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จากวงจรกระบวนการนโยบายสาธารณะ หลังจากมี

การตัดสนิใจหรือการรับรองนโยบายแล้วขั้นตอนต่อไป

คือ การน�านโยบายไปสู่การปฎิบัติโดยหน่วยงานรัฐที่รับ

ผิดชอบและเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้า-

หมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายน้ันๆ ก่อนน�าไปสู่ 

ขั้นตอนการประเมนิผลของนโยบาย ซ่ึงจะประเมนิผลผลิต

และผลลัพธท์ีเ่กดิขึ้น(1) ในการศกึษาวิจัยวิเคราะห์นโยบาย 

การวิเคราะห์การน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิมคีวามส�าคัญ

มากเพราะเป็นจุดอ่อนของการด�าเนินนโยบายสาธารณสขุ

ในประเทศไทย(2)

การวิเคราะห์การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติจะ

พิจารณาปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลลัพธท์ีเ่กี่ยวข้อง 

ตลอดจนความรู้  ความคิดเหน็และมุมมองของผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสยีในการด�าเนินนโยบาย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ

เพ่ิมประสทิธภิาพของวงจรหรือการเกดิวงจรการพัฒนา

นโยบายใหม่อกีคร้ัง การวิเคราะห์การน�านโยบายไปสูก่าร

ปฏบิตัมิจุีดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง ได้แก่ 

(1) เพ่ือท�าความเข้าใจเกี่ยวกบัวิธกีารด�าเนินนโยบาย (2) 

เพ่ือระบุความแตกต่างระหว่างแผนการด�าเนินงานและ

การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (3) เพ่ือระบุปัจจัย

สนับสนุนและอปุสรรคของการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ

(4) เพ่ือเปรียบเทยีบโมเดลการด�าเนินการนโยบายใน 

รูปแบบต่างๆ (5) เพ่ือประเมินผลกระทบของนโยบาย

ในอนาคต (6) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์-

ประกอบของโมเดลตรรกะ (logic model) และอทิธพิล

ภายนอก (7) เพ่ือปรับปรงุการน�านโยบายไปสูก่ารปฎบิตั ิ

และ (8) เพ่ือพัฒนานโยบายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกนั(2)  

ระเบียบวิธทีี่ใช้เพ่ือวิเคราะห์การน�านโยบายไปสู่การ

ปฏบิตัมิทีั้งวิธกีารเชิงปริมาณ วิธกีารเชิงคุณภาพ และวิธี

การแบบผสมผสาน โดยเคร่ืองมอืเกบ็ข้อมูลที่ใช้ส่วนใหญ่ 

ได้แก่ การใช้แบบสอบถามที่ให้กลุ่มตวัอย่างกรอกข้อมูล

ด้วยตนเอง การทบทวนวรรณกรรม การสมัภาษณแ์บบ

กึ่งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม เป็นต้น ซ่ึงการวิเคราะห์

สามารถใช้เคร่ืองมอืหลายอย่างประกอบกนัได้(3)

ขั้นตอนการวิเคราะห์การน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัิ(2,4) 

ได้แก่

1. ระบุองค์ประกอบ กจิกรรม หรือการด�าเนินการ

ของนโยบายที่ต้องการประเมนิ เพ่ือก�าหนดวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายในการประเมินการน�านโยบายไปสู่การ

ปฏบิตัิ

2. ก�าหนดระเบียบวิธีที่จะใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประเมนิ

3. ระบุผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยว-

ข้องกบัวัตถุประสงค์ในการประเมนิ 

4. เลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรือกลุ่มเป้าหมาย
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5. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล และรายงานผลการ

ประเมนิ

อย่างไรกต็าม การวิเคราะห์การน�านโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติมีความท้าทาย(2) ได้แก่ (1) พลวัตรและความ

ก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ของการด�าเนินนโยบาย ดงัน้ัน หาก

เป็นไปได้ควรมีการวางแผนการวิเคราะห์การน�านโยบาย

ไปสู่การปฏบิัติไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนานโยบาย รวม

ถงึควรมกีารระบุตวัช้ีวัด หรือตวัแปรที่เกี่ยวข้องในกลไก

ของนโยบายช่วงต่างๆ เพ่ือจะได้ใช้ในการวางแผนฐาน

ข้อมูลและวิธกีารรวบรวมข้อมูล (2) กรณทีี่ต้องเปรียบ-

เทยีบผลกระทบของนโยบายระหว่างกลุ่มที่น�านโยบายไป

ปฏบิัติ กบักลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ไม่ได้ด�าเนินการตาม

นโยบาย การหาสองกลุ่มที่สามารถเปรียบเทยีบได้อย่าง

เท่าเทยีมน้ันมีความยาก ดังน้ัน จึงควรระบุตัวแปรเชิง-

กระบวนการในการน�านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิเช่น ระดบั

ของการบงัคับใช้กฎหมาย หรือผลลัพธข์องนโยบายที่คาด

หวัง เพ่ือที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าตวัแปรแต่ละตวั

มอีทิธพิลต่อการน�าไปใช้และผลกระทบอย่างไร และ (3) 

ความไม่ชัดเจนของผู้รับผิดชอบในน�านโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อกีประการหน่ึงในการวิเคราะห์นโยบาย คือ ความ

ยากในการใช้ระเบยีบวิธวิีจัยทีม่อีคตน้ิอย เช่น การทดลอง

แบบสุ่มและมกีลุ่มควบคุม (randomized control trial) 

เพ่ือประเมนิระหว่างกลุ่มที่ได้รับผลของนโยบายและกลุ่ม

ที่ไม่ได้รับผลของนโยบาย ทั้งน้ีเน่ืองจากในทางปฏิบัต ิ

นโยบายสาธารณะมีการด�าเนินนโยบายในสงัคมวงกว้าง 

หรือแม้นโยบายจะถูกน�าใช้ในพ้ืนที่จ�ากดั การเลือกพ้ืนที่

ที่จะได้รับนโยบาย มกัไม่เป็นไปตามกระบวนการแบบสุม่ 

ซ่ึงน่ันหมายถงึความสุม่เสี่ยงต่อการมอีคตใินการคัดเลือก 

(selection bias) ในวงการวิจัยนโยบายและระบบสขุภาพ

จึงมีการพัฒนาวิธกีารระเบียบวิธวิีจัยต่างๆ เพ่ือลดอคติ

ในการคัดเลือก หรือ อย่างน้อยท�าให้เทคนิคการวิเคราะห์

ข้อมูลเสมือนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยแบบ 

randomized control trial เช่น target trial emulation(5), 

propensity score matching(6), difference in difference, 

instrumental variable model และ regression disconti-

nuity ซ่ึงแต่ละวิธกีม็ีข้อด ีและข้อจ�ากดัเฉพาะตวั อย่างไร

กต็ามด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โปรแกรมทาง

สถิติในปัจจุบัน เช่น STATA หรือ R ได้มีการพัฒนา 

package เพ่ือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหล่าน้ี  
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