผู้แสดงควำมเห็นได้ตอบกลับตำมประเด็นที่ประธำน

สอบถำมในส่วนข้อเสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อย่ำง

สมำคมภำยใต้สังกัดกำรกีฬำแห่งประเทศไทย(กกท.)เป็น

ตัวกลำงในกำรประสำนงำนกับองค์กรต่ำงๆ ภำครัฐ ให้
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เ ชื่ อ ม ต่ อ กั น ใน กำ รช่ ว ย ส ร้ ำ ง ข้ อปฏิ บั ติ อ ย่ ำ ง มี

ประสิทธิภำพ  

7 คุณกัลป์วีร์ จันทร์ดี กลุ่ม Hybrid Media บริบทของแข่งขันอีสปอร์ตเปลี่ยนไปว่ำ เป็นเด็กที่

สำมำรถแข่งขันได้ และบทบำทของโค้ช ผู้ปกครอง 

ผู้ดูแลบทบำทผู้ปกครอง และกำรจ ำแนกว่ำนักกีฬำคือ

ใคร โค้ชนักกีฬำ 

8 คุณเจริญลักษณ์ 
เพ็ชรประดับ   

เลขำนุกำร มูลนิธิ
ชุมชนขอนแก่น
ทศวรรษหน้ำ 

ได้เล่ำถึงบริบทกำรจัดวงคุยเรื่องอีสปอร์ตที่จังหวัด

ขอนแก่ น  และกล่ ำ วถึ งสมำร์ ทซิ ตี้  อี คอม เมิ ร์ ซ 

อินเตอร์เน็ต และอีสปอร์ต  และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น

ในจังหวัดขอนแก่น เป็นลักษณะประสำนเพ่ือให้เกิดวง

พูดคุยประสำนงำนเพ่ือหำแนวคิด แต่ไม่ได้มีข้อเสนอต่อ

หน่วยงำนไหนที่ชัดเจน แต่ทำงมูลนิธิมองว่ำประเด็นนี้

เป็นประเด็นสำธำรณะที่มูลนิธิสนใจจะขับเคลื่อนต่อไป 

ผู้แสดงควำมเห็นออนไลน์ครบทุกคนแล้ว จึงเปิดแสดง

ควำมเห็นในห้องประชุมต่อไป 

 

 

(3) ข้อสังเกตโดยรวม 

- ภำพขณะให้ควำมเห็นมีลักษณะนิ่ง เนื่องจำกใช้ขำตั้ง หรือที่วำง แต่ฉำกหลังบำงคนเป็นสิ่งของที่

มำกมำยจึงอำจดึงดูควำมสนใจไปที่สิ่งของข้ำงหลังมำกกว่ำผู้ให้ควำมเห็น  

- เสียงชัดเจน เพรำะใช้ small talk แม้อำจจะเกิดสัญญำดีเลย์ภำพและเสียงบ้ำง แต่ถือว่ำยังได้ยินเสียง

ชัดตลอดกำรให้ควำมเห็น  

- ทั้ง 8 คน ใช้เวลำให้ควำมเห็นตรงตำมเวลำ อำจจะมีบำงคนใช้เวลำเกินเนื่องจำกมีกำรสอบถำมเพ่ิมเติม

จำกประธำนในที่ประชุม  
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- กำรแสดงควำมเห็นครั้งนี้ประธำนในที่ประชุมมีกำรสอบถำม หรือสำมำรถตอบโต้กับผู้เข้ำร่วม สัญญำณ

ยังคงชัดเจน 

- จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ควำมเห็น พบว่ำ จะต้องมีกำรเตรียมอุปกรณ์เพ่ือรองรับมำกขึ้น รวมทั้งพบปัญหำ

เรื่องเสียงก้องจำกกำรพูดแสดงควำมเห็น แต่หำกเป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำเทคนิคตรงนี้ทั้งอุปกรณ์ และมี

สัญญำณอินเทอร์เน็ตที่มำกพอ ก็จะมีควำมคล่องตัว และลดเวลำกำรเดินทำงไปร่วมงำน  

ด้านประเด็นการให้ความเห็น 

- ไม่มีกำรให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเริ่มกำรให้ควำมเห็น แม้จะมีกำรแจกเอกสำรประกอบ ที่มีเนื้อหำทั้งนิยำม 

ผู้ได้รับผลกระทบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ท ำให้ภำพรวมกำรแสดงควำมเห็นส่วนใหญ่มำจำกกำรแสดควำมเห็น

ส่วนตัว 

- ประเด็นอีสปอร์ต เป็นเรื่องใหม่และมีควำมเห็นที่ค่อนข้ำงแตกต่ำงชัดเจน กำรแสดงควำมเห็นส่วนมำก

จึงเป็นเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ท ำควำมรู้จักอีสปอร์ต รวมถึงกำรแยกภำพและควำมหมำยให้ชัดเจนระหว่ำงอี

สปอร์ตและเด็กติดเกมส์ 

- ประเด็นที่แสดงควำมเห็นจึงเป็นลักษณะข้อเรียกร้องให้มีกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง 

เยำวชน ครอบครัว ครู สังคม มำกกว่ำกำรมีข้อสรุปที่ต้องกำรควำมชัดเจน 

- มีกำรรับชมผ่ำน live จ ำนวนมำก ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2561  กว่ำ 19,000 คน มีกำรแสดง

ควำมเห็นในมิติต่ำงๆ  

 

2.4  การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธาณะฯ ว่า

ด้วยการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม  โดยเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในเวทีรับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม  2561  เวลำ 09.00  – 13.00  น. ที่ห้องประชุมประสำนใจ 1/2 ชั้น 6 

อำคำรสุขภำพแห่งชำติ จ.นนทบุรี   

(1)  บริบทประเด็น   กำรพัฒนำระบบคุ้มครองผู้บริโภคทำงทันตกรรม เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับควำม

เหลื่อมล้ ำทำงสังคม  โดยน ำเรื่องกำรเข้ำถึงทันตกรรมของประชำชน  ทั้งนี้ประธำนและเลขำนุกำร ได้ชี้แจงอธิบำย

ถึงสถำนกำรณ์ของปัญหำ   กำรเปิดประเด็นที่ชัดเจนในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
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ประธำนในที่ประชุม ได้แก่ นำยแพทย์มงคล ณ สงขลำ ซึ่งเป็นประธำนคณะท ำงำนพัฒนำข้อเสนอ

นโยบำยเฉพำะประเด็น เกริ่นในที่ประชุมถึงสำระส ำคัญของสถำนกำรณ์และปัญหำในเรื่องกำรเข้ำถึงบริกำรทันตก

รรม เป็นกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมได้เห็นประเด็นที่เป็นเนื้อหำเพ่ือเปิดรับฟังควำมเห็นได้

อย่ำงชัดเจน จำกนั้น ผศ.ภญ.วรรณำ ศรีวิริยำนุภำพ เลขำนุกำรคณะท ำงำนพัฒนำข้อเสนอนโยบำยเฉพำะประเด็น

ฯ ได้อธิบำยให้ที่ประชุมรับทรำบเกี่ยวกับกติกำในกำรแสดงควำมคิดเห็น ตลอดจนชี้แจงให้ทรำบว่ำจะมีผู้ร่วมแสดง

ควำมคิดเห็นทำงอำกำศ ต่อกำรพัฒนำประเด็นในช่วงเวลำประมำณ 10.40 น. เป็นต้นไป นอกจำกนี้ยังได้อธิบำย

ถึงนิยำมควำมหมำยของค ำต่ำง ๆ ที่ใช้ในเอกสำรประกอบกำรประชุมและร่ำงมติ เพ่ือน ำไปสู่กำรรับฟังควำมเห็น  

ประกอบด้วย 1. สถำนกำรณ์และปัญหำกำรท ำฟันเทียมเถื่อน ซึ่งมักนิยมเรียกกันว่ำ ฟันปลอม 2. สถำนกำรณ์และ

ปัญหำกำรจัดฟันแฟชั่น ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547  และขยำยกำรโฆษณำเข้ำสู่สื่อออนไลน์ต่ำง ๆ ทั้งนี้ที่ประชุม

จัดท ำร่ำงมติเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจ ำนวน 9 ข้อ โดยสำระส ำคัญ ใน 2 ข้อแรก ได้แก่  

1. ขอให้ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ร่วมกันส ำนักงำนประกันสังคม กรมบัญชีกลำง 

กระทรวงกำรคลัง กระทรวงสำธำรณสุข ทันตแพทยสภำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันก ำหนดมำตรฐำน ในชุด

สิทธิประโยชน์ที่จ ำเป็นพื้นฐำนทำงทันตกรรมภำยใน 1 ปีหลังจำกรับรองมติ  

2. ขอให้ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ร่วมกับส ำนักงำนประกันสังคม กรมบัญชีกลำง 

กระทรวงกำรคลังและสถำนบริกำรทันตกรรมเอกชนทั่วประเทศ พัฒนำระบบกำรเข้ำถึงบริกำรทำงทันตกรรมใน

