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ตามที่สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคได้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ซึ่งดำเนินการมา 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็น (need assessment) กระบวนการ 

และกลไกในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซ่ึงพบช่องว่างสำคัญของการดำเนินงาน

ในพื้นที่ คือ  

1. ระบบข้อมูลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นปัญหา และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

ยังต้องได้รับการพัฒนา 

2. การกำหนดเป้าหมายการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเชื่อมโยงภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ในคณะกรรมการยังต้องได้รับการพัฒนา 

3. กลไกการขับเคลื่อน ยังขาดความชัดเจนของแผนงาน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

4. การบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งกลไกและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

ยังต้องทำความชัดเจน 

5. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ พชอ. ไปสู่ประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ยังต้อง

พัฒนา 

และในระยะที่ 2 นี้ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรมหลักคือ 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการป้องกันควบคมุโรค

และภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งระดับเขตและอำเภอ จำนวน 3 ครั้ง 2) กิจกรรมการติดตามเย่ียมเสริมพลัง 

และให้คำปรึกษาแก่พื้นที่รวมทั้งสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เข้าใจ 

ในรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร ใบงานต่าง ๆ รวมทั้งให้ผู ้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถนำหลักสูตรไปจัดการเรียนรู้  

ได้อย่างเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขึ้นมา 

ในการจัดทำหลักสูตรนี้ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร มีหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายใน และภายนอกกรมควบคุมโรค 

เข้ามาร่วมพัฒนาและร่วมกระบวนการเป็นอย่างดี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

ของทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้ 
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หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนินและคณะ รวมถึงผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องจากกองโรคไม่ติดต่อ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กองป้องกันการบาดเจ็บ สำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 

9 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค ที ่ร ่วมกันพัฒนา 

หลักสูตรนี้ ขึน้ 

นอกจากนี ้ขอขอบคุณพื ้นที ่นำร่องทั ้ง 8 พื ้นที ่ ประกอบไปด้วย 1) อำเภอทุ ่งช้าง จังหวัดน่าน 

2) อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 3) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 4) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 5) อำเภอชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา 6) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 7) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8) อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่ได้ร่วมพัฒนา และนำหลักสูตรไปทดลองใช้

ในพื้นที่ ทำให้เกิดองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรนี้ขึ ้น และหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรระดับพ้ืนที่ให้สามารถการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไป  
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ง หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบคุลากรในระดบัพื้นที่

เพื่อสนบัสนนุการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ในการพฒันาคณุภาพชวีิตประชาชน 
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ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 

   มุงพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานในแตละระดับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ใหสามารถจัดทำระบบขอมูลเพื่อสรางการมีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณ กำหนดประเด็นปญหา และ 
การจัดลำดับความสำคัญของปญหา เพื่อการตัดสินใจในการวางแผนกำหนดเปาหมายการทำงานและการสราง
ความเขาใจรวมกันในการเชื่อมโยงภารกิจของแตละหนวยงาน เพื่อบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน รวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางเปนระบบ ตามหลักการ 
SPOME (Situation analysis Problem identification Outcome setting Methodology and Evaluation) 
โดยมุงหวังใหเกิดความรวมมือระหวางภาคสวนที่เก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว ผูเขารับการอบรมจะมีความรู และทักษะดังนี ้
 

            การกำหนดโครงสรางของขอมูลที่จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตประชาชนตามบริบท 
            ของพ้ืนที ่(พ้ืนที่เขตเมือง พื้นที่ชายแดน พ้ืนที่ทองเที่ยว และพื้นที่ชนบททั่วไป) 
 
           การนำขอมูลที่จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตประชาชนตามบริบทของพ้ืนที่มาใช 
           ในการวิเคราะหสถานการณ กำหนดปญหา คนหาสาเหตุของปญหา จัดลำดับความสำคัญของปญหา 
 
 

           การวางแผนแกไขปญหาคุณภาพชีวิต ตามหลักโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) 
 
 

           การติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักบันไดผลลัพธ 

             
           การบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือแกไขปญหาคุณภาพชีวิต 
           ตามแผนที่วางไว 

หลักสูตร                  พัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพื้นท่ี

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 

ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน

01
02
03 
04 
05
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เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน 

                                  

 

รายละเอียดเนื้อหา

ระยะเวลาการเรียนรูตามหลักสูตร จำนวน 5 วัน

คุณสมบัติวิทยากรหรือผูสอน และผูเขารับการอบรม

1. สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาการตาง ๆ

2. ปฏบิัติงานในหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานทองถิ่น

3. เปนผูท่ีสนใจจริงและมุงม่ันในการเขารับการฝกอบรม สามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร

4. เปนผูมีความรู ความเขาใจบริบทของชุมชน หรือ เปนผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณการทำงาน กับเครือขายระดับพื้นท่ี

ในดานการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมหรือดานพัฒนาสุขภาพชุมชน หรือดานทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ หรือทักษะดานการติดตามประเมินผล

5. สามารถถายทอดและสื่อสารใหประชาชนสามารถเขาใจตามวัตถุประสงคของแตละหนวยการเรียนรูได

1. ปฏบิัติงานในหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานทองถิ่น หรือเปนแกนนำชุมชน จิตอาสา หรือ ประชาชนท่ัวไป

2. สามารถอานออก เขยีนได หรือใหขอคดิเห็นรวมกันได

3. มีความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในชุมชนท่ีดข้ึีน

4. มีเปาหมายและแผนการทำงานตอชุมชน (เปาหมายการพัฒนาความเปนอยู/คุณภาพชวีิต และ

 เปาหมายความสำเรจ็ของปญหาเชิงประเด็นในพื้นท่ี) 

5. มีความตองการและความสามารถขับเคลื่อนงานตามแผนของชุมชน ตามบทบาทหนาท่ี

 ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังและเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง (การออกแบบงาน 

 การเก็บขอมูล การเสริมพลัง การลงมือปฏิบัติจริง) 

 คุณสมบัติวิทยากรหรือผูสอน 

 คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

***จำนวนผูเขารับการอบรมไมควรเกนิจำนวน 50 คน/คร้ัง 



หนวยการเรียนรูที่ 1หนวยการเรียนรูที่ 1หนวยการเรียนรูที่ 1

                                          พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

"แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต""แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต""แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต"

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร
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      การจัดการเรียนการสอนเรื่องหลักการ/แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ (Quality of life) นั้น 

เปนไปตามแนวคิดของ มาสโลว (Maslow, 1954) ที่ไดพัฒนาทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของ

มาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ ความตองการ

ทางดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการทางดาน

เกียรติยศ และความตองการใหความฝนของตนเปนจริง นอกจากนี้ หัวขอปจจัยกำหนดทางสังคม 

- สุขภาพ (Social Health determinant) ยังไดอาศัยแนวคิดปจจัยกำหนดทางสังคมสุขภาพ 

ของคณะกรรมาธิการวาดวยปจจัยกำหนดสุขภาพ (World Health Organization, 2008) ซึ่งมี

ปจจัยทางสังคมของสุขภาพที่สำคัญ 6 ปจจัย คือ ความยากจน (poverty) ความไมเสมอภาค 

และความไมเปนธรรมดานสุขภาพ (health inequality and inequity) ไดแก เพศ อายุ ศาสนา 

เช้ือชาติ ฐานะทางสังคม ความพิการ ลักษณะพ้ืนที่อาศัยทำใหเกิดความไมเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ 

กระแสโลกาภิวัฒน และเทคโนโลยี การสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัยทางอาหาร (food safety) 

การถูกกีดกันทางสังคม (social exclusion) ที่อยูอาศัย (housing) และเงื่อนไขของการทำงาน 

(job condition) โดยปจจัยดังกลาวขางตนไดสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ 

Sustainable Development Goals (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ ที ่มุ งเนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน 

ซึ่ง SDGs ประกอบไปดวย 17 เปาหมาย คือ

วัตถุประสงค 

              เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในความ สัมพันธของปจจัย

กำหนดทางสังคม - สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสามารถ

นำไปใชในการวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาคุณภาพชีวิตได 

              เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ

บทบาทการสรางการมีสวนรวมทางสุขภาวะ

ในระดับพ้ืนที ่

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

1. ขจัดความยากจน 

2. ขจัดความหิวโหย 

3. การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี

4. การศกึษาที่เทาเทียม 

5. ความเทาเทียมทางเพศ 

6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 

7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได

8. การจางงานที่มีคณุคาและการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ  

9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน 

10. ลดความเหลื่อมล้ำ 

11. เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยางยั่งยืน 

12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

14. การใชประโยชนจากมหาสมุทรและ

ทรพัยากรทางทะเล  

15. การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก 

16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก 

17. ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

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

(United Nations Thailand, 2015) 

เปาหมาย SDGs 17 เปาหมาย 

 
 
 
 

        

 
 

     ความรู ความเขาใจหลักการ/แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ปจจัยกำหนดทางสังคม - สุขภาพ 
  (Social Health determinant) และการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทำใหสามารถวิเคราะหสถานการณปญหาในพื้นท่ี 
  และเกิดการประยกุตใชในกระบวนการปฏิบัติงานได โดยจัดการสอนที่เนนทฤษฎีและยกตัวอยางกรณศึีกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูที่ 1 
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

02 01 

เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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การเรียนรูในหนวยนี้จะประกอบดวย 

   กระบวนการจัดการเรียนรู 

1) ผูเรียนซักถามในขอสงสัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอการเรียนรู

2) ผูสอนสรุปผลการเรียนรูท่ีตั้งไวตามวัตถุประสงคท่ีแจงพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหม

กับความรูเดิมของตน เชน การสนทนาซักถามใหผูเรียนเลาประสบการณเดิมของตนเอง 

1) ผูสอนกลาวทักทาย และแจงวัตถุประสงค

ของการเรียนรู 

2) ผูสอนถามและดึงความรูเดิมของผูเรียนใน

เรื่องที่จะเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอม

ในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของ

ตน เชน การสนทนาซักถามใหผ ู  เร ียนเลา

ประสบการณเดิมของตนเอง 

1) ผูสอนถายทอดความรูโดยใชสื่อการสอน คือ Power point

2) ผูสอนเริ่มจากเน้ือหา เรื่อง

 ความสัมพันธของปจจัยกำหนดทางสังคม สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาทางดานพฤติกรรม ประกอบดวยยุทธศาสตร

การปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอพฤติกรรมสุขภาพ และยุทธศาสตรการแกไข

ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตอสุขภาพ 

 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

 บทบาทการสรางการมีสวนรวมทางสุขภาวะในระดับพื้นท่ี

3) ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาในระหวางการสอนแตละหัวขอ

 ความสัมพันธของปจจัยกำหนดทางสังคม สุขภาพ และการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาทางดานพฤติกรรม ประกอบดวย ยุทธศาสตรการปรับสภาพแวดลอม 
 ใหเอ้ือตอพฤติกรรมสุขภาพ และยุทธศาสตรการแกไขปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มผีลตอสุขภาพ 

 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

 บทบาทการสรางการมีสวนรวมทางสุขภาวะในระดับพื้นที ่

 

ขั้นนำ  ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

 การบรรยาย 

จํานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที

ระยะเวลาจดัการเรยีนรู  

 

 

บรรยายโดยใช PowerPoint และกรณีตัวอยาง 
 แนวคดิความสัมพันธของปจจัยกำหนดทาง

สังคม – สุขภาพ (Social - Health determinant) 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life)
 บทบาทการสรางการมีสวนรวมทางสุขภาวะ

ในระดับพ้ืนที่ 

วัสดุ อุปกรณ  สื่อ และแหลงเรยีนรู  

แบบประเมินความรู 

ทดสอบหลังการอบรม 

ผานเกณฑรอยละ 60 

การวัดประเมินผล (ตวัชี้วัดสมรรถนะผูอบรม)/เกณฑ 

พฤติกรรมของผูเรียน
ระหวางการสอน 

และการมีสวนรวม 
แสดงความคิดเห็น 

และการตอบขอซักถาม 

 60% 

เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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แนวคดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความสัมพันธของปจจัยกำหนดทางสังคม สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบทบาท 

การสรางการมีสวนรวมทางสุขภาวะในระดับพื ้นที่  อยู ภายใตคำวา “การสรางเสริมสุขภาพ” ที ่ครอบคลุม 

ทุกประเด็นที่เปนปจจัยกำหนดสุขภาพ หรือเรียกวา “การสาธารณสุขยุคใหม” โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ตอง

อาศัยการรวมมือกับประชาชนในสังคมเปนหลัก และไมสามารถขับเคลื่อนไดดวยฝายสาธารณสุขเพียงหนวยเดียว

ตัวอยาง เชน พีระมิดผลกระทบตอสุขภาพ ที่ประกอบไปดวย 5 ประเด็น ไดแก

1) การใหสุขศึกษา

2) การรักษา

3) การสรางภูมคุมกัน

4) การปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอพฤติกรรมสุขภาพ และ

5) การแกไขปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตอสุขภาพ

ประเด็นที่ 1 – 3 เปนเรื่องที่ระบบบริการสาธารณสุขไดดำเนินงานอยูแลว แตในประเด็นที่ 4 และ 5 ยังเปนเรื่อง 

ที่หางไกลจากระบบบริการสาธารณสุข ดังนั ้นประเด็นที ่ 4 และ 5 จึงถูกยกเปน “การสาธารณสุขยุคใหม” 

ที่จะตองมีการหารือแนวทางการดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่และหนวยงานดานสาธารณสุขตอไป 

(ดังรูปภาพที่ 1) 

รูปภาพที่ 1 พีระมิดผลกระทบตอสุขภาพ 

(ดัดแปลงจากภาพที่ 1 ในบทความ The Future of Public Health) โดย Thomas R Frieden 

ในวารสาร N Eng J Med 2015 ; 373 : 1748- 1754 (20 ต.ค.2558) 

สำหรับปจจัยกำหนดสุขภาพ จะแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) พฤติกรรมสวนบุคคล เชน การสูบบุหรี่ 

การดื่มสุรา การบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน และการออกกำลังกาย 2) สภาพแวดลอม เชน ครอบครัว ชุมชนและ

สังคมที่จะสงผลใหเกิดความสุข มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

                  

1) ลดความชุกของภาวะน้ำหนกัเกินและโรคอวนในเด็ก 

2) ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน

3) ลดการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม

4) เพิ่มประชาชนที่มีความสขุ

สุขภาพดีขึน้ 

มาตรการ 3 อ 2 ส 

อ - อารมณดี ความสุขเพ่ิมขึ้น 

อ - ออกกำลังกาย กำไร 1.8 – 4.5 ป 

อ – อาหาร กินผักผลไม กำไร 7.6 ป 

ส – หยุดสบูบุหรี่ กำไร 6 - 10 ป 

ส – ติดเหลาเลิกได กำไร 7.6 ป 

มาตรการการสรางเสริมสุขภาพและการเสริมพลังชมุชน 

*ผลการศึกษาจากประเทศแคนาดา เม่ือ 2 ป

ที่ผานมา พบวา ผูที่ออกกำลังกาย 

กินผักผลไม เลิกบหุรี่ เลิกเหลา  

เทียบกับผูที่ไมทุกอยาง อายุขัยตางกัน 17.9 ป 

ท่ีมา : Http://www.gotoknow.org/posts/646434 

เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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ยุทธศาสตรการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอพฤติกรรมสุขภาพ 

     ยุทธศาสตรการแกไขปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลตอสุขภาพ 

จะเห็นไดวาขอมูลที่แสดงขางตนเปนการยืนยันการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่พยายามหา

แนวทางรณรงคและสงเสริมสุขภาพอยูตลอดมานั้น ลวนแลวมีเหตุผลและเกิดประโยชนตอประชาชนผูปฏิบัติทั้งสิ้น 

ในมุมมองของมนุษย โลกใบนี้มี 2 อยางท่ีเก่ียวของกับมนุษย คอื ตวับุคคลและสิ่งท่ีอยูรอบตัว หากพิจารณาถึงปจจัย

ที่มีผลตอสุขภาพที่สามารถปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงได ถูกจำแนกเปน 2 สวน คือ 1) พฤติกรรมสวนบุคคล 

2) สภาพแวดลอม ซึ่งหากมองลึกลงไปอีกจะพบวา พฤติกรรมสวนบุคคลเปนสวนที่อยูภายใตอิทธิพลมหาศาลของ

สภาพแวดลอมที ่หนวยงานดานสาธารณสุขพยายามสงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลดวยวิธีการสั่งสอน 

แนะนำ และการประชาสัมพันธ ฯลฯ เปนระยะเวลาที ่ยาวนานและพบวาผลลัพธที่ไดคอนขางนอยกวาเปาหมาย 

ทีค่าดหวังไว (ดังรูปภาพที่ 2) 

จึงนำมาซึ่ง ยุทธศาสตรการแกไขปญหาทางดานพฤติกรรม ที่ตองอาศัยสภาพแวดลอมเปนหลัก ไดแก 

 

- แนวคิด “Changing the context to make individuals' default decisions healthy : การเปลี่ยน

สภาพแวดลอมเพื่อใหคนมีพฤติกรรมสุขภาพโดยไมตองคิด” ซึ่งเปนแนวคิดใหมในการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคคล 

เพ่ือทำใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  

-  แนวคิด “Nudge : การสัมผัสหรือผลักอยางเบาๆ เพื่อใหไดรับความสนใจ หรือเพื่อชักจูงสนับสนุน 

ใหทำบางอยาง อยางแนบเนียนใหมนุษยเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่สามารถคาดเดาไดโดยไมมีการบังคับ” 

(Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. Nudge : Improving decisions about health, wealth, and happiness. New 

York : Penguin Books. : 2009) 

2.1 รายได : มีผลการศึกษาการเปรียบเทียบอายุขัยเฉลี่ย vs รายไดเฉลี่ยตอปของแตละประเทศ 

(Life expectancy at birth vs average annual income) พบวา การที ่รายไดเพิ ่มขึ ้นจะมีผลตอแนวโนม

อายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นดวย หากจะดำเนินการแกไขปจจัยดานรายไดที่จะสงผลตอสุขภาพ กลุมเปาหมายควรเปน

กลุมผูมีรายไดนอย (ยากจน) ซึ่งจะทำใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่ชัดเจนยิ่งข้ึน (ดังรูปภาพที่ 3) 

รูปภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ 

เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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การศ ึกษารายได ก ับความคาดหว ังในช ีว ิตประจำว ันของสหร ัฐอเมร ิกา พ.ศ. 2544 – 2557 

(The Association Between Income and Life Expectancy in the United States, 2001 – 2014) ดำเนินการ

รวบรวมขอมูลจากแบบฟอรมการเสียภาษีที ่มีความนาเชื ่อถือสูง พบวาอายุขัยเฉลี่ยและรายไดมีความสัมพันธ 

แบบเสนตรง อายุขัยเฉลี ่ยระหวางเพศหญิงและเพศชาย เพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยมากกวาเพศชาย โดยแบงตาม 

Percentile 1 ขีด เทากับ 1 Percentile แบงตามรายไดเปนกลุมๆ ละ 1 Percentile เมื่อพิจารณา 2 Percentile 

แรก จะเห็นวาการเปรียบเทียบระหวางคนที่มีฐานนะร่ำรวยที่สุดและฐานะยากจนที่สุดไดผลสรุปคือ อายุเฉลี่ยระหวาง

คนจนกับคนรวยตางกันประมาณ 10 กวาป (ดังรูปภาพที่ 4) 

เมื่อนำมาพิจารณาในประเด็นฐานะทางการเงิน โดยแบงเปน ฐานนะร่ำรวยและยากจน พบวา ผูที ่มี

ฐานะร่ำรวยมีจำนวนนอยกวาผูที่มีฐานะยากจน สังเกตไดจากระยะหางของแตละ Percentile ดังนี ้

1. ชวง Percentile ที่ 15 vs 20 คือผูที่มีรายไดในชวง 14 K – 20 K รายไดแตกตางกัน 6,000 ($)

เพศชายอายุตางกัน 0.7 ป เพศหญิงอายุตางกัน 0.9 ป 

รูปภาพท่ี 3 กราฟแสดงการมีชีวิตโดยอายุขัยเฉลี่ยและรายไดเฉลี่ยตอปของแตละประเทศ 

(Life expectancy at birth vs average annual income) ที่มา : ofamblog.org 

รูปภาพที ่4 กราฟแสดงรายไดกับความคาดหวังในชีวิตประจำวันของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2544 – 2557 

 (The Association Between Income and Life Expectancy in the United States, 2001 – 2014) 

ที่มา : Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4866586/ 

เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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2. ชวง Percentile ที่ 90 vs 95 คือผูที่มีรายไดในชวง 161 K – 224 K รายไดแตกตางกัน 63 K ($)

เพศชายอายุตางกัน 0.7 ป เพศหญิงอายุตางกัน 0.9 ป 

3. ชวง Percentile ที่ 95 vs 100 คือผูที่มีรายไดในชวง 224 K – 1,950 K รายไดแตกตางกัน 1,726

K ($) เพศชายอายุตางกัน 0.7 ป เพศหญิงอายุตางกัน 0.9 ป 

 

 

2.2 การศึกษา : การเปรียบเทียบระหวางเพศหญิงและเพศชาย พบวา ผูที่มีการศึกษามากกวาชั้น

มัธยมศึกษา อายุขัยเฉลี่ยจะสูงกวาผูที่มีการศึกษาชั้นประถมศึกษา ประมาณ 5 ป การศึกษาจึงนับเปนปจจัย 

ที่สำคัญที่สงผลใหมนุษยมีอายุยืนมาขึ ้น (ผลการศึกษาในป 2000 – 2010 : ขอมูลจากประเทศสวีเดน และ 

ในทวีปยุโรป จำนวน 13 ประเทศ) (ดังรูปภาพที่ 6) 

เพื่อใหไดกำไรชีวิต 0.7 – 0.9 ป ในกลุมผูที่มีฐานะร่ำรวยตองมีการเพิ่มเงินเปนจำนวนมหาศาล

เพื่อที ่จะใหกลุ มนี ้มีกำไรชีวิตเพิ ่มขึ้น แตเมื่อเทียบในกลุมผูมีฐานะยากจนการเพิ่มเงินเพียง 6,000 k ($) 

ก็สามารถเพ่ิมกำไรชีวิตใหกับกลุมดังกลาวไดอยางมหาศาล (ดังรูปภาพที่ 5) 

สรุป 

รูปภาพที ่5 Race and Ethniccity.Adjusted Life Expectancy vs. Income in Dollars, 2001 - 2014 

ที่มา : Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4866586/ 

รูปภาพท่ี 6   Live expectancy in Sweden 2001-1010 
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2.3 ความสัมพันธทางสังคม : เปนอีกประเด็นที่มีความสำคัญที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพอยางยิ่ง 

อีกหนึ่งประการ ยกตัวอยาง “ชุมชนนาอยูระดับหมูบาน” เนนการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแตระดับ 

ที่ต่ำที่สุด คือ ระดับหมูบาน เพื่อสรางความเขมแข็งและสงผลใหระดับความสัมพันธในสังคมก็ดีขึ้นจากประสบการณ

การดำเนินงานที่ผานมา สสส.ไดมีการยกเปาหมาย 10 ป ของสสส. มาเปนหลักในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

โดยยึดความเขมแข็งของชุมชุนเปนหลัก และเมื่อชุมชนเขมแข็ง ก็จะเกิดระบบการจัดการกับปจจัยที่สงผลเสีย 

ตอพฤติกรรมและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ (การลดเอชไอวี ลดอุบัติเหตุ กินผักผลไม ออกกำลังกาย เลิกบุหรี่ ลดสุรา 

ลดอวนในเด็ก ลดไขเลือดออก) และสงผลใหครอบครัวอบอุ น ทุกคนในชุมชนมีความสุข และมีสุขภาพที่ดี 

ตามไปดวย *สิ่งสำคัญ คือ การเขาถึงประชาชน (ดังรูปภาพที่ 7)  

จากผลการดำเนินงานในพื้นที ่ของ สสส. ไดมีการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน ตั ้งแตป 2553 

จนถึงปจจุบัน มีการดำเนินงานรวมกับหมูบาน รวมจำนวน 1,500 แหง และอีก 350 แหง โดยไดมีการนำกลไกตาง ๆ 

มาพัฒนาและแกปญหาในหมูบาน ยกตัวอยาง เชน กลไกสภาผูนำชุมชน ที่มีคณะกรรมการและผู นำชุมชน 

เปนผูขับเคลื่อนงานตาง ๆ และกลไกแผนชุมชนพึ่งตนเอง ที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ โดยมีการหาขอมูล

ทบทวนสถานการณในชุมชน แลวนำมาวิเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นปญหาที่จะดำเนินการ และหาแนว

ทางการแกไขปญหาดังกลาว (ดังรูปภาพที่ 8)

รูปภาพที ่7 ชุมชนนาอยูระดับหมูบาน 

ที่มา : บทที ่3 สุขภาพและการเสริมพลงั ใน Laverack G. (2007) Health Promotion Practice: Building empowered 

communities. (Download ฉบับแปลเปนภาษาไทย) http://www.gotoknow.org/posts/645843 

รูปภาพที ่8 กรอบแนวคดิ "ชุมชนนาอยูระดับหมูบาน" 

ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/652118 
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ถาชุมชนมีความเขมแข็ง ชุมชนเองจะเปนกลไกสำคัญในการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอพฤติกรรม

สุขภาพ และแกไขปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตอสุขภาพ โดยมุงหวังวาอปท. /รพ.สต.และชุมชน จะมีสวน

รวมในการจัดการดังกลาว **ความมุงหวังสูงสุดในปจจุบัน คือ หนวยงานระดับอำเภอ จะเขามามีสวนรวม 

ในการพัฒนากระบวนการที่ชวยใหประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมสุขภาพและปจจัยกำหนดสุขภาพ 

เพ่ือทำใหสุขภาพดีข้ึน (ดังรูปภาพที่ 9) 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals) เปนกรอบทิศทางการพัฒนา
ของโลกภายหลังป  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที ่องคการสหประชาชาต ิ (United Nations : UN) กหนด 

ซึ ่งประกอบไปดวย เปาหมาย 17 ขอ เมื ่อพิจารณาตามบริบทของประเทศไทย เปาหมายที ่ควรดำเนินการ 

แบบเรงดวน ประกอบไปดวยเปาหมาย 7 ขอดังนี้ 

1) เปาหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน

2) เปาหมายที่ 2 : ขจัดความหิวโหย

3) เปาหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (เรื่องหลัก)

4) เปาหมายที่ 4 : การศกึษาที่เทาเทียม

5) เปาหมายท่ี 6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

6) เปาหมายท่ี 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได

7) เปาหมายท่ี 8 : การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

8) เปาหมายท่ี 11 : เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยางยั่งยืน (ดังรูปภาพที่ 10)

รูปภาพที ่9 การสรางเสรมิสุขภาพ 

ที่มา : พีระมิดผลกระทบตอสุขภาพ (ดดัแปลงจากภาพที ่1 ในบทความ The Future of Public Health โดย Thomas R  

  Frieden ในวารสาร N Eng J Med 2015;373: 1748-1754 (20 ต.ค.2558) 

รูปภาพที ่10 เปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
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การแกไขปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มผีลตอสุขภาพ ที่ควรเรงดำเนินการ 3 เรื่อง ไดแก 

1. ความสัมพันธทางสังคม : ควรจะเริ่มจากกลุมผูนำฯ กอน แลวขยายไปสูกลุมผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ

ของโครงการ (ในการกำหนดกิจกรรม จึงควรคำนึงถึงประเด็นนี้) 

2. รายได : ควรเนนไปที่ผูมีรายไดนอย ดังนั้นอาจใชจำนวนผูถือบัตรผูมีรายไดนอยที่ลดลง เปนตัวชีว้ัด

3. การศึกษา : ควรมีเปาหมายที่การจบการศึกษาระดับมัธยม และตอไปก็ยกระดับขึ้นเปนสูงกวาระดับมัธยม

จะเปนอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาก็ไดไมตางกัน 

(รศ.นพ.อำนาจ ศรีรัตนบัลล) 

สรุป 
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หนวยการเรียนรูที่ 2หนวยการเรียนรูที่ 2หนวยการเรียนรูที่ 2

                                          พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

"ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน""ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน""ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน"

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร
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การกำหนดโครงสรางของขอมูลที ่จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตประชาชนใชแนวคิดการสราง 

การมีสวนรวมและการใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนตนเองเปนหลักซึ ่งขอมูลที ่ไดมาจะตองแสดงถึงปญหาและ 

ความตองการของชุมชน และขอมูลที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชน เพื่อสะทอนประเด็นปญหาและความตองการของพื้นที่

อยางรอบดาน โดยครอบคลุมปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม การศึกษาและดานสุขภาพ 

ซึ่งจะทำใหทราบวาปญหาของชุมชนคืออะไร ใครที่ตองไดรับความชวยเหลือ กลุมที่ตองไดรับความชวยเหลืออยูในพื้นที่ใด

และตองการความชวยเหลือมากเพียงใด นอกจากนี้ยังสะทอนถึงประสบการณของพื้นที่ในการจัดการหรือดำเนินกิจกรรม 

ตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของพื้นที่ตนเอง (ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ, ม.ป.ป.) 

วัตถุประสงค 

              เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการกำหนดโครงสรางของขอมูลที่จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิต

ประชาชนประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลดานสังคม ขอมูลดานเศรษฐกิจ และขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

              เพื่อใหเกิดทักษะการกำหนดโครงสรางขอมูลที่

จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตประชาชนตามบริบท 

ของพื้นที ่

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

ชื่อเรื่อง : โครงสรางขอมูลและการระบุปญหาเพื่อการวางแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิต

              เพื่อใหมีความรูในการจัดการขอมูล

อยางเปนระบบ 

 

 

 

 

 

        

การกำหนดโครงสรางของขอมูลที ่จำเป นตอการแกไขปญหาคุณภาพชีว ิตประชาชน จะตองมีความรู 

ความเขาใจในเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับองคประกอบของขอมูล หรือตัวแปรดานขอมูลสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

รวมทั้งแหลงขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล ซึ่งจะใหความรูทางดานทฤษฎีกอน หลังจากนั้นจึงเนนการปฏิบัติตามใบงาน

เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ใกลเคียงกับสภาพความเปนจรงิในพื้นที่ 

     

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูที่ 2 
ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน 

02 

01 

03 
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การเรียนรูในหนวยนี้จะประกอบดวย 

   กระบวนการจัดการเรียนรู 

1) ผูเรียนซักถามในขอสงสัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

หัวขอการเรียนรู 

2) ผูสอนสรุปผลการเรียนรูท่ีตั้งไวตาม

วัตถุประสงคท่ีแจง 

1) ผูสอนกลาวทักทายและแจงวัตถุประสงคของ

การเรียนรู 

2) ผูสอนถามและดงึความรูในหัวขอหลักการ/

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life) 

ปจจัยกำหนดทางสังคม (Social determinant) 

การปองกันโรคและภัยสุขภาพและเพื่อชวยให

ผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหม

กับความรูเดิมของตน 

1) ผูสอนถายทอดความรูและสื่อการเรียนรูเรื่องการกำหนดโครงสรางของขอมูล

ที่จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตประชาชนตามบริบทของพ้ืนท่ี 

2) ผูสอนถายทอดความรูและสื่อการสอนเกี่ยวกับ

 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับขอมูลไดแก ความหมายของขอมูล การแบงประเภท

ของขอมูลความสำคัญของขอมูล ความจำเปนในการจัดการขอมูล องคประกอบ

ของขอมูลหรือตัวแปร(ดานขอมูลทั่วไป สขุภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม) 

แหลงขอมูล กระบวนการจัดการขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล เทคโนโลยีที่ใช

จัดการขอมูล  

 ระบบขอมูล ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับขอมูล แนวทางการพัฒนาระบบขอมูล

การประเมินและวิเคราะหสวนขาดของขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล 

 ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาในระหวางการสอนแตละหัวขอ

 ใหผูเรียนแบงกลุมเพ่ือฝกปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดโครงสรางขอมูล

และการระบุปญหาเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่

ของตนเองตามใบงานที่กําหนด เปนระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 ใหแตละกลุมนำเสนอขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหตามใบงานที่กำหนด

กลุมละ 10 - 12 นาที 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลไดแก 

  - ความหมายของขอมูล  

  - การแบงประเภทของขอมูล  

  - ความสำคัญของขอมูล  

  - ความจำเปนในการจัดการขอมูล  

  - องคประกอบของขอมูลหรือตัวแปร (ดานขอมูลทั่วไป สุขภาพ สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม)  

  - แหลงขอมูล  

  - กระบวนการจัดการขอมลู  

  - วิธีการวเิคราะหขอมูล 

ระบบขอมลู ไดแก 

  - แนวคิดเกี่ยวกับขอมูล  

  - แนวทางการพัฒนาระบบขอมูล  

  - การประเมินและวิเคราะหสวนขาดของขอมูล 

  - แหลงที่มาของขอมูล 

ขั้นนำ  ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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ระยะเวลาจัดการเรียนรู  บรรยาย จํานวน 30 นาที

 ฝกปฏิบัติ จํานวน 3 ชั่วโมง

 นำเสนอ กลุมละ 10 -12 นาที

วัสดุ อุปกรณ สื่อ 

และแหลงเรียนรู 

บรรยายโดยใช PowerPoint และกรณีตัวอยาง 

 การกำหนดโครงสรางของขอมูลที่จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประกอบดวยขอมูลทั่วไป ขอมูลสุขภาพ ขอมูลสังคม ขอมูลเศรษฐกิจ และขอมูลสิ่งแวดลอม 

 ฝกปฏิบัติการกำหนดโครงสรางของขอมูลท่ีจำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวติ

ประชาชนตามบริบทของพ้ืนที ่

การวัดประเมินผล  
(ตวัชี้วัดสมรรถนะผูอบรม)/เกณฑ 

 แบบประเมินความรูทดสอบหลังการอบรม  ผานเกณฑรอยละ 60

 พฤติกรรมของผูเรียนระหวางการสอนและการมสีวนรวมแสดงความคิด เห็นและการ

ตอบขอซักถาม รวมทั้งสังเกตพฤตกิรรมของผูเรียนขณะอยูในกลุมฝกปฏิบัติ 

 แบบประเมินผลงานที่นำเสนอ

เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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ระบบขอมลูเพ่ือการวางแผน 

การพัฒนาระบบขอมูล เปนกระบวนการเรียนรู ร วมกันของทุกฝายในชุมชนทั ้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เนื่องจากเปนผูอยูกับปญหา รับรู และเขาใจเงื่อนไขตาง ๆ ของพื ้นที่ 

เพ่ือนำมาจัดการปญหาที่สอดคลองกับบริบท สังคม และวัฒนธรรม (ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ, ม.ป.ป) 

โดยในเบื้องตนควรมีการกำหนดกรอบการวิเคราะหสถานการณ ซึ่งจะทำใหมีโครงสรางขอมูลอยางเปน

ระบบสำหรับการเก็บขอมูลเชิงประจักษตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ที่แสดงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ

กันระหวางตัวแปรอยางมีเหตุผล 

“ 

“

   มิติท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

 

เปนขอมูลที่บรรยายถึง 

สภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ

ของพื้นที่ เชน ที่ตั้ง ขนาด  

อาณาเขต รปูรางของพื้นที่ 

สภาพทางภูมิประเทศ

ภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติ 

(อินสวนไอที, ม.ป.ป) 

ถนน แหลงน้ำ (อุปโภค บริโภค และ

เพื่อการเกษตร) ไฟฟา การมีที่ดิน 

ทำกิน การติดตอ สื่อสาร สถานที่

สำคัญ เชน หมูบาน โรงเรียน ที่ตั้ง 

ของหนวยงานสวนทองถ่ิน ที่ตั้งชมรม

หรือองคกรชุมชนตาง ๆ ในพ้ืนที่ 

รวมถึงสถานพยาบาลตาง ๆ อาทิ 

คลินิก สถานีอนามัย โรงพยาบาล  

เปนขอมูลดานองคประกอบ 

ทางประชากรของพ้ืนที่ ประชากร

กลุมตาง ๆ ตามอายุและเพศ  

อัตราการเกิด อัตราตาย การยายถ่ิน

จำนวนครัวเรือน โดยอาจจำแนก

ตามหมูบาน ชวงอายุ เพื่อพิจารณา

ลักษณะการกระจายของขอมูล

ประชากรในพื้นที่

 

 

 

สำหรับกรอบการวิเคราะหสถานการณ ซึ่งในทางปฏิบัติแตละพื้นที่สามารถปรับหัวขอใหมีความเหมาะสม 

และสามารถสะทอนความเปนเอกลักษณตามบริบทของพื้นที่ได ดังนี ้

                               เปนขอมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีเพ่ือใหทราบถึงขอมูลในภาพรวม เชน 

 

 

 

 

 

  

  

การกำหนดกรอบการวิเคราะหสถานการณ 

สภาพภูมิศาสตร โครงสรางพื้นฐาน ขอมูลประชากร

เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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 มิติที่ 2 ขอมูลทางดานสุขภาพ 

มิติที่ 3 ขอมูลดานสังคม 

เปนขอมูลปจจัยเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ที่เก่ียวของกับเครือขายทางสังคม 

ซึ่งมีความรวมมือกันและไวเนื้อเชื่อใจกัน  

ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต  

(เกษรศิริ อรุณชัยพร, ม.ป.ป)  

ไดแก แหลงประโยชนของชุมชน การรวมกลุม

เครือขาย/สมาชิกของกลุมตาง ๆ ในชุมชน 

ปราชญหรือผูรูของชุมชน ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ที่มีอยูในชุมชน 

ขอมูลดานการศึกษา รายได อาชีพ  

สมาชิกใน ครอบครวั ลักษณะที่อยูอาศัย  

ภาระความรับผิดชอบในครอบครัว  

จำนวนบุตร การเขาสังคม วัฒนธรรม 

สื่อมวลชน สารสนเทศ คานิยมทางสังคม 

กฎหมาย การเมืองการปกครอง ระบบสังคม

เก่ียวของกับทิศทางและนโยบายในการพัฒนา

ประเทศและสังคม การจัดสรรทรัพยากร  

ทัศนคติ เจตคติ คานิยม วิถีชีวิต 

                                   มิตินี้จะมีความเก่ียวโยงไปถึงสถานภาพทางดานสุขภาพในมิติตาง ๆ ไดแก 

สุขภาพทางกาย 
ไดแก โรค การเจ็บปวย ความพิการ การตาย 

สุขภาพทางจิต ไดแก สุขภาพจิต ความม่ันคงทางอารมณ ความสามารถปรับตัวเขากับ

สังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุข  ความสามารถควบคุมอารมณได

เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ

สุขภาพสังคม (Social Health) สภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณมีสภาพของความเปนอยูหรือการ

ดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ไมทำใหผูอื่น หรือสังคมเดือดรอน 

สามารถปฏิสัมพันธและปรับตัวใหอยูในสังคมไดเปนอยางดีและมีความสุข

สุขภาพจิตวิญญาณ 

(Spiritual Health) 
การรับรูโดยปราศจากอคติสภาวะที่ดีของปญญาที่มีความรูทั่ว รูเทาทัน

และความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดีความชั่วความมี

ประโยชนและความมีโทษ ซึ่งนำไปสูความมีจิตอันดีงามและ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ (กรมอนามัย, ม.ป.ป.) 

