ิ
ิ
การประเมนความเหมาะสมในการจั
ดบรการการเยี
ยวยา
ิ แบบ Demand Need และ Supply
ด้วยกรอบการประเมน
นายแพทย์สภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้ างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นนั ้ ได้ล่วงเลยมาเป็ นเวลา 8 ปีเต็ม การ
เยียวยาได้รบั การพัฒนาขึน้ มาอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคิดมุมมองทีม่ ภี าครัฐเป็ นตัวตัง้
การจัดการ
เยียวยาก็คดิ ในกรอบของภารกิจของกระทรวงและกรมต่างๆ เป็ นหลัก คือนําภารกิจประจําทีม่ อี ยูแ่ ละ
สามารถขยายมาสูก่ ารดูแลช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ระสบเหตุความไม่สงบได้นนั ้
มาเป็ นจุดเริม่ ต้นในการ
เยียวยา เมือ่ เริม่ ต้นไปได้กพ็ ยายามทําตามกรอบทีม่ อี ยูใ่ ห้ดที ส่ี ดุ
ั บนั นัน้ มีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่อย่างไร แล้วเรา
คําถามสําคัญก็คอื การเยียวยาในปจจุ
ควรใช้เครือ่ งมือใดในการประเมิน

ิ
ิ
เครือ่ งมือพืน้ ฐานในการประเมนการจั
ดบรการสาธารณะ
การจัดบริการสาธารณะนัน้ ไม่วา่ ด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การขนส่งมวลชน หรือ
ด้านสุขภาพทีผ่ า่ นมาของประเทศไทยนัน้ มักจะจัดบริการตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดมาจากส่วนกลาง ซึง่ ก็
เป็ นธรรมชาติของการปกครองแบบไทยๆทีร่ วมศูนย์อาํ นาจและการสังการทั
่
ง้ หมดไว้ทก่ี รุงเทพมหานคร
ในเชิงการบริหารจัดการ เมือ่ องค์กรต่างๆจัดบริการแก่ประชาชนเป็ นระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ นาน
ั บนั การจัดบริการนัน้ สอดคล้องกับความ
พอสมควร ก็ควรทีจ่ ะมีการทบทวนการจัดบริการนัน้ ว่า “ ปจจุ
ต้องการของประชาชน สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงทางสังคม รวมทัง้ บริบทของพืน้ ทีท่ ม่ี พี ฒ
ั นาไป
อย่างรวดเร็ว ได้มากน้อยเพียงใด”
เครือ่ งมือทีด่ นี นั ้ ต้องเป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้งา่ ย ไม่สลับซับซ้อนจนต้องพึง่ พาองค์กรระดับสูงหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ต้องเป็ นเครือ่ งมือทีท่ ุกองค์กรก็สามารถให้สามารถทําได้เอง ด้วยเป็ นเครือ่ งมือทีง่ า่ ย ไม่ตอ้ ง
ใช้งบประมาณก็ยงั สามารถประเมินได และไม่ซบั ซ้อนไม่ตอ้ งรอให้สว่ นกลางมาสังการด้
่
วย
บทความชิน้ นี้ แม้จะมีสาระไปในทางวิชาการ แต่กไ็ ม่ใช่วชิ าการทีไ่ กลตัว โดยเฉพาะกับผูจ้ ดั
บริการหรือให้บริการด้านการเยียวยาผูป้ ระสบเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เครือ่ งมือ (tool)
ง่ายๆ ทีน่ ํามาใช้ในการวิเคราะห์ ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของประชาชนทัง้ ใน
มุมมองของผูร้ บั บริการ วิชาชีพ นัน้ ขณะนี้อยูใ่ นสถานการณ์แบบใด
มี
การประเมินกิจกรรมการเยียวยาทีผ่ า่ นมาว่า สามารถจัดบริการได้เหมาะสมเพียงใดนัน้
เครือ่ งมือในการประเมินการจัดบริการเครือ่ งมือหนึ่งทีน่ ่าสนใจ เครือ่ งมือชนิดนี้ เรียกว่า “การประเมิน
ความเหมาะสมในการจัดบริการด้วยกรอบการมองแบบ need, demand และ supply