ระบบบริกำรรัฐร่วมเอกชน โดยมีรำคำกลำงและผู้รับบริกำรไม่ต้องส ำรองจ่ำย  

ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แสดงควำมคิดเห็น เช่น คุณบุญยืน  ศิริธรรม ตัวแทนเครือข่ำยผู้บริโภค ประธำนช่ำง

ทันตกรรมแห่งประเทศไทย  เครือข่ำยผู้บริโภค  เป็นต้น ส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศมีผู้ให้ควำมเห็น

รวม 7 รำยด้วยกัน ประกอบด้วยทันตแพทย์จำกภำครัฐ จ ำนวน 3 รำย ผู้บริโภค 2 รำย ภำคเอกชน และนักศึกษำ 

กรณีละ 1 รำย  

กำรแสดงควำมคิดเห็นทำงอำกำศ เริ่มในเวลำ 10.44 น. ซึ่งเป็นเวลำที่ใกล้เคียงกับที่เลขำนุกำรของที่

ประชุมได้ชี้แจงในช่วงแรกของกำรประชุม โดยผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 

(2)  สรุปผลกำรรับฟังจำกผู้แสดงควำมคิดเห็น 
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ผู้ให้ความเห็น สังกัด ความเห็นและข้อเสนอโดยสรุป 

1.ทันตแพทย์ วีระ 
อิสระธานันท์   

โรงพยำบำลแม่จัน 
จังหวัดเชียงรำย 

ใช้เวลำ ประมำณ 7 นำที เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ให้ที่ 5 นำที  

ผู้แสดงควำมเห็นน ำเสนอเนื้อหำตรงประเด็นกับร่ำงมติที่

เปิดรับฟังควำมคิดเห็น อย่ำงไรก็ตำม ผู้แสดงควำมคิดเห็น 

ได้เอ่ยในช่วงต้นว่ำ อำจแสดงควำมเห็นประเด็นซ้ ำกับ

ผู้เข้ำร่วมท่ำนอ่ืน และกล่ำวว่ำ ตนเองไม่ได้ฟังรำยกำรที่

ออกอำกำศมำตั้งแต่ต้น ภำพที่ปรำกฏหน้ำจอ พบว่ำ ภำพมี

ลักษณะหน้ำแหงน มีแบ็คกรำว เป็นห้องประชุมของ

โรงพยำบำล เสียงมีควำมสม่ ำเสมอ  ก่อนเข้ำสำยผู้แสดง

ควำมเห็นทำงอำกำศคนแรก พบว่ำ ประธำนมีควำมสับสน

เล็กน้อย ว่ำผู้เข้ำร่วมรำยชื่อใดอยู่ในสำย  

2.ทันตแพทย์ ปริญญา ไกร
ยวงศ์ 

โรงพยำบำลเขมรำฐ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ใช้เวลำ ประมำณ 5 นำที แสดงควำมเห็นโดยน ำเสนอ

เนื้อหำเป็นกำรบรรยำยในรำยละเอียดของกรณีศึกษำที่ตน

พบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ แต่ไม่ได้เชื่อมโยงหรือมุ่งประเด็น

ไปที่ร่ำงมติโดยตรง ผู้แสดงควำมเห็นได้สอบถำมประธำนว่ำ

รับฟังเสียงได้ชัดเจนหรือไม่ ประธำนกล่ำวว่ำ ชัดเจนแต่ไม่

แน่ใจว่ำก ำลังจะน ำเสนอในประเด็นใด ผู้แสดงควำมเห็นได้

บรรยำยต่อไปจนกระทั่งใกล้ครบห้ำนำที  ประธำนในที่

ประชุมจึงได้แสดงควำมเห็นแทรกข้ึนเพ่ือช่วยในกำรสรุป

ประเด็น หรืออธิบำยเพิ่มเติมและช่วยกระชับเพื่อให้จบ

ประเด็นภำยใน 5 นำที ภำพที่ปรำกฏหน้ำจอ เป็นภำพ

เอียงข้ำงและมีกำรโยกตัว เสียงตะกุกตะกักเล็กน้อยใน

ช่วงแรก  

ก่อนที่จะมีเปิดกำรรับฟังควำมเห็นทำงอำกำศรำยที่สอง
พบว่ำ ประธำนได้เปิดให้มีกำรอภิปรำยในที่ประชุม และ
เสียงที่ผ่ำนมำทำงไลน์ตะกุกตะกัก แต่กำรด ำเนินรำยกำร
ยังคงต่อเนื่องต่อไป ประธำนในที่ประชุมกล่ำวกับผู้เข้ำร่วม
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ผู้ให้ความเห็น สังกัด ความเห็นและข้อเสนอโดยสรุป 

แสดงควำมเห็นในช่วงต้นว่ำ  “ฟังไม่รู้เรื่อง ได้ยิน แต่ไม่รู้
เรื่อง ลองพูดต่อสิครับ”  กรณีนี้สะท้อนว่ำ ผู้ให้ข้อมูลทำง
อำกำศควรเตรียมข้อมูลอย่ำงชัดเจนและเข้ำสู่ประเด็นให้
ตรงกับหัวข้อที่เปิดรับฟังควำมเห็นขณะที่ก ำลังออกอำกำศ  
“ได้ยินอยู่ แต่ไม่รู้เป้าหมายคืออะไร พูดให้กระชับนิดนึง
ครับ” ประธำนกล่ำวอีกรอบเมื่อผู้เข้ำร่วมทำงอำกำศถำมว่ำ 
“ได้ยินไหมครับ”  
 

3,ทันตแพทย์หญิง วรางคณา 
อินทโลหิต 

ทันตพทย์ช ำนำญกำร
พิเศษ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
หนองบัวล ำภู   

ใช้เวลำประมำณ 4นำทีเศษ โดยประธำนแสดงควำมคิดเห็น

เพ่ิมเติมในตอนท้ำยต่อประเด็นนี้อีก 2 นำที เนื้อหำที่

น ำเสนอเป็นกำรให้ข้อมูลของสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ ที่เสริม

กับร่ำงมติที่ก ำลังพิจำรณำ แยกประเด็นที่จะน ำเสนออย่ำง

ชัดเจน  น้ ำเสียงมีจังหวะในกำรน ำเสนอเหมำะสม และ

ระดับเสียงสม่ ำเสมอ ภำพที่ปรำกฏเป็นใบหน้ำตรง และมี

ระยะห่ำงและมุมกล้องก ำลังดี เมื่อปรำฏในหน้ำจอ เห็น

แบ็คกรำว เป็นห้องประชุม ภำพและเสียงออกอำกำศได้

อย่ำงรำบรื่น  

ผู้เข้ำร่วมทำงอำกำศท่ำนที่ 3 เป็นกำรออกอำกำศต่อเนื่อง
จำกผู้เข้ำร่วมออกอำกำศท่ำนที่ 2 และน ำเสนอได้อย่ำง
ต่อเนื่องทั้งประเด็นเนื้อหำและทำงเทคนิค ส่วนในตอนท้ำย
ประธำนได้มีกำรสื่อสำรและแสดงควำมเห็นงต่อควำมเห็น
ของผู้เข้ำร่วมทำงอำกำศอีก 2 นำที เป็นเนื้อหำเป็น
ประเด็นเสริมเรื่องควรดูแลช่องปำกและฟันตั้งแต่เป็นทำรก
อยู่ในครรภ์จนถึงอำยุ 20 ปี  
 

4.นายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

ใช้เวลำในกำรให้ควำมเห็นประมำณ 6  นำที ประเด็นที่

น ำเสนอ ให้ควำมเห็นตำมร่ำงมติ ในเรื่องควำมเหลื่อมล้ ำ
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ผู้ให้ความเห็น สังกัด ความเห็นและข้อเสนอโดยสรุป 

จ.พิจิตร ของกำรเข้ำถึงกองทุนประเภทต่ำง ๆ  ทำงเทคนิคพบว่ำ 

เสียงที่ออกอำกำศ และจังหวะในกำรแสดงควำมเห็นไม่

ดึงดูด และเนื้อหำไม่กระชับไปที่ประเด็น มีเสียงวี๊ด ๆ 

แทรกและ เสียงก้องเล็ก  ผู้ให้ข้อมูลหันหน้ำตรงกับกล้อง

แต่ไม่มองกล้อง  ซึ่งอำจเนื่องมำจำกกำรอ่ำนควำมเห็นที่

จัดเตรียมไว้ จนกระทั่งตอนจบจึงได้มีกำรสบตำกับกล้อง

และส่งยิ้มให้ ซึ่งภำพสุดท้ำยดูเป็นธรรมชำติมำกกว่ำหำก

ผู้เข้ำร่วมมองกล้องตั้งแต่ในช่วงแรกที่น ำเสนอ ผู้แสดง

ควำมเห็นทำงอำกำศรำยที่ 4  ไดใ้ห้ควำมเห็นต่อเนื่องจำกผู้

แสดงควำมเห็นทำงอำกำศรำยที่ 3  ซึ่งช่วงเริ่มต้นมีเสียง

แทรก และตอนปิดท้ำยมีกำรแนะน ำตัวและขอบคุณ

ประธำนที่ให้ควำมเห็น ซึ่งแตกต่ำงจำกกรณีอ่ืน 

5.นายธนดล ทนหม่ืนไวย คณะกรรมกำร
นักศึกษำ คณะ
นิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 3.40 นำที แสดงควำมเห็น