กลุมคนท่ีตองการการดูแล 

ดานสุขภาพเปนพเิศษ 
เชน เด็ก หญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง 

 

   

ทุนทางสังคม การศกึษา รายได อาชีพ ฯลฯ
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2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เปนขอมูลที่ผู ใชไมไดเก็บรวบรวมเอง แตมีผู อื ่นหรือ

หนวยงานอ่ืน ๆ ทำการเก็บรวบรวมไวแลว เชน รายงานที่พิมพแลว หรือยังไมไดพิมพของหนวยงาน สมาคม บริษัท 

สำนักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน การนำเอาขอมูลเหลานี ้มาใชเปนการประหยัดเวลา 

และคาใชจาย แตในบางครั้งขอมูลอาจจะไมตรงกับความตองการของผูใช หรือมีรายละเอียดไมเพียงพอที่จะนำไป

วิเคราะห นอกจากนี ้ในบางครั ้ง ขอมูลนั ้นอาจมีความผิดพลาดและผู ใชมักจะไมทราบขอผิดพลาดดังกลาว 

ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการสรุปผล ดังนั้น ผูที่จะนำขอมูลทุติยภูมิมาใชควรระมัดระวังและตรวจสอบคุณภาพขอมูล

กอนที่จะนำไปวิเคราะห (สำนักงานสถิติแหงชาต,ิ 2547) 

 

มิติที่ 4 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

มิติที่ 5 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

         เมื ่อจัดทำโครงสรางขอมูลและกำหนดตัวแปรการเก็บขอมูลตามกรอบการวิเคราะห 5 มิติ 

ดังที ่กลาวไปขางตนแลวนั ้น ขั ้นตอนตอไปคือ การพิจารณาสถานภาพของขอมูลในแตละตัวแปร 

ดังนี้ 1. มีขอมูลและครบถวน  2. มีขอมูลและครบถวน แตขอมูลนั้นลาสมัย  3. มีขอมูลแตไมครบถวน 

4. ไมมีขอมูลเลยซึ่งสถานะของขอมูลแบบที่ 2 – 4 นั้น ควรมีการจัดเก็บขอมูลใหมเพื่อใหมีเพียงพอ

กับความตองการ โดยอาจจะเก็บขอมูลระดับบุคคล ระดับครัวเรือน หรือระดับชุมชนก็ได ขึ้นอยูกับตัวแปร 

ที่ตองการทราบขอมูลและการพิจารณาของทีมผูเก็บขอมูล 

                                   

         เปนขอมูลเกี่ยวกับของกับเศรษฐกิจในระดับพื ้นที่ เชนรายรับ - รายจายครัวเรือน ภาวะหนี้สินของ

ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ำกวาเกณฑ จำนวนประชากรที่ไดรับบัตรสวัสดิการประชารัฐของอำเภอ 

เปนตน 

 

เปนขอมูลที่ควรพิจารณาถึงที่อยูอาศัย น้ำ อากาศ อาหาร เครื่องนุงหม สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ 

บานเรือน แหลงน้ำธรรมชาติ การจัดการสภาพสิ่งแวดลอมทั้งในน้ำ อากาศและขยะ การคมนาคม สวนสาธารณะ 

สวนสุขภาพ สถานท่ีและอุปกรณออกกำลังกาย เวชภัณฑ วัคซีน ระบบบริการทางดานสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

         แหลงท่ีมาของขอมูลจะสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เปนขอมูลที่ทำการเก็บขอมูลดวยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลอาจใชวิธีการสัมภาษณ สำรวจ การทดลอง หรือการสังเกตการณ ขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลที่มี

รายละเอียดตรงตามที่ผูใชตองการ แตอาจจะใชระยะเวลาในการจัดหาและมีคาใชจาย (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 

2547) สำหรับวิธีการเก็บขอมูลปฐมภูมินั ้นสามารถทำไดหลายวิธ ี เชน การสัมภาษณ การสอบถามดวย 

ทางไปรษณีย การสอบถามทางออนไลน การสอบถามทางโทรศพัท การสังเกต การทดลอง การจัดเวทีรวมกัน  

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหทรัพยากรดานขอมูล 
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หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ตารางที่ 1 ตารางตัวอยางการตรวจสอบรายการขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสถานการณสุขภาพ ประเด็นขอมูลทั่วไป (ขอมูลเชิงปริมาณ)

กลุมดชันชีี้วัด

จำเปน/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

ที่ตั้งและอาณาเขต ที่ตัง้ ที่วาการอำเภอ 

สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 
สรุปยอ สาระสำคญั 

อาณาเขต ที่วาการอำเภอ 

แหลงน้ำ สาธารณะ ทสจ. ชลประทาน 

สภาพภูมิประเทศ ที่วาการอำเภอ 

สภาพภูมิอากาศ ที่วาการอำเภอ/ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด 

ขอมูลการปกครอง เขตการปกครองของอำเภอ ที่วาการอำเภอ/ อบต. สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 

สรุปยอ สาระสำคญั 

โครงสราง

ประชากร 

จำนวนหมูบาน ที่วาการอำเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ 

สสอ. 

สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 

สรุปยอ สาระสำคญั 

จำนวนตำบล ที่วาการอำเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ 

สสอ. 

สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 

สรุปยอ สาระสำคญั 

จำนวนประชากรรายตำบลแยกเพศ/

อายุ 

ที่วาการอำเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ 

สสอ. สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 

จำนวนประชากรรายตำบลแยกเพศ/อาย ุ

อัตราสวนการพ่ึงพิง 

จำนวนประชากรรายตำบลแยกอายุ 

(ตามพีระมิด ปชก. จาก HDC) 

ที่วาการอำเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ 

สสอ. 

จำนวนครัวเรือน ที่วาการอำเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ 

สสอ. 

สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 
จำนวนครัวเรือนรายตำบล 

ขอมูลการเกดิ อัตราการตายทารก 

แรกเกิด 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ขอมูลทะเบียนราษฎร 

(เกิด-ตาย) สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 

อัตราตอพันประชากร รายตำบล 

จำนวนทารกเกิดแยกตามอายุ

มารดา (รายเดือน รายป) 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ขอมูลทะเบียนราษฎร 

(เกิด-ตาย) 

จำนวนทารกเกิดแยกตามอายุมารดา (ราย

เดือน รายป) รายตำบล 



21
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

กลุมดชันชีี้วัด

จำเปน/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

จำนวนทารกเกิด แยกตามน้ำหนกั

แรกเกิด (รายเดือน รายป) 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ขอมูลทะเบียนราษฎร 

(เกิด-ตาย) 

จำนวนทารกเกิด แยกตามน้ำหนักแรกเกิด 

รายตำบล 

ขอมูลการตาย อัตราการตาย โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ขอมูลทะเบียนราษฎร 

(เกิด-ตาย) 

สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 

จำนวนคนตายในเขตพื้นที่หนึ่ง หรือใน

กลุมประชากรหนึ่งในเวลา 1 ป ตอ 

ประชากร 1,000 คน ซึ่งมีสูตรดังนี ้

จำนวนคนตายทั้งหมดใน 1 ป x1,000 

คน/จำนวนประชากรกลางป  

(หรือเฉลี่ย) 

จํานวนตาย รายสาเหตุ แยกเพศ 

(รายเดือน รายป) 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ขอมูลทะเบียนราษฎร 

(เกิด-ตาย) 

จํานวนตาย รายตำบล แยกสาเหต ุแยก

เพศ (รายเดือน รายป) 

จํานวนตาย รายสาเหตุ แยกอายุ 

(รายเดือน รายป) 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ขอมูลทะเบียนราษฎร 

(เกิด-ตาย) 

จํานวนตาย รายตำบล แยกสาเหต ุแยก

อายุ (รายเดือน รายป) 

จํานวนตาย โรคเบาหวาน 

แยกเพศ 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ขอมูลทะเบียนราษฎร 

(เกิด-ตาย) 

จํานวนตาย โรคเบาหวาน รายตำบล 

แยกเพศ 

จํานวนตาย อุบัติเหตุจราจร 

แยกอายุ 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ขอมูลทะเบยีนราษฎร 

(เกิด-ตาย) 

จํานวนตาย อุบัติเหตุจราจร รายตำบล 

แยกอายุ 

ขอมูลเฝาระวัง

โรคตดิตอ 

จํานวนปวย รายโรค แยกเพศ-อายุ 

รายอําเภอ (รายสปัดาห /เดือน/ป) 

ขอมูลเฝาระวังโรค (จากฐานขอมลู ๕๐๖) จาก

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ. 
สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 

จํานวนปวย รายโรค รายตำบล 

แยกเพศ - อายุ (รายสัปดาห/เดือน 

/ป) อัตราปวยหรืออัตราอุบติัการณ  

การวิเคราะหการกระจายของโรคดาน

บุคคล เวลาและสถานที ่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



22 
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

กลุมดชันชีี้วัด

จำเปน/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

จํานวนตาย รายโรค แยกเพศ-อายุ 

รายอําเภอ (รายสัปดาห รายเดือน 

รายป) 

ขอมูลเฝาระวังโรค (จากฐานขอมลู ๕๐๖) จาก

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ. 

จํานวนตาย รายโรค รายตำบล 

แยกเพศ-อายุ (รายสัปดาห  

รายเดือน รายป) อตัราตาย 

การวิเคราะหการกระจายของโรคดาน

บุคคล เวลาและสถานที ่

อัตราปวยตาย รายโรค แยกเพศ-

อายุ รายอําเภอ (รายป) 

ขอมูลเฝาระวังโรค (ฐานขอมูล ๕๐๖) จากโรงพยาบาล

ชมุชน/ รพ.สต./ สสอ. 

จำนวนการเสียชีวิตในกลุมประชาชนของ 

"ผูปวย" ตลอดการดำเนินโรค สวนใหญ

แสดงเปนรอยละ  

รายโรค แยกเพศ-อายุ รายตำบล (รายป) 

ขอมูลบริการ

สุขภาพ 

จํานวนปวย/ความชุกโรคเรื้อรัง ราย

ตำบล/สถานบริการในอำเภอ 

- รพ.สต/ สสอ./รพช./เอกชน 

- เอกสารรายงานประจำป 

- HDC 

- สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 

- สำรวจขอมลูในระบบ 

HDC 

นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 

จํานวน/รอยละการควบคุมโรค

เรื้อรังได  รายตำบล/สถานบริการใน

อำเภอ 

จํานวน/รอยละการคัดกรองสุขภาพ 

รายตําบล/สถานบริการในอำเภอ 

รอยละภาวะอวน รายตำบล/สถาน

บริการในอำเภอ  

รอยละการฝากครรภคณุภาพราย

ตําบล/สถานบริการ ในอำเภอ 

ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนราย

ตําบล/สถานบริการในอำเภอ 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



23 
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

กลุมดชันชีี้วัด

จำเปน/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

ขอมูลทรพัยากร

สุขภาพ 

จํานวนบุคลากรประจําตามตำแหนง

ของสถานบริการสาธารณสุขใน

ภาครัฐและเอกชน  

(รพ.สต/ สสอ./รพช./เอกชน) 

รพ.สต/ สสอ./รพช./เอกชน - สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป  

- สำรวจขอมลูในระบบ 

HDC 

นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 

การมีบุคลากรหมุนเวียนตาม

ตำแหนงของ รพ.สต. 

รพ.สต./ สสอ. 
สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 

จํานวนครุภัณฑการแพทยของ 

รพ.สต. 

จํานวนสิ่งกอสรางของ รพ.สต. 

รายไดและรายจายของ รพ.สต. 

ผลการประเมิน รพ.สต.ติดตาว 

จำนวนเครือขายสุขภาพ 

ขอมูลดานสงัคม จำนวนโรงเรยีนและสถาบัน 

การศึกษาของภาครัฐและเอกชนราย

อำเภอ 

ที่วาการอำเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ 

สสอ. 

อปท. 

สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 
นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนก

รายโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

ของอำเภอ 

จำนวนวัด ศาสนสถานตางๆ 

รายอำเภอ 

ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่สำคญั

ของอำเภอ 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



24
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

กลุมดชันชีี้วัด

จำเปน/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

โบราณสถานและโบราณวัตถุที่

สำคัญของอำเภอ 

ภาษาที่ใชและวัฒนธรรมทีส่ำคัญ

ของอำเภอ 

จำนวนชนกลุมนอย 

ปราชญชาวบาน และบคุคลที่นับถอื

ในอำเภอ 

จำนวนกลุมและสมาชิกกลุมตางๆ 

เชน กลุมออมทรัพย มูลนิธิ NGO 

เปนตน 

จำนวนหาง ตลาดนดั บขส. สถานี

ขนสง ปมน้ำมัน 

จำนวนศูนยเยาวชน/ศูนยกีฬา/

สนามกีฬา 

จำนวนและพื้นที่สวนสาธารณะ/

สถานทีพั่กผอน 

ขอมูลดาน

เศรษฐกิจ 

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือน 

ที่วาการอำเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ 

สสอ. 

อปท. 

สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 
นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 

รายไดเฉลี่ยตอคนตอป 

อาชีพหลักของคนในอำเภอ 

สถาบันและการรวมกลุมของ

ผูประกอบการ 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



25
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

กลุมดชันชีี้วัด

จำเปน/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

ศูนยกลางการคาและการตลาดท่ี

สำคัญ 

จำนวนนักทองเที่ยวที่เขาพักใน

อำเภอรายเดือน 

กำลังแรงงาน (ผูมีงานทำ ผูวางงาน 

ผูรอฤดูกาล) 

จำนวนคนมีงานทำ แยกแรงงานภาค

การเกษตร/นอกภาคการเกษตร 

จำนวนคนวางงาน 

จำนวนกองทุนหมูบานของอำเภอ 

จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตร

อินทรีย รายตำบล 

จำนวนธนาคารและสถาบันการเงนิ

ของอำเภอ 

สถาบันและการรวมกลุมของ

ผูประกอบการ 

ศูนยกลางการคาและการตลาดท่ี

สำคัญ 

ประเภทและปริมาณการคากับ

ประเทศเพ่ือนบาน (ถามี) 

จำนวนแหลงทองเท่ียวธรรมชาต ิ

โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



26 
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

กลุมดชันชีี้วัด

จำเปน/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

จำนวนศูนยบริการทองเที่ยวของ

ราชการและเอกชน 

จำนวนโรงแรม/ที่พัก 

จำนวนแรงงานตางดาว 

ขอมูลดาน

สิ่งแวดลอม 

ปริมาณขยะ จำแนกตามประเภทตอ

วันรายตำบล (ขยะเปยก ขยะ

อันตราย ขยะรีไซเคลิ ขยะทั่วไป)  

อปท. 

สำรวจเอกสารรายงาน

ประจำป 
นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 

จำนวนแหลงกำจัดขยะของอำเภอ อปท. 

จำนวนรถเก็บขยะรายตำบล อปท. 

จำนวนครัวเรอืนทีไ่มสามารถหานำ้

สะอาดดื่มไดเพยีงพอตลอดปจำแนก

รายตำบล 

ประปาหมูบาน/อปท 

จำนวนหมูบานที่ไมมีน้ำประปา 

ใชจำแนกรายตำบล 

ประปาหมูบาน/อปท 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



27 
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ตารางที่ 2 ตารางตัวอยางการตรวจสอบรายการขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสถานการณสุขภาพ ประเด็นโรคไมติดตอเรื้อรัง (ขอมูลเชิงปริมาณ) 

ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมูล วิธีการจัดเกบ็ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

1. ความชุกของโรคไมตดิตอ (โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจและ

หลอดเลือด)ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปในพ้ืนที่อำเภอ 

ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

 ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

อัตราความชุก (Prevalence 

rate) 

2. อัตราปวยโรคไมติดตอ (โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจและหลอด

เลือด) รายใหมที่ไดรับการวินิจฉัยในปงบประมาณในพ้ืนทีอ่ำเภอ 

ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบรกิาร

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

อัตราปวยรายใหมหรืออัตรา

อุบัติการณ (Incidence rate) 

3. รอยละของผูเสียชีวิตจากโรคไมติดตอ(โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง,

หัวใจและหลอดเลอืด) ในพ้ืนที่อำเภอ 

ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

รอยละ/อัตราตาย 

4. รอยละผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไดดีในพื้นที่อำเภอ ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

รอยละผูปวยโรคเบาหวานที่

ควบคุมระดับน้ำตาลไดดีในพ้ืนที่

อำเภอ 

5. รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดในพ้ืนที่อำเภอ ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ที่ควบคุมความดนัโลหิตไดในพื้นที่

อำเภอ 

6. รอยละของประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปท่ีไดรับการคดักรองโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูงในพื้นทีอ่ำเภอ 

ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

 รอยละของประชากรอายุ 35 ป 

ขึ้นไปที่ไดรับการคดักรอง

โรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงในพื้นที่อำเภอ 

7. ความชุกของผูสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปในพ้ืนที่อำเภอ ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

ความชุกของผูสูบบุหรี่ของ

ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปใน

พ้ืนที่อำเภอ 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



28 
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมูล วิธีการจัดเกบ็ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

8. ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรไทยอายุ 15 - 19 ป

ในพ้ืนที่อำเภอ รอยละของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปที่ไดรบัการประเมิน

พฤติกรรมการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล ในพื้นที่อำเภอ /Event Base ของภาค

สวนตำรวจ/ประชาชน/สถานศึกษา 

ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ระบบรายงานในสถานศึกษา 

ระบบรายงานตำรวจ/CRIME 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

ความชุกของผูบริโภคเครื่องดืม่

แอลกอฮอลในประชากรไทยอายุ 

15 - 19 ป ในพ้ืนที่อำเภอ 

9. รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

ที่มีภาวะอวนในพ้ืนที่อำเภอ 

9.1 รอยละของเดก็อายุ 6 - 14 ป สูงดสีมสวน 

9.2 รอยละของเด็กอายุ 15 - 18 ป สูงดสีมสวน 

9.3 รอยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ป มีคาดัชนีมวลกาย

ปกต ิ

9.4 รอยละของประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มีคาดัชนีมวลกายปกต ิ

ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ระบบรายงานในสถานศึกษา 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

ระบบรายงานในสถานศึกษา 

- รอยละของประชากรอายุ 15 ป

ขึ้นไป (9.1 – 9.4) 

ทีม่ีภาวะอวนในพ้ืนที่อำเภอ 

- คาดัชนีมวลกาย (BMI)  

ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 

(9.4 - 9.4) 

10. รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึน้ไปบริโภคเกลือและโซเดยีมตาม

คำแนะนำที่ควรบริโภคตอวันในพ้ืนที่อำเภอ 

รอยละของประชากรอายุ 7 ปขึน้ไปมีความรูเกี่ยวกับการบรโิภคอาหาร 

หวาน มัน เค็ม ที่สงผลตอสุขภาพ 

- ระบบรายงาน/คลังขอมลูการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

- ระบบรายงานในสถานศึกษา 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบรกิาร

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

ระบบรายงานในสถานศึกษา 

รอยละของประชากรอายุ 15 ป

ขึน้ไปบริโภคเกลือและโซเดยีมตาม

คำแนะนำที่ควรบริโภคตอวันใน

พ้ืนที่อำเภอ 

11. จำนวนประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไปท่ีมีการออกกำลังกายอยาง

สม่ำเสมอ อยางนอย 3 – 5 ครั้ง/สัปดาหในพ้ืนที่อำเภอ 

ระบบรายงาน/คลังขอมูลการแพทย

และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ระบบรายงานในสถานศึกษา 

ใชขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ

สุขภาพ เชน   HosXp และ JHCIS 

ระบบรายงานในสถานศึกษา 

รอยละของประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 

15 ป ขึ้นไปที่มีการออกกำลงักาย

อยางสม่ำเสมอ อยางนอย 3 - 5 

ครั้ง/สัปดาหในพื้นที่อำเภอ 

12. รอยละของประชากรที่ใชสารเคมกีำจัดศตัรูพืช ในชีวิตประจำวัน App Smart อสม. ออนไลน 

เกษตรอำเภอ  

ผาน App Smart อสม. ออนไลน รอยละของประชากรท่ีใชสารเคมี

กำจัดศัตรูพืช ในชีวิตประจำวัน 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



29
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ตารางที่ 3 ตารางตัวอยางการตรวจสอบรายการขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสถานการณสุขภาพ ประเด็นปญหาการจัดการขยะ (ขอมูลเชิงปริมาณ)

ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมูล วิธีการจัดเก็บ วิธกีารวิเคราะหและแปลผล 

1. ปริมาณขยะที่เหลือตกคางตอวันในพ้ืนที่อำเภอจำแนกตามประเภทขยะ

(ขยะทั่วไป ขยะตดิเช้ือ ขยะอันตราย) 

ครัวเรือน 

- อปท. (มฝ1/มฝ.2) 

ภาคอุตสาหกรรม 

- รายงานของสถานประกอบการ 

- ขยะติดเชื้อ แหลงขอมลูจาก รพ.สต. 

- เก็บขอมูลเชิงปริมาณ 

- คำนวณจากจำนวนประชากร  

x 1.15 กก./คน/วัน 

- ขยะติดเชื้อเก็บขอมูลจาก

โรงพยาบาล 

- ขอมูลรายงานจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมจังหวัด) 

กรณีท่ี 1 ขอมูลที่เก็บไดจริง 

- ปริมาณขยะที่ทองถ่ินเก็บไดทั้งหมด 

– ขยะที่ทองถิ่นนำไปกำจัดได

กรณีท่ี 2 ขอมูลที่ไมสามารถเก็บได 

- ประชากร x (1.15) – จำนวน

ปริมาณขยะที่เก็บได 

2. ปริมาณขยะตอป จำแนกตามประเภทขยะในพื้นที่อำเภอ (ขยะทัว่ไป

ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย) 

ครัวเรือน - อปท. (มฝ1) 

ภาคอุตสาหกรรม 

- รายงานของสถานประกอบการ 

- ขยะติดเชื้อ แหลงขอมลูจาก รพ.สต. 

- ขอมูลรายงาน มฝ.1 จาก อปท. 

- ขยะติดเชื้อเก็บขอมลูจาก

โรงพยาบาล 

- ขอมลูรายงานจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมจังหวัด) 

- อัตรา รอยละ ของขยะแตละ

ประเภท 

- เทียบประเมินผลรายป 

3. วิธีการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะแตละประเภทในพ้ืนที่อำเภอ ครัวเรือน 

- อปท.(มฝ1) 

- ขอมูลรายงาน มฝ.1 จาก อปท. 

- แบบสอบถามขอมูล อปท. 

- วิเคราะหการจัดเก็บและกำจัดให

เปนไปตามมาตรฐาน 

4. ภาชนะใสขยะ และสถานที่พักขยะประจำครัวเรือนหรือสถาน

ประกอบการระหวางรอการกำจัดในพื้นที่อำเภอ 

ครัวเรือน 

- อปท. 

- แบบสอบถามขอมูล อปท. - ความเพียงพอของถังขยะ เทียบกับ

ปริมาณขยะ 

- สถานที่พักขยะถูกหลักสุขลักษณะ 

5. รอยละของครัวเรือนที่มีการคดัแยกขยะในพื้นท่ีอำเภอ อปท. - จากรายงาน มฝ.2 - รอยละจำนวนครัวเรือนทีคดัแยก

ขยะ 

6. สถานที่กำจัดขยะในพ้ืนที่อำเภอ ทองถ่ินอำเภอ/ทสจ./สสภ./ทองถ่ิน

จังหวัด 

- รายงาน - ความเพียงพอ เทียบกับปริมาณขยะ 

- ไดมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



30 
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมูล วิธีการจัดเก็บ วิธกีารวิเคราะหและแปลผล 

7. มาตรการหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมการจัดการขยะแตละ

ปในพ้ืนที่อำเภอ 

อปท. และหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

- ขอมูลรายงานจากทองถ่ินอำเภอ - ความสอดคลองกับปญหาของพ้ืนที ่

8. เหตุการณไฟไหมบอขยะตอป ในพื้นท่ีอำเภอ อปท./สสอ. - รายงานเหตุการณ - จำนวนครั้ง x ระยะเวลาที่ไฟไหม 

9. ประเด็นเรื่องรองเรียนจากขยะตอปในพ้ืนที่อำเภอ อปท./หนวยงานภาครัฐ/ศูนยดำรง

ธรรม 

- รายงานเรือ่งรองเรียน - วิเคราะหรายประเด็นปญหา (น้ำเสีย 

กลิ่น สัตวพาหะนำโรค ฝุนละออง) 

- ผลกระทบดานสุขภาพ 

10. ขอมูลการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอมบริเวณรอบบอขยะในพื้นที่

อำเภอ 

- สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค  

(น้ำ อากาศ ตะกอนดิน)  

- ขอมูลรายงานจากผูประกอบการ 

- รายงานการตรวจ 

- รายงานการเก็บ (ไตรภาคี) 

- เทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมาย

กำหนด 

11. จำนวนผูประกอบอาชีพสัมผัสขยะ และระบบดแูลสุขภาพที่เกี่ยวของ

ในพ้ืนทีอ่ำเภอ 

อปท./รพ.สต./รพ. - ขอมูลรายงานจาก อปท. - จำนวนผูท่ีไดรับการตรวจสุขภาพที่

เหมาะสม/จำนวนผูสัมผัสขยะทั้งหมด

x 100 

12. จำนวนประชาชนท่ีไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากขยะ และระบบ

การดูแลสุขภาพที่เก่ียวของในพื้นที่อำเภอ 

อปท./รพ.สต./รพ./หนวยงานภาครฐั/

ศูนยดำรงธรรม 

- ขอมูลรายงานจาก อปท. 

- ประเด็นขอรองเรียน 

- แบบสำรวจ 

- จำนวนผูไดรับผลกระทบทาง

สุขภาพ/จำนวนประชาชนโดยรอบ

ทั้งหมด x 100 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



31
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ตารางที่ 4 ตารางตัวอยางการตรวจสอบรายการขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสถานการณสุขภาพ ประเด็นความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) (ขอมูลเชิงปริมาณ) 

ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคญั แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

1. ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท้ังหมดในพ้ืนที่

อำเภอ 

รพ./ ตำรวจ/ /บ.กลางฯ/ สพฉ 

กทม  : สน.การแพทย 

ขัอมูลจากโปรมแกรม IS/ CRIMES 

/Pher /HDC (hosxp, 43 แฟม)/  

ThaiRSC /ITEMS  

กทม ; Bankok EMS 

- จำนวน /รอยละ 

- จำแนกตามเพศ อายุ ชวงเวลา ยานพาหนะ สถานที่ 

พฤติกรรมเสี่ยง 

-  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ/พยากรณ/ติดตาม

ประเมินผล 

2. ผูบาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) จาก

อุบัติเหตทุางถนนท้ังหมดในพื้นทีอ่ำเภอ 

รพ./ ตำรวจ/ /บ.กลางฯ/ สพฉ/ปภ. 

กทม  : สน.การแพทย 

ขัอมูลจากโปรมแกรม IS/Pher /hosxp, 

43 แฟม)/ e-report  / ITEMS  

กทม ; Bankok EMS 

- จำนวน /รอยละ 

- จำแนกตามเพศ อายุ ชวงเวลา ยานพาหนะ สถานที่ 

พฤติกรรมเสี่ยง 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ/พยากรณ/ติดตาม

ประเมินผล 

3. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดใน

พ้ืนที่อำเภอ 

รพ./ ตำรวจ/ /บ.กลางฯ/ สพฉ/ปภ. 

กทม: สน.การแพทย 

ขัอมูลจากโปรมแกรม 3 ฐาน/IS/ 

ThaiRSC / e-report(ปภ.) hosxp, 

43 แฟม)/ ITEMS (สพฉ) 

กทม ; Bankok EMS 

- จำนวน /รอยละ 

- จำแนกตามเพศ อายุ ชวงเวลา ยานพาหนะ สถานที่ 

พฤติกรรมเสี่ยง/คนใน-นอกพื้นที ่

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ/พยากรณ/ตดิตาม

ประเมินผล 

4. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัเิหตุทางถนนในพ้ืนที่

อำเภอ 

บ.กลางฯ/ตำรวจ(เก็บเอง)/สพฉ/รพ. ขัอมูลจากโปรมแกรม ThaiRSC /ตำรวจ

(เก็บเอง)/JHCIS/ hosxp/ITEMS/IS 

- จำนวน /รอยละ 

- จำแนก ชวงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง/

คนใน-นอกพื้นท่ี 

- ติดตามประเมินผล 

5. สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขีจ่ักรยานยนตในพื้นที่

อำเภอ 

รพ. 

กทม. : Thairoads 

ขัอมูลจากโปรมแกรม IS Online/Pher/ 

hosxp 

- จำนวน /รอยละ 

- จำแนก ชวงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ /คนขับ คนซอน/

การบาดเจ็บทีศ่ีรษะ 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



32
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคญั แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

     5.1 ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีไมสวมหมวก

นิรภัยเมื่อขับขี่จักรยานยนตในพื้นที่อำเภอ 

    5.2 ของประชาชนที่ไมสวมหมวกนิรภัยเมือ่

ขับข่ีจักรยานยนตในพื้นที่อำเภอ 

ตำรวจ (10 รสขม)/ศปถ.อำเภอทีร่ับ

มอบหมาย 

กทม. : Thairoads 

สำรวจโดยมูลนิธิThairoads - ติดตามประเมินผล 

6. คาดเข็มขัดเมื่อขับขี่ยานพาหนะในพ้ืนที่อำเภอ

    6.1 ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีไมคาดเข็มขัด

เมื่อขับข่ียานพาหนะในพ้ืนที่อำเภอ 

    6.2 ประชาชนที่ไมคาดเข็มขัดเมื่อขับขี่

ยานพาหนะในพื้นที่อำเภอ 

รพ. 

ตำรวจ (10 รสขม)/ศปถ.อำเภอทีร่บั

มอบหมาย 

กทม. : Thairoads 

- ขอมูลจากโปรมแกรม IS Online 

/Pher / hosxp 

- ผูบาดเจ็บและเสียชวิีตมารพ. 

- สำรวจ 

- จำนวน /รอยละ 

- จำแนก ชวงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ /คนขับ ผูโดยสาร/

ประเภทรถ 

- ติดตามประเมินผล 

7. เมาแลวขับขีย่านพาหนะในพ้ืนที่อำเภอ

     7.1 ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีเมาแลวขับข่ี

ยานพาหนะในพื้นที่อำเภอ 

   7.2 ประชาชนที่เมาแลวขับข่ียานพาหนะใน

พ้ืนที่อำเภอ 

- รพ./ตำรวจ 

- ตำรวจ 

- ขอมูลจากโปรมแกรม IS/Pher 

/hosxp/ 

- ตั้งดาน/CRIMES 

- จำนวน /รอยละ 

- จำแนก ชวงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ /คนขับ คนซอน 

-  ติดตามประเมินผล 

8. ประชาชนท่ีขับขี่ยานพาหนะโดยใชความเร็ว

เกินกฎหมายกำหนดในพ้ืนที่อำเภอ (ถาม)ี 

ตำรวจ/ขนสง ตั้งดาน/กลองตรวจจับ - จำนวน /รอยละ 

- จำแนก ชวงเวลา สถานที่ /ประเภทรถ 

- ติดตามประเมินผล 

9. จุดเสี่ยงตอการเกิดอุบตัิเหตุทางถนนในพ้ืนที่

อำเภอ 

บ.กลางฯ/ สพฉ/ รพ./ศปถ.อำเภอ/

ศปถ.อปท 

กทม  : ศปถ.เขต 

ขอมูลจากโปรมแกรม 

บ.กลางฯ/ ITEMS(สพฉ)/ hosxp/

สำรวจ 

- จำนวนจุดเสี่ยง และลักษณะ 

- จำแนก ชวงเวลา สถานที่ ประเภทถนน ลักษณะถนน 

10. จำนวนยานพาหนะที่มีสภาพไมปลอดภัย ตำรวจ/ขนสง ตั้งดาน/สำรวจ - จำนวน /รอยละ 

- ประเภทยานพาหนะ 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



33 
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ดัชนีชี้วัดจำเปน/ตัวแปรสำคญั แหลงขอมลู วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

11. การดำเนินงานไดตามมาตรฐานการตอบสนอง

หลังเกิดเหตุ (Response time) EMS หมายเลข 

1669 

สพฉ 

กทม  : สน.การแพทย 

ขัอมูลจากโปรมแกรม ITEMS 

กทม ; Bankok EMS 

- จำนวน /รอยละ 

12. จำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอตอป ศปถ.อำเภอ

กทม  : ศปถ.กทม 

รวบรวมขอมลู - ติดตามประเมินผล 

13. รายชื่อเครือขายการทำงานในรายประเด็น ศปถ.อำเภอ รวบรวมขอมูล ศึกษาศักยภาพในการทำงานของ ศปถ.อำเภอ 

14 ถนนในการรับผิดชอบ ศปถ.อปท รวบรวมขอมูล รายชื่อ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



34
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ตารางที่ 5 ตารางตัวอยางการตรวจสอบรายการขอมลูที่ใชในการวิเคราะหสถานการณสุขภาพ ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีกำจัดศัตรูพืช) (ขอมูลเชิงปริมาณ) 

ดัชนีชี้วัดจำเปนท่ีจำเปน แหลงขอมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

1. จำนวนเกษตรกรจำแนกตามชนิดของพืชท่ีเพาะปลูก

ในพ้ืนที่อำเภอ 

1. เกษตรอำเภอ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปละ 1 ครั้ง 1. รอยละจำแนกตามชนิดของพืชที่

เพาะปลูก = ชนิดของพืช x 100 หารดวย 

จำนวนพืชท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

2. จำนวนโรงงานและ/หรือสถานประกอบการทีผ่ลติ

และแบงบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่อำเภอ 

1. กรมวิชาการเกษตร

2. เกษตรอำเภอ/จังหวัด

3. อปท.

1. ทะเบียนของเกษตรอำเภอ/จังหวัดปละ 1 ครั้ง

2. การจดแจงเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบกิจการของ

อปท.ปละ 1 ครั้ง 

1. จำนวน จำแนกตามประเภท

2. รอยละจำแนกตามประเภท x 100 หาร

ดวย จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 

3. จำนวนพื้นท่ีการเพาะปลูก (จำแนกตามประเภทพืชที่

เพาะปลูก) ในพ้ืนที่อำเภอ 

1. เกษตรอำเภอ

2. พัฒนาการอำเภอ (บางพ้ืนที่)

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปละ ๑ครั้ง

2. ทะเบียนโคก หนอง นา

1. จำนวน

2. รอยละจำนวนพืน้ที่การเพาะปลูก จำแนก

ตามประเภทของพืชที่เพาะปลูก = พ้ืนที่การ

เพาะปลูกตามประเภทพืช x 100 หารดวย 

จำนวนพืน้ที่การเพาะปลูกทั้งหมด 

4. จำนวนรานจำหนายสารเคมีกำจัดศตัรูพืชในพื้นที่

อำเภอ 

1. กรมวิชาการเกษตร

2. กรมสงเสริมการเกษตร

3. อปท.

4. สหกรณการเกษตร

1. ฐานขอมลูกรมวิชาการเกษตร

2. ฐานขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร

3. ฐานขอมูลอปท. ไดแก รานจำหนายสารเคมีกำจัด

ศัตรูพืช 

4. ฐานขอมูลจากสหกรณการเกษตร

1. จำนวน รานจำหนายสารเคมกีำจัด

ศัตรูพืช 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



35 
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ดัชนีชี้วัดจำเปนท่ีจำเปน แหลงขอมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

5. จำนวนพื้นท่ีเพาะปลูกเกษตรปลอดภัย และเกษตร

อินทรียในพ้ืนที่อำเภอ (จำแนกรายตำบล) 

1. กรมวิชาการเกษตร

2. กรมสงเสริมการเกษตร

3. อปท.

1. ฐานขอมูลกรมวิชาการเกษตร

2. ฐานขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร

3. ฐานขอมูลอปท.

1. จำนวน แยกตามประเภทเกษตรอินทรีย

และเกษตรปลอดภัย 

2. รอยละ แยกตามพื้นที่เพาะปลกูเกษตร

ปลอดภัย และเกษตรอินทรยีรายตำบล และ

อำเภอ = พื้นท่ีเกษตรปลอดภัย/อนิทรีย x 

100 หารดวย จำนวนพื้นที่การเกษตร

ทั้งหมด 

6. จำนวนกลุม/ องคกร /ชุมชน/ศนูยการเรียนรู

การเกษตร ที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย

และนโยบายอาหารปลอดภัยในพ้ืนที่อำเภอ  

(จำแนกรายตำบล) 

1. เกษตรอำเภอ

2. พัฒนาการอำเภอ

3. อปท.

4. สาธารณสุขอำเภอ

5. กลุมคุมครองผูบริโภคระดับ

ตำบล 

6. สมัชชาสุขภาพ

7. ธกส.

8. สหกรณการเกษตร

9. โรงเรียน

10. โรงพยาบาล

1. ทะเบียน

2. การสำรวจ

1. จำนวนแยกประเภทเครือขาย

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



36 
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ดัชนีชี้วัดจำเปนท่ีจำเปน แหลงขอมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

7. ปริมาณ และประเภทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ีมีการใช

สูงสุด 10 อันดับแรกในพ้ืนที่อำเภอ  

ขอมูลปริมาณมีความจำเปน แตไมมีแหลงขอมูลโดยตรง 

1. เกษตรอำเภอ

2. รานคา

3. เกษตรกรผูใชสารเคมี

4. บัตรเครดิตการรดูซื้อ

ของธกส. 

1. ฐานขอมูลเกษตรอำเภอรายไตรมาส

2. สำรวจปละ 1 ครั้ง

3. สำรวจปละ 1 ครั้ง

4. ทำหนังสือแจงผจก.ธกส.เพ่ือขอขอมูล

1. จำนวนปริมาณ และประเภทสารเคมี

กำจัดศัตรูพืชที่ใช 

2. รอยละปริมาณประเภทสารเคมกีำจัด

ศัตรูพืชที่มีการใชสูงสดุ 10 อันดับแรก = 

ปริมาณแยกตามประเภทสารเคมกีำจัด

ศัตรพืูช x ๑๐๐ หารดวย ปรมิาณการใช

สารเคมีทั้งหมด 

8. รอยละผูไดรับการอบรมใหความรูในการลด ละ เลิก

ใชสารเคมีกำจัดศตัรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ 

1. เกษตรอำเภอ

2. พัฒนาที่ดิน

3. สปก.

4. ปราชญชาวบาน

5. ธกส.

6. สหกรณการเกษตร

7. ศูนยเรียนรูการเกษตร

ปลอดภัย/อินทรยี 

1. ฐานขอมูลผูเขารับการอบรมปละ 1 ครั้ง 1. จำนวนผูเขารับการอบรม

2. รอยละผูไดรับการอบรมการลด ละ เลิก

ใชสารเคมีกำจัดศตัรูพืช =จำนวนเกษตรกร

ที่เขารับการอบรม x 100 หารดวยจำนวน

เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนทั้งหมด 

3. รอยละผูเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมขึ้น

= จำนวนเกษตรกรผูเขารับการอบรมที่มี

คะแนนหลังการอบรมเพิม่ขึ้น x 100 หาร

ดวยจำนวนเกษตรกรผูเขารบัการอบรม

ทั้งหมด หรือ 

4. ใชการวิเคราะหทางสถติิเปรยีบเทียบ

ความรูของผูเขารับการอบรมกอนและหลัง

การอบรม (Paired t-test) 

9. รอยละของเกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงตอสขุภาพจากการ

สัมผสัสารเคมีกำจดัศัตรูพืชดวยวิธีการตรวจจาก

กระดาษ Reactive paper ในพ้ืนที่อำเภอ 

1. รพ.สต./รพ./อปท.

2. HDC

1. ฐานขอมูลหนวยบริการสุขภาพ

2. HDC

1. จำนวนเกษตรกรท่ีไดรบัการคดักรอง

ความเสีย่งจากการสัมผัสสารเคมีกำจัด

ศัตรูพืช แยกตามผลการตรวจ  

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ดัชนีชี้วัดจำเปนท่ีจำเปน แหลงขอมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

2. รอยละผลการคัดกรองความเสีย่งจากการ

สัมผสัสารเคมีกำจดัศัตรูพืช = จำนวน

เกษตรกรท่ีไดรับการคดักรองความเสี่ยงจาก

การสัมผัสสารเคมีกำจัดศตัรูพืช แยกตามผล

การตรวจ x 100 หารดวยจำนวนเกษตรกร

ที่ไดรับการเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยง

ทั้งหมด 

3. นำขอมูลมาวิเคราะหยอนหลัง

เปรยีบเทียบตามระยะเวลา พื้นที่ กลุม

ประเภทการทำเกษตร เพ่ือดูแนวโนมความ

เสี่ยง 

10. จำนวนและรอยละของเกษตรกรที่มีการเจ็บปวย

ดวยโรคพิษสารกำจัดศตัรูพืชในพื้นที่อำเภอ 

HDC HDC 1. จำนวนผูปวย

2. อัตราปวยดวยโรคพิษสารกำจดัศัตรูพืช =

จำนวนเกษตรกรท่ีไดรับการวินิจฉยัวาปวย

ดวยโรคพิษสารกำจัดศตัรูพืช x 100 หาร

ดวยจำนวนเกษตรกรท้ังหมด 

3. เก็บขอมูลตอเนื่อง หรือนำขอมลูมา

วิเคราะหยอนหลังเปรียบเทยีบตาม

ระยะเวลา พื้นที่ กลุมประเภทการทำเกษตร 

เพ่ือดูแนวโนมการปวยจากพิษสารกำจัด

ศัตรูพืช 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



38
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ดัชนีชี้วัดจำเปนท่ีจำเปน แหลงขอมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

11. รอยละของผัก และผลไมทีม่ีการปนเปอนสารเคมี

กำจัดศัตรูพืชในพื้นที่อำเภอ 

1. งานคุมครองผูบริโภค สสจ.