Need คือความจําเป็ น เป็ นมุมมองของผูใ้ ห้บริการ อาจเป็ นภาครัฐหรือมุมมองทีน่ กั วิชาการเห็น
ว่ามีความจําเป็ น บางครัง้ สิง่ ทีห่ น่วยงานมองว่ามีความจําเป็ น แต่ประชาชนอาจไม่ตอ้ งการก็ได้
Demand คือความต้องการ หรือ want เป็ นมุมมองของประชาชน มุมมองของผูร้ บั บริการ อาจจะ
มากจนเลยความจําเป็ น บางครัง้ ไม่สามารถตอบได้ดว้ ยเหตุผลทางวิชาการ
Supply คือ สิง่ ทีผ่ จู้ ดั บริการมีบริการอะไรทีไ่ ด้จดั บริการอยูแ่ ล้วบ้าง
สามสิง่ นี้ คือ หัวใจในคิดวิเคราะห์เพือ่ การประเมินของเครือ่ งมือนี้

ิ
นยามของ
need-demand-supply
ในทางวิชาการแล้ว เราสามารถใช้กรอบการมองแบบ demand-need-supply มาใช้เป็น
เครือ่ งมือในการวิเคราะห์และปรับระบบบริการทีเ่ ป็ นอยูใ่ ห้ตอบสนองต่อทุกส่วนมากขึน้
ก่อนอื่นมาดูนิยามกันก่อน
Demand หมายถึง ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ หรือภาษาง่ายๆก็คอื want คือสิง่ ที่
คาดหวัง อยากได้ อยากให้มี ในมุมมองของประชาชน ในความรูส้ กึ นึกคิดด้วยเหตุผลแบบประชาชน
เช่นประชาชนส่วนใหญ่ตอ้ งการให้มหี มอลงมาดูแลคนไข้ทส่ี ถานีอนามัยทุกวัน
หรือต้องการทุนการ
ศึกษาแบบเพียงพอทีค่ รอบคลุมถึงค่าอาหารค่าเดินทาง หรืออาจต้องการให้หน่วยงานสร้างบ้านหลังใหม่
ให้แข็งแรง ซึง่ บางครัง้ อาจไม่สมเหตุผล หรือ อาจเป็ นเรือ่ งนามธรรมก็ได้ เช่น ต้องการความเป็ นธรรม
ต้องการความสงบสุขให้กลับคืนมา เป็ นต้น
Need หมายถึง ความจําเป็ นในการมีบริการนัน้ ๆ เป็นเหตุผลทางวิชาการในมุมมองด้านทฤษฎี
ทางวิชาการ หรือมุมมองของวิชาชีพ หากไม่มบี ริการนัน้ ซึง่ จําเป็ นต่อประชาชนในพืน้ ที่ ก็จะทําให้
เกิดผลเสียต่อสภาพคุณภาพชีวติ ในสังคมได้ บางครัง้ ทีค่ วามจําเป็นเช่นนี้ ไม่ได้เป็ นความต้องการของ
ประชาชน หรือประชาชนยังไม่ตระหนักก็ได้ เช่น การจัดทําฐานข้อมูลให้เป็ นระบบ ซึง่ มีความสําคัญ
อย่างมาก แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ตอ้ งการ
Supply หมายถึง บริการหรือกิจกรรมทีท่ างสถานบริการหรือหน่วยงานนัน้ สามารถจัดให้มใี น
ั บนั ตามศักยภาพและวิธคี ดิ ของหน่วยงาน เป็ นมุมมองของผูจ้ ดั บริการ ซึง่ ถึงแม้วา่ ส่วนใหญ่เป็ นการ
ปจจุ
ให้มบี ริการตามทีส่ ว่ นกลางสังการก็
่
ตาม supply อาจตอบสนองต่อความต้องการ (demand) หรือ ความ
จําเป็ น (need) หรือไม่กไ็ ด้ แม้สว่ นใหญ่ของบริการจะตอบสนองความต้องการของประชาชนก็ตาม
้
บางครัง้ มีบริการโดยทีไ่ ม่มที งั ้ ความต้องการของประชาชนก็มี เช่น โครงการปายรณรงค์
ตา้ นยาเสพติด ที่
้ ดเตือนทุกหมูบ่ า้ น ประชาชนก็ไม่ได้ตอ้ งการ มุมมองด้านนักวิชาการก็ไม่คดิ ว่าจะ
มีการจัดหาปายติ
ั
้
แก้ปญหาได้
ดว้ ยปาย
สรุปว่าทัง้ มุมมองจากประชาชนและมุมมองด้านวิชาการ แต่เรามีบริการหรือจัด
กิจกรรมนัน้ ขึน้ มาก็ได้ เป็ นต้น