ในทัศนะของวัยรุ่นที่มีต่อกำรจัดฟันแฟชั่น และสะท้อน

ข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงกำรจัดฟันส ำหรับผู้ที่มีปัญหำอย่ำง

แท้จริง ตลอดจนปรำฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่กำรดัดฟัน

เกิดข้ึนอย่ำงแพร่หลำย เสียงมีควำมชัดเจนดี ภำพที่ปรำกฏ 

มุมกล้อง หน้ำใกล้กับจอมำก และเห็นภำพไม่เต็มหน้ำ 

ศีรษะด้ำนบนบำงส่วนหำยไป ควรขยับมุมกล้องออกไป

เล็กน้อย  

ผู้เข้ำร่วมทำงอำกำศรำยที่ 5 ได้ออกอำกำศ
ต่อเนื่องจำกรำยที่ 4 โดยขึ้นต้น แนะน ำตัวและ
ถำมท ำนองว่ำถึงคิวของตนในกำรแสดงควำม
คิดเห็นแล้วหรือยัง ในที่ประชุมได้ตอบว่ำ ใช่ 
ผู้เข้ำร่วมจึงได้แสดงควำมเห็นต่อไป 
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ผู้ให้ความเห็น สังกัด ความเห็นและข้อเสนอโดยสรุป 

6.เภสัชกรหญิงชโลม เกตุ
จินดา 

อุปนำยกสมำคม
ผู้บริโภคสงขลำ 

เวลำในกำรแสดงควำมเห็น 4.40  นำที เนื้อหำที่น ำเสนอ 
เป็นไปตำมประเด็นที่ปรำกฏในร่ำงมติ เสียงชัดเจน แม้จะมี
กำรใช้สำยไมโครโฟน แต่สัญญำณภำพและเสียง ไม่ค่อย
ประสำนกัน อำจเนื่องมำจำกสัญญำณของมือถือ  
ผู้เข้ำร่วมทำงอำกำศรำยที่ 6 ได้ออกอำกำศต่อเนื่องจำก
รำยที่ 5  โดยประธำนแนะน ำว่ำ แพทย์หญิงชโลม 
ผู้เข้ำร่วมจึงขอแก้เป็นเภสัชกร  

7.กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท 
เอ็กซ ซีแลม จ ำกัด 

 .ใช้เวลำ 5.15  นำที น ำเสนอเนื้อหำที่เป็นมุมมองของ
ผู้ประกอบกำรเรื่องกำรส่งออกอุปกรณ์ทันตกรรมใน
ต่ำงประเทศ  ให้ข้อมูลประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทเรื่อง
กำรได้รับควำมไว้วำงใจ เพ่ือแสดงเรื่องควำมมั่นใจต่อ
ควำมสำมำรถของช่ำงทันตกรรม แต่มีปัญหำในเรื่อง
ปริมำณ ซึ่งมีรำว 300 กว่ำคน สิ่งที่แสดงควำมเห็นเป็นกำร
ให้ข้อมูลและมุมมองของภำคเอกชนในประเด็นที่ถูกวิจำรณ์
เกี่ยวกับแล็บทันตกรรม  เสียงชัดเจน ผู้แสดงควำมเห็นไม่
มองกล้อง ภำพที่ปรำกฏมีเพียงร้อยละ 75  ไม่เห็นภำพเต็ม
หน้ำ โดย ส่วนศีรษะและหน้ำผำกล้นออกไปนอกจอ นั่ง
เอียงข้ำง 
ผู้เข้ำร่วมทำงอำกำศรำยที่ 7 ได้ออกอำกำศต่อเนื่องจำก
ผู้เข้ำร่วมรำยที่ 6 อย่ำงต่อเนื่อง  
 

 

 ภำยหลังจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงอำกำศ และกำรอภิปรำยต่อจำกผู้เข้ำร่วมในห้องประชุม 

จนกระท่ังถึงเวลำ 11.40  นำฬิกำ ได้มีกำรสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วรรณำ ศรีวิริยำ

นุภำพ เลขำนุกำรคณะท ำงำนพัฒนำข้อเสนอนโยบำยเฉพำะประเด็น เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ประธำนในที่ประชุมแสดง

ควำมคิดเห็นในแง่มุมต่ำง ๆ เป็นระยะ ๆ ตลอดกำรประชุม และบำงครั้งได้มีกำรน ำประเด็นของผู้แสดงควำมเห็น

มำอภิปรำยเพ่ิมเติม เช่น กรณีเรื่องผู้ติดเชื้อเอดส์ มีกำรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกผู้เข้ำร่วมที่แสดง

ควำมเห็น  
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บทท่ี  5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล    และขอ้เสนอแนะ 

 
ในกำรประเมินกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนำระเบียบวำระสู่

สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  ทีมประเมินฯ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงเอกสำร

ประกอบระเบียบวำระ41กำรประชุมเพ่ือน ำเข้ำสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ  โดยใช้ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง

อำกำศ  และในบทนี้จะสรุปผลกำรศึกษำในภำพรวม  กำรประชำสัมพันธ์  กำรให้ควำมคิดเห็นในด้ำนเนื้อหำ  กำร

ด ำเนินงำนด้ำนเทคนิค  ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ  และกำรบริหำรจัดกำร   เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติในอนำคต  ในกำร

เปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนผ่ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสังคมออนไลน์  ซึ่งเป็นทำงเลือกที่เป็น

ประโยชน์ส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมี

ส่วนร่วม 

สรุปผลการศึกษา 

1. ภำพรวมและกำรประชำสัมพันธ์    
จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำทีมงำนของ สช.ได้มีกำรประชุมปรึกษำหำรือก่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือหำแนว

ทำงกำรกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศตำมนโยบำยของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งช ำติ   ซึ่งมองว่ำ

กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งนี้ โดยทดลองท ำทั้ง 4 ครั้ง  โดยวำงแผนให้เวทีแรก

เป็นการทดสอบ ระบบเทคโนโลยี  ซึ่งส าคัญกว่าเนื้อหา  ครั้งที่ 2 น่าจะเข้าสู่การออกแบบผู้เข้าร่วมให้มีสัดส่วนที่

ครบทุกภาคส่วน  มีความเป็นตัวแทนของประเด็น   ครั้งที่ 3  เป็นการให้ความส าคัญกับด้านเนื้อหา    ครั้งที่ 4 

เมื่อได้เนื้อหาแล้วน ามาสู่การพัฒนาเป็นมติอย่างไร  (นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ, สัมภาษณ์ 3  สิงหาคม 2561) 

นอกจำกนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำองค์กรบุคลำกรขององค์กรมหำชนแบบก้ำวกระโดด 

(Exponetial Growth)  เพ่ือไปสู่ สช. 4.0 ในปีงบประมำณ 2561  โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำนหลักของ
                                                           
41

 ร่างเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุ หมายถึง เอกสารท่ีร่างขึน้าส าหรับการใช้ในกระบวนการพฒันาเอกสารก่อนท่ีจะเป็นร่าง
เอกสารฉบบัสมบรูณ์ ท่ีใช้น าเข้าสูก่ารพิจารณาในท่ีประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๑  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติรองรับกำรด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3  

(ปีงบประมำณ 2560-2564)    และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อ ำนวยกำร

องค์กำรมหำชนที่จัดตั้งตำม พ.ร.บ.เฉพำะ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำร (ก.พ.ร.)  ในประเด็นที่ 5 ที่ระบุถึงศักยภำพในกำรด ำเนินกำรขององค์กรมหำชนตำมแผนยุทธศำสตร์ 20 

ปี  โดยให้องค์กำรมหำชนจัด ำแผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรขององค์กำรมหำชนแบบก้ำวกระโดด  

(Exponential Growth) ระยะ 5 ปี เพื่อไปสู่กำรเป็นองค์กำรมหำชน 4.0 ที่สอดรับกับกำรพัฒนำประเทศไทย 4.0   

จำกกำรประเมินพบว่ำกำรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำร่วมในเวทีในห้องประชุมทั้ง 4 เวที คณะท ำงำน

พัฒนำข้อเสนอนโยบำยเฉพำะประเด็นนโยบำยสำธำรณะฯ สำมำรถเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นนั้นได้

ค่อนข้ำงครบถ้วน  แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เชิญมำเพ่ือให้ควำมเห็นทำงอำกำศรวมทั้งหมด  4  ระเบียบวำระ  มี

ทั้งสิ้น 35  คน   โดยในประเด็นว่ำด้วย “ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”  

ร้อยละ 77  ที่ให้ควำมคิดเห็นทำงอำกำศเป็นผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นดังกล่ำวโดยตรง  โดยทีมงำน