2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

3. Mobile Unit อย.

4. สำนักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร 

ฐานขอมูลผลการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่

ปนเปอนในผักปละ 1 ครั้ง 

1. จำนวนผักที่สงตรวจ และผลการตรวจ

2. รอยละผลการตรวจการปนเปอนสารเคมี

กำจัดศัตรูพืชในผัก = จำนวนผัก และผลไม

ที่พบการปนเปอนสารเคมีกำจัดศตัรูพืช x 

100 หารดวย จำนวนผกัและผลไมท่ีตรวจ

ทั้งหมด 

3. การติดตาม สอบสวน เฝาระวังนำมา

วิเคราะหแหลงท่ีมาของผักผลไมทีป่นเปอน

ทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ เพ่ือการปองกัน

และแกไขปญหา 

12. ขอมูลการปนเปอนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใน

สิ่งแวดลอม (ดิน น้ำ ฯลฯ) ในพ้ืนที่อำเภอจากผลการ

ตรวจวัดของหนวยงานที่เก่ียวของ 

1. สำนักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) 

ทะเบียนผลการตรวจการปนเปอนสารเคมกีำจัด

ศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม 

1. จำนวนการตรวจการปนเปอนสารเคมี

กำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม 

2. รอยละผลการตรวจการปนเปอนสารเคมี

กำจัดสตัรูพืชในสิ่งแวดลอม แยกตาม

ประเภทท่ีตรวจ = สิ่งแวดลอมแยกตาม

ประเภทท่ีตรวจและพบการปนเปอนสารเคม ี

x 100 หารดวยจำนวนการตรวจทัง้หมด 

13. จำนวนของเกษตรกรท่ีสวมใสอุปกรณปองกันสวน

บุคคลเมื่อมีการใชสารเคมีกำจัดศตัรูพืชในพื้นทีอ่ำเภอ 

เกษตรอำเภอ การเก็บขอมูลจากการสำรวจ โดยเนนพฤติกรรมการ

ใช PPE มาตรฐาน 

1. รอยละพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกัน

สวนบุคคล = จำนวนเกษตรกรที่มคีะแนน

พฤติกรรมการใช PPE ในระดับดี x 100 

หารดวยจำนวนเกษตรกรทั้งหมดท่ีไดรับการ

สำรวจ 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



39
หลักสูตรพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

ดัชนีชี้วัดจำเปนท่ีจำเปน แหลงขอมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะหและแปลผล 

2. เก็บขอมูลตอเนื่อง หรือนำขอมลูมา

วิเคราะหยอนหลังเปรียบเทียบตาม

ระยะเวลา พื้นที่ กลุมประเภทการทำเกษตร 

เพ่ือดูแนวโนม 

14. จำนวนศูนยการเรยีนรูดานเกษตรปลอดภัย และ

เกษตรอินทรีย (เพ่ิมเติม) 

1. เกษตรอำเภอ ขอมูลการข้ึนทะเบียนศูนยเรียนรูดานการเกษตร 1. จำนวนศูนยการเรียนรูดานการเกษตร 

แยกตามประเภท 

15. จำนวนตลาด/แหลงจำหนายผัก และผลไม

ปลอดภัย/ปลอดสาร (เพ่ิมเติม) 

1. อปท.

2. ชมรมผูประกอบการรานคา

ฐานขอมูลตลาด/แหลงจำหนาย 1. จำนวนแยกตามประเภทแหลงจำหนาย

2. รอยละตลาด/แหลงจำหนายผกัและผลไม

ปลอดภัย/ปลอดสาร = จำนวนแหลง

จำหนายแยกตามประเภท x 100 หารดวย

จำนวนแหลงจำหนายทั้งหมด 

3. เก็บขอมูลตอเนื่อง หรือนำขอมลูมา

วิเคราะหยอนหลังเปรียบเทยีบตาม

ระยะเวลา พื้นที่(แหลง) ประเภทการปลูก 

เพ่ือดูแนวโนม 

    ขอคิด การรวบรวมขอมูลของชุมชน 

1) จะเก็บขอมูลไปทำไม? เก็บขอมูลอะไร? คือคำถามที่จะตองชวยกันคิด ชวยกันระดมสมอง เรื่องน้ีตองกำหนดจากคนในชุมชน ไมใชกำหนดจากคนนอกชุมชน

2) จะเก็บขอมูลอยางไร? ตองเขาใจอธัยาศยัและประวัติวาคนในชุมชนมีประสบการณที่ดีหรือไมดีตอการเก็บขอมูล บางที่ชาวบานถูกเก็บขอมูลจนขีเ้กยีจตอบแลว สุดทายอาจไดขอมูลที่ไมจริง

3) เมื่อไดขอมูลมาแลว ที่สำคัญกวาก็คือตองชวนคนอื่น ๆ มาด ูคิด วิพากษ วจิารณขอมูลที่ไดวาอะไรเปนอะไร เรื่องนี้ขอย้ำวาตองทำกันในชุมชน ใหแตละครวัเรือนมีสวนรับรู

4) จะตั้งโจทยอยางไร? ใหมีพลังพอที่จะกระตุนใหคนทั้งชุมชนรวมคิดหาทางออก

ที่มา : แผนชุมชนพึ่งตนเองแบบชาวบาน ความหมาย ความเขาใจ และขอควรรูและ ผูใหญโชคชัย ลิ้มประดิษฐ ผูนำชุมชน บานหนองกลางดง 

อางในหนังสือคูมือโครงการพัฒนาทักษะดานการบริหารงานสรางเสรมิสุขภาพใหแกบุคลากร/ทีมงานดานสขุภาพขององคการบริหารสวนตำบล (อบต.) สัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 1 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



40 
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นท่ี

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

1) ใหแตละกลุมเลาเรื่อง (Story telling) สภาพปญหาคุณภาพชีวิตประชาชนตามขอมูล หรือ การรับรูของอำเภอ

โดยเปนขอมูลตามบริบทพื้นที ่

2) โครงสรางขอมูล และสวนขาดของขอมูลที่จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตประชาชนตามบรบิท ของพ้ืนที่

คำชี้แจง 

                ใหแตละกลุมดำเนินการวิเคราะหโครงสรางขอมูลหรือขอมูลที่จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามบริบทของพื้นที่และกำหนดแนวทางในการจัดเก็บขอมูลตามใบงานที่กำหนด 

          เตรียมการนำเสนอ กลุมละ 10 นาท ีโดยนำเสนอ 2 ประเด็น รายละเอียดดังนี ้

  ใบงานที่ 1 : การวิเคราะหโครงสรางขอมูลที่จำเปน การวิเคราะหสวนขาดของขอมูล 

         และแหลงในการเก็บขอมูล รวมท้ังการสรางเครื่องมือในการเก็บขอมลู 

         ระยะเวลาการฝกปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 

 

 

 

        

ใบงานที่ 1 

การวิเคราะหโครงสรางขอมูลที่จำเปน 

02 

01 

03 
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หมายเหต*ุ*   สถานะขอมูล มี 4 สถานะ (เลือกสถานะใดสถานะหนึ่ง) คือ 

1. มีและครบถวน 2. มีและครบถวน แตลาสมัย

3. มีแตไมครบถวน  4. ไมมีเลย

 ตารางประกอบการวิเคราะหโครงสรางขอมูล และสวนขาดของขอมูลท่ีจำเปน 

มิติขอมูล ตัวแปรสำคัญ แหลงขอมลู สถานะขอมลู** 
สิ่งที่ตองรูและเก็บ

ขอมูลเพิ่ม 

วิธีการจัดเก็บ

ขอมูล 

ขอมูลทั่วไปของพ้ืนที ่ 1. .......... 

2. ........

มิติดานสุขภาพ 1. ..........

2. ........

มิติดานสังคม 1. ..........

2. ........

มิติดานเศรษฐกิจ 1. ..........

2. ........

มิติดานสิ่งแวดลอม 1. .......... 

2. ........

มิติอื่น ๆ 1. ..........

2. ........

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



หนวยการเรียนรูที่ 3หนวยการเรียนรูที่ 3หนวยการเรียนรูที่ 3

                                          พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

"การกําหนดปญหา การวิเคราะหหาสาเหตุปญหา"การกําหนดปญหา การวิเคราะหหาสาเหตุปญหา"การกําหนดปญหา การวิเคราะหหาสาเหตุปญหา

และการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปญหา

(Root cause analysis and Priority setting)"(Root cause analysis and Priority setting)"(Root cause analysis and Priority setting)"

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร
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1) การวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root cause analysis) เพื่อคนหาสาเหตุของการเกิดโรคหรือปญหาสุขภาพ

หรือปจจัยที่สงเสริมใหมีการเกิดและการแพรกระจายของโรคในชุมชน หรือปญหาคุณภาพชีวิตอื่น ๆ โดยใชเครื่องมือ

แผนภูมิตนไมปญหา (Problem tree diagram) เปนการนำเสนอใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของปญหา สาเหตุหรือราก 

ของปญหา (Root cause) และผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นในแตละระดับอยางเปนเหตุเปนผล เพื่อนำขอมูลหรือราก 

ของปญหาจากการวิเคราะหดังกลาวมาเชื่อมโยงกับการกำหนดผลลัพธการดำเนินงาน (Outcome setting) ที่สามารถ

นำมาประยุกตใชกับงานดานการปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

วัตถุประสงค 

                เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะ

ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชแผนภูมิตนไม

ปญหา (Problem tree diagram) 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

           เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะ 

ในการกำหนดประเดน็ปญหา (Problem identification) 

การจัดลำดับความสำคัญของปญหา (Priority Setting) 

 

 

 

 

กระบวนการแกไขปญหาในชุมชน เมื่อมีการทบทวนขอมูลและวิเคราะหสถานการณตามหนวยการเรียนรูที่ 2 

ไปแลวนั้น จะนำไปสูกระบวนการกำหนดประเด็นปญหา (Problem identification) ดวยวิธีการตีความ สังเคราะหเชื่อมโยง

ขอมูลที่เก็บมาไดทั้งปจจัยเสี่ยง ทุนทางสังคม ระบบกลไกตาง ๆ ของพื้นที่ และกลุมประชากรเปาหมาย เพื่อใหไดปญหา 

ของพื้นที่โดยพบวา ปญหา/ชองวางที่ไดจากการกำหนดประเด็นปญหาอาจจะมีมากกวา 1 ปญหา/ชองวาง ผูเขารับการอบรม

จึงตองมีความรูการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root cause analysis) ซึ่งใชเครื่องมือคือแผนภูมิตนไมปญหา (Problem 

tree diagram) นำเสนอใหเห็นถึงความเชื ่อมโยงของปญหา สาเหตุหรือรากของปญหา (Root cause) และผลกระทบ 

ของปญหาที่เกิดขึ้นในแตละระดับอยางเปนเหตุเปนผล หลังจากนั้นจึงจะทำการจัดลำดับความสำคัญของปญหา (Priority 

Setting) นำไปสูการแกไขปญหาที่มีความจำเปน เรงดวนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตกอนปญหาที่สามารถชะลอในการแกไขได 

     

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูที่ 3 
การกำหนดปญหา การวิเคราะหหาสาเหตุปญหา และการจัดลำดับความสำคัญของปญหา 

(Root cause analysis and Priority setting) 

01 02 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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   กระบวนการจัดการเรียนรู 

          ผูสอนสรปุผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเปดโอกาสใหแกผูเขารับการอบรมไดมีสวนรวมในการ

สรุปและทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนโดยการถามตอบในประเด็นตาง ๆ สงเสริมใหผูเขารับการอบรมจดจำความรูและ

ถายโอนความรูไปสูผูอ่ืน นำไปสูการประยุกตใชในการทำงานหรือสถานการณตาง ๆ ที่แตกตางไปจากแบบฝกปฏบิัติได 

1) ผูสอนทักทายและแนะนำตนเองใหแกผูเขารับการอบรม

2) ผูสอนสรางความสนใจใหแกผูเขารับการอบรมโดยการตั้งคำถามที่ดึงความอยากรูอยากเห็นของผูเขารับการอบรม

ในเรื่องที่สนใจหรือเรื่องที่เปนประสบการณใกลๆตัว ผูสอนใชการสาธิตการนำเสนอภาพเหตุการณที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สอน 

3) ผูสอนบอกจุดประสงคแกผูเขารับการอบรม เพื่อใหผูเขารับการอบรมรับรูวาการเรียนครั้งนี้ผูสอนคาดหวังอยางไร

ซึ่งผูเขารบัการอบรมสามารถตั้งจุดมุงหมายอยางชัดเจนระหวางการเรียนรูได 

4) ผูสอนกระตุนใหผูเขารบัการอบรมพยายามทบทวนองคความรูเดิมที่ผานมา เพื่อใหผูเขารับการอบรมเห็นความสัมพันธ

ของการเรียนรูสิ่งใหมกับสิ่งที่ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูมากอน 

1) ผูสอนถายทอดความรูและสื่อการเรียนรูเรื่องการวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิตนไมปญหา (Problem tree

diagram) และการจัดลำดับความสำคัญของปญหาจากขอมูลที่จำเปนตอการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตประชาชน ประกอบดวย 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสุขภาพ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม ตามบริบทของพื้นที่ ที่ไดจากขั้นตอนการ

วิเคราะหสถานการณปญหาและการกำหนดประเด็นปญหา  

2) ผูสอนถายทอดความรูและสื่อการสอน ดังนี้  

 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root cause analysis) โดยใชแผนภูมิตนไมปญหา (Problem tree diagram)

 การจัดลำดับความสำคัญของปญหา (Priority Setting)

3) ผูสอนฝกปฏิบัติการประยุกตใชแผนภูมิตนไมปญหา (Problem tree diagram) ในการนำเสนอใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของ

ปญหา สาเหตุหรือรากของปญหา (Root cause) และผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนในแตละระดับอยางเปนเหตุเปนผล และ

การจัดลำดับความสำคัญของปญหา 

2) การจัดลำดับความสำคัญของปญหา (Priority Setting)โดยพิจารณาตามองคประกอบ 4 ประการ ไดแก

ขนาดของปญหา (Size of the Problem) ความรุนแรงของปญหา (Severity of the Problem) ความยากงาย 

ในการแกปญหา (Ease of Management) และความตระหนักของชุมชน (Community Concern) ซึ่งเนื่องจาก

ปญหาของชุมชนที่ไดรับการกำหนดประเด็นปญหาที ่มีหลายปญหาและหลายลักษณะ เชน ปญหาดานสุขภาพ 

ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม ดานทัศนคติหรือความเชื่อตาง ๆ จึงทำใหเกิดขอจำกัดทั้งในดานทรัพยากร ระยะเวลา 

และงบประมาณ ที่ไมสามารถดำเนินการแกไขปญหาพรอมกันหรือในระยะเวลาเดียวกันได จึงจำเปนตองมีการเลือก

ปญหาที่ควรไดรับการแกไขกอน – หลัง เพื่อใหความเปนไปไดในการแกไขปญหา และการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ 

เกิดประโยชนอยางสูงสุด 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู (ตอ) 

ขั้นนำ  

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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ระยะเวลาจัดการเรียนรู     บรรยาย จํานวน 30 นาที 

 ฝกปฏิบัติ จํานวน 3 ชั่วโมง

 นำเสนอ กลุมละ 10 - 12 นาที

วัสดุ อุปกรณ สื่อ 

และแหลงเรียนรู 

 บรรยายโดยใช PowerPoint และกรณีตัวอยางในประเด็นการวิเคราะห

สาเหตุของปญหา (Root cause analysis) โดยใชแผนภูมิตนไมปญหา (Problem 

tree diagram) และการจัดลำดบัความสำคัญ(Priority Setting) 

 ฝกปฏิบัติการการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root cause analysis)

โดยใชแผนภูมิตนไมปญหา (Problem tree diagram) และการจัดลำดับ

ความสำคัญ (Priority Setting) ตามบรบิทของพื้นที ่  

การวัดประเมินผล  
(ตวัชี้วัดสมรรถนะผูอบรม)/เกณฑ 

 แบบประเมนิความรูทดสอบหลงัการอบรม  ผานเกณฑรอยละ 60

 พฤติกรรมของผูเรียนระหวางการสอนและการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

และการตอบขอซักถาม 

 แบบประเมนิผลงานที่นำเสนอ

 แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะอยูในกลุมฝกปฏิบัติ

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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จากการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และการกำหนดประเด็นปญหา (Problem 

identification) ทำใหเห็นปญหาหรือชองวางเพื่อแกไขปญหาคุณภาพชีวิตในพื้นที ่แลวนั้น 

ตอไปจะเปนกระบวนการวิเคราะหปญหาดวยแผนผังตนไมปญหา (Problem tree diagram) 

ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิเคราะหสาเหตุปญหา และผลกระทบท่ีเกิดจากปญหานั้น ๆ เพื่อทำให

กลุมผู วิเคราะหเห็นรวมกันวาปญหาที ่เกิดขึ้นนั้น เกิดมาจากสาเหตุอะไรบาง และสาเหตุ

เหลานั้น มีสาเหตุยอย ๆ อะไรบาง (กรมสงเสริมการเกษตร, 2556) 

องคประกอบของแผนผังตนไมปญหา (Problem tree diagram) สวนประกอบ 

ที่แบงเปน 3 สวน ไดแก

“ 

“ 

 การกำหนดปญหา การวเิคราะหหาสาเหตปุญหา
และการจัดลำดบัความสำคญัของปญหา 

(Root cause analysis and Priority setting) 

1. องคประกอบของแผนผังตนไมปญหา

สวนที่ 3 ดอก/ผล/ใบ เปนสวนที่ระบุ

ผลกระทบหลัก/ผลกระทบยอย   

สวนที่ 2 ลำตน เปนสวนที่ระบุปญหา

สำคัญหรือสถานการณของปญหาที่เกิดขึ้น 

หรือพฤติกรรมเสี่ยง

สวนที่ 1 ราก เปนสวนที่ระบุสาเหตุหลัก/

สาเหตุยอยของสถานการณปญหา 

 

 
การวิเคราะหปญหาสุขภาพดวยแผนผังตนไมปญหา (Problem tree diagram)
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2.1 เขียนบัตรขอความกำหนดประเด็นปญหาหรือสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไวกลางลำตน

ดวยประโยคสั้นๆ และกระชับ 

2.2 หาสาเหตุที่ทำใหเกิดปญหาหลัก โดยเขียนไวในสวนของราก ทั้งนี้การวิเคราะหสาเหตุของ

ปญหานั้นควรวิเคราะหถึงรากแขนงหรือสาเหตุยอย ๆ ของสาเหตุหลักไปเรื่อย ๆ โดยถามวา “ทำไมจึง

เกิดปญหาหรือสาเหตุนี้” ในทุก ๆ คำตอบใหดำเนินการถามเชนนี้จนกวาจะไมสามารถหาคำตอบไดอีก  

สำหรับกรอบการวิเคราะหรากปญหาที่เปนสาเหตุหลักสามารถกำหนดได ดังนี้ 

2. ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ปจเจกบุคคล หมายถึงปจจัยที่เกิดคน

ภายในตัวบุคคล และเกิดเปนสาเหตุของ

ปญหา ดังนี ้

 พันธุกรรม : โรคและความผิดปกติ

บางชนิด 

 เพศ อาย ุเชื้อชาติ

 ศาสนา/ลัทธิความเชื่อ

 ทัศนคติ คานิยมสวนบุคคล

การรับรู ความเชื่อด้ังเดิมขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม   

 พฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงแบงเปน

1. การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคและ

สงเสริมสุขภาพ เชน  

การออกกำลังกาย การรับประทาน

อาหาร การควบคุมอารมณและ

ความเครียด 

2. การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บปวย

3. การปฏิบัติตัวเมื่อเปนผูปวย

4. พฤติกรรมอื่น ๆ เชน การด่ืมสุรา

การสูบบุหร่ี การปองกันอุบัติเหตุ การขบั

ขี่รถ   

 ความมั่นคงของชีวิต ไดแก

ที่อยู รายได อาชพี การใชชีวิต 

ประจำวัน การเรียนรู 

 วิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน

 คานิยมรวมของคนในชุมชน

เปนตน

(มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ, 2559) 

กลไก/ระบบทีเ่ก่ียวของ 
 กฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 คุณภาพและความพรอม

ในดานการบริการตาง ๆ
 รัฐสวัสดิการ : สุขภาพ

การศึกษา พัฒนาศูนย
เด็กเล็ก ผูพิการ คนชรา

 สถานการณบริการ
ทางดานสาธารณสุขและ
หนวยงานอื่น ๆ ของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน

 กำลังคนดานสุขภาพ
 แบบแผนบริการที่

ตอบสนองตอสังคม
 การเขาถึงและความเปน

ธรรม
เปนตน

(มหาวิทยาลัยราชภฎัสวน 
สุนันทา วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ, 2559) 

สภาพแวดลอมทางสังคม มกัจะกลาวถงึ

ระบบสังคม ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง ระบบ

ธุรกิจ ระบบการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เชน 

 เศรษฐกิจ : การกระจายรายได ทุนนยิม

อยูในเมืองมากขึ้น   คุณภาพชีวิตลดลง

เกิดปญหาเยาวชน อาชญากรรม ยาเสพ

ติด ความเครียดเพิ่มขึ้น

 การศึกษา : การรับรูขอมูลขาวสาร

 ประชากร ครอบครัว และการอพยพยาย

ถิ่น : โครงสรางประชากรผูสูงอายุมากขึ้น

ครอบครัวเดี ่ยว หยารางมากขึ ้น ชุมชน

แออัดในเมือง

 สถานการณทางสังคม เชนมีคนพิการ แม

วัยรุ นทองไมพรอมเพิ ่มขึ ้น โรคและภัย

สุขภาพที่มีผลกระทบตอชีวิตเพิ่มมากขึ้น

 ความขัดแยงในสังคม

 ธุรกิจที่เปนอันตรายตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

 สถานการณทางการเมือง/สาธารณสุข

เปนตน

(มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา วิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ, 2559) 

สภาพแวดลอมทาง

กายภาพ มักจะกลาวถึง

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ

และชีวภาพเชน  

 การคมนาคม

 คุณภาพส่ิงแวดลอม

ไดแก อากาศ นำ้ ขยะ

 ภัยธรรมชาติ

 ปาไม ที่ดิน

 ระบบสุขาภบิาล

 อาหาร

 โครงสรางพื้นทีฐานใน

พื้นที่ 

 การโฆษณาและ

ประชาสัมพันธตาง ๆ

 ระบบการติดตอส่ือสาร

เชน อินเตอรเน็ต

โทรศัพท

(สุรพล เหล่ียมสูงเนิน และ

คณะ, 2554) 
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  2.3  หาผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปญหาหลัก วามีผลอะไรบางที่เกิดจากปญหาหลักโดยเขียนระบไุว 

ในสวนของใบ โดยใชกรอบการวิเคราะหคือผลกระทบทางดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

  2.4  เขียนแผนผังแสดงความสัมพันธเชิงเหตุและผลในรูปของตนไมปญหา (Problem tree diagram) 

  2.5  พิจารณาทบทวนแผนผังโดยการมสีวนรวม โดยพิจารณาวามีความสมเหตุสมผลและสัมพันธกัน 

หรือไม ทั้งสาเหตุปญหาและผลที่เกิดขึ้น (บำเพ็ญ เขียวหวาน, 2555) 

2. ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา (ตอ)

 

 

รูปภาพที่ 11   ตัวอยางการวิเคราะหแผนผังตนไมปญหาปญหาการดื่มสุราในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจเจกบุคคล สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทางกายภาพ กลไก/ระบบท่ีเก่ียวของ

- ประชาชนขาดความรูและไม

ตระหนัก เชน ผลเสียผลกระทบตอ

สุขภาพในระยะยาว 

- ด่ืมตามเพื่อน 42 คน 

- ด่ืมเวลาเขาสังคม 76 คน 

- ด่ืมตามบุญประเพณีในชุมชน 

132 คน 

- งานศพ /งานบวช  งานบุญและ

งานประเพณีทุกงาน ยังเปนงานที่

มีเคร่ืองด่ืม Alc. 

- พอแมยังด่ืม Alc. ในครอบครัวที่

มีเด็ก  52 ครัวเรือน 

- ผูนำยังไมใหความสำคัญ   

- ขาดขอปฏบิัติรวมกันในชุมชน 

- มีรานคาในชุมชน 3 ราน  

ซ่ึงขายตลอดเวลาที่มีลูกคา และ

สามารถติดคางเงินได 

- มีที่นั่งกิน Alc. หนาราน 

-มีแหลงมั่วสุมจับกลุม 2 แหง 

-เจาพนักงานที่เกี่ยวของ ยังมีการ

บังคับใชกฎหมายการจำหนายสุรา

ยังไมเขมงวด 

-หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ยัง

ไมใหความสำคัญและสงเสริม

จริงจัง 

- มีปวยผูเสียชีวิตจากการด่ืมเหลา

ในป 2559 - 2561 จำนวน 3 ราย 

- รายกายเส่ือมโทรม ผอม 15 ราย 

- มีคนติดเหลาเร้ือรัง 20 คน 

- อุบัติเหตุเมาแลวขับ MC. 5 คร้ัง

บาดเจ็บ 11 ราย 

- บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท 

16 ราย เสียชวีิต  2 ราย 

- มีเพศสัมพันธกอนวยัอันควร 
หลังจากต้ังวงด่ืมเหลา 3 ราย 

- เกิดการลักเล็กขโมยนอย 1 ราย 

- มีการทะเลาะววิาทในครัวเรือน 

40 คร. มีการหยาราง 2 คร. 

-มีความรุนแรงในครัวเรือน 2 ราย 

-ทะเลาะววิาทในงานบุญประเพณี 

6 คร้ัง  

- เรื่องรองเรียน ไกลเกลี่ยเดือนละ 

1-2 ครั้ง

- วงดื่ม Alc. มีเสียงเอะอะโววาย

สงเสียงดัง รบกวนบานรอบขาง 

- ทะเลาะวิวาทในครัวเรือน 

สงเสียงดังรบกวนบาน 

ผลกระทบทางสุขภาพ ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

- คาใชจายคาเหลาทั้งชุมชน 

436,800 บาท/ป 

- เกิดคาใชจายคาเหลาในงานบุญ

ประเพณี และงานศพ 5 งาน  

งานละ 22,000 บาท 

- งานบวช 2 งาน คาใชจายคา

เหลางานละ 30,000 บาท 

- คาใชจายรักษาพยาบาล และ

ชดใชสินไหม 

ปญหาการดื่มสุรา 
 - จำนวนครัวเรือน  121 ครัวเรือน 

 - ประชากร 335 คน 

 - ด่ืม Alc.132 คน (ช = 116 / ญ = 16)  

 - ด่ืมเปนประจำทุกวัน 20 คน ด่ืมบางครั้ง 

   112 คน 

 - มีรานจำหนาย Alc. 3 ราน 
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ใหแตละกลุมฝกกำหนดประเดน็ปญหา และวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชแผนภูมิตนไมปญหา (Problem tree diagram)

ผลกระทบ 

ปญหาหลัก 

สาเหต ุ

คำชี้แจง 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 

การวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชแผนภูมิตนไมปญหา 

(Problem tree diagram) 

ปญหาหลัก 

ผลกระทบ 

หลัก 

ผลกระทบ 

ยอย 

สาเหต ุ

หลัก 

สาเหต ุ

ยอย 

เขียนปญหาโดยการระบุสภาพการณในแงลบ 

1) ใชกระดาษแผนเดียวหรือ post- it

2) กระดาษและการเขียนใชสสัีนหลากหลาย

3) ใชแผนกระดาษ 1 แผนตอ 1 ปญหา (ไมควรเขียนเกินกวา 1 ปญหาในกระดาษแผนเดียวกัน)

4) ระบุปญหาที่เกิดอยูจริงในปจจุบันไมใชปญหาที่อาจเปนไปได หรอืจินตนาการเอาเองหรือเปนปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

5) การระบุปญหาไมใชเปนการระบุในแงลบหรือขาดวิธกีารแกไขแตเปนการระบุสถานการณที่อยูในสภาพอันไมพึงปรารถนา

6) ตำแหนงของปญหาในตนไมปญหาไมไดเปนเครื่องแสดงความสำคัญของปญหาตาง ๆ เทานั้น

(คูมือโครงการพัฒนาทักษะดานการบริหารงานสรางเสริมสุขภาพใหแกบุคลากร/ทีมงานดานสุขภาพขององคการบริหารสวนตำบล 

(อบต.) สัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1, 2554) 

Tips & Trick
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เมื ่อวิเคราะหปญหาของชุมชนจากแผนผังตนไมปญหา จะเห็นไดวาหลายชุมชน 

มีปญหาที่ตองไดรับการแกไขหลายปญหา แตละปญหามีความสำคัญของสาเหตุที่แตกตางกัน 

ในขณะที่ทรัพยากรสำหรับการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตไมวาจะเปนดานกำลังคน งบประมาณ 

วัสดุ - อุปกรณ ระยะเวลา และเทคโนโลยีบางประเภทมีอยูอยางจำกัด ไมสามารถจัดการหรือ

แกไขปญหาไดทุกสาเหตุ ดังนั้นจึงจำเปนตองนำปญหาที่มีอยูในชุมชนนั้นมาจัดลำดับความสำคัญ

ของปญหา ซึ่งสามารถทำไดหลายวิธีแตละวิธีตองนำไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ

ของพ้ืนท่ี (สมสมัย รัตนกรีฑากุล และคณะ, 2553) ซึ่งในเอกสารเลมนี้จะขอเสนอวิธีการจัดลำดับ

ความสำคัญของปญหา ดวยวิธีของสรรพสิทธิประสงค (SPS Model) ของ บุญชัย ภาละกาล 

(2557) ดังนี้

เกณฑการใหคะแนนดังนี ้ ไมมีเลย = 0 คะแนน 

มากกวา 0 - 25 % = 1 คะแนน 

26 - 50 % = 2 คะแนน 

51 – 75 % = 3 คะแนน 

76 - 100 % = 4 คะแนน

1. แนวคิดของรูปแบบการจัดลำดับความสำคัญดวยวิธีของสรรพสิทธิประสงค (SPS Model)

1.1 ปรับปรุงจากของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับวิธีกระบวนการกลุม (Nominal group process)

1.2 ใชหลักการมีสวนรวมของคนในชุมชน

1.3 ประชาชนที่รวมกระบวนการตองเปน ตัวแทนในทุกกลุมของชุมชน

1.4 มีตัวแทนผูนําองคกร ตัวแทน องคการ ปกครองสวนทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียใน ชุมชน

1.6 ไมปดก้ันการนําเสนอปญหา

2. ขั้นตอนการดำเนินการ

 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ประชาชน หรือตัวแทนกลุมคนในชุมชนใหได

ครบทุกกลุมหรือใหไดมากที่สุดเทาที่จะทำได เชน กลุมผูนำ กลุมเยาวชน กลุมตัวแทน อปท. และผูมีสวนไดสวน

เสียในชุมชน เปนตน 

 ขั้นตอนที่ 2 นำปญหาที่ไดจากการวิเคราะหสถานการณในหนวยการเรียนรูที ่ 2 ที่เหมือนหรือ

คลายกันใหจัดรวมกันได 

 ขั้นตอนที่ 3 จัดลำดับความสำคัญของปญหาโดยเกณฑการใหคะแนน ดัดแปลงจากวิธีของ

ภาควิชาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหถือวาผูเขารวมประชาคมเปนตัวแทนของประชาชนทั้งหมด

ในชุมชนคดิเปน 100 % เกณฑและแบงองคประกอบของการพิจารณาเปน 4 ดาน ดังนี ้

 ดานที่ 1 ขนาดของปญหา (Size of problem) หมายถึง ปญหานั้นเกิดขึ้นแลว

มีผลกระทบตอคนในชุมชนเปนจำนวนมากนอยเพียงใด และพิจารณาจากจำนวนคนที่ยกมือสนับสนุนวาปญหานั้น

มีกระทบตอตัวเองหรือกระทบตอคนในชุมชนจำนวนมาก 

การจัดลำดับความสำคัญของปญหา 
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เกณฑการใหคะแนนดังนี ้ ไมมีเลย = 0 คะแนน 

มากกวา 0 - 25 % = 1 คะแนน 

26 - 50 % = 2 คะแนน 

51 – 75 % = 3 คะแนน 

76 - 100 % = 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนดังนี ้ ไมมีเลย   = 0 คะแนน 

มากกวา 0 - 25 % = 1 คะแนน 

26 - 50 % = 2 คะแนน 

51 – 75 % = 3 คะแนน 

76 - 100 % = 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนดังนี ้ ไมมีเลย = 0 คะแนน 

มากกวา 0 - 25 % = 1 คะแนน 

26 - 50 % = 2 คะแนน 

51 – 75 % = 3 คะแนน 

76 - 100 % = 4 คะแนน

สูตร คะแนน % = (จำนวนคนโหวต x 100) / N 

 ดานที่ 2 ความรุนแรงปญหา (Severity of problem) หมายถึง ปญหาหรือ

โรคนั้นมีความรุนแรงอาจทำใหคนในชุมชนเกิดการตาย พิการ มีผลกระทบรุนแรงตอคนในชุมชน และพิจารณา

จากจำนวนคนท่ียกมือสนับสนุนวาปญหานั้นมีความรุนแรงและตองการแกไข  

 ดานที่ 3 ความงายในการแกปญหา (Ease of management) หมายถึง

การดำเนินงานแกปญหากระทำไดโดยงาย ปญหานั้นแกไดเองโดยไมตองอาศัยหนวยงานอื่นและตองพิจารณา

ปจจัยสนับสนุน ไดแก ระยะเวลา งบประมาณ และพิจารณาจากจำนวนคนที่ยกมือสนับสนุนวาปญหานั้นงายตอ

การแกไข  

 ดานที ่ 4 ความสนใจหรือความรวมมือ (Community concern) หมายถึง

จำนวนประชาชนที่วิตกกังวล และตองการใหชวยแกไข ประชาชนที่จะใหความรวมมือในการแกไข โดยพิจารณา

จากจำนวนคนท่ียกมือสนับสนุนวาจะรวมมือแกไขปญหานั้น  

    ขั้นตอนท่ี 4 วิธีการรวมคะแนน คิดเทียบบัญญัติไตรยางศโดยถือวาประชาชนที่รวมในการ

จัดลำดับเปนตัวแทนของคนท้ังชุมชน 
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1. จำนวนรวม N ในแตละองคประกอบไมเทากันเนื่องมาจากการเปดโอกาสใหสมาชิกหนึ่งคนสามารถยก

มือเลือกไดหลายปญหาในบางครั้งหากเวลาจำกัดสามารถกำหนดใหผูเขารวมยกมือสนับสนุนปญหาไดเพียงปญหา

เดียวในชองของแตละองคประกอบ โดยให Vote ทีละองคประกอบ 

2. ปญหาที่ประชาชนนำเสนอไมควรปดกั้นใหเสนอไดเฉพาะที่เกี่ยวกับโรคหรือสุขภาพ สามารถเสนอได

หลากหลาย โดยปญหาที่ไมเกี่ยวของกับสุขภาพหรือสาธารณสุขจะมีคะแนนตกไปเองตามกระบวนการใหคะแนนใน

องคประกอบของความงายและความรวมมือแกปญหา เพ่ือใหประชาชนไมรูสึกถูกปดก้ันและยอมรับตามกระบวนการ

สงผลตอความรวมมือแกปญหาในอนาคต เมื่อจัดลำดับความสำคัญของปญหาและไดปญหาอันดับที่ 1 แลวตองถาม

ประชาชนอีกครั้ง เพื่อเปนการยืนยันใหทุกคนยอมรับ จากนั้นปญหาที่ไมถูกเลือกเปนลำดับที่ 1 หรือ 2 ตองบอกกับ

ประชาชนวาจะไมทิ้งปญหาที ่ประชาชนนำเสนอในทุกปญหา จะดำเนินการทำหนังสือสรุปรายงานการจัดเวที

ประชาคมเสนอตอหนวยงานที ่เกี่ยวของดำเนินการแกไขในลำดับถัดไป หรืออาจจะใหตัวแทน อปท. ที่เขารวม

กระบวนการรับมอบปญหาดังกลาวไป หรือเชิญใหชี้แจงกับประชาชนถึงแนวทางการแกปญหา จะทำประชาชนที่รวม

โครงการไมรูสึกวาปญหาที่ตัวเองเสนอมาถูกละทิ้งไป และตัวแทนหรือนายก อปท. หรือผูมีสวนเกี่ยวของจะไดใช

โอกาสนี้ในการตอบคำถามประชาชนและชวยในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการแกไขปญหาได 

 N = จำนวนผูท่ีโหวตทั้งหมดในแตละองคประกอบ

 นำคะแนน % ที่ไดไปเทียบเกณฑคะแนน

 คะแนนรวมบวก

 คะแนนรวมจำนวนคน (Vote)

 จำนวน N ในแตละองคประกอบอาจไมเทากันไดจากขอจำกัดของการโหวต

 หากปญหาใดมีคะแนนรวมบวกเทากันใหตัดสินที่คะแนนรวมจำนวนคนที่โหวตให

ปญหานั้น ๆ

ตารางที่ 6 ตัวอยางตารางการจัดลำดับความสำคัญของปญหาโดยวิธีของสรรพสิทธิประสงค (SPS Model) 

ประเด็นปญหา 
ขนาดของปญหา ความรุนแรง 

ความยากงายใน

การแกไขปญหา 
ความรวมมือ คะแนนรวม

คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คะแนน % 

1. เด็กขาดสารอาหาร 12 17 = 1 2 2 = 1 12 16 = 1 30 31 = 2 5 56 

2. ถนนชำรุด 25 36 = 2 60 61 = 3 2 3 = 1 3 3 = 1 7 90 

3. ไขเลือดออก 24 34 = 2 50 30 = 2 60 78 = 4 62 64 = 3 11 196 

4. น้ำเสีย 9 13 = 1 7 7 = 1 3 4 = 1 2 2 = 1 4 21 

รวม (N) 70 100 99 100 77 100 97 100 27 363 

จากตารางตัวอยางจะเห็นไดวาปญหาที่ประชาชนเลือกในการจัดลำดับที่ 1 ไดแก ปญหาไขเลือดออก

รองลงมา คือ ปญหาถนนชำรุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ขอสังเกต 
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                ใหแตละกลุมฝกนำประเดน็ปญหามาจัดลำดบัความสำคัญของปญหาจากขอมูลที่มีอยูจริงในพื้นที่

คำชี้แจง 

         
               เตรียมการนำเสนอ กลุมละ 10 นาที

 
 

 

ประเด็นปญหา 
ขนาดของปญหา ความรุนแรง 

ความยากงายใน
การแกปญหา 

ความรวมมือ คะแนนรวม 

คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คะแนน % 

ปญหา 1 

ปญหา 2 

ปญหา 3 

ปญหา  ... 