ิ
จากสามมุมมองสู่เจ็ดองค์ประกอบในการวเคราะห์
จากสามองค์ประกอบของการประเมินคือ ความต้องการในมุมมองของประชาชน (demand)
ความจําเป็ นทีต่ อ้ งมีบริการนัน้ ๆ ในมุมมองของนักวิชาการ (need) และกิกรรมหรือบริการทีม่ กี ารให้
ั บนั (supply) เมือ่ เอาทัง้ 3 มุมมองมาวิเคราะห์รว่ มกัน ก็จะได้แผนภาพทีส่ าํ คัญทีส่ ุดที่
บริการอยูใ่ นปจจุ
มพืน้ ทีข่ ององค์ประกอบทัง้ สามทับซ้อนกัน และจําแนกได้ 7 พืน้ ทีด่ งั แสดงในแผนภาพที่ 1

1

2

Demand
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แผนภาพที่ 1 : แสดง การวิเคราะห์ความเหมาะสมของบริการ (supply ) เมือ่ เปรียบเทียบกับ ความ
ต้องการประชาชน (demand) และความจําเป็ นทางวิชาชีพ (need) ซึง่ จะได้พน้ื ทีท่ ท่ี บั ซ้อนเป็ น 7 ส่วน
ดังแสดงในภาพ
หากวิเคราะห์รายพืน้ ทีจ่ ะพบว่า
พืน้ ทีห่ มายเลข 1 หมายถึง ประชาขนมีความต้องการ แต่ในมุมมองทางวิชาการนัน้ ยังเห็นว่าไม่
มีความจําเป็ นในขณะนี้ และหน่วยงานนัน้ ๆ ยังไม่มบี ริการเช่นทีว่ า่ นี้ดว้ ย เช่น ประชาชนต้องการให้มี
แพทย์ประจําทีส่ ถานีอนามัย หรือต้องการให้ชว่ ยล้างหนี้ของสามีทเ่ี สียชีวติ ให้ทงั ้ หมด เช่นนี้เป็ นเพียง
ความต้องการทีเ่ กินจําเป็ นในมุมมองนักวิชาการ และไม่สามารถ supply จัดบริการสนับสนุนให้เกิดตาม
ทีต่ อ้ งการได้ แต่กเ็ ป็ นสิทธิของประชาชนทีเ่ ขาจะต้องการ แต่แน่นอนว่าความต้องการบางรายการนัน้ มี
ความสําคัญและไม่ได้ตอ้ งการเกินกว่าเหตุ แต่นกั วิชาการหรือหน่วยงานทีจ่ ดั บริการไม่ได้คดิ ถึง เพราะ
อาจเป็ นเรือ่ งเส้นผมบังภูเขา หรือเป็ นเพราะการแยกส่วนแบ่งงานของทางราชการจนไม่มใี ครจัดบริการ
เช่น การให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านให้กบั ผูป้ ระสบเหตุความไม่สงบในรายทีส่ ภาพบ้านไม่
เหมาะกับการพักอาศัย เป็ นต้น
พืน้ ทีห่ มายเลข 2 หมายถึง มีความจําเป็ นทางวิชาการทีจ่ ะมีบริการนัน้ ๆ แต่ประชาชนไม่
ั บนั ก็ยงั ไม่มบี ริการนัน้ ๆ แก่ประชาชน เช่น ในการเยียวยาเด็กทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์ใน
ตระหนักและปจจุ