ติดต่อประสำนงำนกับผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดังกล่ำวได้   เพ่ือทดสอบในด้ำนเทคนิคให้มีควำม

สมบูรณ์  และประเด็นว่ำด้วย “ควำมรับผิดชอบร่วมทำงสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภำวะเด็ก” มีผู้ที่ไม่เป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นดังกล่ำว  ร้อยละ 50  เนื่องจำกพบว่ำมีผู้เข้ำร่วมให้ควำมเห็นน้อย  ทีมงำนต้องตัดสินใจ

หำคนมำเพ่ิมแบบเร่งด่วน  อย่ำงไรก็ตำมพยำยำมเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมำกท่ีสุดในห้วงเวลำอันจ ำกัด   

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ทีมงำนเน้นกำรสื่อสำรผ่ำนทำง Facebook ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ

แห่งชำติ  มีผู้ติดตำม  6,639  คน   Healthstation สช.ออนไลน์  มีผู้ติดตำม  17,854  คน   และผ่ำนทำง 

www.samatcha.org  ในช่วงก่อนกำรจัดงำนในระยะเวลำประมำณ 1 สัปดำห์ท ำให้กำรเข้ำมำติดตำมเพ่ือรับชม

และให้ควำมเห็นจำกประชำชนมีดังนี้ 

- กำรพัฒนำประเด็นนโยบำยสำธำรณะว่ำด้วย “ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”  ใน Facebook ของ healthstation มีผู้ให้ควำมคิดเห็น 21  คน  
กดไลค์ 30 ครั้ง แชร์ 49 ครั้ง   มีผู้เข้ำไปรับชมย้อนหลังทำงสถำนีวิทยุและโทรทัศน์สุขภำพ
แห่งชำติ 390 ครั้ง 

- กำรพัฒนำประเด็นนโยบำยสำธำรณะ เรื่อง  “กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะเพ่ือสุขภำวะและ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน : เขตเมือง     ใน Facebook ของ healthstation มีผู้ให้ควำม

http://www.samatcha.org/
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คิดเห็น 50  คน  กดไลค์ 83 ครั้ง  แชร์ 49 ครั้ง  มีผู้เข้ำไปรับชม  ย้อนหลังทำงสถำนีวิทยุ
และโทรทัศน์สุขภำพแห่งชำติ 279 ครั้ง 

- กำรพัฒนำประเด็นนโยบำยสำธำรณะ ว่ำด้วย “ควำมรับผิดชอบร่วมทำงสังคมเกี่ยวกับอี
สปอร์ตต่อสุขภำวะเด็ก ใน Facebook ของ healthstation มีผู้ให้ควำมคิดเห็น 495  คน  
กดไลค์ 128 ครั้ง  แชร์ 232 ครั้ง    ซึ่งประเด็นดังกล่ำวได้รับควำมสนใจจำกผู้คนในสังคม
เป็นจ ำนวนมำก  เพรำะเป็นประเด็นร้อนและมีข้อขัดแย้งสูง  ในช่วงแรกของกำรออกอำกำศ
สดไปได้ระยะหนึ่ง  มีผู้เข้ำมำติดตำมเป็นหลักหมื่น  และมีผู้เข้ำไปรำยงำนให้ปิดกำร
ถ่ำยทอดสด  ท ำให้ทีมเทคนิคต้องหยุดไป 3 นำที ก่อนที่จะกลับมำถ่ำยทอดอีกครั้ง ซึ่ง
นับเป็นปรำกฏกำรณ์ที่น่ำสนใจว่ำผู้คนสนใจประเด็นเชิงควำมขัดแย้ง นอกจำกนี้ประเด็นนี้
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้  และเป็นเจ้ำของประเด็น  
ท ำให้เกิดกำรถกเถียงในวงกว้ำงทั้งกลุ่มที่เห็นด้วย และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย   ท ำให้เห็นว่ำ
ประเด็นในกำรพัฒนำนโยบำยที่ท ำให้คนเข้ำมำส่วนร่วมได้มำกหรือน้อย  ขึ้นอยู่กับประเด็นที่
พัฒนำว่ำอยู่ในควำมสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย นอกเหนือจำกกำรประชำสัมพันธ์ 

- กำรพัฒนำประเด็นนโยบำยสำธำรณะฯ ว่ำด้วยกำรพัฒนำระบบคุ้มครองผู้บริโภคทำงทันตก
รรม   ใน Facebook ของ healthstation มีผู้ให้ควำมคิดเห็น 87  คน  กดไลค์ 52  ครั้ง  
แชร์ 52  ครั้ง   

โดยสรุปกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หรือผู้ที่สนใจเข้ำมำมีส่วนร่วมกับประเด็นในแต่ละ

ครั้ง  มีกำรประชำสัมพันธ์ในระยะเวลำที่สั้น  และกระชั้นกับกำรจัดเวที  นอกจำกนี้จำกแบบสอบถำมพบว่ำ   

ผู้เข้ำร่วมเวทีร้อยละ 49  ไมท่รำบว่ำจะมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศในเวทีนี้   เนื่องด้วยข้อจ ำกัดต่ำงๆ  เช่น 

กำรระบุวัน  ควำมชัดเจนต่ำงๆ ด้ำนกำรจัดกำรในส่วนที่คณะท ำงำนวิชำกำรฯ ต้องรับผิดชอบท ำให้กำรท ำงำน

ประชำสัมพันธ์ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ำยล่ำช้ำออกไป  โดยท ำเป็นข้อควำมหน้ำเดียว ()ne page)  และส่งไปยังสื่อของ 

สช.  ซึ่งกำรด ำเนินงำนในครั้งแรกนับเป็นกำรทดลอง  ดังนั้นหำกมีกำรด ำเนินงำนเต็มรูปแบบ  ควรมีกำร

ประชำสัมพันธ์อย่ำงกว้ำงขวำง ใช้ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นนั้นจริงๆ ได้

เข้ำมำร่วมให้ควำมเห็น แต่ต้องมีการลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้า  ซึ่งต้องมีการออกแบบว่าความคิดเห็นที่เข้ ามา

ทางออนไลน์จะมีการรับรองอย่างไร  (นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 

สัมภาษณ์ 3  สิงหาคม 2561)  ยังเป็นข้อท้ำทำยในกำรวำงระบบกำรท ำงำนเพ่ือขยำยกำรใช้งำนเทคโนโลยีให้ตอบ

โจทย์กำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับที่คนจ ำนวนมำกข้ึน  
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2. ด้ำนเนื้อหำ   
กำรแสดงควำมคิดเห็นในด้ำนเนื้อหำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจ ำนวนทั้ง 4  ครั้ง  โดยประเมินจำกกำรให้

ควำมคิดเห็น  และสัมภำษณ์เพ่ิมเติม  มีสิ่งที่ค้นพบ  มีดังนี้ 

  2.1  การก าหนดโจทย์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น   ในประเด็น ว่ำด้วย“ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”  ซึ่งเป็นกำรจัดเวทีครั้งแรก  เอกสำรประกอบวำระยังไม่เสร็จสมบูรณ์  

ท ำให้โจทย์กำรรับฟังควำมคิดเห็นส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมจึงเป็นไปในลักษณะที่เปิดกว้ำง  เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุม

และผู้แสดงควำมคิดเห็นทำงอำกำศให้ควำมคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีโจทย์หรือค ำถำมเฉพำะ  ดังนั้น

จึงมีควำมแตกต่ำงกันของผู้เข้ำร่วมประชุมที่ให้ควำมเห็นโดยทั่วไปเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง  ซึ่งมีทั้งควำมคิดเห็นและกำรเล่ำถึงควำมรับผิดชอบในหน่วยงำนของตนที่ด ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องนี้   ส่วน

ผู้ให้ควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  4 ใน 11 คน  ให้ควำมเห็นโดยพิจำรณำจำกเอกสำรประกอบวำระ และแก้ไขจำก

เนื้อหำในเอกสำรดังกล่ำว ส่วนที่เหลือให้ควำมเห็นในเชิงประสบกำรณ์กำรท ำงำนทั้งส่วนตัวและในพื้นที่   ทั้งนี้ผู้ที่

เข้ำร่วมในเวทีครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นสื่อในภำคประชำสังคมที่อยู่ต่ำงจังหวัด เคยร่วมงำนกับสถำนีวิทยุและโทรทัศน์

สุขภำพ (Health Station) มำก่อน  ดังนั้นจึงมีควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ  หำกมองใน

มุมของกำรให้ควำมเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับประเด็นดังกล่ำว  อำจกล่ำวได้ว่ำเกี่ยวข้องโดยทำงอ้อมใน

ฐำนะที่เป็นสื่อในท้องถิ่นที่มีส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  แต่ด้วยศักยภำพของกำร

เป็นสื่อท้องถิ่นภำคประชำสังคม  ซึ่งสนใจในประเด็นด้ำนสุขภำพและด้ำนสังคม ท ำให้สำมำรถให้ควำมเห็นได้ใน