รวม (N) 

หมายเหต ุ: สูตร คะแนน (%) = (จำนวนคนโหวต x 100) / N 

ใบงานที่ 3 

การจัดลำดับความสำคัญของปญหา 

(Priority Setting) 

01 

02 
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หนวยการเรียนรูที่ 4หนวยการเรียนรูที่ 4หนวยการเรียนรูที่ 4

                                          พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

"การกําหนดระดับผลลัพธ"การกําหนดระดับผลลัพธ"การกําหนดระดับผลลัพธ   

(Outcome setting)"(Outcome setting)"(Outcome setting)"

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร
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การกำหนดผลลัพธใชแนวคิดของทฤษฎีความคาดหวังที่ถูกนำเสนอดวย Victor Vroom (1964) ซึ่งอธิบาย

กระบวนการจูงใจของมนุษยในการทำงาน ดังนี้ การที่พนักงานจะทำงานไดเพิ ่มขึ้นนั้น จะตองเขาใจกระบวนการ 

ทางความคิด และการรับรูของบุคคลวาหากตองการทำงานเพิ่มขึ้นจากระดับปกติจะตองกระทำ หรือแสดงพฤติกรรม

บางอยาง และจะมีความพยายามมากขึ้น เมื่อเขาคิดวาการกระทำนั้นนำไปสูผลลัพธบางประการที่พึงพอใจ จากทฤษฎี

ดังกลาวแสดงใหเห็นวาผลลัพธ (Outcome) เปนสิ่งที่ผูดำเนินงานอยากจะเห็น หรืออยากใหเกิดข้ึน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได

ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน หรือชุมชน จากโครงการ หรือกิจกรรมที่ไดดำเนินการ โดยปกติแลวผลลัพธจะแสดงถึง 

การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขตาง ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระยะเวลาที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น

โดยทั่วไปแลวผลลัพธจะแบงไดเปน 3 ระยะดวยกัน คือ  

1. ผลลัพธระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ เชน ความรู/ทักษะที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ชุมชน/สังคมมีศักยภาพ และขอตกลงรวมกันตอประเด็นปญหา เกิดกลไก/กติกา/นโยบายหรือโครงสรางทางสังคม 

2. ผลลัพธระดับตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ เชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งระดับบุคคล และชุมชน

การเปลี่ยนกลไก หรือสภาพแวดลอมทางสังคม ชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ 

3. ผลลัพธระดับสถานะทางสุขภาพ เปนผลลัพธที่สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและ

สิ่งแวดลอม (สำนักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สำนัก 6, 2559) 

วัตถุประสงค 

         เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการกำหนดผลลัพธการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

การกำหนดระดับผลลัพธ เปนความรูตอเนื่องจากการกำหนดโครงสรางขอมูล การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

(Root cause analysis) และการจัดลำดับความสำคัญของปญหา (Priority Setting) เพื ่อเป นเครื ่องมือเช ื ่อมโยงไปสู 

การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน กิจกรรมเพื่อเพิ่มแรงเสริมและลดแรงตาน รวมทั้งการวิเคราะหภาคีเครือขายการดำเนินงาน

ตอไป 

     

 

   

  

หนวยการเรียนรูที่ 4 

การกำหนดระดบัผลลัพธ (Outcome setting) 

01 
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   กระบวนการจัดการเรียนรู 

          ผูสอนสรุปผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเปดโอกาสใหแกผูเขารบัการอบรมไดมีสวนรวมในการสรุป

และทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน โดยการถามตอบในประเด็นตาง ๆ สงเสริมใหผูเขารบัการอบรมจดจำความรู และ 

ถายโอนความรูไปสูผูอ่ืน นำไปสูการประยุกตใชในการทำงาน หรือสถานการณตาง ๆ ที่แตกตางไปจากแบบฝกปฏิบัติได 

1) ผูสอนทักทายและแนะนำตนเองใหแกผูเขารับการอบรม

2) ผูสอนสรางความสนใจใหแกผูเขารับการอบรม โดยการตั้งคำถามที่ดึงความอยากรูอยากเห็นของผูเขารบัการอบรม

ในเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่เปนประสบการณใกล ๆ ตัว ผูสอนใชการสาธิตการนำเสนอภาพเหตุการณที่เก่ียวของกับ 

เรื่องที่สอน 

3) ผูสอนบอกจุดประสงคแกผูเขารับการอบรม เพื่อใหผูเขารับการอบรมรับรูวาการเรียนครั้งนี้ผูสอนคาดหวังอยางไร

ซึ่งผูเขารบัการอบรมสามารถตั้งจุดมุงหมายอยางชัดเจนระหวางการเรียนรูได 

4) ผูสอนกระตุนใหผูเขารับการอบรมพยายามทบทวนองคความรูเดิมที่ผานมา เพื่อใหผูเขารับการอบรมเห็นความสัมพันธ

ของการเรียนรูสิ่งใหมกับสิ่งที่ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูมากอน 

1) ผูสอนถายทอดความรูและสื่อการเรียนรู เรื่อง การกำหนดผลลัพธการดำเนินงาน

2) ผูสอนฝกปฏิบัติการประยุกตใชแผนภูมิตนไมปญหา (Problem tree diagram) ในการนำเสนอใหเห็นถึงความเชื่อมโยง

สาเหตุ หรือรากของปญหา (Root cause) สูการกำหนดผลลัพธการดำเนินงานแตละระดับอยางเปนเหตุเปนผล 

ระยะเวลาจัดการเรียนรู     บรรยาย จํานวน 30 นาที 

 การฝกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวน 3 ชั่วโมง

 นำเสนอ กลุมละ 10 - 12 นาที

วัสดุ อุปกรณ สื่อ  

และแหลงเรียนรู บรรยายโดยใช Power Point ในประเด็นการกำหนดระดบัผลลพัธ 

(Outcome setting) 

การวัดประเมินผล  
(ตวัชี้วัดสมรรถนะผูอบรม)/เกณฑ 

 แบบประเมนิความรูทดสอบหลงัการอบรม  ผานเกณฑรอยละ 60

 พฤติกรรมของผูเรียนระหวางการสอนและการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

และการตอบขอซักถาม 

 แบบประเมนิผลงานที่นำเสนอ

 แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะอยูในกลุมฝกปฏบิัติ

ขั้นนำ  

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



57 
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นท่ี

สำนักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สำนัก 6 (2559) ไดใหหลักการเรื่องผลลัพธวาเปน 

การเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธการทำงาน จำเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจความหมายของผลลัพธ 

และผลผลิต คอื 

ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลการดำเนินการที ่เกิดขึ ้นทันที เชน เกิดเปนผลิตภัณฑ 

บริการ หรือเกิดการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ขึ้นมา โดยสวนใหญผลผลิตนิยมวัดคาเปนเชิงปริมาณ เชน 

เปนจำนวนนับ หรือเปอรเซน็ต 

ผลลัพธ (Outcomes) เปนการเปลี่ยนแปลง (Changes) ที่แสดงการขับเคลื่อนไปเปาหมาย

ที่ตั้งไว เชน เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนสิ่งแวดลอมทางสังคม/กายภาพ เปลี่ยนปญหาใหลดลง เปนตน 

โดยทั่วไปแลวผลลัพธจะแบงไดเปน 3 ระดับดวยกัน คือ 

“ “ 

การกำหนดระดับผลลัพธ 

การกำหนดระดบัผลลัพธ (Outcome setting) 

 

 

 

 

 

 

1. ผลลัพธระดับที ่เปนสถานะทางสุขภาพ (A) หรือผลลัพธระยะยาว หมายถึง ผลกระทบ หรือ

เปาหมายการเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ตองการ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 4 ดานดังนี้ 

ผลกระทบตอสุขภาพ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

 อัตราการปวย ตาย บาดเจ็บ พิการลดลง

 อัตราความชุกของโรคปญญาออน โรคจิต

การฆาตัวตายลดลง 

 อายุคาดเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน

 คาใชจายลดลง

 รายไดเพ่ิมข้ึน

 ภาวะหนี้สินลดลง

ผลกระทบตอสังคม ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 ครอบครัวอบอุน

 การทะเลาะวิวาทลดลง

 อัตราความชุกของการใชความรุนแรงลดลง

 ปญหาอาชญากรรมลดลง

 ความเปนอยูที่ดีข้ึน คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

 ขยะลดลง

 น้ำเสียถูกกำจัด

 ปญหาฝุนละอองหายไป

2. ผลลัพธระดับท่ีเปนตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ (B) หรือผลลัพธระยะกลาง เปนผลลัพธที่มีความ

เชื่อมโยงไปยังสถานะทางสุขภาพ (A) ซึ่งตัวกำหนดท่ีสงผลตอสุขภาพมี 3 ดาน ดังนี้ 

 2.1 การเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งพฤติกรรมสุขภาพระดับปจเจกและระดับชุมชน เชน 

 มีรูปแบบการดูแลพฤติกรรมสุขภาพ

 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนที่สงผลตอสุขภาพ
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 2.2 การเปลี่ยนกลไกสังคม / สภาพแวดลอมทางสังคม / ชุมชน /การศกึษา / เศรษฐกิจ เชน 

 ทองถิ่นใหการสนับสนุน

 กลไก/ กติกาของชุมชนไดถูกนำมาใชตามขอตกลง

 เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิต

 แนวทางท่ีทำใหตนทุนการผลิตลดลง/แนวทางที่ทำใหรายไดเพ่ิมข้ึน

  2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการออกกำลังกาย 

 มีการนำแผนปรับปรุงสิ่งแวดลอมไปดำเนินการ

 แผนการสงเสริมสุขภาพ/บริการ ถูกปฏิบัติในชุมชนอยางตอเนือ่ง

 มีการปรับปรุงสถานที่ใหเอื้อตอการออกกำลังกาย

3. ผลลัพธระดับที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ (C) หรือผลลัพธระยะสั้น

ผลลัพธระดับนี้จะเปนตัวกำหนดปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ (B) ซึ่งประกอบดวยปจจัย 4 ดาน ดังนี ้

3.1 ความรู /ทักษะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยน เชน 

 ประชาชนมีความรู มีทักษะและศักยภาพในการนำความรูไปใช

 กลุมเปาหมายมีความคิดเชิงบวกและมีความตั้งใจตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 ชุมชนมีความเชื่อมั่นตอการสรางเสริมสุขภาพและสามารถรวมกันกำหนดรูปแบบการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

3.2 ชุมชน/สังคมมีศักยภาพและขอตกลงรวมกันตอประเด็นสุขภาพ เชน 

 มีการรวมกลุมแกนนำที่ใหความสำคัญกับประเด็นสุขภาพในชุมชน

 กลุมแกนนำมีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ

 เกิดภาคีหนุนเสริมการดำเนินงานของชุมชน

 กลุมเปาหมายตระหนักและยอมรับขอตกลงท่ีจะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกติกา

ที่กำหนด

3.3 เกิดกลไก/กติกา/นโยบาย/ หรือโครงสรางของชุมชมหรือสังคมที่เอ้ือตอสุขภาพ เชน 

 เกิดกติกา/นโยบายตอประเด็นสุขภาพที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน

 เกิดการปฏิบัติ/บังคับใชกติกา/นโยบาย

 มีการสรางระบบการจัดการในชุมชนตอประเด็นสุขภาพ

3.4 มีการปรับปรุงหรือพัฒนาบริการเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ เชน 

 หนวยงานที่เก่ียวของตระหนักตอการปรับเปลี่ยนบริการ

 มีการออกแบบเพ่ือการเขาถึงบริการของกลุมเปาหมายมากขึ้น

 มีการจัดหรือพัฒนาบริการและกลุมเปาหมายพอใจตอบริการ
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รูปภาพที ่12 แสดงผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน องคกร 

C B A 

ผลลัพธระยะสั้น 
(เกิดการเรียนรู) 

ระยะกลาง 
(เกิดการปฏบิตัิ) 

ระยะยาว 
(เกิดผลกระทบ) 

เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 ความรู/การเรียนรู

 ความตระหนัก

 ทักษะ

 แรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ

 ความตั้งใจจะปรับเปลีย่น

พฤติกรรม

 พฤติกรรมเปลี่ยน

 เปลี่ยนแปลงระบบหรือปฏิบัติ

หรือกลไก

 เปลี่ยนแปลงนโยบาย

 ผลกระทบตอสุขภาพ

 ผลกระทบตอสังคม

 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

รูปภาพท่ี 13 แสดงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงปจจัยกำหนดสุขภาพที่สงผลตอสถานะสุขภาพ 

 

 
C1 

ความรู/ทักษะทีเ่ก่ียวกับ
พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยน 

C2 

ชุมชน/สังคมมีศักยภาพ
และมีขอตกลงรวมกันตอ

ประเด็นสุขภาพนั้นๆ 

C3 

เกิดกลไก/กติกา/
นโยบายและโครงสราง
ของชุมชน/สังคมท่ีเอ้ือ

ตอสุขภาพ 

C4 

บริการเก่ียวกับการสราง
เสรมิสุขภาพมีการพัฒนา 

B1 

พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยน 

B2 

กลไกสังคม/
สภาพแวดลอมทางสังคม/
ชุมชน/เศรษฐกิจที่เปลี่ยน 

B3 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป 

A1 

สุขภาพเปลี่ยน 

C 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวกำหนด

ที่สงผลตอสุขภาพ 
B  

ตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ 
A 

สถานะทางสุขภาพ 
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รูปภาพที่ 14 ตัวอยางการวิเคราะหการกำหนดผลลัพธจากปญหาการดื่มสุราในชุมชน ของโครงการการ     

ลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอลในงานบุญ งานประเพณี 

C1 

ชุมชนเกิดความรู ความ

ตระหนักและให

ความสำคญัในงานบุญ

ปลอดเหลา 

C2 

เจาภาพ/ชุมชนประกาศ

เจตนารมณจัดงาน 

ปลอดเหลา 

C3 

เกิดกติกาของชุมชนที่

ออกแบบรวมกันและ

ยอมรับ 

C5 

กลุมแกนนำมีศักยภาพ

ในการขับเคลื่อน 

C6 

กลุมแกนนำมีแผนในการ

ขับเคลื่อน 

B1 

ประชาชนในชุมชนงด

การดื่มสุราในงานบุญ 

B2 

เกิดงานบุญปลอดเหลา

ตามขอตกลงของชุมชน 

B3 

รานคางดขายสุราใน 

วันงาน 

B4 

กติกาชุมชนไดรบัการ

ปฏิบัติตอเนื่อง 

B4 

กลไกแกนนำชุมชน

ปฏิบัติภารกิจตามท่ี

วางแผนอยางตอเนื่อง 

A1 

คาใชจายในงานบุญ

ลดลง 

A2 

ปญหาจากการดื่มสุรา

ลดลง เชน การทะเลาะ

วิวาทลดลง อุบัติเหตุ

ลดลง 
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ในการกำหนดผลลัพธจะตองมีความสอดคลองกับราก และใบของแผนผังตนไมปญหาที่ไดทำการ

วิเคราะห 

จากขอมูล/สถานการณจริงของพื้นที่ หากเรานำแผนผังตนไมปญหาตะแคงดานขวา สวนราก 

ตนไมปญหานั ้นไดวิเคราะหครอบคลุมทั ้งดานปจเจกบุคคล สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอม 

ทางกายภาพ และกลไก/ระบบที่เกี่ยวของ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง หรือผลลัพธที่พึงประสงคใหเกิด ในสวนรากนี้

จะเปนผลลัพธระดับที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ (C) หรือผลลัพธระยะสั้น และ

ผลลัพธระดับที่เปนตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ (B) หรือผลลัพธระยะกลาง สวนของใบจะเปนการวิเคราะห

ผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากปญหาหลัก โดยผลลัพธที่พึงประสงคใหเกิดในสวนนี้ จะเปนผลลัพธระดับที่เปน

สถานะทางสุขภาพ (A) หรอืผลลัพธระยะยาว 

“

“ 

จากการวิเคราะหแผนผังตนไมปญหา (Problem tree diagram) สูการกำหนดผลลัพธ 

 

 

 

 

 
 

 

รูปภาพที่ 15 ความเชื่อมโยงของตนไมปญหาและการกำหนดผลลัพธแตละระดับ 

C1 

ความรู/ทักษะทีเ่ก่ียวกับ

พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยน 

C2 

ชุมชน/สังคมมีศักยภาพ

และมีขอตกลงรวมกันตอ

ประเด็นสุขภาพนั้น ๆ 

C3 

เกิดกลไก/กติกา/

นโยบายและโครงสราง

ของชุมชน/สังคมท่ีเอ้ือ

ตอสุขภาพ 

C4 

บริการเก่ียวกับการสราง

เสรมิสุขภาพมีการพัฒนา 

B1 

พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยน 

C :  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตวักำหนด 

ที่สงผลตอสุขภาพ 
B :  

ตัวกำหนดท่ีสงผลตอสุขภาพ 

B2 

กลไกสังคม/

สภาพแวดลอมทางสังคม/

ชุมชน/เศรษฐกิจที่เปลี่ยน 

B3 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่

เปลี่ยนแปลงไป 

A :  
สถานะทางสขุภาพ 

A1 

สุขภาพเปลี่ยน 

A2 

สังคมเปลี่ยน 

A3 

เศรษฐกิจเปลี่ยน 

A4 

สิ่งแวดลอมเปลี่ยน 
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ใหแตละกลุมนำผลการวิเคราะหปญหาดวยแผนผังตนไมปญหาที่ไดดำเนินการในพื้นที ่อยางนอย 1 ปญหา 

มาเปนแบบทดสอบ โดยนำผลการวิเคราะหดังกลาวมาจัดทำระดับของผลลัพธ (Outcome) พรอมทดลองโยงเสน

ความเชื่อมโยงระหวางกัน) 

คำชี้แจง 

              

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ 

(ระยะสั้น) 

ตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ 
(ระยะกลาง) 

สถานะทางสุขภาพ สิ่งแวดลอม 
และสังคม (ระยะยาว) 

ความรูทักษะกลุมเปาหมาย 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
……………………………………………… 
…………………………………………...... 

การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพ 
……………………………………………… 
…………………………………………...... 

ศักยภาพของชุมชน/ขอตกลง
สำคัญ 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

การเปลี่ยนแปลงกลไกทางสังคม 
……………………………………………… 
…………………………………………...... 

การเปลี่ยนแปลงสถานะ
สิ่งแวดลอม 
……………………………………………… 
…………………………………………...... 

กลไก/กติกา/นโยบายสำคญั 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
……………………………………………… 
…………………………………………...... 

การเปลี่ยนแปลงสถานะสังคม 
……………………………………………… 
…………………………………………...... 

บริการสุขภาพ/สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

ใบงานที่ 4 

การกำหนดระดับผลลัพธ (Outcome setting) 
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หนวยการเรียนรูที่ 5หนวยการเรียนรูที่ 5หนวยการเรียนรูที่ 5

                                          พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

"การวิเคราะหกิจกรรมและภาคีเครือขายดําเนินงาน"การวิเคราะหกิจกรรมและภาคีเครือขายดําเนินงาน"การวิเคราะหกิจกรรมและภาคีเครือขายดําเนินงาน

(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)"(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)"(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)"

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร
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การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน (Force field analysis) ไดใชทฤษฎีแรงผลักแรงตานของ Kurt Levin (1951) 

ซึ่งเปนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเชิงองคการ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อแรงผลักใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

มีความเขมแข็งขึ ้น แรงตานตอการเปลี ่ยนแปลงลดลงหรือทั ้งสองกรณีเกิดขึ ้นในเวลาเดียวกัน ซึ ่งทฤษฎีดังกลาว 

เป นกระบวนการเพื ่อตรวจสอบหาสภาพความสมดุลที ่เก ี ่ยวข องในองคกร ระบุหาบุคคลที ่ม ีส วนไดส วนเสีย 

และกลุมเปาหมายที่สำคัญเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง  ระบุหาฝายตรงขามหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และระบุหาวิธีการ

กระตุนสงเสริมเปาหมายแตละกลุม 

วัตถุประสงค 

               เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเรื่องการวิเคราะหแรงเสริม – แรงตาน และการคิดกิจกรรม 

เพื่อเพ่ิมแรงเสริมและลดแรงตาน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

        
           เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเรื่องการวิเคราะหภาคีเครือขายดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหกิจกรรมและภาคีเครือขายดำเนินงาน เปนการวิเคราะหที่เชื่อมโยงมาจากการกำหนดผลลัพธ 

เพื ่อใหไดกิจกรรมในการจัดทำแผนงาน/โครงการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตใหเหมาะสมกับสาเหตุของปญหาและ 

ความคาดหวังของชุมชนอยางเปนระบบ 

     

 

   

  

 

 

หนวยการเรียนรูที่ 5 
การวิเคราะหกิจกรรมและภาคีเครือขายดำเนนิงาน  

(Force - Field analysis & Stakeholder analysis) 

01 

02 
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   กระบวนการจัดการเรียนรู 

          ผูสอนสรุปผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเปดโอกาสใหแกผูเขารบัการอบรมไดมีสวนรวมในการสรุป

และทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนโดยการถามตอบในประเด็นตาง ๆ สงเสริมใหผูเขารับการอบรมจดจำความรูและ 

ถายโอนความรูไปสูผูอ่ืน นำไปสูการประยุกตใชในการทำงานหรือสถานการณตาง ๆ ที่แตกตางไปจากแบบฝกปฏิบัติได 

1) ผูสอนทักทายและแนะนำตนเองใหแกผูเขารับการอบรม

2) ผูสอนสรางความสนใจใหแกผูเขารับการอบรม โดยการตั้งคำถามที่ดึงความอยากรูอยากเห็นของผูเขารบัการอบรม

ในเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่เปนประสบการณใกล ๆ ตัว ผูสอนใชการสาธิตการนำเสนอภาพเหตุการณที่เก่ียวของกับ 

เรื่องที่สอน 

3) ผูสอนบอกจุดประสงคแกผูเขารับการอบรม เพื่อใหผูเขารับการอบรมรับรูวาการเรียนครั้งนี้วาผูสอนคาดหวังอยางไร

ซึ่งผูเขารบัการอบรมสามารถตั้งจุดมุงหมายอยางชัดเจนระหวางการเรียนรูได 

4) ผูสอนกระตุนใหผูเขารบัการอบรมพยายามทบทวนองคความรูเดิมที่ผานมา เพื่อใหผูเขารับการอบรมเห็นความสัมพันธ

ของการเรียนรูสิ่งใหมกับสิ่งที่ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูมากอน 

1) ผูสอนถายทอดความรู และสื่อการเรียนรูเรื่อง ดังนี้

 การเชื่อมโยงของระดับผลลัพธและแนวคิดการวิเคราะหแรงเสริม - แรงตาน

 การวิเคราะหแรงเสรมิ แรงตาน

 การวิเคราะหกิจกรรมเพ่ือเพิ่มแรงเสริม – ลดแรงตาน

 การวิเคราะหภาคีเครอืขายดำเนินงาน

2) ผูสอนฝกปฏิบัติการเชื่อมโยงระดับผลลัพธที่กำหนดไวในหนวยการเรียนรูที่แลว อยางเปนเหตุเปนผล ซึ่งมีผลตอการ

วิเคราะหแรงเสริม - แรงตาน กิจกรรมเพื่อเพิ่มแรงเสริม – ลดแรงตาน และโปรแกรมผลลัพธ (Logic model) ตอไป 

ระยะเวลาจัดการเรียนรู  การบรรยาย จํานวน 30 นาที

 การฝกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวน 3 ชั่วโมง

 นำเสนอกลุมละ 10 - 12 นาที

วัสดุ อุปกรณ สื่อ และ

แหลงเรียนรู 
บรรยายโดยใช Power Point ในประเด็นดังน้ี 

 การวิเคราะหกิจกรรม (Force - Field analysis & Stakeholder analysis)

 ภาคีเครือขายดำเนินงาน

การวัดประเมินผล  
(ตวัชี้วัดสมรรถนะผูอบรม)/เกณฑ 

 แบบประเมินความรูทดสอบหลังการอบรม  ผานเกณฑรอยละ 60

 พฤติกรรมของผูเรียนระหวางการสอนและการมสีวนรวมแสดงความคิดเห็นและการ

ตอบขอซักถาม 

ขั้นนำ  

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 
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เปนแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงองคกร หรือชุมชน กลาวคือ หากองคกร หรือชุมชนจะเกิด

การเปลี่ยนแปลงไดนั้นแรงเสริมที่ทำใหการเปลี่ยนแปลงเพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคจะตองมีความ

เขมแข็งข้ึน และแรงตานตอการเปลี่ยนแปลงลดลง หรือแรงทั้ง 2 กรณเีกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ในกรณี

ที่แรงทั้ง 2 มีความสมดุลกัน องคกร หรือชุมชนจะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังนั้นหากตองการ 

ใหองคกร หรือชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่คิดไว ผูนำ หรือชุมชนจะตองหาทางเพิ่มแรงเสริม 

และลดแรงตาน (เสริม กันยารัตน, 2550)  

สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน และคณะ (2554) ใหแนวคิดในการวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน ดังนี้ 

หลังจากไดวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) หรือเปาหมายที่ไดวางไว ควรจะเลือกผลลัพธ ระยะสั้นหรือ

ระยะกลางที่เปนประเด็นเกี่ยวเนื่องกัน ไมควรเลือกผลลัพธ หรือเปาหมายระยะยาว เพราะจะแปลง 

มาสูโครงการไดยาก และเมื่อเราทราบผลลัพธหรือเปาหมายที่ตองการแลว ข้ันตอมาเราก็จะใชเทคนิค 

การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน (Force field analysis) ของการบรรลุผลลัพธหรือเปาหมายที่ตองการ 

“

“ 

การกำหนดระดับผลลัพธ 

ขั้นตอนการวิเคราะห

“

กรอบการวิเคราะหแรงเสริม – แรงตาน

อะไรบางคือ แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน ที่จะชวยใหผลผลิตที่กำหนดบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

และอะไรท่ีเปนแรงตานหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน 

““ 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกเปาหมาย หรือผลลัพธระยะสั้นถึงระยะกลางท่ีเปนประเด็นเก่ียวเนื่องกันมาวิเคราะหทีละกลุม

2. ใหชวยกันคิดวา อะไรบาง คือ แรงเสริม/สิ่งสนับสนุนในการดำเนินงานที่จะชวยใหผลลัพธที่กำหนด

บรรลุผลสัมฤทธิ์ และอะไรบางที่เปนแรงตานหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน 

3. ชวยกันคิดวา “เราตองทำอะไรบางเพ่ือเพ่ิมแรงเสริมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดแรงตานใหเหลือ

นอยที่สุด .... Action List 1 

4. กำหนดกลุ มกิจกรรม (Activities) จาก Action List เพื่อเพิ่มแรงเสริมและลดแรงตาน และกำหนดผูที่

เก่ียวของกับกิจกรรมนั้น ๆ (Participants) 

5. กลับไปขั้นตอนที่ 1 เลือกผลลัพธระยะสั้นถึงระยะกลางที่เหลือทีละกลุมมาวิเคราะหในขั้นที่ 2 – 4

จนครบกลุมผลลัพธทุกกลุม 

“ 

การวิเคราะหกิจกรรมและภาคีเครือขายดำเนินงาน  
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis) 
 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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กรอบการกำหนดกลุมกิจกรรม (Activities)

ตารางที ่7 กรอบการวิเคราะหแรงเสริมแรงตานของผลลัพธหรือเปาหมายที่คาดหวัง 

 ผลลัพธหรือเปาหมายที่คาดหวังไว คือ.............................................................
คำถาม: อะไรคือแรงเสริม/ 

สิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน 
คำถาม: อะไรคือแรงตาน/ 
อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 นโยบายที่มีอยูแลว
 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปเปนแนวปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม
 กฎหมายที่มีอยูแลว
 มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
 ทุนของสังคมที่มีอยู
  - ทุนมนุษย เชน นักวิจัย ผูนำ ปราชญชาวบาน  

ภาคีท่ีมีอยู กลุมองคกรทั้งที่เปนทางการ และไมเปน
ทางการ (คนดี คนเกง คนเสียสละ) 

  - ทุนที่ไมใชมนุษย เชน สิ่งแวดลอม สภาพอากาศ 

 ความเชื่อที่เปนประโยชน
 เทคโนโลยี เชน website application
 กระแส สื่อตาง ๆ ที่มีอยู
 มีตัวอยาง/ตนแบบ
 มีขอมูลที่เก่ียวของกับผลลัพธนั้น ๆ

ฯลฯ 

 ไมมีนโยบาย
 ไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปเปนแนว

ปฏิบัติอยาง เปนรูปธรรม
 ไมมีกฎหมาย
 ไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
 ผูใหญ/ผูบริหารในพ้ืนท่ีไมเห็นความสำคัญ/

เรงดวน
 วัฒนธรรมความเชื่อของคนในพื้นที่ที่เปน

อุปสรรคในการดำเนินงาน
 สภาพแวดลอม
 เทคโนโลยี
 กระแส สื่อตาง ๆ ที่มีอยู
 ชาวบานตอตานเกิดความแตกแยก
 ไมมีขอมูล

ฯลฯ 

เมื่อไดแรงเสริม/แรงตานพรอมกับไดแนวทางการเพ่ิมแรงเสริมและแนวทางการลดแรงตานแลว ข้ันตอมา
จะเปนการกำหนดโครงการ (Activities) ที่ลดแรงตาน และหนุนแรงเสริมดังกลาว เพื่อใหบรรลุถึงผลลัพธ หรือ
เปาหมายท่ีไดตั้งไวพรอมระบุกลุมเปาหมายและภาคีที่จะทำโครงการ ดังกรอบการวิเคราะหดังนี ้

ตารางที่ 8 กรอบการคิดโครงการเพ่ือใหบรรลุผลลัพธหรือเปาหมายที่คาดหวัง 

กิจกรรม (Activities) 
กลุมเปาหมาย (Target group) และ 

ภาคี (Partner) 

 เปนโครงการทั้งในสวนของ Action List ที่
เพ่ิมแรงเสริม และ Action List ที่ลดแรงตาน 

 อาจมีหลายโครงการและในแตละโครงการ
อาจมีหลายกิจกรรมยอย ๆ ได 

 กลุมเปาหมายมีหลายระดับ อาจจะเปนระดับประชาชน
หรือเปนระดับกลุมแกนนำ 

 ภาคีรวมดำเนินงาน (Boundary Partner)
ควรเลือกใชภาคีที่มีอยูแลวที่จะมารวมมือกันทำงาน อาจจะ
เปนหนวยงานราชการในพ้ืนที่ สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 
องคกรเอกชน มูลนิธิ หรือกลุมตาง ๆ ในพ้ืนที่ เปนตน  

 การคำนึงถึงภาคีเสริมพลัง (Strategic Partner)
ที่มีกิจกรรมการทำงานเอื้อตอเปาหมายของโครงการนี้ไวดวย 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

รูปภาพท่ี 15 ตัวอยางการวิเคราะหตนไมปญหาเรื่องปญหาการปลูกผักโดยใชสารเคมีหมูบานสำโรง
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เพื่อสนับสนนุการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิต

ตัวอยางการวิเคราะหแรงเสริม - แรงตาน

  ขั้นตอนท่ี 1 จัดกลุมผลลัพธ  

           ขั้นตอนที่ 2 ระบุแรงเสริม แรงตาน 

 จากการวิเคราะหผลลัพธและจัดกลุมผลลัพธจะเห็นไดวามีกลุมผลลัพธที่จะนำมาวิเคราะหแรงเสริมแรง

ตานจำนวน 2 กลุม คือ กลุมผลลัพธครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ และเกิดสภาผูนำชุมชนเขมแข็ง  

ซึ่งในเนื้อหาเอกสารนี้จะขอยกตัวอยางเฉพาะกลุมผลลัพธครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ดังนี้ 

กลุมผลลัพธ : ครัวเรือนเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ 

C B A 
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คำถาม : อะไรคือแรงเสริม/สิ่งสนับสนุนใน

การดำเนินงาน 

คำถาม : อะไรคือแรงตาน/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

1. มีขอมูลผลกระทบและเสียชีวิตจากการใช

สารเคมีปลูกผัก 

2. ขอมูลคาใชจายในการซื้อสารเคมี

3. มีสภาผูนำชุมชนที่พรอมพัฒนาตัวเอง

เปนแบบอยางชุมชน 10 ครัวเรือน 

4. มีเครือขาย ม.เทคโน ฯ ราชมงคล

ศูนยพระราชดำริภูสิงห พรอมใหกาสนับสนุน 

5. มีพื้นที่ตัวอยางที่เปนตนแบบในชุมชน

ใกลเคยีง เชน ปราชญเกษตรอินทรีย  

ชื่อพอมวน เสพสุข เทศบาลตำบลเมือง 

จังหวัดสุรินทร 

1. สภาพแวดลอม ดินเสื่อมโทรม ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน

2. ชาวบานตอตานเพราะเกรงวาจะไมมีผักขาย

3. ไมเชื่อวาทำไดเนื่องจากวิถีชีวิตใชสารเคมีมากกวา 10 ป

4. ไมมีครัวเรือนตัวอยางในชุมชนที่ทำเกษตรปลอด

สารเคมี 

5. กระแสสื่อตาง ๆ ที่มีอยูโฆษณาชวนเชื่อ รถเรขาย

สารเคมี รานคาใหสินเชื่อสารเคมี 

6. เกษตรกรไมมีความรูเรื่องสารทดแทนสารเคมีและการ

ทำเกษตรปลอดสารเคมี 

7. เกษตรกรไมมีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนตนเอง

8. หนวยงานในพื้นที่ไมใหความสำคัญกับปญหาการใช

สารเคมีในการทำเกษตร 

          ขั้นตอนที่ 3 ระบุกิจกรรมหรือสิ่งท่ีตองทำ (Action List) เพื่อเพิ่มแรงเสริมและเพื่อลดแรงตาน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน สิ่งท่ีตองทำ (Action List) เพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีขอมูลผลกระทบและเสียชีวิตจากการใชสารเคมีปลูก

ผัก 

2. ขอมูลคาใชจายในการซื้อสารเคมี

3. มีสภาผูนำชุมชนที่พรอมพัฒนาตัวเองเปนแบบอยาง

ชุมชน 10 ครัวเรือน 

4. มีเครือขาย ม.เทคโน ฯ ราชมงคล ศูนยพระราชดำริภู

สิงห พรอมใหการสนับสนุน 

5. มีพ้ืนที่ตัวอยางท่ีเปนตนแบบในชุมชนใกลเคียง เชน

ปราชญเกษตรอินทรียชื่อพอมวน เสพสุข เทศบาลตำบล

เมือง จังหวัดสุรินทร 

1. จัดเวทีคืนขอมูลเพ่ือสรางความตระหนักถึงพิษ

ภัยของสารเคมีและคาใชจายในการซื้อสารเคมี 

2. พัฒนาครัวเรือนสภาฯ ใหเปนครัวเรือน

ตนแบบ 

3. ประชาสัมพันธครัวเรือนตัวอยางอยางตอเนื่อง

4. ประสานภาคีใหการสนับสนุนความรู 

ทรัพยากร 

5. ไปศึกษาดูงานพ้ืนที่ตัวอยางเพ่ือใหเห็นของ

จริง 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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แรงตาน/อุปสรรคในการดำเนินงาน สิ่งท่ีตองทำ (Action List) เพื่อลดแรงตาน 

1. สภาพแวดลอม ดินเสื่อมโทรม ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน

2. ชาวบานตอตานเพราะเกรงวาจะไมมีผักขาย

3. ไมเชื่อวาทำไดเนื่องจากวิถีชีวิตใชสารเคมี มากกวา 10 ป

4. ไมมีครัวเรือนตัวอยางในชุมชนที่ทำเกษตรปลอดสารเคมี

5. กระแสสื่อตาง ๆ ที่มีอยู โฆษณาชวนเชื่อ รถเรขาย

สารเคมี รานคาใหสินเชื่อสารเคมี 

6. เกษตรกรไมมีความรูเรื่องสารทดแทนสารเคมีและการทำ

เกษตรปลอดสารเคมี 

7. เกษตรกรไมมีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนตนเอง

8. หนวยงานในพื้นที่ไมใหความสำคัญกับปญหาการใช

สารเคมีในการทำเกษตร 

1. ใหความรูที่ถูกตองในการปรับปรุงสภาพดิน

2. ไปศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอยางเพ่ือใหเห็นของจริง

3. สรางกระแสใหมประชาสัมพันธความสำเร็จ

ของพื้นที่ตัวอยางรวมทั้งผลเสียจากการใช

สารเคมีทั้งตอสุขภาพและเศรษฐกิจเพ่ือลดความ

เชื่อผิดๆหรือลดกระแสจากสื่อที่สรางปญหา 

4. ออกแบบโครงสรางการเรียนรูใหกับชุมชน

อยาง ตอเนื่องดวยการอบรม การทำน้ำหมัก  

ปุยชีวภาพ สารไลแมลง ฯ เรียนรูและปฏิบัติจริง 

5. จัดตั้งกลุมปลูกผักปลอดสารพิษที่มีมาตรฐาน

6. นำเสนอขอมูลใหหนวยงานในพ้ืนที่เห็นวาเปน

เรื่องเรงดวนที่ตองดำเนินการ 

 ขั้นตอนท่ี 4 กำหนดกลุมกิจกรรม 

กลุม

ผลลัพธ 
สิ่งท่ีตองทำ (Action List) ตั้งชื่อกลุมกิจกรรม กลุมเปาหมาย กลุมภาคี 

ครัวเรือน

เกษตรกร

ปลูกผัก

สารเคมี 

กิจกรรมเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดเวทีคืนขอมูลเพ่ือสรางความตระหนักถึง

พิษภัยของสารเคมีและคาใชจายในการซื้อ

สารเคมี 

2. พัฒนาครัวเรือนสภาฯ ใหเปนครัวเรือน

ตนแบบ 

3. ประชาสัมพันธครัวเรือนตัวอยางอยาง

ตอเนื่อง 

4. ประสานภาคีใหการสนับสนุนความรู 

ทรัพยากร 

5. ไปศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอยางเพ่ือใหเห็นของ

จริง 

กลุมกิจกรรม A1 

การประชุมหมูบาน

เพ่ือคืนขอมูลเพ่ือ

สรางความตระหนัก 

ประชาชน ภาคีรวม

ดำเนินงาน 

- สภาผูนำฯ/

แกนนำจิต

อาสา/ปราชญ

เกษตรอินทรีย 

ภาคีเสริมพลัง 

- รพ.สต. 

- สสส. 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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กลุม

ผลลัพธ 
สิ่งท่ีตองทำ (Action List) ตั้งชื่อกลุมกิจกรรม กลุมเปาหมาย กลุมภาคี 

กิจกรรมเพื่อลดแรงตาน 

1. ใหความรูท่ีถูกตองในการปรับปรุงสภาพ

ดิน 

2. ไปศึกษาดูงานพ้ืนที่ตัวอยางเพ่ือใหเห็นของ

จริง 

3. สรางกระแสใหมประชาสัมพันธ

ความสำเร็จของพ้ืนที่ตัวอยางรวมทั้ง

ผลเสียจากการใชสารเคมีทั้งตอสุขภาพ

และเศรษฐกิจเพ่ือลดความเชื่อผิดๆหรือ

ลดกระแสจากสื่อที่สรางปญหา

4. ออกแบบโครงสรางการเรียนรูใหกับชุมชน

อยางตอเนื่องดวยการอบรม การทำน้ำ

หมัก ปุยชีวภาพ สารไลแมลงฯ  เรียนรู

และปฏิบัติจริง

5. จัดตั้งกลุมปลูกผักปลอดสารพิษที่มี

มาตรฐาน

6. นำเสนอขอมูลใหหนวยงานในพ้ืนท่ีเห็นวา

เปน เรื่องเรงดวนที่ตองดำเนินการ

กลุมกิจกรรม A2 

การพัฒนา

ครัวเรือนตนแบบ

ปลูกผักปลอด

สารพิษ (การศกึษา

ดูงาน, อบรมการ

ปรับปรุงสภาพดิน, 

อบรมและ

ปฏิบัติการปลูกผัก

ปลอดสารพิษและ

ทำปุยหมัก, การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู) 

กลุมกิจกรรม A3 

การจัดตั้งกลุมปลูก

ผักปลอดสารเคมี 

(ทําปุยหมัก, 

รวมกันวาง

มาตรฐานการผลิต 

รวมกัน) 

กลุมกิจกรรม A4 

การประชาสัมพันธ

และรณรงค 

ครัวเรือนที่

สนใจปลูกผัก

ปลอดสารเคมี 

ภาคีรวม

ดำเนินงาน 

- สภาผูนำฯ 

ภาคีเสริมพลัง 

- ม.เทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

- ศูนยเกษตรภู

สิงห 

- พอมวน จาก 

ทต.เมืองแก 
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คำชี้แจง 

กิจกรรมการวิเคราะหแรงเสรมิ แรงตานและการกำหนดกิจกรรมเพ่ือเพิ่มแรงเสริม และ ลดแรงตานและนำเสนอ
ผลการวิเคราะหแรงเสรมิ แรงตาน 

1. เลือก “กลุมของผลลัพธระยะสั้นถึงระยะกลาง” (Outcomes) ที่คาดหวังตามที่วิเคราะหผลลัพธแลว

ในแบบจำลองแผนงาน/โครงการเชิงตรรกะ (Logic Model) นำมาวิเคราะหแรงเสริม แรงตานพรอมทั้งคนหาสิ่งที่ตองทำ 

(Action List) เพ่ือเพิ่มแรงเสริมและลดแรงตาน ตามตาราง 

 ผลลัพธหรือเปาหมายที่คาดหวงัไวในระยะสั้นถงึระยะกลางคอื..................................................