ขณะทีพ่ อ่ แม่หรือคนในครอบครัวประสบเหตุความไม่สงบนัน้
มีความจําเป็ นในแง่วชิ าการทีจ่ ะต้องจัด
บริการในการดูแลด้านสุขภาพจิตจากจิตแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ลดการสะสมความเครียดความกลัวใน
ระดับจิตใต้สาํ นึก แต่ทางราชการก็ไม่มกี ารจัดบริการนี้อย่างเป็ นระบบ และประชาชนในพืน้ ที่ รวมทัง้
ญาติของเด็กๆ นัน้ ก็ไม้ได้ตระหนักในประเด็นนี้ เป็ นต้น
พืน้ ทีห่ มาเลข 3 หมายถึง มีบริการเหล่านี้จดั ไว้ให้แก่ประชาชน ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นทาง
้
วิชาการและไม่ได้มคี วามต้องการของประชาชนเลย หากกล่าวตลกๆ ก็เช่น มีบริการปายสถานี
อนามัย
้ โรงพยาบาลทีใ่ หญ่โตเกินกว่าเหตุ ประหนึ่งกลัวว่าประชาชนจะหาสถานบริการไม่เจอนัน้ ตรง
หรือปาย
กับพืน้ ทีห่ มายเลขนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ ทางราชการหรือเอกชนจัดบริการใดๆขึน้ มา ในทีส่ ดุ ก็อาจเกิด
ความต้องการ(want)ตามมาได้ เรียกว่า บริการกระตุน้ ให้เกิดความต้องการขึน้ มาได้ หรือ supply
created demand เช่น เมือ่ ศอบต.จัดบริการพาผูป้ ระสบเหตุความไม่สงบไปเทีย่ วภาคเหนือ หากไม่
จัดบริการก็ไม่มใี ครต้องการ แต่เมือ่ จัดบริการขึน้ มาแล้วก็ไปกระตุน้ ให้เกิดความต้องการขึน้ มาได้
พืน้ ทีห่ มายเลข 4 และ 7 รวมกันเรียกพืน้ ทีน่ ่ีวา่ เป็นจุดทีบ่ รรจบระหว่างความต้องการบริการ
ของประชาชนและความจําเป็ นในการดูแลสุขภาพในมุมมองของวิชาชีพ หรือภาษาอังกฤษรียกว่า felt
need ซึง่ ควรอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการจัดบริการเพือ่ ตอบสนอง เพราะเป็ นความต้องการทัง้ ของประชาชนและ
มิตวิ ชิ าชีพ เช่น การดูแลรักษาผูพ้ กิ ารอย่างเป็ นองค์รวม การบริการด้านกายภาพบําบัดในทุก
โรงพยาบาล การเยีย่ มบ้าน การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมอาชีพแบบประกบติดจนทําได้จริง การ
สนับสนุ นทุนการศึกษาทีม่ ากพอทีจ่ ะทําให้สามารถเรียนจนจบได้เป็ นต้น
เพียงแต่พน้ื ทีห่ มายเลข 4 นัน้ มีความต้องการร่วมของทัง้ ประชาชนและวิชาชีพ แต่ยงั ไม่มี
บริการ เช่น บริการคลินิกยาเสพติด บริการด้านกายภาพบําบัด ซึง่ ในการบริหารจัดการก็ควรจัดบริการ
เพิม่ เติมเพือ่ ตอบสนองตรงนัน้ โดยเร็ว
ส่วนพืน้ ทีห่ มายเลข 7 นัน้ คือมีการจัดบริการรองรับอยูแ่ ล้ว ก็จะเป็ นคําถามในอีกลักษณะหนึ่ง
คือ การบริการทีจ่ ดั ให้มอี ยูแ่ ล้วนัน้ มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และมีอะไรทีน่ ่าจะปรับปรุงเพิม่ เติม
พืน้ ทีห่ มายเลข 5 หมายถึง กิจกรรมหรือบริการทีม่ กี ารจัดบริการ และสอดคล้องตามมาตรฐาน
หรือความจําเป็ นทางวิชาชีพ แต่ประชาชนไม่ได้ตอ้ งการ หรือประชาชนยังไม่ตระหนัก เช่น การ
จัดบริการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ซึง่ เป็ นมาตรฐานการบริการหนึ่งตามหลักวิชาการ และทุกหน่วยงานก็มี
บริการนัน้ ๆ แต่ทงั ้ ปี มเี รือ่ งราวร้องทุกข์น้อยมากๆ ซึง่ อาจเป็ นเพราะรูปแบบการร้องทุกข์แบบเขียนลง
กระดาษใส่ตรู้ อ้ งเรียนนัน้ ไม่ได้มคี วามเหมาะสมกับคนไทย โดยเฉพาะในชนบททีไ่ ม่คนุ้ ชินกับการเขียน
ดังนัน้ จึงควรทบทวนว่าทําไม่ประชาชนจึงไม่ตอ้ งการ ซึง่ ในความเป็ นจริงอาจจะต้องการแต่วธิ กี าร
จัดบริการนัน้ ๆ ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็ นจริงในสังคม ประชาชนจึงไม่ใช้บริการ
อย่างไรก็ตาม การมีบริการก็สามารถชักนําให้เกิดการสร้างความตื่นตัวหรือความสนใจทีจ่ ะมาใช้
บริการได้ เรียกว่า supply created demand ดังนัน้ หน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละองค์กรก็คอื การสร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักแก่ประชาชน
และเมือ่ ประชาชนสนใจและตระหนักยอมรับและมาใช้
บริการนัน้ ๆแล้ว กิจกรรมบริการนัน้ ๆก็จะย้ายจากพืน้ ทีห่ มายเลข 5 ไปสูพ่ น้ื ทีห่ มายเลข 7