ภำพกว้ำงๆ   

ส่วนประเด็น “กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะเพ่ือสุขภำวะและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน : เขตเมือง”  มีกำร

ก ำหนดโจทย์กำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ชัดขึ้น  ผู้ที่เข้ำร่วมในกำรให้ควำมคิดเห็นทีมวิชำกำรได้วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและหำเครือข่ำยภำคีที่เก่ียวข้องส ำคัญมำร่วมได้ดี  เนื่องจำกเป็นประเด็นเชิงบวกมีผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย  

ประกอบกับทีมเลขำนุกำรคณะท ำงำนวิชำกำรมีกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจเชิงเนื้อหำกับผู้ให้ควำมเห็นก่อนล่วงหน้ำ 

โดยเน้นองค์กรเครือข่ำยภำคีในพื้นที่ท่ีมีประสบกำรณ์กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะ เช่น เทศบำล  วัด  เอกชน       

สะท้อนให้เห็นปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอต่อบทบำทภำครัฐ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  ทั้งนี้เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ

ประเด็นนี้มีกำรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงครอบคลุมทั้งผู้ที่อยู่ในเวที  และผู้ที่ให้ควำมเห็นทำงอำกำศ  ท ำให้
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ประเด็นนี้มีกำรแลกเปลี่ยนในเชิงเนื้อหำได้ดีและเป็นประโยชน์กับคณะท ำงำนฯ ในกำรปรับแก้เอกสำรประกอบ

วำระ 

ประเด็นควำมรับผิดชอบร่วมทำงสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภำวะเด็ก   เป็นประเด็นที่มคีวำมขัดแย้งสูง 

เนื่องจำกมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีฝั่งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่ำงชัดเจน  ส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ในประเด็นนี้  มีโจทย์ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ชัดเจน 4 ข้อ  ได้แก่  

-ประเด็นที่สังคมควรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับอีสปอร์ต มีอะไรบ้ำง มองมิติไหนบ้ำง 

- มำตรฐำนกำรจัดกิจกรรมเก่ียวกับอีสปอร์ตในประเทศไทยควรเป็นอย่ำงไร เพ่ือปกป้องคุ้มครอง

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 

- ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นอีสปอร์ตเป็นใครบ้ำง และควรมีบทบำท

อย่ำงไร 

- ประเด็นอ่ืนๆ  (ตำมเอกสำร) 

กำรตั้งโจทย์ที่ชัดท ำให้มีกำรให้ควำมคิดเห็นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่คณะท ำงำนฯ ต้องกำรน ำไปปรับแก้

เอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  แต่น่ำเสียดำยที่ผู้ให้ควำมเห็น 2 ใน 8 คนไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  และ

มีบำงคนที่ประสำนงำนไว้ก่อนเวทีไม่สำมำรถเข้ำร่วมให้ควำมเห็นได้  ซึ่งทีมงำนได้รับแจ้งยกเลิกกะทันหัน  

นอกจำกนี้ผู้ให้ควำมเห็นทำงอำกำศให้ควำมเห็นแบบไม่ต่อเนื่อง  ตะกุกตะกัก พูดเนื้อหำวกวน  ซึ่งเป็นผลมำจำก

ได้ยินเสียงที่ก้องและสะท้อนไปมำในหูฟังท ำให้ไม่มีสมำธิกับประเด็นที่เตรียมไว้    “ส่วนของระบบได้มีการ

เตรียมการโดยเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่าพอไหม ส่วนของเนื้อหาก็เตรียมไว้เป็นรายงานที่ท าเอง แต่พูดไม่ได้หมด

เพราะเสียสมาธิจากปัญหาเสียงก้อง”  (นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ, สัมภาษณ์  30  กันยายน  2561)   

ประเด็น “กำรพัฒนำประเด็นนโยบำยสำธรณะฯ  ว่ำด้วยกำรพัฒนำระบบคุ้มครองผู้บริโภคทำงทันต 

กรรม”  เนื้อหำของประเด็นนี้มีควำมเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพทำงทันตกรรม  แต่ประธำนกำรประชุม  และ

เลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ ได้สรุปสำระส ำคัญของสถำนกำรณ์และปัญหำในกำรเข้ำถึงบริกำรทันตกรรม  และให้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ท ำให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำใจในเนื้อหำ  รวมถึงอธิบำยนิยำมของค ำต่ำงๆ ที่ใช้ในเอกสำร

ประกอบกำรประชุมและร่ำงมติ  ทั้งนี้วำระนี้มีโจทย์ส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็น   
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- . สถำนกำรณ์และปัญหำกำรท ำฟันเทียมเถื่อน ซึ่งมักนิยมเรียกกันว่ำ ฟันปลอม  
- . สถำนกำรณ์และปัญหำกำรจัดฟันแฟชั่น ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2547  และขยำยกำร

โฆษณำเข้ำสู่สื่อออนไลน์ต่ำง ๆ 
2.2  การให้ความเห็นไม่คมชัด ตรงประเด็น  กำรให้ควำมเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงอำกำศน ำเสนอ

เนื้อหำที่ไม่ค่อยตรงประเด็นที่คณะท ำงำนต้องกำรนัก  ซึ่งทีมประเมินวิเครำะห์ว่ำมำจำกเนื้อหำที่มีควำมเฉพำะ  

และมีควำมเป็นนำมธรรม ท ำให้ผู้ให้ควำมเห็นบำงท่ำนให้ควำมเห็นที่วกวนไม่ตรงประเด็น  บำงคนให้รำยละเอียด

ของกรณีศึกษำที่ตนพบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ แต่ไม่ได้เชื่อมโยงหรือมุ่งประเด็นไปที่ร่ำงมติโดยตรง  บำงคนให้

ควำมเห็นเหมือนไม่มีสมำธิเพรำะเสียงก้องในหูฟัง 

2.3  ควรแยกห้องการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ  จำกกำรประเมินพบว่ำเนื้อหำที่คณะท ำงำนฯ  ได้รับ

ประโยชน์ด้ำนเนื้อหำน้อยจำกผู้เข้ำร่วมให้ควำมเห็นทำงอำกำศ  ไม่คุ้มค่ำกับเวลำ  1 ชั่วโมง ที่สูญเสียไป  ซึ่ง

คณะท ำงำนฯ  สะท้อนออกมำจำกกำรสัมภำษณ์ว่ำควรแยกห้องกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ   “ เทคโนโลยี

เอ้ือให้เราท าตรงนี้ได้ไม่ยาก แต่ครจะเพ่ิมระยะเวลาในการรับฟังมากกว่านี้ เพราะคนในห้องที่มาเจอกันบ่อยอาจจะ

ลดระยะเวลาลงได้อีก แต่คนที่แสดงความเห็นน่าจะเพ่ิมเวลาใช้เวลาให้เต็มที่เหมาะสมกับจ านวนคน ควรจะแยก

ห้องออนไลน์และคนในห้องไปเลย เพราะลักษณะการฟังออฟไลน์และออนไลนต่างกัน เห็นปฏิกิริยาการตอบโต้กัน 

เพราะถ้าเราไม่คาดหวัง เสนอว่าจับแยกดีกว่า”  (ดร.ธีรารัตน์  พันทวี  วงศืธนะเอนก  ประธานคณะท างานพัฒนา

ข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นนโยบายสาธารณะว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุข

ภาวะเด็ก, สัมภาษณ์  27 พฤศจิกายน 2561)  เช่นเดียวกับ  ผศ.ภญ. วรรณำ ศรีวิริยำนุภำพ  เลขำนุกำร

คณะท ำงำนพัฒนำข้อเสนอนโยบำยเฉพำะประเด็น ว่ำด้วยกำรพัฒนำระบบคุ้มครองผู้บริโภคทำงทันตกรรม เห็นว่ำ

กำรให้ควำมเห็นทำงอำกำศไม่เกิดประโยชน์กับคณะท ำงำน  หำกเป็นกำรทดลองในด้ำนเทคโนโลยี  สมควรแยก

ห้องให้ชัดเจน  เพรำะคณะท ำงำนต้องกำรควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงแท้จริง    

2.4 ผู้ให้ความเห็นทางอากาศมีส่วนร่วมกับเวทีน้อย  นอกจำกนี้ทีมประเมินยังพบอีกว่ำ  ผู้ที่ให้ควำมเห็น

ทำงอำกำศไม่ได้มีส่วนร่วมกับเวทีตั้งแต่เริ่มจนจบ  ท ำให้ไม่เกิดประโยชน์ในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  และไม่

เกิดควำมคิดเห็นที่ต่อยอดกันและกัน   “เข้าสายให้ความเห็นกับเวทีเสร็จแล้ว  เดี๋ยวพ่ีต้องประชุมกับเครือข่ายต่อ” 

(ภญ.ชโลม เกตุจินดา  อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา,  สัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2561)    “คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็น

วิธีการที่หลากหลาย มีการเปิดโอกาสให้คนที่ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่สนใจในประเด็นนั้นๆ ได้ร่วมแสดง