ตัวอยางตารางการวิเคราะหสิ่งที่ตองทำเพ่ือเพิ่มแรงเสริมและลดแรงตานของผลลัพธหรือเปาหมายที่คาดหวัง 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน สิ่งที่ตองทำ (Action List) เพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1................................................................. 

2................................................................. 

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

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

แรงตาน/อุปสรรคในการดำเนนิงานในการดำเนินงาน สิ่งที่ตองทำ (Action List) เพื่อลดแรงตาน 

1................................................................. 

2................................................................. 

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

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

2. เลือก “กลุมของผลลัพธระยะสั้นถึงระยะกลาง” ที่เหลือทั้งหมด มาวิเคราะหแรงเสริมแรงตานพรอมทั้งคนหา

สิ่งที่ตองทำ (Action List) เพ่ือเพิ่มแรงเสริมและลดแรงตาน ใหครบทุกกลุมของผลลัพธ 

3. กำหนดกิจกรรม กลุมเปาหมายและภาคีของแตละกิจกรรมตามตาราง

ตัวอยางตารางการวิเคราะหกรอบการคดิกิจกรรมเพื่อใหบรรลุผลลัพธหรือเปาหมายที่คาดหวัง 

ผลลัพธระยะสั้นถึง 

ระยะกลางที่คาดหวังไว 

สิ่งที่ตองทำ 

(Action List) 

เพ่ือเพิ่มแรงเสริมและ 

ลดแรงตาน 

ตั้งชื่อกลุมกิจกรรม 

(Activities) ผูเก่ียวของ (Participants) 

ผลลัพธ 

1.................................. 

……………………………… 

1............................... 

……………………………. 

2............................... 

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

A1 (ชื่อกิจกรรม) 

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

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

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

กลุมเปาหมาย 

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

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

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

ภาคีรวมดำเนินการ 

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

ภาคีเสริมพลัง 

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

ใบงานที่ 5 
การวิเคราะหแรงเสริม แรงตาน และภาคีเครือขายดำเนินงาน 

(Force Field Analysis & Stakeholder analysis) 
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หนวยการเรียนรูที่ 6หนวยการเรียนรูที่ 6หนวยการเรียนรูที่ 6

                                          พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

"โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model)"โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model)"โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model)   

บันไดผลลัพธ การติดตามประเมินผลบันไดผลลัพธ การติดตามประเมินผลบันไดผลลัพธ การติดตามประเมินผล

เพื่อการเรียนรู และพัฒนา"เพื่อการเรียนรู และพัฒนา"เพื่อการเรียนรู และพัฒนา"

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร
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แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตโดยใชหลักการบันไดผลลัพธที่เชื่อมโยงมาจาก

แนวคิดของโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) ซึ่งเปนการแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมที่ดำเนินการกับกลุมเปาหมาย 

(Target population) และผูเก่ียวของ (Partner) แลวสงผลเชื่อมโยงตอการเกิดผลผลิตและผลลัพธที่เกิดข้ึนในโครงการอยาง

เปนระบบ (United Way of America, 1996; Wholey, 1994) ทั้งในดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและกายภาพ จนในที่สุดทำใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมาย 

หรือชุมชนเปาหมาย ดังนั้นโปรแกรมผลลัพธจึงมีประโยชนในการติดตามโครงการเปนอยางมาก เนื่องจากจะชวยใหผูติดตาม

ประเมินเขาใจรายละเอียดโครงการ โดยรูวาเปาหมายที่คาดหวัง หรือผลลัพธของโครงการคืออะไร มีขั้นตอนการดำเนินงาน 

ผูเก่ียวของ และทรัพยากรที่ใชคืออะไรบาง (Pankratz, 2008; สำนักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สำนัก 6, 2559) 

วัตถุประสงค 

               เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการจัดทำโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) ที่สอดคลองกับ

ผลลัพธ กิจกรรม ภาคีเครือขายการดำเนินงาน รวมทั้งปจจัยนำเขาตาง ๆ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

         เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่องของความหมายและประเภทของการประเมินผล 

        เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในจัดทำบันไดผลลัพธและการติดตามประเมินผล 

เพื่อการเรียนรูพัฒนา 

 

 

 

 

 

              โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) เปนแนวทางในการที่จะดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายสูงสุดที่ไดวางไว ซึ่งมีความสัมพันธ และความเชื่อมโยงไปยังกระบวนการติดตามประเมินผล

โครงการของพื้นที่ โดยใชหลักการบันไดผลลัพธและการจัดเวทีสะทอนผลลัพธ ดังนั้นผูเรียนตองมีความรูเดิมจากหนวยที่ 

4 – 5 ประกอบการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการติดตามประเมินผลโครงการใหมีความสอดคลองกับแผนงาน/โครงการทีต้ั่ง

ไวอยางเปนระบบ 

 

 

 

     

 

   

หนวยการเรียนรูที่ 6 
โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) บันไดผลลัพธ  

การติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู และพฒันา 

01 

02 
03 
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   กระบวนการจัดการเรียนรู 

          ผูสอนสรุปผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเปดโอกาสใหแกผูเขารบัการอบรมไดมีสวนรวมในการสรุป

และทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน โดยการถามตอบในประเด็นตาง ๆ สงเสริมใหผูเขารบัการอบรมจดจำความรูและ 

ถายโอนความรูไปสูผูอ่ืน นำไปสูการประยุกตใชในการทำงานหรือสถานการณตาง ๆ ที่แตกตางไปจากแบบฝกปฏิบัติได 

1) ผูสอนทักทายและแนะนำตนเองใหแกผูเขารับการอบรม

2) ผูสอนสรางความสนใจใหแกผูเขารับการอบรม โดยการตั้งคำถามที่ดึงความอยากรูอยากเห็นของผูเขารบัการอบรม

ในเรื่องที่สนใจหรือเรื่องที่เปนประสบการณใกลๆตัว ผูสอนใชการสาธิตการนำเสนอภาพเหตุการณที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สอน 

3) ผูสอนบอกจุดประสงคแกผูเขารับการอบรม เพื่อใหผูเขารับการอบรมรับรูวาการเรียนครั้งนี้ผูสอนคาดหวังอยางไร

ซึ่งผูเขารบัการอบรมสามารถตั้งจุดมุงหมายอยางชัดเจนระหวางการเรียนรูได 

4) ผูสอนกระตุนใหผูเขารบัการอบรมพยายามทบทวนองคความรูเดิมที่ผานมา เพื่อใหผูเขารับการอบรมเหน็ความสัมพันธ

ของการเรียนรูสิ่งใหมกับสิ่งที่ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูมากอน 

1) ผูสอนถายทอดความรูและสื่อการเรียนรูเรื่อง ดังนี้

 การจัดทำโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model)

 การจัดทำบันไดผลลัพธ

 การออกแบบเก็บขอมูลและการสะทอนผลลัพธ

2) ผูสอนฝกปฏิบัติการประยุกตใชโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง การจัดทำบันไดผลลัพธ

และการออกแบบเก็บขอมูลเพ่ือสะทอนผลลัพธ  

สำหรับการจัดเวทีสะทอนผลลัพธนั้นจะใชแนวคิดของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผล (Action 

Research Evaluation : ARE) ซึ่งจะเปนการดำเนินกิจกรรมของโครงการควบคู กับการเก็บขอมูลการปฏิบัติงานแบบ 

สองสะทอนตนเองอยางเปนระบบเพื่อแสวงหาความรู วิธีการแกไขปญหา หรือพัฒนางานที่พบดวยการระบุปญหา คนหา

สาเหตุที่กอใหเกิดปญหา คนหาวิธีการแกไขปญหา หรือพัฒนางาน หลังจากนั้นจะนำวิธีการแกไขปญหาที่คิดข้ึนไปทดลองใช

สังเกตผลที่เกิดขึ้น นำผลการสังเกตที่ไดมาสะทอนผลรวมกับผูรวมงานหรือผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย ในกรณีที่สามารถ

แกไขปญหาใหทุเลาลง หรือหมดไปก็สามารถสรุปวิธีการแกไขปญหาสูวงกวางได แตหากไมสามารถแกไขปญหาใหทุเลาลง

หรือหมดไปผูปฏิบัติงานตองคิดสรางสรรควิธีการใหม ๆ เพิ่มเติม แลวนำไปทดลองใชเขาสูการวิจัยปฏิบัติการควบคูกับ 

การปฏิบัติงานใหมเปนวงจรอยางตอเนื่องจนกวาจะประสบผลสำเร็จ (สนธยา พลศร,ี 2545) 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู (ตอ) 

ขั้นนำ  

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 
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ระยะเวลาจัดการเรียนรู  การบรรยาย จํานวน 30 นาที

 การฝกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวน 3 ชั่วโมง

 นำเสนอกลุมละ 10 - 12 นาที

วัสดุ อุปกรณ สื่อ และ

แหลงเรียนรู 

บรรยายโดยใช Power Point ในประเด็น 

 การจัดทำโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model)

 การจัดทำบันไดผลลัพธ

 การออกแบบเก็บขอมูลและการสะทอนผลลัพธ

การวัดประเมินผล  
(ตวัชี้วัดสมรรถนะผูอบรม)/เกณฑ 

 แบบประเมินความรูทดสอบหลังการอบรม  ผานเกณฑรอยละ 60

 พฤติกรรมของผูเรียนระหวางการสอนและการมสีวนรวมแสดงความคิดเห็นและการ

ตอบขอซักถาม 

 แบบประเมินผลงานที่นำเสนอ

 แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะอยูในกลุมฝกปฏิบัติ

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model)  เปนแนวทางในการที่จะดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ 

เพื ่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคหร ือเปาหมายสูงสุดที ่ไดวางไว (สำนักสรางสรรคโอกาส 

และนวัตกรรม สำนัก 6, 2554) หรือเปนรูปแบบของความสัมพันธเชิงเหตุผลของกิจกรรม 

(activities) ผลผลิต (output) ผลลัพธ ระยะส ั ้น ผลลัพธระยะกลาง และผลลัพธระยะยาว 

(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, 2561)  

สำนักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สำนัก 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 

สุขภาพ (2562) ไดใหความหมายและแนวคิดในเรื ่องนี้ดังนี ้ โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) 

เปนแผนผังความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ที่จะชวยใหเห็นวา การบรรลุผลลัพธที่กำหนด

ไวนั้นจะตองทำอะไร กับใคร อยางไร เพ่ือชวยใหผูทำการติดตามประเมินผลลัพธสามารถตอบโจทย

สำคัญ 2 เรื่อง คือ 

1) แผนงาน/โครงการที่ทำการติดตามประเมินผล เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงผลลัพธ

อะไรบาง อยางไร 

2) การเปลี่ยนแปลงผลลัพธที่เกิดข้ึนนั้นมีความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธ ผลผลิต และ

กิจกรรมอยางไร เพื่อยืนยันไดวาผลลัพธที่ไดเกิดจากกระบวนการทำงานของแผนงาน/โครงการ

นั้น ๆ 

โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) 

องคประกอบของผลลัพธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ประกอบดวย 

 ผลลัพธ (Outcome) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

 ผลผลิต (Output)

 ผูมีสวนเกี่ยวของ (Participant) ซึ่งมี 3 กลุมสำคัญ คือ

1) กลุมเปาหมาย (Target population) หมายถึง กลุมคนที่ตองการขับเคลื่อนหรือตองการใหเกิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในแตละกิจกรรมจะมีกลุมเปาหมายแตกตางกัน 

2) ภาคีร วมดำเนินการ (Boundary Partners) เปนผู มารวมดำเนินงานเพื ่อใหบรรลุผลลัพธที่

กำหนดไว เชน แกนนำชุมชน ผูใหญบาน อสม. ผูนำกลุมอาชีพ ฯลฯ 

3) ภาคีเสริมพลัง/ภาคียุทธศาสตร (Strategic Partners) เปนผูที่มีภารกิจหรือเปาหมายของตนเอง

ใกลเคียงหรือคลายคลึงกันกับเปาหมายของโครงการ แลวมาชวยหนุนเสริมการดำเนินงาน เชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หนวยงานในพื้นที่ ฯลฯ 

โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) บันไดผลลัพธ 

การตดิตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู และพฒันา 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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 กิจกรรม (Activities) ทีถู่กคิดมาจากการวิเคราะหกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมแรงเสริมและลดแรงตาน

 ปจจัย/ทรัพยากรที่ใชดำเนินการ (Inputs) ตองสอดคลองกับกิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ 

เชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ความรูท่ีเก่ียวของ เทคโนโลยี สื่อ ทรัพยากรบุคคล เปนตน 

รูปภาพที่ 16 องคประกอบของโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model)  

ปจจัย/

ทรัพยากร 

(Input) 

กิจกรรม 

(Activities 

ผูมีสวน

เกี่ยวของ 

(Participants) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผลลัพธ (Outcome) หรือสิ่งที่คาดหวังไว 

ระยะสั้น 

(ระดับการ

เรียนรู) 

ระยะกลาง 

(ระดับการ

ปฏิบัต)ิ 

ระยะยาว 

(ระดับผลกระทบ) 

การจัดสรร

ทรัพยากรคน 

งบประมาณ 

อุปกรณ 

เครื่องมือ 

กระบวนการ/

กิจกรรม/

รูปแบบการ

ดำเนินงาน 

ภาคีท่ีเก่ียวของ 

- กลุมเปาหมาย 

- ภาคีรวม

ดำเนินการ 

- ภาคีเสริมพลัง 

ผลผลติที่เกิด

จากกิจกรรม/

โครงการ 

- เกิดการ

เปลี่ยนแปลง

การเรยีนรู 

- เกิดการ

รวมกลุมเพ่ือ

การเรยีนรู 

- เกิดกลไก 

- เกิดระบบ 

- เกิดการ

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม 

- เกิดความ

เขมแข็งของ

องคกร 

- การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมสุขภาพ 

เปาหมาย (Goal) 

สมมติฐาน (Assumption) 

บริบทท่ีเกี่ยวของ (Context) 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

รูปภาพท่ี 17 ตัวอยางการจัดทำโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) แบบสมบูรณ

ภาคี 

ปจจัย/ทรัพยากร
ดำเนินงาน 

โครงการ/

กจิกรรม 

รณรงคงดเหลา
เขาพรรษา/และทุกวัน
พระ 

ภาคี

-ผูด่ืมสุราประจำ 
-เยาวชน 

ตำรวจพื้นที ่

- เจาหนาที ่

- งบประมาณ 

- ส่ือประชาสัมพันธ 

- ความรู 

- อุปกรณ 

- อื่นๆ 

โครงการถายทอด
ความรูและสรางส่ือ
ผลกระทบจากการด่ืม
สุรา

โครงการกีฬาเยาวชน
ทดแทนอบายมุข 

โครงการต้ังดานตรวจคน
เมาแลวขับชวงเวลาวิกฤต 

ผูเก่ียวของ 

- ครู 
- พระ 
- สาธารณสุขอำเภอ 

ภาคี

ผลผลิต 
(Outputs) 

มีผูเขารวมโครงการ

อยางตอเนื่องและ

เปนประจำ 

มีผูเขาอบรมตาม
เปาหมายทีว่างแผน 

เยาวชนหันมาเลน

กีฬามากขึ้น 

ผลลพัธ 
(Outcomes)

- จำนวนคร้ังการต้ัง
ดานที่เปนจุดเส่ียง 
- จำนวนคนเมาแลว
ขับที่จับได 

เกิดความตระหนัก

และเรียนรูผลกระทบ

จากการด่ืมสุรา 

เปล่ียนความเขาใจ

เร่ืองสุราเปนยารักษา

โรค 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว(ผลกระทบ) 

เกิดความต้ังใจในการ
หาหนทางเลิกสุรา 
เชน เร่ิมจากชวง
เทศกาล วันพระ 

เกิดความเขาใจ 
ตระหนักในเร่ืองการ
ด่ืมสุราแลวตองไมขับ
รถ 

เครือขายเฝาระวัง

ลูกหลานเร่ิมด่ืม

สุรา 

พฤติกรรมการด่ืม

สุราลดลง 

-จำนวนคนเลิกด่ืม 

-คาใชจายนอยลง 

อุบัติเหตุจากการ

เมาลดลง 

ชุมชนปลอดเหลา 

โรคที่เกิดจากการด่ืม
สุราลดลง 
-โรคตับ 

การสูญเสียชีวิตหรือ

พิการที่เกิดจากการด่ืม

สุราลดลง 

ความรุนแรง
ใน
ครอบครัว
ลดลง 

เยาวชน

ทะเลาะ

วิวาทลดลง 

ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจาก
ปญหาสุราลดลง 
-ทรัพยสินเสียหาย 

โครงการศึกษา
ขอกำหนดของ อบต. 
เกี่ยวกบัการขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ชวงเทศกาล 

โครงการรณรงคงาน

เล้ียงปลอดเหลา 

นักวิชาการ 

-สถานที่จัดงานเชน 
วัด โรงเรียน

ผลการศกึษาการ
เปล่ียนแปลงขอกำหนด ภาคี 

ประชาชน 

จำนวนงานเล้ียงที่เขา

โครงการ

การแกไข

ขอกำหนดอบต.

เกี่ยวกบัการขาย

ขับเคล่ือนนโยบาย

การขายเหลา 

ที่มา : คูมือโครงการพัฒนาทักษะดานการบริหารงานสรางเสริมสุขภาพใหแกบุคลากร/ทีมงานดานสุขภาพขององคการบริหารสวนตำบล (อบต.) สัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 
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คำชี้แจง 

          ใชผลของใบงานการกำหนดระดับผลลัพธในใบงานที่ 4 และผลของการกำหนดโครงการ/กิจกรรม 

ในใบงานที่ 5 เขารวมจัดทำ 

         ใชกระดาษ Post-it เขียนหัวขอโครงการ ภาคี ผลผลิต และผลลัพธ ตามโปรแกรมผลลัพธ 

(Logic Model) ตดิลงบน Flipchart

         ลากเสนเชื่อมโยง ความสัมพันธ พรอมรายงานผลในที่ประชุม 

           (กิจกรรมในหองเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 6 
การจัดทำโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) 

แบบสมบูรณของแตละพื้นที ่

01 

02 

03 
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การจัดทำโครงการตาง ๆ อาจพบวามีกลุมผลลัพธหลายกลุม โดยแตละกลุ มจะมีระดับขั้น 

ของการเกิดผลลัพธกอนและหลัง ดังนั ้นในการติดตามประเมินผลโครงการจึงตองมีการคลี ่ผลลัพธ 

ในแตละระดับ เพื่อชวยใหสามารถมองเห็นเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหากผูติดตามประเมินผลสามารถ

พัฒนาโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) ไดสมบูรณแลวจะทำใหเห็นความสัมพันธของกลุ มผลลัพธ 

และจำนวนชุดผลลัพธทั้งหมด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้

ในการติดตามประเมินผลโครงการจะเนนการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ 

ไมวาจะเปนผลลัพธระยะสั้น (C) ระยะกลาง (B) และระยะยาว (A) โดยผานการวิเคราะหเชื่อมโยงระหวาง

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนแตละระดับ และการวิเคราะหวิธีการหรือกิจกรรมที่จะนำไปสูผลลัพธที่คาดหวัง  

บันไดผลลัพธและการสะทอนผลลัพธ

ขั้นตอนท่ี 1 การคลี่ผลลัพธ 

 

สำนักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สำนัก 6 (2559) ไดใหหลักการและขั้นตอนการจัดทำกระบวนการ
ติดตามประเมินผลซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนท่ี 1 การคลี่ผลลัพธ เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธในแตละระดับ

 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลลัพธแตละ

ตัววาในการดำเนินงานนั้นสามารถสรางผลลัพธใหเกิดขึ้นตามที่ไดคาดหวังไวมากนอยเพียงใด 

 ขั้นตอนที่ 3 การระบุกิจกรรมที่นำไปสูผลลัพธ เปนการวิเคราะหวากิจกรรมที ่ไดกำหนดไวใน

โปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) แตละกิจกรรมนั้นสามารถนำไปสูผลลัพธใด 

 ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบเก็บขอมูลเพื่อตอบตัวชี้วัดผลลัพธ และการประมวลผลขอมูลเพื่อเปน

การวางแนวทางในการเก็บรวบรวมเพ่ือตอบคำถามตามตัวชี้วัดผลลัพธที่ไดกำหนดไว 

 ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผลลัพธ เพื่อนำผลจากการประมวลขอมูลผลลัพธสะทอนกลับไปยังผูมี

สวนเกี่ยวของเพ่ือเรียนรูและพัฒนาตอไป 

 

 

 

 

ผลลัพธ ผลลัพธขั้นที่ 3 

ผลลัพธขั้นที่ 2 

ผลลัพธขั้นที่ 1 

 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกชุดผลลัพธที ่ตองการทีละชุดจากโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) ที่ได

กำหนดไว 

 ขั้นตอนที่ 2 วางผลลัพธขั้นสุดทายไวกอน ซึ่งผลลัพธขั้นสุดทายโดยสวนใหญจะเปนผลลัพธ ระยะ

กลางหรือผลลัพธระดับการเปลี่ยนแปลงตัวกำหนดที่สงผลตอสุขภาพ (B) ไมวาจะเปนการเปลี่ยนพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมาย หรือการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากผลลัพธระยะกลางแลว 
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 ภายหลังจากการคลี่ผลลัพธในแตละระดับแลวนั้น จะเปนข้ันตอนการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ เพ่ือใชเปน

ตัววัดผลลัพธวาเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามเปาหมายไดหรือไม ซึ่งมีความจำเปนตองมีตัวชี้วัดผลลัพธที่

สำคัญของแตละขั้นบันได โดยตัวชี้วัดที่ดีมีลักษณะดงันี้ 

 มีความชัดเจนสอดคลองกับผลลัพธที่ตองการ

 วัดไดเปนรูปธรรม

 เปนที่เขาใจได และยอมรับรวมกันระหวางผูทำโครงการ กลุมเปาหมาย และภาคทีี่เก่ียวของ

 ตัวชี้วัดผลลัพธไมควรมีมากเกินไป โดยเฉพาะตัวชี้วัดในเปาหมายสุดทาย ควรเปนผลลัพธที่สำคัญ

ที่สุดที่จะบงบอกถึงความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนจริง ๆ (1 - 2 ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนท่ี 2 การกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ 

ยังสามารถวางผลลัพธระยะยาวบางตัวที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ เชน ปริมาณขยะลดลง 

ดังนั้น จะเห็นไดวาผลลัพธข้ันสุดทายไมจำเปนตองเปนผลลัพธระดับการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพที่ตองการ 

เชน การมีสุขภาพดี เพราะอาจจะไปไมถึงในระยะเวลาของแผนงานโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 3 คิดถอยหลังกลับมายังผลลัพธขั้นที่ 2 ซึ่งจะเปนผลลัพธระดับตัวกำหนดที่สงผลตอ

สุขภาพ (B) หรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวกำหนดสุขภาพ (C) ที่เกิดขึ้นมากอนจึงจะสงผลใหเกิดผลลัพธข้ันสุดทายได 

เชน การเกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงาน การเกิดการมีสวนรวมของนักเรียนในการสงเสริมการบริโภคผัก

ผลไม การเกิดขอตกลงรวมกันในการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหแกผูสูงอาย ุ

 ขั้นตอนที่ 4 คิดถอยกลับมาผลลัพธขั ้นที ่ 1 หรือผลลัพธระดับปจจัยที ่มีอิทธิพลตอตัวกำหนด

สุขภาพ (C) ที่เกิดขึ้นกอน ซึ่งจะสงผลใหเกิดผลลัพธข้ันกลางได เชนการเกิดการรวมกลุมของแกนนำชมรมผูสูงอายุ 

การเกิดคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ เปนตนอยางไรก็ตามบันไดผลลัพธไมจำเปนตองมีจำนวน 3 ขั้น ผลลัพธ 

จะขึ้นอยูกับความสำเร็จของผลลัพธในแตละระดับที่จะสงผลตอความสำเร็จของผลลัพธในระดับถัดไป 

จากตัวอยางการวิเคราะห และจัดกลุมผลลัพธเรื ่องปญหาการปลูกผักโดยใชสารเคมี หมูบานสำโรง         

เพื่อจัดทำโครงการชุมชนนาอยูบานสำโรง (ภาพที่ 18) ซึ่งมีกลุมผลลัพธจำนวน 2 กลุม คือ กลุมผลลัพธครัวเรือน

ปลูกผักปลอดสารพิษ และเกิดสภาผูนำชุมชนเขมแข็ง ซึ่งในเนื้อหาเอกสารนี้จะขอยกตัวอยางบันไดผลลัพธเฉพาะ

กลุมผลลัพธครัวเรือนผปลูกผักปลอดสารพิษ ดังนี ้   

รูปภาพที่ 18 ตัวอยางบันไดผลลัพธโครงการชุมชนนาอยูบานสำโรง (ปที่ 1) 

เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมจากลดสารเคมีในการปลูก
ผัก 

ครัวเรือนตนแบบปรับเปลี่ยนวธิกีาร
ปลูกผักปลอดสาร/ปลอดภัย(เพ่ือขาย) 

 ตนแบบปลูกผักมีความรูความเขาใจ
ในการปลูกผักปลอดสาร

 เกิดกลุมทำปุยหมักและสารชีวภาพ
สำหรับปลูกผักปลอดสาร

 

 

ผลลัพธข้ันที่ 1

ผลลัพธข้ันที่ 2

ผลลัพธข้ันที่ 3
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ตัวชี้วัดผลลัพธสามารถเปนไดทั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยตัวชี้วัดที่ดีจะตองเปนตัวชี้วัดที่

กลุมเปาหมายและผูเก่ียวของในโครงการเห็นตรงกันวาจะวัดผลลัพธเหลานั้นดวยขอมูลหรือวิธีการอยางไร 

ทั้งนีส้ำนักพัฒนาระบบบริหาร (2554) ไดแบงประเภทตวัชี้วัดออกเปน 3 ประเภทคอื 

1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใชวัดสิ่งที่นับไดหรือสิ่งที่มีลักษณะเชิงกายภาพ

โดยมีหนวยการวัด เชน จำนวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสำหรับการวัดในสิ่งที่

จับตองได เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน 

2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใชวัดสิ่งที่เปนนามธรรม (ตัวชี้วัดเชิงสังคม) เชน ความพึงพอใจ ระดับความ

เขาใจของผูเขารับการอบรม เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้แมจะไมมีลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเปนจำนวนไดอยาง

ชัดเจนแตสามารถวัดเปนเชิงปริมาณไดโดยสรางเครื่องมือวัดเพ่ือใชวัดสิ่งที่เปนนามธรรมเหลานี้ขึ้น 

3) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่วัดสิ่งที่ไมเปนคาเชิงปริมาณหรือเปนหนวยวัดใด ๆ แตจะเปนการวัด

ที่อิงกับคาเปาหมายที่มีลักษณะพรรณนาหรือเปนคำอธิบายถึงเกณฑการประเมิน ณ ระดับคาเปาหมายตาง ๆ 

ซึ่งตัวชี้วัดประเภทนี้จะตองพิจารณาถึงหัวขอที่สนใจ การเปลี่ยนแปลงที่เราพยายามที่จะเขาใจรวมถึงหนวยในการ

วิเคราะห (การเปลี่ยนแปลงของประชากรในหมูบานหรือในภูมิภาค) ระยะเวลาที่เราติดตาม และสถานที่ที่ตวัชี้วัด

นำไปประยุกตใช (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2559) 

รูปภาพที ่19 ตัวอยางบันไดผลลัพธและตัวชี้วัดผลลัพธโครงการชุมชนนาอยูบานสำโรง (ปที่ 1) 

ผล 

ลัพธ 

เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอมจากลดสารเคมีในการปลูกผัก 

ครัวเรือนตนแบบปรับเปลี่ยน

วิธีการปลูกผักปลอดสาร/

ปลอดภัย (เพ่ือขาย) 

 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดท่ีปรับเปลี่ยน

วิธีการปลูกและไดรับการรับรอง

มาตรฐาน

 รายจายคาสารเคมีลดลงยอดขายผัก

ดีขึ้น

 เรื่องรองเรียนจากการกลิ่นสารเคมี

ลดลง

 ตนแบบปลูกผักมีความรูความ

เขาใจในการปลูกผักปลอดสาร

 เกิดกลุมทำปุยหมักและ

สารชีวภาพสำหรับปลูกผักปลอด

สาร

 จำนวนครัวเรือนตนแบบที่

ปรับเปลีย่นวิธีการปลูกและ

ไดรับการรับรองมาตรฐาน

 รายจายคาสารเคมีลดลง

ตัวชี้วัด

ผล 

ลัพธ 

 ครัวเรือนมคีวามรูในการทำปุย

หมักและสารชีวภาพ

 มีกลุมทำปุย

 มีผลผลิตปุยหมัก/สารชีวภาพ

สำหรับปลูกผัก
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ภายหลังการคลี่ผลลัพธและกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ จะตองทำการวิเคราะหตอไปวากิจกรรม 

ดำเนินงาน (ที่ไดจากการวิเคราะหแรงเสริม – แรงตาน) ในโครงการไดสงผลใหเกิดผลลัพธใด โดยนำมาแยก

ระบุไวในสวนบนของผลลัพธในบันไดแตละขั้น เพื่อเปนแนวทางในการวัดประเมินผลจากการดำเนิน

กิจกรรมนั้น ๆ วาสงผลตอผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตามที่ไดคาดหมายไวอยางไร 

ขั้นตอนท่ี 3 การระบุกิจกรรมที่จะนำไปสูผลลัพธ 

รูปภาพที่ 20 ตัวอยางบันไดผลลัพธ ตัวชี้วัดผลลัพธ และกิจกรรมโครงการชุมชนนาอยูบานสำโรง (ปที่ 1)

ผล 
ลัพธ 

เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมจากลดสารเคมีใน
การปลูกผัก 

ครัวเรือนตนแบบปรับเปลี่ยนวธิกีาร
ปลูกผักปลอดสาร/ปลอดภัย  
(เพ่ือขาย) 

 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดท่ี
ปรับเปลีย่นวิธีการปลูกและไดรบั
การรับรองมาตรฐาน

 รายจายคาสารเคมีลดลง
ยอดขายผักดีขึ้น

 เรื่องรองเรียนจากการกลิ่น
สารเคมีลดลง

 ตนแบบปลูกผักมีความรูความ
เขาใจในการปลูกผักปลอดสาร

 เกิดกลุมทำปุยหมักและสารชีวภาพ
สำหรับปลูกผักปลอดสาร

 จำนวนครัวเรือนตนแบบที่
ปรับเปลีย่นวิธีการปลูกและไดรบั
การรับรองมาตรฐาน

 รายจายคาสารเคมีลดลง

ตัวชี้
วัด
ผล 
ลัพธ 

 ครัวเรือนมคีวามรูในการทำปุยหมกั
และสารชีวภาพ

 มีกลุมทำปุย

 มีผลผลิตปุยหมัก/สารชีวภาพ
สำหรับปลูกผัก

กิจ
กรรม

 อบรมการปลูกผักปลอด
สาร/การทำปุยอินทรีย

 การรวมกลุมทำปุยหมัก
 การศึกษาดูงานเกษตร

อนิทรีย ทต.เมอืงแก
จ.สรุินทร และเวทีสรุป
บทเรยีนการดูงาน

 ประชาสมัพันธและรณรงค

 การติดตามเกบ็ขอมูล
ประเมินผล

 เวทิถอดบทเรยีนการทำงาน

 การติดตามเกบ็ขอมูล
ประเมินผล

 เวทีแลกเปล่ียนถอดบทเรยีน
การทำงานสภา
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ในการเก็บขอมูลตัวชี้วัดผลลัพธ ควรมีการออกแบบการเก็บขอมูลตั้งแตเริ่มดำเนินงานโครงการ

เพื่อใหเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดโครงการ และควรมีการเก็บขอมูลพื้นฐานกอนเริ่ม

โครงการ หรือขอมูลตั้งตนสำคัญ (Baseline) ซึ่งจะชวยในการประเมินในชวงเวลาตอ ๆ ไปไดดี แตพบวา

หลายโครงการไมสามารถเก็บขอมูลพื้นฐานไดอาจเนื่องมาจากการเก็บขอมูลจากตัวอยางจำนวนมาก 

ตองใชงบประมาณสูง หรือสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ไมเอ้ือตอการเก็บขอมูล อยางไรก็ถามถึงแมวาจะไมมีขอมูล

พื้นฐานกอนเริ่มโครงการ ก็ตองหาทางเปรียบเทียบวาโครงการบรรลุเปาหมายหรือไม ถาขอมูลพื ้นฐาน 

ไมเพียงพออาจดำเนินการเก็บขอมูลในชวงเริ่มแรกของโครงการเปนขอมูลพื้นฐานโดยทันที (สำนักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2559) 

ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบเก็บขอมูลเพื่อตอบตัวชี้วัดผลลัพธ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

สำหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดนั้น สามารถดำเนินการไดหลายวิธี ซึ่งผูเก็บขอมูลตองเลือก

วิธีการเก็บขอมูลที่มีความสอดคลองกับบริบทและสิ่งแวดลอมของพื้นที่และบอยครั้งที่จะตองใชวิธีการหลายๆ 

ลักษณะในการเก็บขอมูล ตัวอยางวิธีการเก็บขอมูลที่นิยมไดแก 

 การสังเกต เปนการเก็บขอมูลท่ีสามารถมองเห็นและเปนขอมูลเชิงประจักษไดเพ่ือเปรียบเทียบขอมูล

ที่สังเกตได กับขอมูลตั้งตน (Baseline) แลวพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิด เชน พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารวามีการบริโภคผักเพ่ิมขึ้น หรือบริโภคอาหารรสชาติเค็มลดลงหรือไม

 การสอบถามกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ โดยการใชแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ ใชเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิที่ตองการไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรง ซึ่งขอมูลที่เก็บไดอาจจะเปน

ขอมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ

 การตั้งวงคุยแลกเปลี่ยนกับกลุมแกนนำ หรือคณะทำงานโครงการ ในลักษณะการประชุมกลุมยอย

(Focus group) เพื ่อเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่กลุมแกนนำหรือคณะทำงานไดรวบรวม หรือ

วิเคราะหไวแลว หรือเพื่อเปนการยืนยันขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลโดยตรง เชน การตั้งวงคุยเรื่อง

คาใชจายคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานศพ

 การรวบรวมแผนที่ ภาพถายหรือวิดีโอ เพื่อเปนการเปรียบเทียบกอนหลังการดำเนินงาน หรือ

เพ่ือชวยเปนหลักฐานเชิงประจักษในการดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ

 การศึกษาจากเอกสารหรือรายงานที่มีอยู เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารรายงาน

ตาง ๆ ที่แกนนำหรือคณะทำงานโครงการที่ไดจัดทำบางแลว (สำนักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม

สำนัก 6, 2559)
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การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2559) ไดใหแนวทางและหลักการออกแบบวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1) ดึงผลลัพธ ที่กำหนดไวในบันไดผลลัพธ

2) กำหนดขอมูลที่ตองการใชในการตอบตัวชี้วัด ซึ่งบางตัวอาจตองการขอมูลที่หลากหลายเพ่ือสังเคราะห

ตัวชี้วัดก็ได 

3) ระบุแหลงขอมูลท่ีใชหรือแหลงที่จะสามารถไปเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งอาจจะเปนบุคคล เชน คณะทำงาน

คนในชุมชน หรือเปนเอกสาร เชน รายงานการประชุม ประกาศกติกาชุมชน 

4) กำหนดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่กำหนดไว เชน การทบทวนเอกสาร

การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม เปนตน 

5) กำหนดผูเก็บรวบรวมขอมูลและผูวิเคราะหขอมูล ซึ่งอาจจะเปนคณะทำงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะทำงาน 

6) กำหนดชวงระยะเวลาการเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด

7) ออกแบบแนวทางการวิเคราะหผลลัพธและตัวชี้วัด

ตารางที ่9 ตัวอยางตารางการออกแบบเก็บรวบรวมขอมูลและแนวทางการประมวลผลลัพธ 

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ 

ขอมูล แหลงขอมลู เคร่ืองมือท่ีใช 
ผูเก็บรวบรวม

ขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล 

ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล 

แนวทางการ
วิเคราะห
ขอมูล 

การประมวลผลลัพธ : 

         หมายเหตุ :  ผลจากการประมวลผลลัพธ จะเกิดได 2 ลักษณะ คือ 1) ผลลัพธที ่ไดคาดหวังไว 

(ตามบันไดผลลัพธ)  2) ผลลัพธที่ไมไดคาดหวัง ซึ่งอาจเปนไดทั้งผลลัพธที่เปนดานบวกหรือเกินความคาดหวังของ

โครงการและผลลัพธที่เปนดานลบที่โครงการจะตองหาทางปรับแผนการทำงานเพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาดหวัง

ตอไป 
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คำชี้แจง               ใหแตละกลุมนำโครงการที่ฝกทำในแบบฝกปฏิบัติการ มาเลือกกลุมผลลัพธและจัดทำบันได

ผลลัพธ ตามระดับผลลัพธ (สั้น กลาง ยาว) กลุมกิจกรรม และตัวชี้วัดใหชัดเจนตามขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนท่ี 1 จัดวางผลลัพธบนบันได

 ขั้นตอนท่ี 2 วางตัวชี้วัดไวใตบันไดแตละข้ัน

 ขั้นตอนท่ี 3 วางกิจกรรมที่เก่ียวของไวเหนือบันไดผลลัพธแตละขั้น

กิจกรรม 

กิจกรรม 5 

กิจกรรม 6 

กิจกรรม 7 

กิจกรรม 1 

กิจกรรม 3 

กิจกรรม 4 กิจกรรม 1 

กิจกรรม 2 
ผลลัพธข้ัน 

สุดทาย ผลลัพธข้ัน 

ที่สาม ผลลัพธข้ัน 

ที่สอง 

ผลลัพธ ผลลัพธข้ันแรก 
ตัวช้ีวัด 8 

ตัวช้ีวัด 9 
ตัวช้ีวัด 5 

ตัวช้ีวัด 6 

ตัวช้ีวัด 7 
ตัวช้ีวัด 3 

ตัวช้ีวัด 4 

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ 

ตัวช้ีวัด 1 

ตัวช้ีวัด 2 

Tip….. 
กิจกรรมบางกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ดำเนินงานเพื่อใหเกิดผลลัพธในหลายระดับ หรือเปนกิจกรรมที่มีการ

ดำเนินงานตอเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ สามารถระบุกิจกรรมตอเนื่องครอบคลุมผลลัพธ 

ในหลายระดับ เชน กิจกรรมการติดตามประเมินผล เปนตน 

(สำนักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สำนัก 6, 2559 

ใบงานที่ 7 

การจัดทำบันไดผลลัพธ 
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คำชี้แจง 

 

             ใหแตละกลุมนำบันไดผลลัพธจากใบงานที่ 7 มาออกแบบการเก็บขอมูลและติดตามดังตาราง ดังนี ้

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ 

ขอมูล แหลงขอมลู เคร่ืองมือท่ีใช 
ผูเก็บรวบรวม

ขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล 

ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล 

แนวทางการ
วิเคราะห
ขอมูล 

1. 

2. 