พืน้ ทีห่ มายเลข 6 หมายถึง การจัดบริการทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่มี
ความจําเป็ นต้องจัดบริการก็ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การจัดกิจกรรมการพาผูป้ ระสบเหตุความไม่
สงบไปเทีย่ วภาคเหนือ ซึง่ ไม่ได้มคี วามจําเป็ นเหมาะสมทางวิชาชีพเลย แต่ภาครัฐมีการจัดบริการและ
ประชาชนก็สนใจทีจ่ ะไปใช้บริการ
แม้วา่ บางครัง้ ในพืน้ ทีห่ มายเลข 6 ก็เหมือนการตามใจประชาชน ในทางวิชาการนัน้ ก็สามารถ
ยอมรับการจัดบริการทีเ่ กินจําเป็ นหรือตามใจประชาชนได้ในระดับหนึ่งทัง้ นี้ขน้ึ กับบริบท เพือ่ สร้างการ
ยอมรับของประชาชนต่อองค์กรนัน้ ๆ แต่กไ็ ม่ตามใจมากเกินไปในทุกๆ เรือ่ ง ประเด็นทีจ่ ดั บริการนัน้ ที่
ถูกมองว่าตามใจในมุมมองของนักวิชาการนัน้ ควรเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มผี ลกระทบในเชิงลบต่อระบบและสังคม
เสมือนเป็ นการสร้างการยอมรับต่อชุมชน ให้อย่างพอดี อย่าให้มากเกินไปด้วยงบประมาณมีจาํ กัด เวลา
และกําลังคนก็มจี าํ กัด
พืน้ ทีห่ มายเลข 7 หมายถึง การจัดบริการทีส่ อดคล้องกับทัง้ ความต้องการของประชาชนและ
หลักวิชาการของวิชาชีพ อย่างสมเหตุสมผล ในมุมของการพัฒนา เมื่อมีการจัดบริการในเชิงปริมาณแล้ว
ก็ให้กลับมาวิเคราะห์ในรายละเอียดว่าจะสามารถเพิม่ มิตคิ ุณภาพในการจัดบริการนัน้ ๆได้อย่างไร
การวิเคราะห์ ความต้องการทัง้ ในมุมของประชาชน วิชาชีพ และบริการทีไ่ ด้จดั ไว้ให้แล้วนัน้ เป็ น
พืน้ ฐานของการพัฒนาระบบบริการให้ตอบสนองในทัง้ 3 องค์ประกอบอย่างรอบด้าน มากกว่าเพียงการ
จัดบริการตามความคําสังหรื
่ อการสนับสนุนจากส่วนกลางเท่านัน้