ความคิดเห็น  ผมให้ความเห็นเสร็จผมก็เข้าร่วมประชุมกับอีกเวทีได้เลย  (คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ  สมาคม
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ยุวทรรศน์แห่งประเทศไทย , สัมภาษณ์  11 กันยายน 2561)    “ผมอาจแสดงความเห็นประเด็นซ้ ากับผู้เข้าร่วม

ท่านอ่ืน เพราะไม่ได้ฟังรายการที่ออกอากาศมาตั้งแต่ต้น” ( ทันตแพทย์ วีระ อิสระธานันท์   โรงพยาบาลแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย, สัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2561)    “การจัดรับฟังความเห็นออนไลน์ ช่วยเพ่ิมการให้ความเห็นจาก

กลุ่มคนต่างๆที่หลากหลายและเพ่ิมมากขึ้นระดับนึง แต่บางคนอาจพูดซ้ าในสิ่งที่เราพูดไปแล้ว” (ดร.ธีรารัตน์  พัน

ทวี  วงศืธนะเอนก  ประธานคณะท างานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นนโยบายสาธารณะว่าด้วยความ

รับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก, สัมภาษณ์  27 พฤศจิกายน 2561  ดังนั้นเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงเนื้อหำในกำรพัฒนำเอกสำรประกอบวำระ  ผู้ให้ควำมเห็นทำงอำกำศต้องรับฟังกำรถ่ำยทอดจน

ตั้งแต่ต้นจนจบ  และสละเวลำกำรมีส่วนร่วมกับเวที เหมือนกับผู้เข้ำร่วมในห้องประชุม  ซึ่งจะท ำให้มีกำรเชื่อม

ประเด็นทั้งดลกออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

3. ด้ำนเทคนิค 
เนื่องจำกเทคโนโลยีที่มีควำมเร็วทำงอินเตอร์เน็ตดีและครอบคลุมในหลำยพื้นที่  กำรเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีกำรสื่อสำรจำกยุคอนำล็อคสู่ยุคดิจิทัลท ำให้กำรเปิดพื้นท่ีในกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศที่เคยมี
ควำมพยำยำมจะท ำเม่ือหลำยสิบปีก่อนแต่เป็นเพียงแนวคิดที่ท ำไม่ได้จริงในทำงปฏิบัติเพรำะเทคโนโลยียังไม่พร้อม    

“เราสามารถติดต่อถึงกันในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ง่ายกว่าเดิม แต่ก่อนสั ก 10 ปีก่อน เรา

พยายามที่จะท าเรื่องของเวทีแบบนี้ ประชาคมจังหวัดต่างๆ ทั้งหลาย ทีนี้เวลาจัดงานประจ าปี เราพยายามท าแบบ

นี้ แต่ว่าเทคโนโลยีมันมาไม่ถึง มันล าบากมากกว่า   แล้วมันขึ้นอยู่กับในความแรงของอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมที่

ใช้มันหลากหลายแต่วันนี้มันง่ายไปหมด มันท าได้เพราะฉะนั้นมันถึงเวลา จึงคิดว่านี่เป็นนวัตกรรม ฉะนั้นแรง

บันดาลใจก็คือเราคิดว่าเราควรที่จะขยับจาก conventional มาสู่เรื่องของ Innovation ก็คือสร้างนวัตกรรมใน

รูปแบบสมัชชาสุขภาพ รูปแบบสมัชชามันมีความเป็นทางการแต่เราจะใช้ทางอากาศแบบไหนก็ลองดู ไม่ลองเริ่ ม

ลองท าก็จะไม่เรียนรู้หรอก เพราะฉะนั้นลองครั้งแรกเราจัดมันจะค่อยๆ เป็นตัวตั้งต้นแล้วก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆ ผม

เชื่อว่าพัฒนาอย่างนี้ไม่เกินสัก 4-5 ครั้งเราจะค่อยๆ อยู่ตัว” (นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สัมภาษณ์ 3  สิงหาคม 2561) 

ทัศนะของเลขำธิกำร สช. สะท้อนให้เห็นถึงโอกำสทำงเทคโนโลยีที่เปิดให้ท ำในสิ่งที่เคยคิดไว้เมื่อ 10 ปี
ก่อนให้เป็นจริง  ด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงอำกำศโดยใช้เทคโนโลยีในยุค 4G   
ประกอบกับพฤติกรรมกำรใช้มือถือของคนไทยทั้งหมด  69.11 ล้ำนคน มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 57 ล้ำนคนมีผู้ใช้งำน
โทรศัพท์มือถือ สูงถึง 93.61 ล้ำนเลขหมำย มำกกว่ำจ ำนวนประชำกรทั้งประเทศ  มีผู้ใช้งำน Social Media มำก
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ถึง 51 ล้ำนคน ในจ ำนวนผู้ใช้งำนอินเตอร์เน็ตทั้งหมด มีผู้ใช้ Social Media เป็นประจ ำผ่ำน Smart Device 46 
ล้ำนคน ทั้งนี้ กรุงเทพมหำนครติดอันดับ 1 เมืองที่มีผู้ใช้ Facebook มำกที่สุดในโลก อยู่ที่จ ำนวน 22,000,000 คน 
ส่วน 5 อันดับแรกของแอปพลิเคชั่นที่มีกำรใช้งำนสูงสุดในไทยได้แก่ LINE Facebook Messenger Instagram 
และ K-Mobile Banking   

ประกอบกับ สช. มีแผนพัฒนำองค์กรบุคลำกรขององค์กรมหำชนแบบก้ำวกระโดด (Exponetial 

Growth)  เพ่ือไปสู่ สช. 4.0 ในปีงบประมำณ 2561  โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำนหลักของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติรองรับกำรด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3  

(ปีงบประมำณ 2560-2564)  ที่ระบุถึงศักยภำพในกำรด ำเนินกำรขององค์กรมหำชนตำมแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี  

โดยให้องค์กำรมหำชนจัด ำแผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรขององค์กำรมหำชนแบบก้ำวกระโดด  (Exponential 

Growth) ระยะ 5 ปี เพื่อไปสู่กำรเป็นองค์กำรมหำชน 4.0 ที่สอดรับกับกำรพัฒนำประเทศไทย 4.0  ซึ่งยุทธศำสตร์

หนึ่งใน 3 ที่ส ำคัญ คือ ควำมเป็นองค์กรที่ทันสมัย  และเป้ำประสงค์หนึ่งที่ก ำหนดไว้   คือ  สช. ต้องเป็นสมำร์ท

ออฟฟิศ (Smart Office )  และดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office)  ระบบกำรประชุมทำงไกล (Remoted E-

meeting) ที่ช่วยประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม   

 กำรที่เลขำธิกำร สช. มอบนโยบำยให้มีกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้  จึงเป็นที่มำของกำรจัดให้มีรับฟังควำม

คิดเห็นทำงอำกำศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนำระเบียบวำระสู่สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ    ซึ่งทีมเทคนิคได้ออกแบบ

ให้ตอบโจทย์ของผู้บริหำร   โดยเริ่มประชุมเตรียมกำรตั้งแต่ปลำยเดือนกรกฎำคม 2561  และทดลองในเชิงเทคนิค 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกำรจัดสุขภำพทำงอำกำศ  เพ่ือน ำมำถอดบทเรียน และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรท ำ    

จำกกำรประเมินพบว่ำ 

3.1 รูปแบบกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศ  ทีมเทคนิคมีควำมตั้งใจมำกในกำรออกแบบให้เป็นไปตำม

สิ่งที่ผู้บริหำรต้องกำรซึ่งจำกเดิมมีข้อจ ำกัดในกำรถ่ำยทอดได้เพียง 4 คน  จนฝ่ำยเทคนิคหำวิธีกำรถ่ำยทอดจนได้

แบบไม่จ ำกัด  แต่ด้วยเวลำอันจ ำกัด ท ำให้แต่ละครั้งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำสำยให้ควำมเห็นทำงอำกำศได้

ประมำณ 8-10 คน   โดยมีรูปแบบดังแผนภำพข้ำงล่ำง 
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 3.2   มีกำรติดต่อประสำนงำนล่วงหน้ำ  ทีมเทคนิคของ สช.  ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับผู้เข้ำร่วมเวทีทั้งด้ำนเนื้อหำ

เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงควำมคิดเห็ฯ   และเทคนิคกำรใช้เทคโนโลยี   “ต้องมีจิตวิทยาในการประสานงาน

ไม่ท าให้ผู้รับฟังความคิดเห็นรู้สึกตระหนักกับการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้ผ่อนคลายและสบาย  ไม่ต้องกังวลใดๆ  ซึ่ง

ทั้งหมดนี้ เป็นการประสานงานแบบรายบุคคล” (คุณวิสิฐ  อัศวขจรกุล ,สถำนีวิทยุโทรทัศน์สุขภำพแห่งชำติ  