การประมวลผลลัพธ : 

ใบงานที่ 8 

การออกแบบเก็บรวบรวมขอมูล 

และแนวทางการประมวลผลลัพธ 
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การสะทอนผลลัพธเปนแนวทางการประเมินกระบวนการทำงานที่คณะทำงานตองรวมกันวางแผน

ดำเนินการโดยใช ก ิจกรรมที ่ ได ทำไปแลวเป นตัวต ั ้ งแลวมองย อนกล ับไปพิจารณาประเด็นตาง ๆ 

เพื ่อหาแนวทางแกไขปญหาสงผลใหเกิดการเรียนรู ผ านการทำงานไดบทเร ียนนำมาใชปร ับปรุงงาน 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความสำเร็จ ความผิดพลาด และหาแนวทางการปรับปรุงแกไขรวมกัน 

ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอนผลลัพธ 

รูปภาพที่ 21 วงจรการประเมินผลเพ่ือการเรียนรูและพัฒนา 

       สำนักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สำนัก 6 (2559) ใหหลักการและแนวทางการออกแบบวงสะทอน

ผลลัพธ ดังนี ้

การออกแบบวงสะทอนตามขั้นตอนการสะทอนผลลัพธ จะทำในลักษณะของ timeline ระบุถึงตัวชี้วัด

ของผลลัพธที่ตองการจะสะทอน เรียงลำดับตามลำดับของผลลัพธแตละครั้ง ระบุกิจกรรมที่ตองดำเนินงาน 

เพ่ือใหเกิดผลลัพธนั้น ๆ และระบุผูมีสวนรวมในวงสะทอนของแตละครั้ง 

รูปภาพที่ 22 แนวทางการออกแบบสะทอนผลลัพธโครงการ 

กิจกรรมท่ี
จะสะทอน

กิจกรรม ............................
...........................................

กจิกรรม ............................
...........................................

กจิกรรม ............................
...........................................

ผลลัพธที่
จะสะทอน

ผลลัพธที่สะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผลลพัธที่สะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผลลพัธที่สะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผูมีสวน
รวมในวง
สะทอน

ผูเขารวมวงสะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผูเขารวมวงสะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผูเขารวมวงสะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................
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ขั้นตอนการดำเนินงาน                                   ประกอบดวย 

 ขั้นตอนที่ 1 การนำผลลัพธจากบันไดผลลัพธมาพิจารณาลำดับกอนหลังของการเกิด รวมถึงการวาง

ระยะเวลาในการสะทอนผลลัพธวาควรสะทอนเมื่อใดจึงจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ ซึ่งในการสะทอน

ผลลัพธอาจจะแยกตั้งวงสะทอนทีละผลลัพธ หรือรวมผลลัพธในบางประเด็นที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกัน 

มาสะทอนพรอมกันก็ได หรืออาจจะมีการสะทอนผลลัพธในประเด็นเดิมซ้ำในครั้งถัดไป เนื่องจากเปนผลลัพธ 

ที่มีการสะทอนแลวแตมีการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ หรือเปนผลลัพธที่ตองติดตามตลอดระยะเวลาการดำเนิน

โครงการก็ได โดยขอดีของการทำซ้ำหลายรอบนั้นจะทำใหเห็นถึงการพัฒนาการเปลี ่ยนแปลงผลลัพธ และ 

เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนที่ทำใหการดำเนินงานไมเกิดผลลัพธตามที่คาดหวัง 

 ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนการระบุกิจกรรมตามลำดับของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงกิจกรรมที่นำไปสู

ผลลัพธในระดับตาง ๆ ตามที่ไดคลี่ผลลัพธไวในขั้นแรก โดยกิจกรรมที่มีการระบุนั้น จะเปนกิจกรรมที่คณะทำงาน

โครงการรวมกันกำหนด และเห็นชอบรวมกันวาเปนกิจกรรมที่ดำเนินงานแลวจะนำไปสูความสำเร็จตามผลลัพธ 

ที่ไดวางไว ซึ่งจะมีที่มาจากโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) ที่ไดวางไวแลว 

 ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดผูมีสวนรวมในวงสะทอนแตละครั้ง เพื่อสรางการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ

ตามแนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรูและพัฒนา และเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ 

ที่เกิดขึ้น รวมถึงไดเรียนรูวิธีแกไขปญหาไปดวยกัน การมุงสูเปาหมายผลลัพธที่วางไวรวมกัน ในแตละวงสะทอน 

จะมีผู มีส วนรวมแตกตางกันไปข้ึนอยู กับขอมูลและผลลัพธที่จะสะทอนวาเกี ่ยวของกับกลุ มเปาหมาย และ 

ภาคีกลุมใดบาง โดยผูมีสวนรวมในวงสะทอนจะประกอบดวยคณะทำงาน กลุมเปาหมาย และภาคีหรือตัวแทน 

จากชุมชน เชน หากตองการสะทอนผลลัพธเรื่องการเกิดคณะทำงานการจัดการขยะ ผูมีสวนรวมในวงสะทอนควร

เปนคณะทำงานโครงการ และผูนำชุมชน (กรรมการชุมชน ตัวแทนหมูบาน/คุม อปท.) หรือหากตองการสะทอน

ผลลัพธในเรื่องจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนไดรับการแกไขอยางมีสวนรวม ผูมีสวนรวมในวงสะทอนควรเปน

คณะทำงานโครงการ สมาชิกในชุมชน และตัวแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาจุดเสี่ยงในชุมชน 

 ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมผลลัพธที่จะสะทอน จะเปนขอมูลการออกแบบวงสะทอนที่ไดกำหนดไว

โดยเปนขอมูลที่ไดมีการประมวลเปรียบเทียบกับผลลัพธ และนำเสนอในลักษณะที่เขาใจงาย เห็นการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นไดชัดเจน โดยเปนขอมูลที่มีการรวบรวม และประมวลผลลัพธตามตารางการออกแบบการเก็บขอมูล 

ที่วางไว เชน การแสดงขอมูลโดยใชภาพหรือตัวเลขที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบในชวงเวลาตาง ๆ ในการ

ดำเนินงาน เชน กอนการดำเนินงาน ระหวางการดำเนินงาน หรือหลังการดำเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 5 การนำผลการสะทอนจากผูเกี่ยวของมาปรับแนวทางการทำงานในระยะตอไปเพื่อให

บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งอาจเปนการปรับกระบวนการดำเนินงานในกรณีที่ผลลัพธไมบรรลุตามที่วางไว หรือ 

การเรียนรูและพัฒนาเพ่ือนำไปปรับปรุงการดำเนินงานใหดียิ่งข้ึนไป 
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คำชี้แจง                  ใหแตละกลุ มนำโครงการที ่ฝกทำในแบบฝกปฏิบัติการ มาวางกรอบการสะทอนผลลัพธ 

  ตามแบบประเมิน ดังนี ้

ใบงานที่ 9 

การออกแบบสะทอนผลลัพธ 

กิจกรรมท่ี
จะสะทอน

กิจกรรม ............................
...........................................

กจิกรรม ............................
...........................................

กจิกรรม ............................
...........................................

ผลลัพธที่
จะสะทอน

ผลลัพธที่สะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผลลพัธที่สะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผลลพัธที่สะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผูมีสวน
รวมในวง
สะทอน

ผูเขารวมวงสะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผูเขารวมวงสะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................

ผูเขารวมวงสะทอน
(ครั้งท่ี ....) ...........
.............................
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หนวยการเรียนรูที่ 7หนวยการเรียนรูที่ 7หนวยการเรียนรูที่ 7

                                          พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

"การจัดทําโครงการ""การจัดทําโครงการ""การจัดทําโครงการ"

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร
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หลักการพัฒนาและเขียนโครงการที่ดี จะตองมีความชัดเจนในการกำหนดสาระสำคัญของการจัดทำโครงการ 

อาทิ ทำไมจึงเลือกทำโครงการนี้ วัตถุประสงคของการทำโครงการ มีวิธีทำโครงการอยางไร ทำโครงการแลวจะไดอะไร 

โดยตองคำนึงถึงผลผลิตที่คาดวาจะไดรับในแตละกิจกรรม วาสามารถนำมาสูผลผลิตของโครงการและเชื่อมโยงไปสูโครงการ

ที่เก่ียวเนื่องตาง ๆ อยางไร การกำหนดผูเกี่ยวของและการกำหนดงบประมาณ เปนตน 

วัตถุประสงค 

          เพื่อสรางความเขาใจในการจัดทำโครงการที่สอดคลองกับผลลัพธและกิจกรรม 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

         เพื่อฝกทักษะการเขียนโครงการ การวางแผนติดตามและประเมินผล ควบคูไปกับการพัฒนาโครงการ 

 

 

 

 

 

การจัดทำโครงการจะเปนการใชขอมูลจากหนวยการเรียนรูที ่ 2 – 6 เพื่อตอบคำถามดังนี้ 1) โครงการอะไร 

2) ทำไมจึงตองริเริ่มโครงการ  3) ทำเพื่ออะไร  4) ทำอยางไร 5) ใครทำ 6) บรรลุวัตถุประสงคหรือไม และ 7) เมื่อเสร็จสิ้น

โครงการแลวจะไดอะไร 

     

 

   

  

หนวยการเรียนรูที่ 7 

การจัดทำโครงการ 

01 

02 
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   กระบวนการจัดการเรียนรู 

1) ผูเรียนซักถามในขอสงสัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอ

การเรียนรู 

2) ผูสอนสรุปผลการเรียนรูที่ตั้งไวตามวัตถุประสงคที่แจง

1) ผูสอนกลาวทักทายและแจงวัตถุประสงคของการเรียนรู

2) ผูสอนถามและดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะ

เรียน เพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยง 

1) ผูสอนถายทอดความรูโดยใชสื่อการสอนคือ

Power point 

2) ผูสอนเริ่มจาก

 การอธิบายหลักการเขียนโครงการ

 อธิบายแนวทาง/ขั้นตอนการ

ประยุกตใชขอมูลจากการวิเคราะหตนไมปญหา 

การกำหนดระดับผลลัพธ  

การวิเคราะหกิจกรรม และผูเกี่ยวของจากแรง

เสริมแรงตาน และบันไดผลลัพธ 

 ความคาดหวังของการนำหลักสูตร

ไปสูการปฏิบัติ 

ระยะเวลาจัดการเรียนรู  การบรรยาย จํานวน 30 นาที

 การฝกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวน 3 ชั่วโมง

 นำเสนอกลุมละ 10 - 12 นาที

วัสดุ อุปกรณ สื่อ และ

แหลงเรียนรู บรรยายโดยใช Power Point และตัวอยางโครงการประกอบ 

การวัดประเมินผล  
(ตวัชี้วัดสมรรถนะผูอบรม)/เกณฑ 

 แบบประเมินความรูทดสอบหลังการอบรม  ผานเกณฑรอยละ 60

 พฤติกรรมของผูเรียนระหวางการสอนและการมสีวนรวมแสดงความคิดเห็นและการ

ตอบขอซักถาม 

ขั้นนำ  ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 
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องคประกอบของโครงการ 

 

 

สุรพล เหลี่ยมสูงเนินและคณะ (2554) ไดใหหลักการในการจัดทำโครงการดังตอไปนี้ 

                                       โดยทั่วไปจะประกอบไปดวย 

1) ชื่อโครงการ    ชื่อโครงการระบุตามความเหมาะสม แตควรมีความหมายชัดเจน เชน โครงการ

รณรงคงดเหลาเขาพรรษาและทุกวันพระ งานเลี้ยงปลอดเหลา  โครงการถายทอดความรูและสรางสื่อผลกระทบ

จากการดื่มสุรา โครงการศึกษาขอกำหนดของ อบต.เกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลชวงเทศกาล เปนตน 

ซึ่งการตั้งชื่อโครงการจะสื่อถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการแบบกวางๆไปในตัว โดยจะบอกใหรูวาเปนโครงการ

ศึกษาวิจัย หรือเปนโครงการรณรงค หรือเปนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู เปนตน 

2) หลักการและเหตุผล   เปนการอธิบายถึงความจำเปน หรือเหตุผลที่ตองพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา

ซึ่งจะใชความรูเรื ่องการวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหตนไมปญหา การวิเคราะหแรงเสริม - แรงตาน 

การจัดทำโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) ในสวนของการเชื่อมโยงโครงการไปสูผลผลิต (Output) และผลลัพธ 

(Outcome) ระดับตาง ๆ จะเปนพื้นฐานสำคัญของการเขียนหลักการ และเหตุผล สมมติจากตัวอยางโครงการ

รณรงคงดเหลาเขาพรรษาและทุกวันพระ การเขียนหลักการและเหตุผลจะใชวิธีลองตอบโจทยตาง ๆ เหลานี้ ดังนี ้

2.1) ทำไมจึงตองพัฒนาโครงการนี้ (ใชความรูการวิเคราะหสถานการณ : ขอมูลสถิติเพื่อระบุ

ปญหา และขอมูลการวิเคราะหตนไมปญหาในสวนราก หรือสาเหต)ุ 

- ประชาชนในพื้นที่ดื่มเหลากันมากและมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งควรจะมีขอมูลหรือสถิติของพื้นท่ี

ประกอบ เชน สถิติผู ด ื ่มเหลาในพื ้นที่ สถิติคนเปนโรคจากการดื ่มเหลา สถิติความรุนแรงที ่เกิดจากเหลา 

สถิติอุบัติเหตุจากเมาแลวขับ ฯลฯ จะชัดเจนมากขึ้น 

2.2) ไมทำโครงการนี้ไดหรือไม (ใชความรู การวิเคราะหสถานการณ และการวิเคราะหตนไม

ปญหา : ขอมูลการวิเคราะหตนไมปญหาในดานผลกระทบของปญหานั้น ๆ ในสวนที่เปนกิ่ง กาน ใบ) 

- ถาไมทำโครงการนี้จะเกิดปญหาคนเจ็บ/ตายดวยโรคจากการดื่มเหลาจะเพิ่มขึ้นอีกปญหา

ความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งอุบัติเหตุทางถนนจากเมาแลวขับจะเพิ่มขึ้น และเริ่มมีคนฆาตัวตายที่มีสาเหตุ 

จากเหลา เปนตน  

 การจัดทำโครงการ   
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รูปภาพที่ 23 ตัวอยางการวิเคราะหปญหาการดื่มสุราดวยการจัดทำแผนผังตนไมปญหา 

2.3) ถาจำเปนตองทำ ชี้ใหเห็นวาควรจะทำอะไร (ใชความรูการวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน : 

การกำหนดกิจกรรมที่จะทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริมและ/หรือกิจกรรมที่จะทำเพื่อลดแรงตาน) 

- ในชวงเทศกาลเปนกระแสโดยสื่อวงกวางอยูแลว เชน งดเหลาเขาพรรษา มีการโฆษณา

รณรงคผานสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพอยางตอเนื่อง และในศาสนาพุทธมีขอหามเรื่องของการดื่มสุราอยูแลว 

เปนตน จึงควรใชโอกาสในชวงเทศกาลเขาพรรษา และตอยอดไปถึงทุกวันพระในการณรงคงดเหลา จะผลักดันให

เกิดผลในพ้ืนที่ไดงาย 

ตารางที ่10 ตัวอยางการวิเคราะหสิ่งท่ีตองทำเพื่อเพ่ิมแรงเสริม และลดแรงตานของปญหาสุรา 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน สิ่งที่ตองทำ(Action list) เพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. ประเพณีตางๆสวนใหญเก่ียวของกับศาสนาพุทธ

ซึ่งมีขอหามเก่ียวกับสุราในศลีหา

2. ไดรับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาในบางเทศกาล เชน

งดเหลาเขาพรรษา

3. มีนโยบายจากสวนกลางอยูแลวในเรื่องการงดเหลา

ชวงเทศกาล

4. มีตัวอยางของคนในพ้ืนที่ท่ีสามารถเลิกสรุาไดอยาง

ถาวรหลังจากไดทดลองงดสุราในชวงเทศกาล

ฯลฯ 

1. ตอยอดการรณรงคจากสือ่โฆษณาตาง ๆ เพ่ือใหเกิด

กระแสในพื้นที่ใหมากขึ้น

2. รวบรวมนโยบายที่เก่ียวของกับการงดสุรา

ของทุกหนวยงาน เพื่อใหสามารถขยายผลของนโยบาย

ไดอยางตอเนื่อง

3. สนับสนุนใหคนทีส่ามารถเลิกสุราไดอยางถาวร

ไดรับการยกยอง และนำมาเปนสือ่ชวยประชาสัมพันธ

ตอคนในพื้นที่ดวยกันได

ฯลฯ 

อบัุตเิหต ุ
จากการเมา 

ปัญหา
สังคม 

ผลตอ่
สขุภาพ 

ความรุนแรง
ในครอบครัว 

เยาวชน
ทะเลาะววิาท 

โรคตับแข็ง เสยีชวีติ/
พกิาร 

ความสญูเสยี
ทาง ศก. 

คา่นยิม/ 
วัฒนธรรม 
ในการดมื 

ดมืตาม
เทศกาล/ 

งานประเพณี 

เขา้ใจผดิวา่
ดมืเพอืรักษา

สขุภาพ 

เพอืนชวน/
อยากลอง 

คลาย
เครยีด 

ยากจน 

ปัญหาการดมืสรุา 

ผลกระทบ
ยอ่ย

ผลกระทบ
หลัก

ปัญหาหลัก 

สาเหตหุลัก 

สาเหตยุอ่ย 
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ตารางที ่10 ตัวอยางการวิเคราะหสิ่งท่ีตองทำเพื่อเพ่ิมแรงเสริม และลดแรงตานของปญหาสุรา (ตอ) 

แรงตาน/อุปสรรคในการดำเนินงาน สิ่งที่ตองทำ(Action list) เพื่อลดแรงตาน 

1. ยังมีผูขายสุราในชวงเทศกาลงานประเพณีตาง ๆ

2. มีความเช่ือวาหากจัดงานเลีย้งในประเพณีตาง ๆ

แลวมีสรุาเลี้ยงดวยจะแสดงถึงการมีฐานะดี

ฯลฯ 

1. ควบคุมไมใหมีการขายสรุาโดยเฉพาะในชวงเทศกาลงาน

ประเพณี

2. ยกยองช่ืนชมผูท่ีจัดงานเลีย้งปลอดเหลาในประเพณีตาง ๆ

ฯลฯ 

2.4) ตอบสนองผลผลิตเชิงยุทธศาสตรหรือแผนงานอยางไร (ใชความรูการจัดทำโปรแกรมผลลัพธ 

(Logic Model) และการวางแผน : ผลลัพธ ผลกระทบ และการดำเนินงานในอนาคต) 

- ประชาชนที่งดเหลาไดในชวงเขาพรรษาและทุกวันพระ อาจจะตอยอดไปถึงการที่คนเหลานี้

จะเกิดความตระหนัก มีความตั้งใจในการหาหนทางเลิกสุรา อันจะนำไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถจะเลิก

เหลาไดอยางถาวรในอนาคต และชวยลดผลกระทบตาง ๆ ในระยะยาว ไมวาจะเปน โรคที่เกิดจากการดื่มเหลา

ลดลง การสูญเสียชีวิต หรือพิการจากการดื่มเหลาลดลง ความรุนแรงในครอบครัวลดลง เยาวชนทะเลาะวิวาท

ลดลง ความสูญเสียทางเศรษฐกิจลดลง เปนตน 

หรือ 

- การแกปญหาดื่มสุราของคนในชุมชนในชวงเขาพรรษาและทุกวันพระไมสามารถดำเนินการ

แกไขไดเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเทานั้น หากแตยังตองอาศัยความรวมมือจากคนในชุมชนในการรวมดำเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อนงานและเฝาระวังการปฏิบัติตามกติกาชุมชน การผลักดันใหเกิด

กติกาชุมชน รวมถึงการรณรงคใหความรูและสรางความตระหนักในการงดเหลาชวงเขาพรรษา และทุกวันพระ 

ซึ่งจะทำใหเกิดกลไกแกนนำขับเคลื่อนงาน และเฝาระวังการปฏิบัติตามกติกา การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ

การงดเหลาชวงเขาพรรษาและทุกวันพระ เชน งานบุญประเพณีปลอดเหลา รานคาขายเหลาตามเวลาที่กฎหมาย

กำหนด รวมทั้งการมีกิจกรรมรณรงคใหความรู และสรางความตระหนักใหกับคนในชุมชน จะสงผลใหคนท่ีดื่มสุรา

สามารถงดเหลาชวงเขาพรรษา และทุกวันพระไดอยางตอเนื่องจนเปนบุคคลตัวอยางใหผูอ่ืน และจะชวยลดนักดื่ม

หนาใหมไดในอนาคตไดอีกดวย  

3) วัตถุประสงค   เปนการบอกใหทราบวาการดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความตองการใหเกิด

ผลลัพธใดขึ้น วัตถุประสงคจะเปนสิ่งที่บอกใหทราบวาการดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความตองการใหเกิดผล

ลัพธใดขึ ้น และจะมีตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของผลลัพธนั ้นอยางไร ทั ้งนี้ควรเปนวัตถุประสงคที ่มุ งใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม เกิดกลไก สภาพแวดลอม หรือระบบสนับสนุนตาง ๆ ที่สอดคลองกับผลลัพธ หรือ

เปาหมาย (Outcomes) ที่ไดวางไวในโปรแกรมผลลัพธ (Logic Model) ดังนั้น วัตถุประสงคจึงควรเขียนจาก

ผลลัพธระยะกลางเปนหลกั 
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ตารางที ่11 ตัวอยางการกำหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการของโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาและทุกวันพระ 

วัตถุประสงคของโครงการ ตัวชี้วัดผลลัพธในระดับโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาแกนนำจิตอาสาขับเคลื่อนงาน และ

เฝาระวังการปฏิบัติตามกติกาชุมชนในการงดเหลา

เขาพรรษาและทุกวันพระ 

 มีคณะทำงาน และแกนนำจิตอาสารวมขับเคลื่อน

งานอยางนอย 40 คน

 มีขอตกลงบทบาทหนาที่ของคณะทำงาน และแกน

นำจิตอาสาที่ชัดเจน

 มีแผนการดำเนินงาน ติดตาม เฝาระวัง และ

ปรับปรุงแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับ

สถานการณปญหาของชุมชนอยางตอเนื่อง

 แกนนำเปนตนแบบในการลด ละ และงดเหลา

เขาพรรษาและทุกวันพระ

2. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดงานบุญปลอดเหลาใน

ชุมชน (กติกาและเกิดการมีสวนรวม) 

 จำนวนงานบุญปลอดเหลาเพิ่มข้ึน

 คาใชจายคาเหลาในงานบุญลดลง

3. เพ่ือใหคนในชุมชนมีความรู ความตระหนักถึง

ผลกระทบจาก การดื่มสุรา และปฏิบัติตามกติ 

กาชุมชนอยางตอเนื่อง 

 รอยละของคนในชุมชนรับรูปญหาและตระหนักถึง

ความสำคัญในเรื่องการลด ละ งดเหลาเขาพรรษา

และทุกวันพระ (เปาหมายรอยละ 80)

 รอยละของคนในชุมชนปฏิบัติตามกติกาชุมชนอยาง

ตอเนื่อง (เปาหมายรอยละ 80)

4) กลุมเปาหมาย พื้นท่ีดำเนินการและภาคีท่ีเกี่ยวของ

หัวขอนี้เปนการระบุเพื่อใหทราบวา โครงการนี้ใครคือกลุมเปาหมายหลักใคร คือ กลุมเปาหมายรอง 

โครงการนี้ดำเนินการในพื้นที่ใด มีภาคีที่เกี ่ยวของเปนใคร และมีบทบาทหนุนเสริมการดำเนินงานของโครงการ

อยางไร ทั้งภาคีร วมดำเนินงาน (Boundary Partners) และภาคีเสริมพลัง (Strategic Partners)  ซึ ่งขอมูล

ดังกลาวจะไดจากขั้นตอนการวิเคราะหแรงเสริม - แรงตาน และโปรแกรมผลลัพธ 

5) แผนการดำเนินงาน

เปนภารกิจที่จะตองทำเพื่อนำไปสูการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางเปนขั้นเปนตอน โดยกำหนด

ระยะเวลาตั ้งแตเริ ่มตนจนจบโครงการวาแตละกิจกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อไร ซึ่งแผนการดำเนินงานสามารถนำมา 

จัดทำในรูปแบบ Gantt Chart หรือTimeline เพื่อกำหนดชวงเวลาของการทำกิจกรรมใหสัมพันธกับชวงเวลา 

ของการเกิด ผลลัพธเปนระยะ ๆ ได ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการโครงการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ตารางที่ 12 ตัวอยางแผนการดำเนินงานโครงการ  ลด ละ เลิกการดื่มสุราของคนในชุมชน 
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 6) กรอบการประเมินผล (ใชแนวทางในการออกแบบการประเมินผลโครงการจะใชแนวคิดการ

ติดตามประเมินผลเพ่ือการเรียนรูและการพัฒนา) 

กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ใชเพื่อเปนแนวทางการติดตามความกาวหนา

ของการดำเนินงาน การเกิดผลผลติ และผลลัพธของโครงการตามท่ีวางแผนไวในแตละระยะ ซึง่ควรคำนึงถึงวิธีการ

ที่หลากหลาย ที่สามารถวิเคราะหเปนหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธได 

ตารางที่ 13 กรอบการประเมินผลโครงการลด ละ เลิก การดื่มสุราของคนในชุมชน 
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7) ผลที่คาดวาจะไดรับ  ความเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ ้นภายหลังจากโครงการสิ ้นสุดลง

ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย หรือเกิดระบบหรือกลไกในการขับเคลื่อนงานได

อยางตอเนื่องและยั่งยืน เชน กลไกแกนนำเฝาระวังการปฏิบัติตามกติกาชุมชนมีความเขมแข็งตอยอดการทำงาน

พัฒนาชุมชนในประเด็นอื่นได งานบุญปลอดเหลาขยายครอบคลุมงานบุญทุกประเภทในพื้นที่ คนในชุมชนเปลี่ยน

พฤติกรรม ลด ละ เลิกการดื่มสุรา 

8) งบประมาณ และแหลงที่มาของทุนดำเนินโครงการ   แสดงยอดเงินงบประมาณ พรอมแจกแจง

คาใชจายในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนมีตนทุนตอหนวย หากมีแหลงทุนหลายแหลงเพื่อความโปรงใส ควรระบุ

รายละเอียดอยางชัดเจนวาใชทุนจากแหลงใดบาง จำนวนเทาไร และจากแตละแหลงแบงสรรไปใชกับงบประมาณ

สวนใดในโครงการนี้ 

9) การบริหารโครงการ   โครงการมีโครงสรางการบริหารกี ่ฝาย แตละฝายมีบทบาท หนาที่

ความรับผิดชอบอยางไร และจะประสานงานในสวนที่เก่ียวของอยางไร 

10) รายละเอียดของผูรับผิดชอบโครงการ  ระบุผูรับผิดชอบโครงการ สถานท่ีติดตอใหชัดเจน

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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                      …………………………………………………………………………………………………………………. 

 - ทำไมจึงตองพัฒนาโครงการนี้  

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

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

- ไมทำโครงการนี้ไดหรือไม   

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

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

- ถาจำเปนตองทำ ชี้ใหเห็นวาควรจะทำอะไร 

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

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

- ทำแลวมีประโยชนตอบสนองผลผลิตเชิงยุทธศาสตรหรอืแผนงานอยางไร 

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

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

วัตถุประสงคของโครงการ ตัวชี้วัดผลลัพธในระดับโครงการ 

1. 1.1 

1.2 

1.3 

2. 2.1 

2.2 

2.3 

ใบงานที่ 10 

การจัดทำโครงการ 

1) ชื่อโครงการ

2) หลักการและเหตุผล

3) วัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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4.1 กลุมเปาหมาย  (กลุมเปาหมายหลัก, กลุมเปาหมายรอง) 

4.2 ภาคีที่เกี่ยวของ  (ภาคีรวมดำเนินงาน , ภาคีเสริมพลัง)  

วัตถุประสงค แนวทางการ

ดำเนินงาน/ 

กิจกรรม 

กลุม 

เปาหมาย 

ภาค ี

ที่เกี่ยวของ 
ผูดำเนินการ/ 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะ 

เวลาดำเนิน 

การ 

งบประมาณ 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 

แนวทางการ

ดำเนินงาน/ 

กิจกรรม 

ผลลัพธระดับโครงการ 
วิธีการเก็บขอมูล 

ผลลัพธ 

7.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

7.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) กลุมเปาหมาย พื้นท่ีดำเนินการ และภาคีท่ีเกี่ยวของ

5) แผนการดำเนินงาน และ 8) งบประมาณ และแหลงที่มาของทุนดำเนินโครงการ

6) กรอบการประเมินผล

7) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

9) การบริหารโครงการ และ 10) รายละเอียดของผูรับผิดชอบโครงการ

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



หนวยการเรียนรูที่ 8หนวยการเรียนรูที่ 8หนวยการเรียนรูที่ 8

                                          พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

"การนําไปสูการปฏิบัติ""การนําไปสูการปฏิบัติ""การนําไปสูการปฏิบัติ"

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร
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การนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติเปนขั้นตอนท่ีมีความสำคัญไมนอยกวาการคิด ริเริ่ม และพัฒนาเนื่องจากเปนกระบวนการ

ถายทอดปรัชญาของหลักสูตร จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาวิชา และประสบการณการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา

อยางดีแลวไปสูผูเรียน หรือผูเขารับการอบรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนตัวบงชี้ถึงความสำเร็จ หรือความลมเหลวของหลักสูตร

โดยตรง การพัฒนาหลักสูตรแมจะดำเนินการไดครบทุกขั้นตอนอยางถี่ถวนแลว หากผูที ่นำหลักสูตรไปใชดำเนินการไมถูกตอง 

หรือไมดีเพียงพอ ความลมเหลวของหลักสูตรจะบังเกิดขึน้อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นบุคคลที่เก่ียวของในการนำหลักสูตรไปใชจะตอง

ทำความเขาใจกับวิธีการขั้นตอนตาง ๆ เพื่อสามารถนำหลักสูตรลงสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุดสมความมุงหมายทุก

ประการ (Dissara, 1992; Buasri, 1999) สำหรับหลักการที่สำคัญในการนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ไดแก  

 จะตองมีการวางแผนและเตรียมการ

 จะตองมคีณะทำงานที่เก่ียวของทำหนาที่ประสานงานกัน

 ดำเนินการอยางเปนระบบ

 คำนึงถึงปจจัยที่จะชวยในการนำหลักสูตรไปใช

 ผูสอนเปนบุคคลที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ผูสอนจะตองไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ีและจริงจัง

 มอบหมายใหมีหนวยงานท่ีมีผูเช่ียวชาญพิเศษ เพื่อใหการสนับสนุนและพัฒนาผูสอน

 หนวยงานและบุคคลในฝายตาง ๆ ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ

 มีการติดตามและประเมินผลเปนระยะ ๆ

(https://sites.google.com/site/viewnaiyana/karna-hlaksutr-pi-chi)

วัตถุประสงค 

            เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะ 

การนำหลักสูตรไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ทฤษฎี/แนวคิด ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

             เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ

การใชทรัพยากรในทองถิ่น และแหลงเรียนรู 

 

 

 

 

การนำหลักสูตรไปสู การปฏิบัติเปนขั้นตอนที ่มีความสำคัญไมนอยกวาการคิด ริเร ิ ่ม และพัฒนาเนื่องจากเปน

กระบวนการถายทอดปรัชญาของหลักสูตร จุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาวิชา และประสบการณการเรียนรู 

ที่ไดรับการพัฒนาอยางดีแลวไปสูผูเรียน หรือผูเขารับการอบรม ซึ่งการนำหลักสูตรไปใชนั้นจะเกี่ยวของกับบุคลากรหลายฝาย 

ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะนำแตละสวนของหลักสูตรไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคนที่สำคัญ

ที่สุด คือ ผูสอน สำหรับข้ันตอนการนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัตินั้นจะเริ่มตัง้แตการวางแผน การประชาสัมพันธหลักสูตร การเตรียม

บุคลากรท่ีเก่ียวของ การนำหลักสูตรไปใช และการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

     

 

   

  

หนวยการเรียนรูที่ 8 

การนำไปสูการปฏิบตั ิ

01 02 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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   กระบวนการจัดการเรียนรู 

1) ผูเรียนซักถามในขอสงสัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอ

การเรียนรู 

2) ผูสอนสรุปผลการเรยีนรูที่ตั้งไวตามวัตถุประสงคที่แจง

1) ผูสอนกลาวทักทายและแจงวัตถุประสงคของการเรียนรู

2) ผูสอนถามและดึงความรูเดิมของผูเรยีนในเรื่องที่จะเรยีน

เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหม 

กับความรูเดิมของตน เชน การสนทนาซักถามใหผูเรียนเลา

ประสบการณเดิมของตนเอง ความรูใหมกับความรูเดิมของตน 

เชน การสนทนาซักถามใหผูเรยีนเลาประสบการณเดิมของ

ตนเอง 

1) ผูสอนถายทอดความรูโดยใชสื่อการสอน คือ

Power point 

2) ผูสอนเริ่มจากการอธิบาย

 หลักการของการนำหลักสูตรลงสูการปฏบิัติ 

 อธิบายแนวทาง/ข้ันตอนการประยุกต

หลักสูตรไปใชในพื้นที่ 

 ความคาดหวังของการนำหลักสูตรไปสูการ

ปฏิบัติ 

การเรียนรูในหนวยนี้จะประกอบดวย หลักการและขั้นตอนการนำหลักสตูรสูการปฏิบติั 

ระยะเวลาจัดการเรียนรู  การบรรยาย จํานวน 30 นาที 

 นำเสนอกลุมละ 10 - 12 นาที

วัสดุ อุปกรณ สื่อ และ

แหลงเรียนรู บรรยายโดยใช Power Point และตัวอยางโครงการประกอบ 

การวัดประเมินผล  
(ตวัชี้วัดสมรรถนะผูอบรม)/เกณฑ 

 แบบประเมินความรูทดสอบหลังการอบรม  ผานเกณฑรอยละ 60

 พฤติกรรมของผูเรียนระหวางการสอนและการมสีวนรวมแสดงความคิดเห็นและการ

ตอบขอซักถาม 

ขั้นนำ  ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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การนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติเปนข้ันตอนที่มีความสำคัญไมนอยกวาการคิด ริเริ่ม และพัฒนา

เนื่องจากเปนกระบวนการถายทอดปรัชญาของหลักสูตร จุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร 

เนื้อหาวิชา และประสบการณการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาอยางดีแลวไปสูผูเรียน หรือผูเขารับการอบรม

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนตัวบงชี้ถึงความสำเร็จ หรือความลมเหลวของหลักสูตรโดยตรง 

การพัฒนาหลักสูตรแมจะดำเนินการไดครบทุกขั้นตอนอยางถี่ถวนแลว หากผูที่นำหลักสูตร 

ไปใชดำเนินการไมถูกตอง หรือไมดีเพียงพอ ความลมเหลวของหลักสูตรจะบังเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได

ดังนั ้นบุคคลที ่เกี ่ยวของในการนำหลักสูตรไปใชจะตองทำความเขาใจกับวิธีการขั ้นตอนตาง ๆ 

เพื ่อสามารถนำหลักสูตรลงสู การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุดสมความมุ งหมายทุกประการ 

(Dissara, 1992; Buasri, 1999) 

 

                               

ศุภธิดา ศรีพงษวิวัฒน (2551) ไดใหหลักการเตรียมการใชหลักสูตร ดังนี้ 

1. การประเมินหลักสูตรแมบทกอนนำไปใช/การตรวจสอบลักษณะหลักสูตร เพื่อดูความชัดเจน

ของหลักสูตร ผูประเมินตองทบทวนองคประกอบของหลักสูตรทั ้งหมดตั้งแต จุดหมาย จุดประสงค รูปแบบ 

โครงสราง เนื้อหา ยุทธศาสตรการเรียนการสอน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช สื่อการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล โดยมีจุดมุ งหมายเพื ่อพิจารณาวาองคประกอบเหลานั ้นเหมาะสมกับสภาพหรือความตองการ 

ของพ้ืนท่ีที่จะนำหลักสูตรไปใชหรือไม ในการตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตรผูประเมินควรมีการศึกษาขอมูล

จากเอกสารพัฒนาหลักสูตรที ่ผ ู ทำหลักสูตรจัดทำขึ ้น เชน รายงานการประชุม บทความเอกสาร รายงาน 

การประเมิน ฯลฯ หรืออาจศึกษาหลักสูตรใกลเคยีงเพ่ือเปนขอเปรียบเทียบ 

2. การประเมินผลความพรอมของผู เร ียน ผู สอนและชุมชน จุดประสงคของการประเมิน

เพ่ือทราบขอมูลของผูนำหลักสูตรไปใชและผูมีสวนเก่ียวของมีความพรอมและเต็มใจที่จะรับ วิธีการประเมินอาจใช

การสนทนา การสัมภาษณ ใชแบบสอบถาม การทดสอบ 

-  ความพรอมผู  เร ียนอาจตรวจสอบจากผลการฝกอบรมที ่ผ านมา การสนทนา สัมภาษณ 

การทดสอบ 

-  ความพรอมของผูสอน พิจารณาจากพื้นฐานความรู ประสบการณการปฏิบัติการสอนของผูสอน 

-  ความพรอมของการบริหารจัดการ เชน ระบบบริหาร วิธีการจัดการสอน วัสดุ อุปกรณ  

-  ความพรอมของผูปกครอง ชุมชน เชนความพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชนตอโรงเรียน การยอมรับ

ของชุมชนตอหลักสูตร 

การนำไปสูการปฏิบัต ิ

 การนำไปสูการปฏบิัติ 

แนวทางการนำหลักสูตรสูการปฏิบัต ิ

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



109 
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นท่ี

3. การประชาสัมพันธหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรยอมสงผลกระทบตอผูมีสวนเกี่ยวของ

ทั้งผูสอนและผูเขารับการอบรม เนื่องจากการหลักสูตรไมไดเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองประชุมเทานั้น 

แตยังเกี่ยวของกับวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช อาคารสถานที่ งบประมาณ จึงจำเปนที่ตองแจงขอมูลใหบุคคล 

ที่เก่ียวของทราบ  

4. การเตรียมบุคลากร ที ่เกี ่ยวของกับการใชหลักสูตร คือ การเตรียมผูสอน ผูสอนถือวาเปน

ผูมีความสำคัญเนื่องจากเปนผูนำเอาหลักสูตรไปใชในหองเรียน โดยตองเตรียมครูใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร ทักษะการใชหลักสูตร เจตคติที่มีตอหลักสูตร จุดหมายหลักการของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหา 

ของหลักสูตร ทักษะเกี่ยวกับการสอน การประเมินผลการเรียนรู โดยสิ่งที่สำคัญคือทักษะในการสอนของผูสอน 

โดยผูสอนตองทราบทักษะที่จำเปนในการสอน และสามารถพัฒนาทักษะที่จำเปนในการสอน 

5. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช อาคารสถานที่ หลักสูตร

ใหมยอมตองการสิ่งใหม ๆ หลายอยาง ดังนั้นจะตองมีการจัดหาไวใหพรอม 

6. การเตรียมงบประมาณ คาใชจาย ควรมีการวางแผนการใชงบประมาณอยางรอบคอบ ควรใช

เงินใหมีประโยชนสูงสุด ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

7. การเตรียมชุมชนและสังคม เมื่อนำหลักสูตรมาใชทางผูเกี ่ยวของจะตองรวมมือกับชุมชน

ในโครงการตาง ๆ ดังนั ้นการไดรับความรวมมือกับชุมชนจึงเปนสิ ่งที ่หลีกเลี ่ยงไมได ดังนั ้นจึงควรมีการ

ประชาสัมพันธไดรับทราบเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของหลักสูตรหลังจากการอบรมไปแลว 

จากประเด็นขางตนสามารถสรุปเปนหลักการสำคัญในการนำหลักสูตรไปใชได ดังนี ้ 

1. จะตองมีการวางแผน และเตรียมการในการนำหลักสูตรไปใช ทั้งนี้บุคลากรผูมีสวนเก่ียวของควร

จะไดศึกษาวิเคราะห ทำความเขาใจหลักสูตรที่จะนำไปใชใหมีความเขาใจตรงกันเพื่อ ใหการปฏิบัติเปนไปใน