เคล็ดลับในการลงมือทํา
เครือ่ งมือชิน้ นี้ ถูกนํามาใช้ในการประเมินผลการจัดบริการสุขภาพอยูบ่ า้ ง เครือ่ งมือแต่ละชิน้ มี
จุดเด่น มีขอ้ จํากัด มีแง่มมุ ทีค่ วรระวังแตกต่างกัน สําหรับเครือ่ งมือ need-demand-supply นี้ มีเคล็ดที่
ไม่ลบั ทีส่ าํ คัญได้แก่
1. การมีสว่ นร่วมของกลุ่มต่างๆในการวิเคราะห์ความต้องการ ความจําเป็ น หรือการจัดบริการ
เพือ่ ให้ได้ความจริงและความเห็นจากแต่ละกลุ่มเพือ่ การวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ 7 พืน้ ที่
นันคื
่ อการวิเคราะห์ดว้ ยผูท้ เ่ี ป็ นตัวแทนของกลุ่มคนนัน้ ๆจริงๆ โดยการเชิญผูเ้ กีย่ วข้องจาก
ทัง้ ส่วนของตัวแทนประชาชน ส่วนของเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการ มาร่วมวิเคราะห์
ั บนั ในพืน้ ทีท่ งั ้ 7 ส่วน องค์ประกอบของการจัดการมีสว่ นร่วมใน
สถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยูใ่ นปจจุ
การวิเคราะห์ประเมินนัน้ มีความสําคัญอย่างยิง่
2. ต้องระวัง อย่ามองมุม demand ของประชาชนในมุมมองของวิชาชีพ เพราะนันควรเป็
่
น
มุมมองของประชาชน ซึง่ ควรมาจากประชาชน อย่าคิดแทนประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม
ความคิดความเห็นนัน้ ก็อาจมาจากการร่วมแลกเปลีย่ นแบบไม่ครอบงําของกลุ่มวิชาชีพหรือ
หน่วยงานผูจ้ ดั บริการด้วยก็ได้ เพราะด้วยประสบการณ์ทท่ี าํ งานมายาวนาน หน่วยงานเองก็
พอจะทราบความต้องการ demand ของประชาชนอยูพ่ อสมควร
3. ในการแลกเปลีย่ นนัน้ ๆ อย่างน้อยในช่วงใกล้สรุป ควรจะเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วม
แลกเปลีย่ นด้วย ซึง่ จําทําให้หวั หน้าหน่วยงานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการจัดหรือไม่จดั บริการนัน้ มี

4.

5.

6.

7.