สัมภำษณ์ 23 สิงหำคม 2561 )   โดยผู้ประสำนงำนจะต้องให้ผู้แสดงควำมคิดเห็นต้องกรอกแบบฟอร์มมำก่อน

ล่วงหน้ำ  หลังจำกนั้นทีมงำนจึงจะแจ้งล ำดับกำรแสดงควำมคิดเห็นให้ทรำบ  ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรในลักษณะเช่นนี้

ต้องใช้เวลำมำก  หำจะขยำยเป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นให้กว้ำงขวำงขึ้น  จ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำกขึ้น  

รูปแบบกำรประสำนงำนในลักษณะดังกล่ำวจะไม่เหมำะสม  ควรใช้เป็น Application ในกำรติดต่อประสำนงำน

แทนกำรโทรศัพท์ประสำนเป็นรำยบุคคล   
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-  

 

 

 

 

 

 

3.3  เจ้ำหน้ำที่เทคนิคจ ำนวนมำก   ในกำรจัดกำรแต่ละครั้งมีเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดสด  

ช่ำงภำพ  15 คน/ครั้ง   เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำด  โดยมีคุณวิศิษฐ์  อัศวขจรสกุล เป็นผู้ควบคุมกำรดูแลทั้งหมด  

ซึ่งกำรฝ่ำยเทคนิคมำกเกินไปท ำให้รบกวนสมำธิผู้แสดงควำมคิดเห็นที่อยู่ในเวที ประกอบกับท่ีตั้งของกำรวำง

อุปกรณ์กำรถ่ำยทอด  อยู่ในห้องเดียวกับเวทีจึงมีเสียงรบกวนบ้ำงในบ้ำงเวลำ  ดังนั้นควรแยกห้องหรือมีฉำกกั้น  

เพ่ือไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียสมำธิในกำรให้ควำมคิดเห็น 

3.4  คุณภำพสัญญำณเสียง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีข้อบกพร่องบำงประกำรที่ควรได้รับกำรแก้ไข  ได้แก่ 

-  ผู้แสดงควำมคิดเห็นจะมีเสียงก้องในหูฟังท ำให้ชำดสมำธิในกำรควำมคิดเห็น พูดได้ไม่ตรงตำมที่เตรียม

ไว้   ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ให้ควำมคิดเห็นสะท้อนออกมำ 

-  ผู้ให้ควำมคิดเห็นไม่ได้ยินเสียงประธำนพูดหรือสอบถำม  กำรแสดงควำมเห็นควรสำมำรถตอบโต้ได้

ระหว่ำงประธำนในที่ประชุม/ผู้ด ำเนินกำรประชุม กับผู้ให้ควำมเห็น 

-  บำงครั้งมภำพและเสียงไม่ตรงกัน 

3.5 คุณภำพสัญญำณภำพ  ส่วนใหญ่ในเกณฑ์ดี  แต่มีมุมกล้องของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นที่เป็นจุดที่ควรได้รับ

ค ำแนะน ำให้เข้ำใจถึงธรรมชำติกำรถ่ำยทอดสด  เช่น  ไม่ควรตั้งกล้องมุมเงย  เพรำะท ำให้หน้ำใหญ่กว่ำที่ควรจะ

เป็น    ฉำกหลังที่ดึงดูดให้ผู้ชมดูด้ำนหลังมำกกว่ำ   กำรเว้นพื้นที่ว่ำงในหน้ำจอมำกเกินไป  เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้

แก้ไขได้โดยมีตัวอย่ำงหรือแนะน ำกำรใช้มุมกล้องที่ดูดี   จุดที่ถ่ำยทอดควรมีลักษณะอย่ำงไร ส่วนสัญญำณภำพมี

บำงครั้งท่ีกระตุก  แต่โดยภำพรวมของสัญญำณภำพแล้วอยู่ในเกณฑ์ดีมำก   
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ภำพถ่ำยทอดสด ขณะที่ ผู้

แสดงควำมคิดเห็นก ำลัง

แสดงควำมคิดเห็นพร้อม 

กับภำพบรรยำกำศในห้อง

ประชุม  

 

ภำพจำกโทรศัพท์มือถือ ทำงฝั่ง ผู้แสดงควำมคิดเห็น  

 
 
 
 
 
 
 

3.6   เกิดควำมไม่รำบรื่นในล ำดับคิวผู้ให้ควำมคิดเห็น  บำงครั้งติดขัดปัญหำเชิงเทคนิคท่ีผู้เข้ำร่วมเวทีไม่พร้อม  

ดังนั้นควรแก้ปัญหำด้วยการเตรียมผู้ เข้าร่วมรายการอีกสายส ารองไว้ กรณีท่ีสายแรกมีปัญหาทางเทคนิค  

 
4, ด้ำนประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำด้ำนงบประมำณ   

กำรเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศแต่ละครั้งต้องใช้งบประมำณรำว 85,000 บำท ต่อครั้ง  ซึ่งหำ

เทียบกับจ ำนวนที่เข้ำมำร่วมประมำณ 8-10  คน  หำค ำนวณออกมำเป็นรำยบุคคลแล้ว  ค่ำใช้จ่ำยประมำณ 

8,500  บำท ต่อคน  ซึ่งหำกให้คนเหล่ำนั้นซึ่งอยู่ในต่ำงจังหวัดเดินทำงมำเข้ำร่วมเวที  จะใช้งบประมำณน้อยกว่ำ

นี้  ดังนั้นหำกมีกำรแยกห้องผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นในเวทีกับผู้ที่เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นทำงอำกำศ   
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อำจจะมีเวลำมำกขึ้น   และท ำให้มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมมำกข้ึน หรืออำจต้องมีแนวทำงในกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น

ลง   

 นอกจำกนี้ประสิทธิภำพในกำรให้ควำมเห็นเชิงเนื้อหำที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงอำกำศ  คณะ

ท ำงำนฯ สะท้อนให้เห็นว่ำได้รับประโยชน์น้อย  และท ำให้เวลำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำมำร่วมในเวทีลดน้อย

ถอยลงไปอีก  

5.ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 โดยภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงออนไลน์  ใช้เวลำในกำรเตรียมแต่ละเวทีมีเวลำ
น้อยมำก   แต่ได้เห็นควำมพยำยำมและควำมตั้งใจที่จะท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และตอบโจทย์
ผู้บริหำร   แต่ด้วยกำรท ำงำนที่เป็นปลำยทำงของกำรตัดสินใจของคณะท ำงำนพัฒนำประเด็นฯ  ดังนั้นท ำให้ได้
ข้อมูลล่ำช้ำ  กำรติดต่อของผู้ท ำงำนทั้งฝ่ำยเทคนิค และฝ่ำยประชำสัมพันธ์จึงเป็นไปอย่ำงกระชั้นชิด  ไม่สำมำรถ
สร้ำงกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกเพจใน Facebook  ก่อนกำรจัดงำนได้มำกนัก   
 กำรคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ควำมเห็นทำงอำกำศ   ไม่ครบตำมจ ำนวนที่วำงไว้ท ำให้ผู้ประสำนงำน
ด้ำนเทคนิคต้องสรรหำหรือเชิญผู้ที่เคยท ำงำนร่วมกับสถำนีวิทยุและโทรทัศน์สุขภำพแห่งชำติมำเข้ำร่วม  ซึ่งบำงคน
อำจไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำวโดยตรง   
  
 ข้อเสนอแนะ 

ในกำรทดลองน ำร่องกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศในครั้งนี้  โดยภำพรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ดี   แต่กำร

พัฒนำไปสู่กำรเป็น “สมัชชำสุขภำพทำงอำกำศ”  เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยสำธำรณะ

เพ่ือสุขภำพที่ดี ต้องอำศัยกำรจัดกำรที่ง่ำย สะดวก  รวดเร็ว  ไม่ใช่กำรประสำนงำนรำยบุคคล  เพรำะไม่เหมำะกับ

กำรขยำยในวงกว้ำง   ทั้งนี้ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

- ควรมีการทดลองรูปแบบ web online conference เข้ามาใช้ในการรับฟังความเห็น 

- ควรมีการแยกห้องระหว่างผู้ ท่ีสามารถเข้ามาร่วมให้ความเห็น กับ ผู้ ท่ีประสงค์จะแสดงความเห็น

ออนไลน์ 

-  การแสดงความเห็นควรสามารถตอบโต้ได้ระหว่างประธานในท่ีประชุม/ผู้ด าเนินการประชุม กับผู้ ให้

ความเห็น 

- การพฒันา Application  จะดีกวา่การใช้ระบบออนไลน์ 
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- ควรจดัท าคูมื่อการแสดงความคิดเห็นทางอากาศผ่าน Social Media มีเนือ้หาประกอบด้วย ใช้

โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ท่ีติดตัง้กล้องพร้อมใช้งาน  บทบาทของแตล่ะฝ่ายในการ

ด าเนินงาน เชน่ ประธาน  ผู้ เข้าร่วมในเวที  ผู้ เข้าร่วมทางอากาศ  เจ้าหน้าท่ีด้านตา่งๆ  เป็นต้น 

- มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผุ้ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นทางอากาศ ต้องอยู่เข้าร่วมและรับฟังตลอดการ

ประชมุเชน่เดียวกบัผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุในเวที  เพราะน่ีคือ กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันานโยบาย

สาธารณะ   

- ควรจัดท ำคู่มือส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงอำกำศ ในเรื่องกำรวำงต ำแหน่งของผู้ที่

ออกอำกำศ กำรจัดฉำกหลัง กำรมองกล้อง กำรใช้ไมโครโฟน กรณีใช้เอกสำรประกอบควรจัดวำงต ำแหน่ง

ใดจึงเหมำะสม ตอนเข้ำรำยกำรและตอนจบจ ำเป็นต้องแนะน ำตั วหรือสวัสดีด้วยกำรยกมือไหว้ปิดท้ำย

รำยกำรหรือไม่   

- ควรหำข้อสรุปเกี่ยวกับบทบำทของผู้ด ำเนินรำยกำรที่ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมและจัดท ำคู่มือ

แนวทำงปฏิบัติ เช่น จะจัดให้ประธำนอภิปรำยควำมเห็นของผู้เข้ำร่วมทำงอำกำศ  หรือผู้เข้ำร่วมกำร

ประชุมหรือไม่  ควรท ำอย่ำงไรในกรณีท่ีสำยที่ติดต่อเข้ำมำมีควำมขัดข้องทำงเทคนิค  
ประเด็นท้าทาย 

.กำรพัฒนำกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศให้มีจ ำนวนผู้ให้ควำมเห็นจ ำนวนมำกขึ้น    หรือพัฒนำไปสู่
กำรเป็น “สมัชชำสุขภำพทำงอำกำศ”  ที่ต้องมีองค์ประกอบกำรด ำเนินงำน  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำนโยบำย
สำธำรณะแบบมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง  ต้องค ำนึงสิ่งต่ำงๆ ดังนี้ 

 -  กำรเตรียมกำรรองรับด้ำนเทคนิค 

-  กำรเตรียมกำรรองรับกำรบริหำรจัดกำร  ที่มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นจ ำนวนมำก 

-  ควำมเป็นกลุ่มตัวแทนทำงออนไลน์   เปิดให้มีกลุ่มเครือข่ำยทำงออนไลน์    เช่น บล็อคเกอร์   กลุ่มผู้
สื่อช่ำวออนไลน์   กลุ่มทำงสังคมท่ีรวมตัวกันทำงออนไลน์   

           -  กำรพัฒนำเชิงเทคนิคเพ่ือรองรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นจ ำนวนมำก 

          -   กำรบริหำรจัดกำรและกลไกกำรท ำงำนเพ่ือให้มี  “สมัชชำสุขภำพทำงอำกำศ”   

 ดังนั้นกำรด ำเนินงำนรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศครั้งนี้   ถือเป็นเวทีน ำร่อง 4 ครั้ง  นับว่ำเป็นกำร
เริ่มต้นย่ำงก้ำวที่ดี  ที่พัฒนำเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร และสอดคล้องกับหลักปรัชญำของกระบวนกำร
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ตำม พ.ร..บ.สุขภำพแห่งชำติ    แต่หำกจะพัฒนำไปสู่กำรเป็นสมัชชำสุขภำพทำงอำกำศ  
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หรือกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้คนจ ำนวนมำกต้องมีกำรเตรียมกำรที่ดี  และใช้เวลำกำรเตรียมกำรที่มำกกว่ำนี้  แต่
นับว่ำเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับองค์กรอ่ืนๆ ได้เรียนรู้กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะอีกช่องทำงหนึ่งที่เป็น
ทำงเลือกในยุคที่เทคโนโลยีก้ำวหน้ำไปไกล   ซึ่งต้องน ำมำใช้ให้เกิดกับประโยชน์อย่ำงสูงสุด 
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สร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วมในสังคม เพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ.ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ,ธันวำคม 2548   

 สมัชชำสุขภำพ เครื่องมือพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพแบบมีส่วนร่วม ,2554 

จัดกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพอย่ำงไร : แนวทำง (guideline) กำรจัดกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพเฉพำะพ้ืนที่และ
สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น. ฉบับปรับปรุง สิงหำคม 2555 (เอกสำรเย็บเล่มโรเนียว) 

 แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ำยในสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ, 2560 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ, ศัพท์ใช้บ่อยในแวดวงปฏิรูปสุขภำพ, 2560 

ศุภวัลย์ พลำยน้อย.กำรประเมินสมัชชำสุขภำพ เครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ.บริษัท พี 
เอ ลิฟวิ่ง จ ำกัด,กรกฎำคม ,2554 

อ ำพล  จินดำวัฒนะ. เหลียวหลังแลหน้าสู่สมัชชาสุขภาพ ทศวรรษที่ 2 , บียอนด์ พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ ,2554  

สมพิศ สุขแสน. รูปแบบกำรประเมินผลโครงกำร. เอกสำร pdf.   

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี. คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ

ด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548  ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ. 

แผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรขององค์กรมหำชนแบบก้ำวกระโดด (Exponential Growth) เพ่ือไปสู่ สช. 4.0  
ปีงบประมำณ 2561  
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แนวทำงพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐเพื่อกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล.

ส ำนักงำน คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  

๑. เพศ  (............)   ๑.ชำย       (.............) ๒.หญิง 
๒. อำยุ ........................................ปี 
๓. ท่ำนอยู่ในจังหวัดใด   

(............)  ๑.   กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล 
(............)  ๒.   ระบุ ...............................   

ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นต่อการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ  

 ๑ = น้อยมำก   ๒ =น้อย    ๓ = ปำนกลำง    ๔ = มำก    ๕ = มำกที่สุด 

กรุณำท ำเครื่องหมำย X  ในชอ่งที่ตรงกับค ำตอบที่ท่ำนเลือก 

ประเด็นต่อการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ   
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ควำมเหมำะสมในกำรน ำกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศมำใช้ในระหว่ำง
กำรประชุมครั้งนี้  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
..................................................................................................................  

     

ค าชี้แจง   แบบสอบถำมชุดนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุมต่อกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำง

อำกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.)      เพื่อจะได้น ำข้อมูลและควำมคิดเห็นของท่ำนไปสู่กำร

ใช้ประโยชน์ต่อกำรออกแบบกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนช่วยกรอกแบบสอบถำม

ด้วยควำมเป็นจริง  และตรงกับสิ่งที่ท่ำนเห็นและได้รับจำกกำรประชุมครั้งนี้   จักเป็นพระคุณอย่ำงยิ่ง    
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ประเด็นต่อการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ   
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

.................................................................................................................. 
.         ................................................................................................................... . 

๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศมีควำมสมบูรณ์ในด้ำน “สัญญำณภำพ”   
 

     

๓. กำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศมีควำมสมบูรณ์ในด้ำน “สัญญำณเสียง”  

 

     

๔. เนื้อหำที่ให้ควำมเห็นสอดคล้องกับประเด็นที่คณะท ำงำนวิชำกำรต้องกำร      

๕. ผู้ที่ให้ควำมเห็นผ่ำนทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศเป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญ 

และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นดังกล่ำว 

     

๖. ระยะเวลำกำรให้ควำมเห็น      

๗. ควำมเหมำะสมในกำรแบ่งช่วงเวลำของกำรรับฟังควำมเห็นเป็น ๒ ช่วง คือ รับฟัง

ในห้องประชุม  และรับฟังผ่ำนทำงอำกำศ   

     

๘. กำรรับฟังควำมเห็นทำงอำกำศช่วยสร้ำงบรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม      

 
ส่วนที่ ๓  ข้อมูลส าหรับการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
๓.๑ ท่ำนได้รับเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนเข้ำร่วมเวทีหรือไม่   

     o ได้รับ 
o ไม่ได้รับ 

     ๓.๒  ท่ำนทรำบมำก่อนหรือไม่ว่ำจะมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงอำกำศในเวทีนี้   
o ทรำบ 
o ไม่ทรำบ 

๓.๓   ท่ำนได้รับกำรติดต่อให้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นทำงอำกำศหรือไม่ในเวทีครั้งนี้     
o ได้รับ     (........)    ตอบรับ       (.......)   ปฏิเสธ  เพรำะ  ............................................. 
o ไม่ได้รับ 
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      ๓.๔  หำกมีโอกำสที่ท่ำนจะเข้ำร่วมเวทีอีกครั้ง  แต่ไม่สะดวกเดินทำงมำร่วมในเวที  ท่ำนยินดีเลือกใช้กำรรับ
ฟังควำมเห็นทำงอำกำศหรือไม่ 

o ยินดีเพรำะ    ................................................. 
o ไม่ยินดีเพรำะ  ................................................ 

/////////////////////////////////////////// 
ขอขอบพระคุณท่ำนที่กรณุำสละเวลำตอบแบบสอบถำมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นอยำ่งยิ่ง  

            
             

     

             

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 