ทำนองเดียวกัน และสอดคลองตอเนื่องกัน  

2. จะตองมีคณะบุคคลที่เกี่ยวของจะตองทำหนาที่ประสานงานกันเปนอยางดีในแตละขั้นตอน

ของการนำหลักสูตรไปใช 

3. การนำหลักสูตรไปใชจะตองดำเนินการอยางเปนระบบ เปนไปตามขั้นตอนที่วางแผน และ

เตรียมการไว 

4. การนำหลักสูตรไปใชจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญที ่จะชวยใหการนำหลักสูตรไปใชประสบ

ความสำเร็จไดปจจัยตาง ๆ เหลานั้นก็คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสารหลักสูตรตาง ๆ ตลอดจนสถานที่ตาง ๆ 

ที่จะเปนแหลงใหความรูประสบการณสิ่งเหลานี้จะตองมีการจัดเตรียม และพรอมที่จะใหการสนับสนุน 

5. ผูสอนจะตองไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่และจริงจังเริ่มตั้งแตการอบรมใหความรู ความเขาใจ

ทักษะและเจตคติเก่ียวกับการใชหลักสูตรอยางเขมขน 

6. การนำหลักสูตรไปใชควรจัดตั้งใหมีหนวยงานที่มีผูชำนาญการพิเศษเพื่อใหการสนับสนุนและ

พัฒนาครูโดยทำหนาที่ใหคำปรึกษา แนะนำการนำหลักสูตรไปใชและควรปฏิบัติงานรวมกับครูอยางใกลชิด 

7. หนวยงานและบุคลากรในฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนำหลักสูตรไปใชไมวาจะเปนสวนกลาง

หรือพ้ืนที่ตองปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ และเต็มความสามารถในสวนที่รับผิดชอบ 
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8. การนำหลักสูตรไปใชสำหรับผูที่มีบทบาทเกี่ยวของทุกฝาย ทุกหนวยงานจะตองมีการติดตาม

และประเมินผลเปนระยะ ๆ เพ่ือจะไดนำขอมูลตาง ๆ มาประเมิน วิเคราะห เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและ

การวางแนวทางในการนำหลักสูตรไปใชใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

1. ทีมระดับอำเภอ ประกอบดวยบุคลากร ดังนี้

1.1 สาธารณสุขอำเภอ หรือบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ที่รับผิดชอบการ

ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขผานกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณารภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เปนหลัก เชน ผูชวย

สาธารณสุขอำเภอ หรือนักวิชาการทั้งในและนอกกระทรวงสา ธารณสุข 

1.2 ตัวแทนจากหนวยงานระดับอำเภอที ่เปนแกนหลักและมีสวนในการขับเคลื ่อนงานของ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  

1.3 แกนนำชุมชนที่มีรายชื่อเปนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หรือผูเปน

แกนหลักในการขับเคลื่อนงานเพ่ือแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

1.4 ผูบริหารหรือตัวแทนที่สามารถขับเคลื ่อนงานเพื่อแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนของ

หนวยงานทองถิ่น เชน นายกองคการบริหารสวนตำบล นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการสุขาภิบาล เปนตน   

2. สมัครใจเขาอบรม

3. มีประสบการณการทำงานในพื้นที่อยางนอย 1 ป หากนอยกวานี้ใหพิจารณาความเหมาะสมเปนกรณีไป

4. สามารถรับผิดชอบงานไดตอเนื่องในอนาคต

5. สามารถเขารับการอบรมไดตลอดระยะเวลาการอบรม

ใครควรเปนผูเขารับการอบรม 
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บรรณานุกรมบรรณานุกรมบรรณานุกรม

                                          พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร
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ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯภาคผนวก ก คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯภาคผนวก ก คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ภาคผนวก ข เอกสาร/ส่ือประกอบการสอนหลักสูตรฯภาคผนวก ข เอกสาร/ส่ือประกอบการสอนหลักสูตรฯภาคผนวก ข เอกสาร/ส่ือประกอบการสอนหลักสูตรฯ

ภาคผนวก ค ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน (พรอมเฉลย)ภาคผนวก ค ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน (พรอมเฉลย)ภาคผนวก ค ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน (พรอมเฉลย)

ภาคผนวก ง ชองทางการเรียนรูหลักสูตรฯ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสภาคผนวก ง ชองทางการเรียนรูหลักสูตรฯ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสภาคผนวก ง ชองทางการเรียนรูหลักสูตรฯ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส   

                                                (E - LEARNING)(E - LEARNING)(E - LEARNING)

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพ้ืนท่ีเพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรระดับพื้นที่ 

เพื่อสนับสนุนกำรป้องกนัควบคุมโรคและภัยสุขภำพ  
ในกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชน 
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ภาคผนวก ข 
เอกสาร/สื่อประกอบการสอนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพ้ืนที ่

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
กรมควบคมุโรค

หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพนืที
เพอืสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน
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แนวคดิการพฒันาคณุภาพชวีติ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วตัถปุระสงค์

เมอืสนิสดุการสอน
ตามหลกัสตูรแลว้ 

ผูเ้ขา้เรยีนจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ดังนี

เพอืใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ เรอืง ความสมัพันธข์องปัจจยักําหนด
ทางสงัคมสขุภาพ และการพัฒนาคณุภาพชวีติ

เพอืใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจบทบาทการสรา้งการมสีว่นรว่มทาง
สขุภาวะในระดบัพนืที
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ความสมัพนัธข์องปจัจยักําหนดทางสงัคม สขุภาพ และการพฒันาคณุภาพชวีติ ฯ

ความสมัพนัธข์องปจัจยักําหนดทางสงัคม สขุภาพ และการพฒันาคณุภาพชวีติและ
บทบาทการสรา้งการมสีว่นรว่มทางสขุภาวะในระดบัพนืที

การสรา้งเสรมิสขุภาพ

การสาธารณสขุยคุใหม*่

*Nutbeam, D (2000) Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication
strategies into the 21 st century. Health Promotion International, 15, 259-267

*Awofeso, N. What’s New About the “New Public Health”? Am J Public Health. 2004 May:94(5):705-709.
Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448321/

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

ทมีา : รศ.นพ.อํานาจ ศรรีัตนบลัล์
รองประธานบรหิารแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสขุภาวะ

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ
www.gotoknow.org/user/amnach/posts
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

พรีะมดิผลกระทบตอ่สขุภาพ
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ปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้ออืตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค

แกไ้ขปัจจัยทางสงัคมและเศรษฐกจิทมีผีลตอ่สขุภาพ

01

02

ยทุธศาสตรก์ารแกไ้ขปัญหาทางดา้นพฤตกิรรม 
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(ปจัจยักําหนดสุขภาพดขีนึ) (สุขภาพดขีนึ)

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค

 ลดอัตราการสบูบหุรี
 ลดปรมิาณการดมืเครอืงดมืแอลกอฮอล์

 เพมิอัตราการบรโิภคผักและผลไมอ้ยา่งเพยีงพอ
 เพมิการมกีจิกรรมทางกายประจํา

 เพมิครอบครัวอบอุน่
 เพมิชมุชนและทอ้งถนิเขม้แขง็

 ลดความชกุของภาวะนําหนักเกนิและโรคอว้นในเดก็

 ลดอัตราการตายจากอบุตัเิหตทุางถนน

 ลดการตดิเชอืเอชไอวรีายใหม่

 เพมิประชาชนทมีคีวามสขุ

เป้าหมายสบิปีของ สสส. (2555 - 2564)
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มาตรการการสรา้งเสรมิสขุภาพ
และการเสรมิพลงัชมุชน

***ผลการศกึษาจากประเทศแคนาดา 
เมอื 2 ปีทผีา่นมา 

พบวา่
ผูท้อีอกกําลังกาย กนิผักผลไม ้

เลกิบหุร ีเลกิเหลา้ 
เทยีบกบัผูท้ไีมท่กุอยา่ง 
อายขุยัตา่งกนั 17.9 ปี

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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กรอบแนวคดิปัจจัยทมีผีลตอ่สขุภาพ

รศ.นพ.อํานาจ ศรรัีตนบัลล์
รองประธานบรหิารแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวัตกรรมสขุภาวะ

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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Changing the context to make individuals' default decisions healthy

เปลยีนสภาพแวดลอ้มเพอืใหค้นมพีฤตกิรรมสขุภาพโดยไมต่อ้งคดิ

1. ปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้ออืตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. New York: Penguin Books. (2009)

1. ปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้ออืตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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2. แกไ้ขปัจจัยทางสงัคมและเศรษฐกจิทมีผีลตอ่สขุภาพ

รายได้

 การศกึษา

 ความสมัพนัธท์างสงัคม

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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ทมีา : ofamblog.org

กราฟแสดงการมชีวีติโดยอายขุยัเฉลยี vs รายไดเ้ฉลยีตอ่ปีของแตล่ะประเทศ 
(Life expectancy at birth vs average annual income) รายได้

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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(The Association Between Income and Life Expectancy in the United States, 2001–2014 
Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4866586/)

กราฟแสดงรายไดก้ับความคาดหวังในชวีติประจําวันของสหรัฐอเมรกิา 
พ.ศ. 2544 - 2557รายได้

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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15th vs 20th $   14k - $     20k =    $ 6k.            M 0.7, F 0.9
90th vs 95th $ 161k- $    224k =    $ 63k.         M 0.7, F 0.9
95th vs 100th $ 224k- $ 1,950k =    $ 1,726 k M 0.7, F 0.9

Race – and Ethnicity – Adjusted Life Expectancy vs. Income in 
Dollars, 2001 - 2014

ทมีา : Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4866586/

รายได้

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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(Live expectancy in sweden 2001-1010)

การเปรยีบเทยีบการศกึษาระหวา่งเพศหญงิและเพศชาย ในปี 2000 – 2010
ในประเทศประเทศสวเีดน  จํานวน 13 ประเทศ  การศกึษา

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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(Http://www.gotoknow.org/posts/522468)

ปัจจัยททํีาให ้อายยุนื สขุภาพด ีมคีวามสขุ
1. ไมส่บูบหุร ีหรอืเลกิสบูกอ่นอาย ุ45 ปี

2. แกปั้ญหาชวีติเป็น (Mature defenses)

3. ไมม่ปัีญหาจากเครอืงดมืทมีแีอลกอฮอล์

5. ชวีติสมรสราบรนื

6. ออกกําลงักายสมําเสมอ

4. นําหนักตัวไมเ่กนิ

7. การศกึษามากกวา่ 12 ปี
 (สบูบหุรนีอ้ยกวา่ ดมืฯนอ้ยกวา่ ระวังเรอืงกนิมากกวา่)

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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“         
”

   The clearest message that we 
get from this 75-year study is 
this: Good relationships keep us 
happier and healthier.

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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Social Relationships and Mortality Risk: A Meta – analytic Review
 Julianne Holt-Lunstad,
 B. Smith,
 J. Bradley Layton

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
July 27,2010 

ทบทวนจากรายงาน 148 รายการ (ประชากรรวม 308,849 คน)

"...ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นอทิธพิลของความสมัพันธท์างสงัคม
ทมีตีอ่ความเสยีงตอ่การเสยีชวีติวา่ เทยีบเทา่กับการสบูบหุรแีละ
การดมืเครอืงดมืแอลกอฮอล ์และสงูกวา่การออกกําลังกายและ

โรคอว้น...."

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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*บทท ี3 สขุภาพและการเสรมิพลัง ใน  Laverack G. (2007) Health Promotion Practice: Building empowered communities.
( Download ฉบับแปลเป็นภาษาไทย  Http://www.gotoknow.org/posts/645843)

 ความสมัพนัธท์างสงัคม

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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Http://www.gotoknow.org/posts/652118

กรอบแนวคดิ "ชมุชนน่าอยูร่ะดบัหมูบ่า้น” ตามการประเมนิความเขม้แข็งชมุชน 9 มติ ิ

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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วนดิา วัฒนชวีโนปกรณ์ 'บา้นสําโรง' กลไกสภาผูนํ้าชมุชนสูช่มุชนเขม้แข็งและน่าอยูท่กุมติ ิสํานักสรา้งสรรคโ์อกาส
และนวัตกรรม สสส. 2561 

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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พีระมิดผลกระทบตอ่สขุภาพ (ดดัแปลงจากภาพท ี1 ในบทความ The Future of Public Health
โดย Thomas R Frieden ในวารสาร N Eng J Med 2015;373: 1748-1754 (20 ต.ค.2558)

?

“การสรา้งเสรมิสขุภาพคอืกระบวนการทชีว่ยใหป้ระชาชนเพมิความสามารถในการควบคมุสขุภาพ
และปัจจัยกําหนดสขุภาพ เพอืทําใหส้ขุภาพดขีนึ”

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1
“แนวคดิการพัฒนาคณุภาพชวีติ”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
กรมควบคมุโรค

หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพนืที
เพอืสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน

https://ddc.moph.go.th/osec/
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วตัถปุระสงค์

เมอืสนิสดุการสอน
ตามหลักสตูรแลว้

ผูเ้รยีน
จะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 

ดงันี

เพอืใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ เรอืง การกําหนดโครงสรา้งของขอ้มลู
ทจํีาเป็นตอ่การแกไ้ขปัญหาคณุภาพชวีติประชาชน ตามกรอบแนวคดิ 
Social Determinant Of Health 

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

บทเรยีนการจดัการระบบขอ้มลูทจีําเป็นตอ่การแกไ้ขปญัหา
คณุภาพชวีติประชาชน

ทมีา : นายธานี นามมว่ง 

สาธารณสขุอําเภอศรณีรงค์

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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รายการขอ้มลูมจํีานวนมาก เกดิภาระในการจดัเก็บ การรายงาน

ขอ้มลูไมต่อบสนองตอ่ผูจ้ดัเก็บ รวบรวม ไมเ่ห็นประโยชนใ์นการจดัเก็บ

ขอ้มลูทมีอียูแ่ละสามารถนํามาใชไ้ดเ้ลย สว่นใหญเ่ป็นขอ้มลูประเภทผลผลติ ไม่
สามารถนํามาประเมนิการเปลยีนแปลงในระดบัผลลพัธไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ตอ้งออกแบบเก็บขอ้มลูเพมิเตมิ เชน่ ขอ้มลูสาเหตขุองปญัหา ขอ้มลูผลกระทบ

บคุลากรมทีศันคตติดิลบกบัระบบขอ้มลู ทําใหเ้กดิความยุง่ยาก ตอ้งใชค้วามรูใ้นการ
จดัการ ขาดการมสีว่นรว่มในการกําหนดระบบขอ้มลูขา่วสาร

ไมม่รีะบบขอ้มลูขา่วสารทเีขา้ถงึงา่ย และสามารถนํามาใชเ้พอืการบรหิารจดัการ

สถานการณ์

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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 ขอ้มลูตอ้งแสดงสถานการณ์ปญัหา สาเหตแุละผลกระทบชดัเจน

 ผูร้ว่มวงในการพจิารณาขอ้มลูตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกยีวกบัประเด็นปญัหา และมสีว่น
รว่มจากภาคทีหีลากหลาย

 ตอ้งนําไปสูก่ารกําหนดเป้าหมายและการวางแผนปฏบิตังิานรว่มกนั

 ใชข้อ้มลูในการแลกเปลยีนอยา่งตอ่เนอืงเพอืตดิตามความกา้วหนา้และผลสําเร็จของงาน

 กรณีตวัอยา่ง : การขบัเคลอืน พชอ.ศรณีรงค ์และการพฒันากลไก ศปถ.อําเภอศรณีรงค ์

ประสบการณ์การจดัการขอ้มลูเพอืแกไ้ขปญัหาคณุภาพชวีติ

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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การจดัการขอมลูชุมชน

ทมีา : อาจารยไ์พฑรูย ์ ทองสม
นักวชิาการอสิระ ดา้นการพัฒนาความเขม้แข็งชมุชน

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

 ขอ้มลู (Data)

ขอ้มลูขนัตน้ 
หรอืขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) เป็นขอ้มลูทไีดจ้ากการสํารวจ ทดสอบ หรอืวัด
โดยผูว้จัิยเอง เชน่ ขอ้มลูทไีดจ้ากการรวบรวมในภาคสนามของโครงการวจัิยตา่งๆ 

ขอ้มลูขนัรอง 
หรอืขอ้มลูขนัทสีอง หรอื ขอ้มลูทตุภิมู ิ(Secondary Data) เป็นการนําขอ้มลูจากปฐมภมูิ
มาศกึษาวเิคราะห ์

 การพจิารณาจากแหลง่ทมีาของขอ้มลู 
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

 ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ

 ขอ้มลูดา้นสงิแวดลอ้ม

 ขอ้มลูดา้นสงัคม

 ขอ้มลูดา้นสขุภาพ

ขอ้มลูจําเป็นทตีอ้งมใีนการวเิคราะหชุ์มชน
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

Q : เราจะไดข้อ้มลูเหลา่นนัจากแหลง่ใด?

การรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร 
(Documentary Data) 01

 02 การรวบรวมขอ้มลูจากสนาม 
(Field Data)

วธิกีารรวบรวมขอ้มลู (Data Collection)
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การสงัเกต (Observation) การสง่แบบสอบถาม (Questionnaire)

การจดัเวทรีว่มกบัชุมชน

การสมัภาษณ์ (Interview)

ขอ้มลูจําเป็นทตีอ้งมใีนการวเิคราะหชุ์มชน

ขอ้มลูจากสนามทรีวบรวมขนึมาไดนั้น ถา้ดําเนนิอยา่งเป็นระบบทถีกูตอ้งแลว้
ถอืวา่เป็นขอ้มลูปฐมภมูทิมีคีณุคา่ตอ่การวจิัยมาก เนืองจากเป็นการรวบรวมขอ้มลู

จากตน้ตอของปัญหาทสีนใจจะศกึษา ผูว้จิัยยงัมโีอกาสไดส้มัผัสพบปะพดูจาแลกเปลยีนกบัประชากร
เป้าหมายทเีป็นผูใ้หข้อ้มลูโดยตรงอกีดว้ย การรวบรวมขอ้มลูจากสนามนยิมกนัมอียู ่3 วธิ ีคอื 

01 02

03 04

 02 การรวบรวมขอ้มลูจากสนาม 
(Field Data)
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

 จากฐานขอ้มลูของรฐั

 จากฐานขอ้มลูของชาวบา้น

 ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

                          ขอ้มลูดา้นสงัคม

 จากฐานขอ้มลูของรฐั

 จากฐานขอ้มลูของชาวบา้น
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

                          ขอ้มลูดา้นสขุภาพ

จากฐานขอ้มลูของรฐั

ฐานขอ้มลูจาก จปฐ

ฐานขอ้มลูขากแผนชุมชน

ฐานขอ้มลูจาก รพ.สต.

ฐานขอ้มลูจากทอ้งถนิ
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

บทเรยีนการจดัทาํขอ้มลูอยา่งมสีว่นรว่ม
ในระดบัจงัหวดัพทัลงุ

Admin
Typewritten text
157



หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

กระบวนการในการวเิคราะหส์ถานการณ์จงัหวดัพทัลุง
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

ปญัหาจากปากเสยีงของพนีอ้งนกัปฏบิตักิารในพนืทแีตล่ะโซน ถกูนําเสนอผา่นประเด็นรว่มหลกั 4 ประเด็น คอื ประเด็น
เศรษฐกจิ  ประเด็นสงิแวดลอ้ม  ประเด็นสงัคม  และประเด็นสขุภาพ แตล่ะโซนมปีญัหาทใีกลเ้คยีงกนัในมติเิศรษฐกจิ

สงัคม และสขุภาพ  แตใ่นมติสิงิแวดลอ้มมสีถานการณป์ญัหาทแีตกตา่งกนัตามบรบิทของพนืที

กระบวนการในการวเิคราะหส์ถานการณจ์งัหวดัพทัลงุ
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

กระบวนการในการวเิคราะหส์ถานการณ์จงัหวดัพทัลุง

จากปญัหาทหีลากหลายของพนืท ีเมอืมาเชอืมโยงกบัเครอืขา่ยทขีบัเคลอืนงานในจงัหวดัพทัลงุแลว้ พบวา่มี
ประเด็นรว่มเพอืการขบัเคลอืนอยู ่5 ประเด็นหลกั ประกอบดว้ย ประเด็นอาหารปลอดภยั    ประเด็นการจดัการ

ดนิ นํา ป่า    ประเด็นเศรษฐกจิชุมชน   ประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครวั    ประเด็นการทอ่งเทยีวชุมชน 
 เมอืนํา 5 ประเด็นขา้งตน้มาเชอืมโยงกบัพนืทปีฏบิตักิารจะไดเ้ป็นโซนพนืท ี4 โซน คอื

โซนเขา  โซนนา  โซนเล  และโซนเมอืง
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

กระบวนการในการวเิคราะหส์ถานการณ์จงัหวดัพทัลุง
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2
“ระบบขอ้มลูเพอืการวางแผน”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
กรมควบคมุโรค

หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพนืที
เพอืสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
การวเิคราะหห์าสาเหตปุญัหาและการจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา 

(Root cause analysis & Priority setting)

https://ddc.moph.go.th/osec/
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วตัถปุระสงค์

เมอืสนิสดุการสอน
ตามหลกัสตูรแลว้ 

ผูเ้รยีนจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ดังนี

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เรอืง การวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหา
โดยใชแ้ผนภมูติน้ไมปั้ญหา (Problem tree diagram)

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เรอืง การกําหนดประเด็นปัญหา 
(Problem identification) และการจัดลําดับความสําคญัของปัญหา 
(Priority Setting)

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

Admin
Typewritten text
164



หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

การวเิคราะหป์ญัหาสขุภาพ
ดว้ยแผนผงัตน้ไมป้ญัหา

ทมีา : อาจารยพ์รีวัศ คดิกลา้
นักวชิาการอสิระและผูใ้หญบ่า้น

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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การวเิคราะหปั์ญหาสขุภาพ
ดว้ยตน้ไมปั้ญหา

การวเิคราะหปั์ญหาสขุภาพดว้ยตน้ไมปั้ญหา เป็นเครอืงมอื
ช่วยในการสรา้งความเชอืมโยงปัญหาสุขภาพ สาเหตุของปัญหา 
และผลกระทบ ของปัญหาทเีกดิขนึในแต่ละระดับอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลในรปูของตน้ไมปั้ญหาหรอืแผนผังตน้ไมปั้ญหา

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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สว่นท ี1 
 รากแกว้ = สาเหตหุลักของปัญหา
(แทนสาเหตดุา้นพฤตกิรรม สภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคม+กายภาพ และกลไก/ระบบที
เกยีวขอ้ง) 

 รากแขนง/รากฝอย = สาเหตรุอง
ทเีกยีวขอ้งกบัสาเหตหุลกั

สว่นประกอบของตน้ไมป้ญัหา

Impact

Issue

Causes

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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สว่นท ี2 ลําตน้ = ปญัหาหลกั 
(แทนปญัหาทเีกดิขนึ)

Impact

Issue

Causes

สว่นประกอบของตน้ไมป้ญัหา

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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Impact

Issue

Causes

สว่นประกอบของตน้ไมป้ญัหา

สว่นท ี3 
กงิ/กา้น/ใบ = ผลกระทบตา่งๆ 
(แทนผลกระทบทางสขุภาพ 
สงัคม เศรษฐกจิและสงิแวดลอ้ม)

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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51

ปัญหาหลกั

พฤติกรรม สภาพแวดล้อมทางสงัคม
สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ
กลไก/ระบบทีเกียวข้อง

ผลกระทบทางสขุภาพ ผลกระทบทางสงัคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิงแวดล้อม

แผนผงัตน้ไมป้ญัหา

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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 เทคนคิในการวเิคราะหแ์ผนผงัตน้ไมป้ญัหา

• ขนัท ี1 กําหนดปัญหาสําคัญภายในกรอบสถานการณ์นันๆ รวมกนั

• ขนัท ี2 เขยีนปญัหาหลกัในรปูประโยคสนัๆ วางไวท้กีลางลําตน้

• ขนัท ี3 หาสาเหตทุทํีาใหเ้กดิปัญหาหลกั ระบไุวใ้นตําแหน่งรากของตน้ไม ้โดยดจูากขอ้มลูทไีดทํ้าการวเิคราะห์
สถานการณ์ และจัดหมวดหมูข่องสาเหตดุา้นพฤตกิรรม สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและกายภาพ และกลไก/ระบบ

• ทเีกยีวขอ้ง

• ขนัท ี4 หาผลกระทบตา่งๆ ทเีกดิขนึจากปัญหาหลกั ระบไุวใ้นตําแหน่งกงิ/กา้น/ใบ จัดหมวดหมูใ่นกลุม่
ผลกระทบทางสขุภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และสงิแวดลอ้ม

• ขนัท ี5 เขยีนแผนผังแสดงความสมัพันธเ์ชงิเหตแุละผลในรปูของตน้ไมปั้ญหา (Problem Tree)

• ขนัท ี6 พจิารณาทบทวนแผนผังโดยรวม โดยพจิารณาวา่ “สมเหตสุมผล และครบถว้นหรอืไม”่

52

ควรนําขอ้มลูจากการวเิคราะหส์ถานการณ์สขุภาพของประเด็นปญัหานนัๆ 
มาใชใ้นการอธบิายประกอบในตน้ไมป้ญัหาดว้ย

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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พฤตกิรรมสว่นบคุคล สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ

สภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคม

กลไก/ระบบ
ทเีกยีวขอ้ง

ปญัหาการดมืสรุาในชุมชน

ผลกระทบทางสขุภาพ ผลกระทบทางสงัคม ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

ผลกระทบทางสงิแวดลอ้ม

-จาํนวนครวัเรอืน  121 ครวัเรอืน
- ประชากร 335 คน
- ดมื Alc.  132 คน (ช = 116 / 
ญ = 16) ดมืเป็นประจาํทกุวนั 20 
คน ดมืบางครงั 112 คน
- มรีา้นจาํหนา่ย Alc. 3 รา้น

-ประชาชนขาดความรูแ้ละไม่
ตระหนกั เชน่ ผลเสยีผลกระทบตอ่
สขุภาพในระยะยาว
-ดมืตามเพอืน 20 คน
-ดมืเวลาเขา้สงัคม 35 คน
-ดมืตามบญุประเพณีในชมุชน

-มรีา้นคา้ในชมุชน 3 รา้น 
ซงึขายตลอดเวลาทมีลีกูคา้ 
และสามารถตดิคา้งเงนิได้
-มทีนีงักนิ Alc. หนา้รา้น
-มแีหลง่มวัสุม่จบักลุม่ 2 แหง่

-งานศพ /งานบวช  งานบญุและงานประเพณี
ทกุงาน ยงัเป็นงานทมีเีครอืงดมื Alc.
-พอ่แมย่งัดมื Alc. ในครอบครวัทมีเีด็ก  50 
ครวัเรอืน
-ผูนํ้ายงัไมใ่หค้วามสําคญั  
-ขาดขอ้ปฏบิตัริาวมกนัในชมุชน

-เจา้พนกังานทเีกยีวขอ้ง ยงัมกีารบงัคบัใช้
กฎหมายการจาํหนา่ยสรุายงัไมเ่ขม้งวด
-หนว่ยงานในพนืทยีงัไมใ่หค้วามสาํคญัและ
สง่เสรมิจรงิจงั

-มผีูเ้สยีชวีติจากการดมืเหลา้ในปี 
2559-61 จาํนวน 3 ราย
-รา่ยกายเสอืมโทรม ผอม 15 ราย
-มคีนตดิเหลา้ 20 คน
-อบุตัเิหตเุมาแลว้ขบั MC. 5ครงั
บาดเจ็บ 11 ราย
-บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท 16 
ราย เสยีชวีติ  2 ราย

-มเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร
หลงัจากตงัวงดมืเหลา้ 3 ราย
-เกดิการลกัเล็กขโมยนอ้ย 1 ราย
-มกีารทะเลาะววิาทในครวัเรอืน 
40 คร. มกีารหยา่รา่ง 2 คร.
-มคีวามรนุแรงในครวัเรอืน 2 ราย
-ทะเลาะววิาทในงานบญุประเพณี 
6 ครงั 
-เรอืงรอ้งเรยีน ไกลเ่กลยีเดอืนละ 
1-2ครงั

-คา่ใชจ้า่ยคา่เหลา้ทงัชมุชน 
436,800 บาท/ปี
-เกดิคา่ใชจ้า่ยคา่เหลา้ในงาน
บญุประเพณี และงานศพ 5 
งาน งานละ 22,000 บาท
-งานบวช 2 งาน คา่ใชจ้า่ยคา่
เหลา้งานละ 30,000 บาท
-คา่ใชจ้า่ยรกัษาพยาบาล 
และชดใชส้นิไหม

-วงดมื Alc. มเีสยีงเอะอะโววายสง่เสยีงดงั
รบกวนบา้นรอบขา้ง
-ทะเลาะววิาทในครวัเรอืน สง่เสยีงดงั
รบกวนบา้น

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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Impact

Issue

Causes

ควรระบผุลกระทบทมีคีวามสมัพันธก์บัสาเหตขุองปัญหาในพนืที
จรงิๆ และผลกระทบอาจเกดิครบทกุดา้น พยายามหลกีเลยีงการ
ใชค้วามรูส้กึ/ประสบการณ์เดมิ เพราะจะทําใหข้อ้มลูผลกระทบไม่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของพนืที

ควรนําขอ้มลูจากการวเิคราะหส์ถานการณ์สขุภาพของประเด็น
ปัญหานันๆ มาใชใ้นการอธบิายประกอบในตน้ไมปั้ญหาดว้ย

ควรระบสุาเหตขุองปัญหาทมีาจากขอ้มลูสถานการณจ์รงิในพนืท ี
ใหค้รอบคลมุปัจจัยกําหนดสขุภาพ จะทําใหก้ารวางเป้าหมายและ
ออกแบบวธิกีารแกไ้ขปัญหาสอดคลอ้งกบัปัญหาของพนืที

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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• แตล่ะทมีทบทวนสถานการณ์ปัญหาของประเด็นทจีะนํามาพัฒนาขอ้เสนอโครงการ

• และนํามาเขยีนแผนผังแสดงความสัมพันธเ์ชงิเหตแุละผลในรปูของตน้ไมปั้ญหา

• (Problem Tree Analysis)

• นําเสนอแผนผังตน้ไมปั้ญหา (Problem Tree Analysis) เพอืแลกเปลยีนเรยีนรูร้ะหวา่งกลุ่ม

โจทยสํ์าหรับฝึกปฏบิัติ 1

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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การจดัลาํดบัความสําคญัของปญัหา
(Priority Setting)

ทมีา :  อาจารยเ์ทวธดิา ขันคามโภชก์
นักวชิาการอสิระ

อาจารยอ์วยพร พศิเพ็ง
นักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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การจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา 
(Priority Setting)

ปัญหาดา้นสขุภาพชมุชนมกัมหีลายปัญหา ซงึชมุชนไมส่ามารถแกไ้ขทกุปัญหา
ไปพรอ้มกนัได ้เนอืงจากแตล่ะปัญหามสีาเหตแุละความสลับซบัซอ้นแตกตา่งกนั รวมทังชมุชน

ยังมขีอ้จํากดัของทรัพยากรตา่งๆ เชน่ เวลา งบประมาณ กําลังคน ฯลฯ
จงึมคีวามจําเป็นทจีะตอ้งจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามความจําเป็นกอ่นหลังวา่ปัญหาใด

เป็นปัญหาเร่งดว่นทตีอ้งเร่งแกไ้ขทันท ีปัญหาใดทสีามารถชะลอ ไวแ้กไ้ขทหีลังได ้

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”
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● ปรับปรงุจากของมหาวทิยาลัยมหดิล รว่มกับวธิกีระบวนการกลุม่ (Nominal group process)
● ใชห้ลกัการมสีว่นร่วมของคนในชมุชน
● ใชใ้นเวทปีระชาคม หรอืกระบวนการ A-I-C (Appreciation-Influence-Control)
● ประชาชนทรีว่มกระบวนการตอ้งเป็น ตัวแทนในทกุกลุม่ของชมุชน
● มตีวัแทนผูนํ้าองคก์ร ตัวแทน องคก์าร ปกครองสว่นทอ้งถนิ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชมุชน
● ไมปิ่ดกนัการนําเสนอปัญหา

วธิกีารจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา

วธิขีองสรรพสทิธปิระสงค ์(SPS Model) มหีลกั การดงัน ี

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนวธิขีองสรรพสทิธปิระสงค ์(SPS Model)

1 ขนาดของปญัหา (Size of problem) 

2

3

4

ความรนุแรงปญัหา (Severity of problem) 

ความงา่ยในการแกป้ญัหา (Ease of management) 

ความสนใจหรอืความรว่มมอื (Community concern)

ดดัแปลงจากวธิขีอง ภาควชิาบรหิารสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล โดยใหถ้อืวา่ผูเ้ขา้รว่มประชาคมเป็น
ตวัแทนของประชาชนทงัหมดในชมุชนคดิเป็น 100% และแบง่

องคป์ระกอบของการพจิารณาเป็น 4 ดา้น 

วธิกีารจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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1. ขนาดของปญัหา (Size of problem)
หมายถงึ ปัญหานันเกดิขนึแลว้มผีลกระทบตอ่คนในชมุชนเป็นจํานวนมากนอ้ย

เพยีงใดและพจิารณาจากจํานวนคนทยีกมอืสนับสนุนวา่ปัญหานันมกีระทบ ตอ่ตวัเองหรอื
กระทบตอ่คนในชมุชนจํานวนมาก โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี

วธิกีารจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา

วธิคีดิคะแนนของสรรพสทิธปิระสงค ์(SPS Model)

ไมม่เีลย = 0 คะแนน 

มากกวา่ 0-25% = 1 คะแนน 

26-50% = 2 คะแนน 

51-75% = 3 คะแนน 

76-100% = 4 คะแนน 

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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2. ความรนุแรงปญัหา (Severity of problem)
      หมายถงึปัญหานันมคีวามรนุแรงอาจทําใหค้นในชมุชนเกดิการตาย พกิาร 
มผีลกระทบรนุแรงตอ่คนในชมุชน และพจิารณาจากจํานวนคนทยีกมอืสนับสนุน
วา่ปัญหานันมคีวาม รนุแรงและตอ้งการแกไ้ข เกณฑก์ารใหค้ะแนนดังนี 

วธิกีารจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา

วธิคีดิคะแนนของสรรพสทิธปิระสงค ์(SPS Model)

ไมม่เีลย = 0 คะแนน 

มากกวา่ 0-25% = 1 คะแนน 

26-50% = 2 คะแนน 

51-75% = 3 คะแนน 

76-100% = 4 คะแนน 

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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3. ความงา่ยในการแกป้ญัหา (Ease of management)
      หมายถงึการดําเนนิงานแกปั้ญหา กระทําไดโ้ดยงา่ย ปัญหานันแกไ้ดเ้อง

โดยไมต่อ้งอาศยัหน่วยงานอนื และตอ้งพจิารณาปัจจัยสนับสนุนไดแ้กร่ะยะเวลา 
งบประมาณ และพจิารณาจากจํานวนคนทยีกมอืสนับสนุนวา่ปัญหานันงา่ยตอ่การ
แกไ้ข เกณฑก์ารใหค้ะแนนดังนี 

วธิกีารจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา

วธิคีดิคะแนนของสรรพสทิธปิระสงค ์(SPS Model)

ไมม่เีลย = 0 คะแนน 

มากกวา่ 0-25% = 1 คะแนน 

26-50% = 2 คะแนน 

51-75% = 3 คะแนน 

76-100% = 4 คะแนน 

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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4. ความสนใจหรอืความรว่มมอื (Community concern)
      หมายถงึจํานวนประชาชนทวีติกกังวลและตอ้งการใหช้ว่ยแกไ้ข ประชาชน
ทจีะใหค้วามรว่มมอืในการแกไ้ข โดยพจิารณาจากจํานวนคนทยีกมอืสนับสนุน
วา่จะรว่มมอืแกไ้ข ปัญหานัน เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

วธิกีารจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา

วธิคีดิคะแนนของสรรพสทิธปิระสงค ์(SPS Model)

ไมม่เีลย = 0 คะแนน 

มากกวา่ 0-25% = 1 คะแนน 

26-50% = 2 คะแนน 

51-75% = 3 คะแนน 

76-100% = 4 คะแนน 

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

Admin
Typewritten text
182



การรวมคะแนนตามวธิสีรรพสทิธปิระสงค ์(SPS Model)

 คดิเทยีบบัญญัตไิตรยางศ ์โดยถอืวา่ ประชาชนทรีว่มในการจัดลําดับเป็นตัวแทนของคน ทงัชมุชน

 สตูร คะแนน % = (จาํนวนคนโหวต x 100)/N 

■ N = จํานวนผูท้โีหวตทงัหมดในแตล่ะองคป์ระกอบ
■ นําคะแนน % ทไีดไ้ปเทยีบเกณฑค์ะแนน 0 - 4 แลว้รวมเป็น
o คะแนนรวมบวก
o คะแนนรวมจํานวนคน (Vote)

■ จํานวน N ในแตล่ะองคป์ระกอบอาจไมเ่ทา่กันไดจ้ากขอ้จํากดัของการโหวต
■ หากปัญหาใดมคีะแนนรวมบวกเทา่กนัใหต้ดัสนิทคีะแนนรวมจํานวนคนทโีหวตใหปั้ญหานันๆ

วธิกีารจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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ตวัอยา่ง  ตารางการจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา

 โดยวธิขีองสรรพสทิธปิระสงค ์(SPS Model)

ประเด็นปญัหา

คะแนนขององคป์ระกอบ 4 ดา้น

คะแนนรวมขนาดของ
ปญัหา

ความรนุแรงของ
ปญัหา

ความงา่ย
ในการแกไ้ขปญัหา

ความรว่มมอื

คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คะแนน %

เด็กขาด
สารอาหาร

12 17%=1 2 2%=1 25 26%=2 31 19%=1 5 20%

ขยะ 25 36%=2 60 50%=2 60 63%=3 65 39%=2 9* 36%*

วัยรุน่สบูบหุรี 24 34%=2 50 42%=2 3 3%=1 20 3%=1 6 24%

อบุัตเิหตทุางถนน 9 13%=1 7 6%=1 20 21%=1 50 30%=2 5 20%

รวม (N) 70 100% 119 100% 95 100% 166 100% 25 100%

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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ใบงานท ี3 (W3) การจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา

คําชแีจง  1) ใหแ้ตล่ะกลุม่ฝึกนําประเด็นปัญหามาจัดลําดบัความสําคัญของปัญหาจากขอ้มลูทมีอียูจ่รงิในพนืที
2) เตรยีมการนําเสนอ กลุม่ละ 10 นาที

ประเด็น
ปญัหา

คะแนนขององคป์ระกอบ 4 ดา้น

คะแนนรวม
ขนาดของปญัหา

ความรนุแรงของ
ปญัหา

ความงา่ย
ในการแกไ้ขปญัหา

ความรว่มมอื

คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คะแนน %

ปัญหา 1

ปัญหา 2

ปัญหา 3

ปัญหา...