ความเข้าใจในมุมมองของกลุ่มอื่นๆ และมีโอกาสทีจ่ ะนําผลของการวิเคราะห์ประเมินผลนี้ไป
ผลักดันต่อให้เกิดเป็ นรูปธรรมต่อไปได้
การประเมินผลของการจัดบริการด้วยเครือ่ งมือนี้ มีขอ้ ดีประการสําคัญคือ ทําไปแล้วก็ยงั
้
สามารถทําการศึกษาใหม่ได้ ทําซํ้าให้เกิดความชัดเจนได้ เปลีย่ นกลุ่มเปาหมายไปกลุ
่มอื่น
อีกก็ยงิ่ ดี การประเมินเช่นนี้ไม่ใช่การทําการวิจยั เชิงปริมาณทีเ่ ก็บข้อมูลแล้วจะกลับไปเก็บ
ข้อมูลอีกไม่ได้ เพราะจะทําให้เกิดความลําเอียงหรืออคติมากขึน้ แต่การประเมินด้วย needdemand-supply นี้ ควรทําซํ้าบ่อยๆ เมือ่ มีความเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ เพือ่ การ
ั
ปรับปรุงการจัดบริการ ซึง่ หลายๆเรือ่ งเป็ นปญหาเชิ
งเทคนิคทีพ่ น้ื ทีส่ ามารถจัดการเปลีย่ น
แปลงได้ โดยมาต้องอาศัยนโยบายหรือการสังการจากส่
่
วนกลาง
การประเมินในลักษณะนี้ มีจดุ อ่อนทีส่ าํ คัญมากคือ เป็ นการประเมินทีอ่ าศัยความคิดความ
เห็นความรูส้ กึ อยูม่ าก เช่น หากทําการศึกษาประเมินในช่วงหลังจากทีม่ กี ารยิงครูเสียชีวติ
ความต้องการในการเพิม่ อัตราเงินประกันชีวติ ครูกอ็ าจจะสูงมากกว่าปกติได้ หรือหากมีกรณี
่
ทีร่ ฐั ใช้ความรุนแรงต่อฝายขบวนการอย่
างกว้างขวาง ความคิดความเห็นเรือ่ งความต้องการ
การให้ความช่วยเหลือทางคดีเพือ่ ความเป็นธรรมอาจโดดเด่นมากขึน้ มาได้
ดังนัน้ ความ
เข้าใจในบริบทของช่วงนัน้ ก็มคี วามสําคัญไม่น้อย เพือ่ ให้การวิเคราะห์ประเมินนัน้ มีการมอง
กลับไปในสถานการณ์ปกติทเ่ี ป็ นอยูโ่ ดยสมํ่าเสมอด้วย
ผลลัพธ์ของการประเมินคือ มีบริการใดบ้างทีไ่ ม่มบี ริการทัง้ ๆทีค่ วรจะมี มีบริการใดบ้างทีม่ ี
บริการแต่ประชาชนไม่รบั รูห้ รือไม่ตระหนัก มีบริการใดบ้างทีม่ อี ยูแ่ ล้ว แต่ยงั การการเพิม่
เติมในเชิงคุณภาพ
ข้อจํากัดประการหนึ่งของเครือ่ งมือนี้คอื การประเมินนัน้ ควรจํากัดอยูใ่ นด้านการประเมินการ
จัดบริการเป็ นสําคัญ แม้ในความเป็ นจริงนัน้ อาจจะมีระบบสนับสนุนบริการควบคูอ่ ยูด่ ว้ ย
เสมอ แต่ไม่ควรนํามาปะปน จะเกิดความสับสนทําให้ประเด็นเบีย่ งเบนไป เช่น การ
วิเคราะห์วา่ งบประมาณไม่พอ ขาดการนิเทศติดตาม เจ้าหน้าทีไ่ ม่พอ เจ้าหน้าทีข่ าดความรู้
เครือ่ งมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ ระบบการจัดการข้อมูลยังไม่นิ่ง นโยบายไม่ชดั เป็ นต้น สิง่
เหล่านี้ไม่เหมาะสมกับการใช้เครือ่ งมือนี้ในการประเมิน ไม่มชี อ่ งลงในพืน้ ทีท่ งั ้ 7 พืน้ ที่
เครือ่ งมือนี้เหมาะสมกับการประเมินทีเ่ น้นเรือ่ งกิจกรรมหรือบริการทีจ่ ดั ให้กบั ประชาชน
ส่วนระบบสนับสนุนนัน้ เป็นอีกโจทย์หนึ่งทีน่ ํามาประกอบการพิจารณาในการผลักดันให้การ
จัดบริการนัน้ มีความเหมาะสมมากขึน้ ต่อไป

ิ
ิ
ถึงเวลาการประเมนผลการจั
ดบรการเยี
ยวยา ด้วย need-demand-supply
เชิญชวนบุคลากรทีท่ าํ หน้าทีใ่ ห้การเยียวยาในทุกระดับทุกหน่วยงานทุกท่าน ลองเอาเครือ่ งมือ
ง่ายๆ นี้ไปใช้ดู เป็ นการออกกําลังกายสมอง และอาจจะช่วยให้ทา่ นสามารถใช้เครือ่ งมือทีเ่ สมือนแว่น
ขยายนี้ เห็นความครอบคลุมเหมาะสมในการจัดบริการการเยียวยามากขึน้
ทํางานไปก็อย่าลืมหมันทบทวน
่
demand - need - supply