รวม (N)

หมายเหต:ุ สตูร คะแนน (%) = (จํานวนคนโหวต x 100)/N

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี3
“การวเิคราะหห์าสาเหตปัุญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

(Root cause analysis & Priority setting)”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
กรมควบคมุโรค

หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพนืที
เพอืสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4
 การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)

https://ddc.moph.go.th/osec/
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วตัถปุระสงค์

เมอืสนิสดุการสอน
ตามหลกัสตูรแลว้ 

ผูเ้รยีนจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ดังนี

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ  เรอืง การกําหนดผลลพัธก์ารดําเนนิงาน
ทงัระยะสนั ระยะกลาง และระยะยาว

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4
“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

หลักการการจัดการเชงิผลลัพธแ์ละ
การกําหนดระดับผลลพัธ์

ทมีา : อาจารยส์รุพล   เหลยีมสงูเนนิ
นักวชิาการอสิระ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4
“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

หลักการการจัดการผลลัพธ ์
ความซบัซอ้นและความเสยีง

Admin
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การออกแบบกจิกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบั

เป้าหมาย/ผลลพัธ์

การดําเนนิ
กจิกรรมและการ
บรหิารความเสยีง

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ไมเ่ป็นไปตามคาด

เป็นไปตามคาด

Don’t

Do

เพอืใชใ้นการบรหิาร
แผนงาน/โครงงาน

การวางแผน

การวเิคราะห์
สถานการณ์และปัญหา

การกําหนด
เป้าหมายผลลพัธ์

เพอืการ
เปลยีนแปลง

M & E 
เพอืการพัฒนา

วงจรการจัดการเชงิผลลัพธ์
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

4. ความซบัซอ้นจากความไมแ่น่นอน และสถานการณ์ภายนอก

สภาวะความซบัซอ้นของการทาํงานแบบเครอืขา่ย
ทสีง่ผลตอ่ความไมสํ่าเร็จในการดําเนนิงาน

1. ความซบัซอ้นตอ่เป้าหมายรว่มของผูเ้กยีวขอ้งในการดําเนนิงาน

2. ความซบัซอ้รนของความรูแ้ละเทคนคิสําคญัของการดําเนนิงาน

3. ความซบัซอ้นดา้นโครงสรา้งและวธิกีารดําเนนิงาน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ความซบัซอ้นของปัจจัยทสีง่ผลตอ่ความสําเร็จ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ความซบัซอ้นของปัจจัยทสีง่ผลตอ่ความสําเร็จ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ความเขา้ใจเรอืงผลลัพธ ์และการกําหนดระดบัผลลพัธ์

ทาํไมตอ้งเขา้ใจเรอืงผลลพัธ ์(การเปลยีนแปลง) ?
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ผลลพัธ ์คอื ?
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ผลลพัธ ์(Outcomes) คอือะไร
ตา่งจากผลผลติ (Outputs) อยา่งไร

ผลของการดําเนนิงานทเีกดิขนึ
ทนัท ีเชน่ เกดิเป็นผลติภณัฑ ์

บรกิารหรอืเกดิการจัดกจิกรรมนันๆ 
ขนึมา โดยสว่นใหญผ่ลผลตินยิม
วัดคา่เป็นเชงิปรมิาณ เชน่ เป็น

จํานวนนับหรอืเปอรเ์ซน็ต์

เป็นการเปลยีนแปลง (Changes) 
ทแีสดงการขบัเคลอืนไปเป้าหมาย
ทตีงัไว ้ เชน่ การเปลยีนพฤตกิรรม 

เปลยีนสงิแวดลอ้มทางสงัคม/กายภาพ 
เปลยีนปัญหาใหล้ดลง เป็นตน้

Outputs Outcomes
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ผลลพัธเ์กยีวกบั SDH อยา่งไร ? 

ทมีา : ปรับปรงุจาก รศ.นพ. อํานาจ ศรรัีตนบลัล์
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ความคาดหวงัทจีะเปลยีน
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Typewritten text
199



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ผลการะทบสงิแวดลอ้ม ผลการะทบทางสงัคม

ผลการะทบทางสขุภาพ ผลการะทบทางเศรษฐกจิ

พฤตกิรรม

สภาพแวดลอ้มสงัคม สภาพแวดลอ้มกายภาพ

อนืๆ 

ผลลพัธ ์(Outcomes) คอือะไร
ตา่งจากผลผลติ (Outputs) อยา่งไรจากการวเิคราะห ์Problem Tree สูก่ารกําหนดผลลพัธ์
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4
“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

การเชอืมโยงผลการวเิคราะหต์น้ไมป้ญัหาสูก่าร
จดัทําระดบัผลลพัธ์

C1

C2

C3

C4

B1 พฤตกิรรม

B2 
สภาพแวดลอ้ม

สงัคม

B3 
สภาพแวดลอ้ม

กายภาพ

อนืๆ

ผลกระทบทางสขุภาพ A1

ผลกระทบทางสงัคม A2

ผลกระทบทางสงิแวดลอ้ม A3

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ A4

ระยะสนั
(เกดิการเรยีนรู)้

-เกดิการเปลยีนแปลงการเรยีนรู ้
-เกดิการรวมกลุม่เพอืการเรยีนรู ้

ระยะกลาง
(เกดิการปฏบัิต)ิ

-เกดิกลไก
-เกดิระบบ
-เกดิการเปลยีนแปลงพฤตกิรรม

C B A
ระยะยาว

(เกดิผลกระทบ)
-ความเขม้แข็งของชมุชน/องคก์ร
-การเปลยีนแปลงทางสงัคม/เศรษฐกจิ/สขุภาพ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

ตวัอยา่ง การจัดทําแผนผังตน้ไมปั้ญหา กรณีปัญหาการดมืสรุาของคนในชมุชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

การเชอืมโยงผลการวเิคราะหต์น้ไมป้ญัหา
มาสูก่ารจดัทําระดบัผลลพัธ์
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี4

“การกําหนดระดบัผลลพัธ ์(Outcome setting)”

การเชอืมโยง
ผลการวเิคราะหต์น้ไมป้ญัหา
มาสูก่ารจดัทําระดบัผลลพัธ์
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
กรมควบคมุโรค

หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพนืที
เพอืสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5
การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 

(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)

https://ddc.moph.go.th/osec/
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วตัถปุระสงค์

เมอืสนิสดุการสอน
ตามหลกัสตูรแลว้ 

ผูเ้รยีนจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ดังนี

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เรอืง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ – แรงตา้น 
และการคดิกจิกรรมเพอืเพมิแรงเสรมิและลดแรงตา้น

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เรอืง การวเิคราะหภ์าคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5
“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 

(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้น
(Force Field Analysis)

ทมีา : อาจารยเ์ทวธดิา ขนัคามโภชก์
นักวชิาการอสิระ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

จะออกแบบกจิกรรมอยา่งไร
ทจีะนําไปสูผ่ลลัพธ์ ?

?

?
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

ชว่ยใหส้ามารถกําหนดกจิกรรมทจีะตอ้งดําเนนิการไปสูผ่ลลพัธไ์ดร้อบคอบ

การวเิคราะหแ์รงเสรมิ –แรงตา้น
(Force Field Analysis)

คําถามสําคญัของแรงเสรมิ – แรงเสรมิ คอื ถา้ตอ้งการใหบ้รรลผุลลพัธท์วีางไว ้พนืททีี
ดําเนนิการมอีะไรเป็นแรงเสรมิทจีะทําใหส้ามารถบรรลผุลลัพธไ์ดอ้ยา่งด ีและมอีะไรเป็นแรงตา้น
ทสีําคญัทจีะทําใหไ้มเ่กดิผลลพัธต์ามทคีาดหวัง

กจิกรรมทจีะดําเนนิการตอ้งสามารถลดอปุสรรคทขีวางทางการนําไปสูผ่ลลพัธท์ตีงัเป้าไว ้
และควรเป็นกจิกรรมหีนุนเสรมิปัจจัยทเีป็นแรงผลกัดนัของการนําไปสูผ่ลลพัธเ์ชน่เดยีวกนั
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

คําถาม : 
อะไรคอืแรงเสรมิ/สงิสนับสนุนในการดําเนนิงาน

คําถาม : 
อะไรคอืแรงตา้น/อปุสรรคในการดําเนนิงาน

• นโยบายทมีอียูแ่ลว้
• มกีารแปลงนโยบายไปเป็นแนวปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม
• กฎหมายทมีอียูแ่ลว้
• มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจัง
• ทนุทางสงัคมทมีอียู ่เชน่ ผูนํ้า ปราชญ ์ชาวบา้น กลุม่องคก์รทงั

ทเีป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ (คนด ีคนเกง่ คนเสยีสละ
ฯลฯ)

• ความเชอืทเีป็นประโยชน์
• เทคโนโลย ีเชน่ เว็บไซต ์แอพพลเิคชนั
• กระแส สอืตา่งๆ ทมีอียู่
• มตีวัอยา่ง/ตน้แบบ
ฯลฯ

• ไมม่นีโยบาย
• ไมม่กีารแปลงนโยบายไปเป็นแนวการปฏบิัตอิยา่ง

เป็นรปูธรรม
• ไมม่กีฎหมาย
• ไมม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจัง
• ผูบ้รหิารในพนืทไีมเ่ห็นความสําคัญ
• วัฒนธรรมความเชอืของคนในพนืททีเีป็นอปุสรรค

ตอ่การทํางาน
• สภาพแวดลอ้ม
• เทคโนโลยี
• กระแส สอืตา่งๆ ทมีอียู่
• ชาวบา้นตอ่ตา้น ความแตกแยก
ฯลฯ

การวเิคราะหแ์รงเสรมิ –แรงตา้น
(Force Field Analysis)

กรอบการวเิคราะหแ์รงเสรมิ – แรงตา้นของผลลพัธห์รอืเป้าหมายทคีาดหวัง
ผลลัพธห์รอืเป้าหมายทคีาดหวังในระยะสนัถงึระยะกลาง คอื 
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

คําถาม : อะไรคอืแรงเสรมิ/สงิสนับสนุนในการดําเนนิงาน คําถาม : งานอะไรทตีอ้งทํา (Action List) 
เพอืเพมิแรงเสรมิ

• นโยบายทมีอียูแ่ลว้
• มกีารแปลงนโยบายไปเป็นแนวปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม
• กฎหมายทมีอียูแ่ลว้
• มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจัง
• ทนุทางสงัคมทมีอียู ่เชน่ ผูนํ้า ปราชญ ์ชาวบา้น กลุม่องคก์รทงัที

เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ (คนด ีคนเกง่ คนเสยีสละ ฯลฯ)
• ความเชอืทเีป็นประโยชน์
• เทคโนโลย ีเชน่ เว็บไซต ์แอพพลเิคชนั
• กระแส สอืตา่งๆ ทมีอียู่
• มตีวัอยา่ง/ตน้แบบ
ฯลฯ

• ดําเนนิการเพอืตอ่ยอดนโยบาย/กฎหมาย
• นําแนวปฏบิัตนิโยบายมาดําเนนิการขยายผลในวง

กวา้งมากขนึ
• สง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจังและ

ตอ่เนือง
• คน้หาและใชท้นุของสงัคมทมีอียูใ่หเ้ป็นประโยชน์

มากทสีดุ
• สอดแทรกแนวคดิการทํางานโดยเกาะกระแสความ

เชอืทเีป็นประโยชน์
• ใชเ้ทคโนโลยทีมีอียูช่ว่ยสง่สารไปยังกลุม่เป้าหมาย
• ดําเนนิการเพอืกระพอืกระแสใหแ้รงขนึ
• ใชต้น้แบบเป็นแหลง่เรยีนรู ้เพอืนํามาปรับใชห้รอืตอ่

ยอดการทํางาน
ฯลฯ

การวเิคราะหแ์รงเสรมิ –แรงตา้น
(Force Field Analysis)
กรอบแนวทางการระบสุงิทตีอ้งทําเพอืเพมิแรงเสรมิ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

แรงตา้น/อปุสรรคในการดําเนนิงาน คําถาม : งานอะไรทตีอ้งทํา (Action List) 
เพอืลดแรงตา้น

• ไมม่นีโยบาย
• ไมม่กีารแปลงนโยบายไปเป็นแนวการปฏบิัตอิยา่งเป็นรปูธรรม
• ไมม่กีฎหมาย
• ไมม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจัง
• ผูบ้รหิารในพนืทไีมเ่ห็นความสําคัญ
• วัฒนธรรมความเชอืของคนในพนืททีเีป็นอปุสรรคตอ่การทํางาน
• สภาพแวดลอ้ม
• เทคโนโลยี
• กระแส สอืตา่งๆ ทมีอียู่
• ชาวบา้นตอ่ตา้น ความแตกแยก
ฯลฯ

• ผลกัดนัใหม้นีโยบาย/กฎหมายทเีกยีวขอ้ง
• รว่มกนัจัดทําแนวปฏบิตัอิยา่งเป็นนามธรรม
• ผูเ้กยีวขอ้งวางแผนการบังคบัใชก้ฎหมายอยา่งถกู

วธิี
• นําเสนอขอ้มลูใหผู้บ้รหิารในพนืทรีะดบัตา่งๆ เห็น

ความสําคัญหรอืเห็นวา่เป็นเรอืงเรง่ดว่นทตีอ้ง
ดําเนนิการ

• ชแีจงทําความเขา้ใจเพอืลดความเชอืผดิๆ ทเีป็น
อปุสรรคตอ่การทํางาน

• คนืขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทเีป็นอปุสรรค
• ใชเ้ทคโนโลยใีหค้วามรูท้ถีกูตอ้ง คนืขอ้มลู

แลกเปลยีนเรยีนรู ้เพอืเปลยีนกระแสทเีป็นอปุสรรค
• นําชาวบา้นหรอืเยาวชนเขา้มารว่มคดิรว่มทํางาน
ฯลฯ

การวเิคราะหแ์รงเสรมิ –แรงตา้น
(Force Field Analysis)กรอบแนวทางการระบสุงิทตีอ้งทําเพอืลดแรงตา้น
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

การวเิคราะหแ์รงเสรมิ –แรงตา้น
(Force Field Analysis)
ขนัตอนการวเิคราะหแ์รงเสรมิ-แรงตา้น
(Force Field Analysis)

01

ขนัตอน

เลอืกเป้าหมายหรอืผลลพัธร์ะยะสนัถงึระยะกลางทเีป็นประเด็นเกยีวเนอืงกนัมาวเิคราะหท์ลีะกลุม่

02 ชว่ยกนัคดิวา่ “อะไรบา้งคอืแรงเสรมิ/สงิสนับสนุนในการดําเนนิงานทจีะชว่ยใหบ้รรลผุลสมัฤทธ ิ
และอะไรทเีป็นแรงตา้นหรอือปุสรรคในการดําเนนิงาน”

03 ชว่ยกนัคดิวา่ “เราตอ้งทําอะไรบา้งเพอืเพมิแรงเสรมิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึและลดแรงตา้นให ้
เหลอืนอ้ยทสีดุ” …Action List

04 กลบัไปขนัตอนท ี1 เลอืกผลลพัธร์ะยะสนัถงึระยะกลางกลุม่ทเีหลอืทลีะกลุม่มาวเิคราะหใ์นขนัท ี
2 – 4 ตอ่จนครบกลุม่ผลลพัธท์ุกกลุม่

05 กําหนดกลุม่กจิกรรม (Activities) จาก Action List เพอืเพมิแรงเสรมิและลดแรงตา้นและกําหนด
ผูเ้กยีวขอ้งกบักจิกรรมนันๆ (Participants)
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นโครงการชมุชนน่าอยูบ่า้นสําโรง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นโครงการชมุชนน่าอยูบ่า้นสําโรง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นโครงการชมุชนน่าอยูบ่า้นสําโรง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นโครงการชมุชนน่าอยูบ่า้นสําโรง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นโครงการชมุชนน่าอยูบ่า้นสําโรง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นโครงการชมุชนน่าอยูบ่า้นสําโรง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นโครงการชมุชนน่าอยูบ่า้นสําโรง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นกรณีการแกปั้ญหาการดมืสรุาของคนในชมุชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นกรณีการแกปั้ญหาการดมืสรุาของคนในชมุชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นกรณีการแกปั้ญหาการดมืสรุาของคนในชมุชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นกรณีการแกปั้ญหาการดมืสรุาของคนในชมุชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นกรณีการแกปั้ญหาการดมืสรุาของคนในชมุชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นกรณีการแกปั้ญหาการดมืสรุาของคนในชมุชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

งตา้น

(Force Field Analysis)ตวัอยา่ง การวเิคราะหแ์รงเสรมิ -แรงตา้นกรณีการแกปั้ญหาการดมืสรุาของคนในชมุชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

การฝึกปฏบิตัวิเิคราะหแ์รงเสรมิ แรงตา้น 
(Force Field Analysis)

      กจิกรรมการวเิคราะหแ์รงเสรมิ แรงตา้นและการกําหนดกจิกรรมเพอืเพมิแรงเสรมิ และ ลดแรงตา้น
และนําเสนอผลการวเิคราะหแ์รงเสรมิ แรงตา้น

1. เลอืก “กลุม่ของผลลพัธร์ะยะสนัถงึระยะกลาง” (Outcomes) ทคีาดหวังตามทวีเิคราะหผ์ลลพัธแ์ลว้ในแบบจําลอง
แผนงาน/โครงการเชงิตรรกะ (Logic Model) นํามาวเิคราะหแ์รงเสรมิ แรงตา้นพรอ้มทงัคน้หาสงิทตีอ้งทํา (Action List) 
เพอืเพมิแรงเสรมิและลดแรงตา้น ตามตาราง
ผลลพัธห์รอืเป้าหมายทคีาดหวังไวใ้นระยะสนัถงึระยะกลางคอื..............................................................

 ตารางท ี1 สงิทตีอ้งทําเพอืเพมิแรงเสรมิและลดแรงตา้นของผลลพัธห์รอืเป้าหมายทคีาดหวัง

แรงเสรมิ/สงิสนบัสนนุในการดาํเนนิงาน สงิทตีอ้งทาํ (Action List) เพอืเพมิแรงเสรมิ

1.................................................................
2.................................................................
3.................................................................

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

แรงตา้น/อปุสรรคในการดาํเนนิงานในการดาํเนนิงาน สงิทตีอ้งทาํ (Action List) เพอืลดแรงตา้น

1.................................................................
2.................................................................
3.................................................................

 ...........................................................
 ...........................................................
 ...........................................................
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

การฝึกปฏบิตัวิเิคราะหแ์รงเสรมิ แรงตา้น 
(Force Field Analysis)

2. เลอืก “กลุม่ของผลลพัธร์ะยะสนัถงึระยะกลาง” ทเีหลอืทังหมด มาวเิคราะหแ์รงเสรมิแรงตา้น
พรอ้มทังคน้หาสงิทตีอ้งทํา (Action List) เพอืเพมิแรงเสรมิและลดแรงตา้น ใหค้รบทกุกลุม่ของผลลพัธ์

3. กําหนดกจิกรรม กลุม่เป้าหมายและภาคขีองแตล่ะกจิกรรม ตามตาราง

ผลลพัธร์ะยะสนัถงึ
ระยะกลางทคีาดหวงัไว้

สงิทตีอ้งทาํ (Action List)
เพอืเพมิแรงเสรมิและลดแรงตา้น

ตงัชอืกลุม่กจิกรรม
(Activities)

ผูเ้กยีวขอ้ง 
(Participants)

ผลลพัธ์
1...............................

1.............................................
..............................................
2............................................
..............................................

A1 (ชอืกจิกรรม)
...............................
...............................

กลุม่เป้าหมาย
.........................
.........................

ภาครีว่มดาเนนิการ
...............................
..............................
ภาคเีสรมิพลงั
...............................
...............................

ตารางท ี2 กรอบการคดิกจิกรรมเพอืใหบ้รรลผุลลพัธห์รอืเป้าหมายทคีาดหวัง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

ความสําคญัของการวเิคราะหภ์าคกีบัการ
ยกระดับการมสีว่นรว่มเพอืผลลัพธท์างสขุภาวะ

ทมีา : อาจารยส์รุพล  เหลยีมสงูเนนิ
นักวชิาการอสิระ
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พีระมิดผลกระทบตอ่สขุภาพ (ดดัแปลงจากภาพท ี1 ในบทความ The Future of Public Health
โดย Thomas R Frieden ในวารสาร N Eng J Med 2015;373: 1748-1754 (20 ต.ค.2558)

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

การมสีว่นรว่มจากการสรา้งเสรมิสุขภาวะและพฒันาคณุภาพชวีติ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

ทมีา : ปรับปรงุจาก รศ.นพ. อํานาจ ศรรัีตนบลัล์
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

โครงสรา้งการดาํเนนิงานของ ศปถ. อําเภอศรณีรงค์
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

สถานการณ์เชงิโครงสรา้งการจดัการ

• ในชว่งเวลาทผีา่นมามกีารขบัเคลอืนการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากภาคหีลายภาคสว่น ทังภาคทีอียูใ่นระบบ
และภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะในระดบัชาตแิละระดบัจังหวัด และเรมิมกีารขยายกจิการสูร่ะดบัอําเภอและทอ้งถนิมากขนึ

• อกีทังการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดบับรูณาการมโีครงสรา้งตามกฎหมายเป็นเวททีถีกูคาดหวังใหเ้กดิความ
รว่มมอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้งตามโครงสรา้งศนูยอํ์านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)

• โครงสรา้งดงักลา่วมกีารกําหนดกฎหมายโดยแบง่ระดบัตามแนวคดิการปกครอง แบง่สว่นราชการกลาง ภมูภิาค และ
ทอ้งถนิ (ศปถ.ชาต,ิ ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อําเภอ และศปถ.อปท.)
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

จากการพจิารณาของ ศวปถ. พบวา่ ขอ้จํากัดในการขบัเคลอืนงานหรอืสถานการณ์
ของการจัดการเชงิโครงสรา้งมหีลายประการ ดงัภาพ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

การวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยทสีง่ผลตอ่ความเสยีงกบัความเสยีง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

ภาพทคีาดหวงั
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

เงอืนไข และองคป์ระกอบของการจดัการความสําเร็จของการจดัการระดบัอําเภอและจงัหวดั
(Collective Impact)
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

ความซบัซอ้นของปจัจยัทสีง่ผลตอ่ความสําเร็จ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

ประเภทของภาคเีครอืขา่ย

ภาคเีสรมิพลงั/ภาคยีทุธศาสตร ์
(Strategic Partner: SP) 

เป็นกลุม่คนทอํีานวยความสะดวกใหแ้กก่ารดําเนนิงานของแผนงาน 
ในบางครงัอาจมอีทิธพิลตอ่ภาครีว่มดําเนนิงานหรอืกลุม่เป้าหมายดว้ย

ภาครีว่มดาํเนนิงาน
(Boundary Partner : BP)

เป็นกลุม่คนทมีอีทิธพิลตอ่การดําเนนิกจิกรรมหรอืการขบัเคลอืน 
ซงึโดยปกตจิะมอีทิธพิลตอ่กลุม่เป้าหมายอยา่งใกลช้ดิ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”

แนวทางการวเิคราะหภ์าคเีครอืขา่ย

ภาคี บทบาท จดุเดน่ของ
ภาคี

ความ
คาดหวงั

ประสทิธผิลของ
การดําเนนิงาน

ชอ่งวา่ง ประเมนิการเป็นปจัจยั
เออื (+) เงอืนไข

ขอ้จาํกดั (-)ความเขา้ใจ/
เป้าหมายรว่ม

ความรู ้ สมรรถนะ การจัดการ อนืๆ

Boundary Partner
1.
2.

Strategic Partner
1.
2.
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี5

“การวเิคราะหก์จิกรรมและภาคเีครอืขา่ยดําเนนิงาน 
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
กรมควบคมุโรค

หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพนืที
เพอืสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพฒันา

https://ddc.moph.go.th/osec/
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วตัถปุระสงค์

เมอืสนิสดุการสอน
ตามหลกัสตูรแลว้ 

ผูเ้รยีนจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ดังนี

มคีวามเขา้ใจ ความเขา้ใจ เรอืง การจัดทําโปรแกรมผลลพัธ ์
(Logic Model) ทสีอดคลอ้งกบัผลลพัธ ์กจิกรรม ภาคเีครอืขา่ยการ
ดําเนนิงาน รวมทงัปัจจัยนําเขา้ตา่งๆ 

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เรอืง ความหมายและประเภทของการประเมนิผล

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เรอืง จัดทําบันไดผลลัพธแ์ละการตดิตาม
ประเมนิผลเพอืพัฒนา

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) 

ทมีา : อาจารยส์รุพล เหลยีมสงูเนนิ
นักวชิาการอสิระ

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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Typewritten text
256



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

โปรแกรมผลลพัธ ์(Program Theory)

ประเภทของภาคเีครอืขา่ยองคป์ระกอบ Logic Model

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

โปรแกรมผลลพัธ ์(Program Theory)

ประเภทของภาคเีครอืขา่ยองคป์ระกอบ Logic Model

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

บนัไดผลลพัธ์

ทมีา : อาจารยว์นดิา  วัฒนชวีโนปกรณ์
อาจารยป์ระจําคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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ทําไมตอ้งทําบนัไดผลลัพธ ์?
02 4

3
2

1 

ถา้เขา้ใจบนัไดผลลพัธ ์จะชว่ยใหก้ารถอดบทเรยีนหลงัจากการดําเนนิงานทําไดง้่ายขนึ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

เพอืใหเ้ห็นระดบัผลลพัธใ์นแตล่ะขนัทตีอ้งการบรรล ุกอ่น – หลงั ไดอ้ยา่งชดัเจน

   การคลผีลลพัธก์อ่นเรมิลงมอืปฏบิตังิานตามขอ้เสนอโครงการ จะชว่ยใหเ้ขา้ใจและมแีนวทาง
การตดิตามความกา้วหนา้ของผลลพัธก์ารออกแบบกจิกรรม ในแตล่ะขนัไดช้ดัเจนมากขนึ

   บนัไดผลลพัธจ์ะชว่ยทําใหไ้ดอ้ยา่งมรีายละเอยีดมากขนึ เพราะกจิกรรมทจีะจัดตอ้งตอบโจทย์
ผลลพัธแ์ตล่ะขนับนัไดทวีางแผนไว ้

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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ขนัตอนการวางผลลพัธบ์นบนัได
4

3
2

1 

ขนัท ี1 

โครงการชมุชนน่าอยูบ่า้นสําโรงปีท ี1 ม ี2 กลุม่ผลลพัธ ์คอื 

การเกดิสภาผูนํ้าชมุชน
ทเีขม้แข็ง

การเกดิผลลพัธใ์นเชงิประเดน็ 
(ผลลพัธป์ระเมนิการปลกูผัก

ปลอดสารเคมใีนชมุชน)

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

เลอืกชดุผลลพัธท์ตีอ้งการทลีะชดุจาก Logic Model ทจีะกําหนดไวใ้นกรณีทมีหีลาย 
 “กลุม่ผลลัพธ”์ ทตีอ้งการบรรจุ

ตวัอยา่ง 

0201

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“บนัไดผลลพัธแ์ละการตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
กรมควบคมุโรค
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ขนัตอนการวางผลลพัธบ์นบนัได
4

3
2

1 

ขนัท ี2

ผลลัพธข์นัสดุทา้ย 

ตวัอยา่ง ผลลัพธข์นัสดุทา้ยของโครงการ
 (ผลลัพธก์ลุม่ A)

 ผลกระทบสขุภาพบางตัว เชน่ การบาดเจ็บ/
ตายจากอบุตัเิหตจุราจร ไขเ้ลอืดออกลดลง

 ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิบางตัว เชน่
ลดคา่ใชจ้่าย

 ผลกระทบดา้นสงัคม/สงิแวดลอ้ม เชน่
 การทะเลาะ ววิาทลดลง ปรมิาณขยะลดลง

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วางผลลพัธข์นัสดุทา้ย (บนัไดขนับนสดุ)

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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ขนัตอนการวางผลลพัธบ์นบนัได
4

3
2

1 

ขนัท ี3

ผลลพัธ์

ผลลพัธข์นัท ี3

ผลลัพธข์นัสดุทา้ย 

ตวัอยา่ง 
ผลลัพธข์นักอ่นหนา้อาจเป็นผลลพัธก์ลุม่ B (ทสีง่ผลตอ่ผลลพัธก์ลุม่ A)
 เกดิการเปลยีนแปลงพฤตกิรรมกลุม่เป้าหมาย
 สภาพแวดลอ้มทพีงึปรารถนา ฯลฯ

 ผลกระทบสขุภาพ/เศรษฐกจิ/สงัคม/
สงิแวดลอ้ม (A) 

เชน่ ลดโรค ลดบาดเจ็บ ลดเจ็บตาย ลดคา่ใชจ้า่ย

ผลลพัธข์นัท ี2

ตวัอยา่ง
ผลลัพธข์นักอ่นหนา้ทสีง่ผลตอ่ผลลัพธ์
ขนัท ี3 อาจเป็นผลลัพธก์ลุม่ B หรอื C)
 ขอ้ตกลง/กตกิา
 การตดิตามผลและสะทอ้นผล /

เปลยีนความรูค้วามตระหนัก  ฯลฯ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

คดิถอยหลงักลบัมายังผลลพัธข์นักอ่นหนา้ (อาจแบง่เป็นขนับนัได 2,3,…)

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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ขนัตอนการวางผลลพัธบ์นบนัได
4

3
2

1 

ขนัท ี4 

ผลลพัธ์

ผลลพัธข์นัท ี3

ผลลัพธข์นัสดุทา้ย 

ผลลพัธข์นัท ี2

ผลลพัธร์ะดบัปจัจยัทมีอีทิธพิล
ตอ่ตวักําหนดสขุภาพ (C) ทเีกดิขนึมากอ่น 

จงึสง่ผลใหเ้กดิผลลพัธข์นักลางได้

ผลลพัธข์นัท ี1

เชน่
 เกดิการรวมกลุม่

ของแกนนํา
 เกดิคณะทํางาน
ขบัเคลอืนโครงการ

 ขอ้ตกลง/กตกิา
 การตดิตามผลและ

สะทอ้นผล

ทําใหเ้กดิการ
 พฤตกิรรมของ
กลุม่เป้าหมาย /

เปลยีนสงิแวดลอ้มที
พงึปรารถนา

ทําใหเ้กดิผลกระทบ
ตอ่สขุภาพ

เศรษฐกจิ สงัคม
สงิแวดลอ้ม 

ในเป้าหมายขนัสดุทา้ย

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

คดิถอยหลงักลบัมาจนถงึผลลพัธข์นัแรก (บนัไดขนัท ี1)

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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ขนัตอนการวางผลลพัธบ์นบนัได
4

3
2

1 

 โครงการลด ละ เลกิการดมืแอลกอฮอลใ์นงานบญุ งานประเพณี (เป็นโครงการขนาดเล็กของสํานัก 6)

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

ขนัท ี1 เลอืกชดุผลลพัธท์ตีอ้งการทลีะชดุจาก Logic Model ทไีดกํ้าหนดไว ้

ตวัอยา่งท1ี

มเีพยีง 1 กลุม่ผลลพัธ ์คอื 
“เกดิงานบญุปลอดแอลกอฮอลใ์นชมุชน”

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“บนัไดผลลพัธแ์ละการตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
กรมควบคมุโรค

Admin
Typewritten text
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“บนัไดผลลพัธแ์ละการตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
กรมควบคมุโรค

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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ขนัตอนการวางผลลพัธบ์นบนัได
4

3
2

1 

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การเกดิสภาผูนํ้าชมุชน
ทเีขม้แข็ง

การเกดิผลลพัธใ์นเชงิประเดน็ 
(ผลลพัธป์ระเมนิการปลกูผัก

ปลอดสารเคมใีนชมุชน)

ตวัอยา่งท2ี

0201

โครงการชมุชนน่าอยูบ่า้นสําโรงปี 1 ม ี2 กลุม่ผลลพัธ ์คอื

เลอืกชดุผลลพัธท์ตีอ้งการทลีะชดุจาก Logic Model ทไีดกํ้าหนดไว ้ขนัท ี1

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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การกําหนดตวัชวีัดผลลพัธ์

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

ตัวชวีัดทดีี

วัดไดเ้ป็นรูปธรรม

เป็นทเีขา้ใจได ้และยอมรับรว่มกนัระหวา่งผูทํ้าโครงการ กลุม่เป้าหมาย และภาคทีเีกยีวขอ้ง

ตวัชวัีดผลลพัธไ์มค่วรมมีากเกนิไป (ไมเ่ป็นภาระมากนัก) ควรเป็นผลลพัธท์สีําคญัทสีดุทบีง่บอกถงึ
ความสําเร็จหรอืการเปลยีนแปลงไดช้ดัเจนจรงิๆ

วางตัวชวัีดไวใ้ตข้นับนัไดแตล่ะขนั

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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การกําหนดตวัชวีัดผลลพัธท์กุขนับนัได

1. ตัวชวีัดผลลัพธ ์ไมใ่ช ่ตัวชวีัดผลผลติ/กจิกรรม

2. ตัวชวีัดผลลัพธต์อ้งชทีศิทางเปลยีนแปลงได ้เชน่
- เพมิขนึ หรอืลดลง (ระบจํุานวน หรอืรอ้ยละ)
- มหีรอืเกดิ (แตก่อ่นไมเ่คยม)ี
- สามารถ (แตก่อ่นไมส่ามารถ)

 ฯลฯ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
277



การระบกุจิกรรมทจีะนําไปสูผ่ลลัพธ์

สามารถทบทวนรายละเอยีด
ของกจิกรรม (หรอืปรับกจิกรรม) 

ไดห้ากยังไมส่อดคลอ้งกบัผลลพัธ์
ทตีอ้งการใหเ้กดิขนึ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

กจิกรรมทจีะนําไปสูผ่ลลพัธ ์

ยดึผลลพัธ์
แตล่ะขนับนัไดเป็นหลกั

วางกจิกรรมทสีอดคลอ้ง
กบัการเกดิผลลพัธ ์ไวบ้น (เหนอื) 

ขนับนัไดแตล่ะขนั

เพอืเป็นแนวทางในการวัดประเมนิผล
จากการดําเนนิกจิกรรมนันๆ 
วา่สง่ผลตอ่ผลลพัธท์เีกดิขนึ

ตามทคีาดหมายไวหรอืไม ่อยา่งไร

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
กรมควบคมุโรค

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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กจิกรรมตอ้งเชอืมโยงไปสูผ่ลลพัธ์

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

1

2

ผลลัพธไ์มใ่ชเ่กดิขนึโดยบงัเอญิ แตต่อ้งเป็นผลทเีกดิจากการทํากจิ กรรม
ทถีกูออกแบบไวจ้รงิๆ

ถา้ไมส่ามารถเชอืมโยงกจิกรรมททํีาใหเ้กดิผลลัพธไ์ดแ้สดงวา่วา่ยังมชีอ่งวา่ง
การจัดกจิกรรม ใหร้บีทบทวนกจิกรรม 

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การออกแบบการเก็บขอ้มลูผลลัพธ์

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ทมีา : อาจารย ์ดร. สชุาดา คุม้สลดุ 
อาจารยป์ระจําคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

Admin
Typewritten text
286



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

การเก็บรวบรวมขอมลู

ควรตองวิเคราะหกลุมเปาหมายที่ตองการเก็บรวบรวมกอน

แลวถึงกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ซ่ึงควรเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหในระดับกลุมยอย

และนํามาวเิคราะหในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง

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

การเก็บรวบรวมขอมลูและวิเคราะหขอมลู

ในโครงการที่มีกลุมเปาหมายเฉพาะ

อาจใชวธิีการเกบ็รวบรวมขอมูลและวิเคราะหในภาพรวม

โดยไมแบงกลุมยอยได

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

การเก็บรวมรวมขอมูลตัวชี้วัดแตละตัว

อาจใชวธิีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี
เพ่ือยืนยันผลที่เกิดขึ้น

ซ่ึงอาจมีความแตกตางทั้งวธิีการเก็บรวบรวมขอมูล

และกลุมเปาหมายในการรวบรวมขอมูล

แตในทายที่สุดจะนํามาวิเคราะหรวมกัน
เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหทีช่ัดเจน และนาเช่ือถือ

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยาง การออกแบบเก็บขอมูลตวัช้ีวัดผลลัพธ และการเก็บขอมูลผลลัพธ

โครงการการลดเลิกการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานบุญ งานประเพณี

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
297



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตวัอยาง การออกแบบเก็บขอมูลตัวช้ีวัดผลลัพธ และการเก็บขอมูลผลลัพธ

โครงการชมุชนนาอยูบานสําโรง

Admin
Typewritten text
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตวัอยาง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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Typewritten text
305



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตวัอยางขอมูลการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน

ลําดับที่ กิจกรรม กลุมเปาหมายที่เขา

รวมกิจกรรม

วิธีการสรางการมีสวนรวม ผลของกิจกรรม

1 กิจกรรมประชุมหมูบาน 

ชี้แจง เรื่อง สภา

ประชาชนเขารวมประชุม 

143 คน

เชิญประชุม และชี้แจงผาน

หวัหนาคุม

ประชาชนเขาใจ เร่ือง การมีสภาผูนําชุมชน และแสดงความ

สนใจเขารวมเปนสภาผูนําชุมชน รวมทั้งส้ิน 53 คน

2 กิจกรรมอบรมปลูกผัก/ 

รวมกลุมทําปุยหมัก

มีผูเขาอบรม 35 ครัวเรือน สภาผูนําชุมชนเชิญกลุมเปาหมาย

ที่ลงชื่อเขารวมโครงการ

ครัวเรอืนผูปลกูผักจํานวน 35 ครัวเรอืน ไดรับความรู

ในการปลูกผักปลอดสาร และรวมกลุมทําปุยหมัก

3 กิจกรรมมหกรรมสรางเสริม

สุขภาพในชุมชน

ประชาชนเขารวมกิจกรรม 

538 คน

เชิญประชุมและช้ีแจงผานสภาผูนาํ

ชุมชนตามคุมตางๆ ประกาศ

เสียงตามสาย

ประชาชนมีความสนใจในกิจกรรมในงาน และสนใจ เร่ือง

การสรางเสริมสุขภาพของตนมากข้ึน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตวัอยาง การวิเคราะหขอมูลตัวช้ีวัดผลลัพธ

โครงการการลดละเลิกการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในงานบุญ งานประเพณี
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตวัอยางขอมูลที่เก็บ

งานที่ ชื่องานบุญงา

ประเพณีที่เกิดข้ึน

ลด ละ เลิกเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลไดหรือ

ไมได

จํานวน

วันที่จัดงาน

จํานวนวันที่สามารถ

ลด ละ เลิกเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล

รายจายในการซ้ือ

สุรา(บาท)

สาเหตุที่สามารถลด ละ เลิก 

สุราได

ปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน

1 งานบวช

บานนายสมัคร

ได 3 3 0 เจาภาพไมซื้อแอลกอฮอล 

และขอความรวมมือจากคน

ที่รวมงาน

-

2 งานเขาพรรษา ได 1 2 0 คณะทํางานขอความรวมมือ

จากคนที่รวมงาน

-

3 งานบวช

บานนายวิทยา

ไมได 4 1  0 - ญาติที่มาจากตางจังหวัด

นําสุรามา (หามไมได)

Admin
Typewritten text
311



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

งานท่ี ชื่องานบุญงา

ประเพณีท่ี

เกิดขึ้น

ลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลไดหรือ

ไมได

จํานวน

วันที่จัด

งาน

จํานวนวันท่ีสามารถ

ลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล

รายจายใน

การซ้ือสุรา

(บาท)

สาเหตุท่ีสามารถลด 

ละ เลิก สุราได

ปญหาอุปสรรคใน

การดําเนินงาน

1 งานบวช

บานนายสมัคร

ได 3 3 0 เจาภาพไมซื้อ

แอลกอฮอล และขอ

ความรวมมือจากคน

ที่รวมงาน

-

2 งานเขาพรรษา ได 1 2 0 คณะทํางานขอความ

รวมมือจากคนท่ี

รวมงาน

-

3 งานบวช

บานนายวิทยา

ไมได 4 1  0 - ญาติที่มาจาก

ตางจังหวัด

นําสุรามา (หามไมได)

ผลลพัธ : ………………………………………………..เกิดงานบุญฯ ปลอดแอลกอฮอลในชุมชน

• มีจํานวนงานบุญงานประเพณีทั้งสิน้ 3 งาน เปนงานปลอดแอลกอฮอล 2 งาน มี 1 งานที่ไมปลอดแอลกอฮอล ไมเปนไปตาม

เปาหมาย เน่ืองจากญาติที่มาจากตางจังหวัดนําสุรามา และเจาภาพไมสามารถหามได

• คาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเดิมกอนรวมโครงการ (งานเจาภาพเด่ียว) เฉลี่ยงานละ 12,500 บาท ภายหลงัการดําเนินงานโครงการ เฉลี่ยงานละ 0 บาท

•มีจํานวนงาน

บญุงานประเพณี

ปลอดแอลกอฮอล

ก่ีงาน เปนไปตาม

เปาหมายหรือไม

• คาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในการ

จัดงานบุญประเพณี

เทาไหรลดลงจากเดิม

(Baseline) เทาใด

ผลการวิเคราะหตวัชี้วัด

Admin
Typewritten text
312



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลตัวช้ีวัดผลลัพธ

โครงการชมุชนนาอยูบานสําโรง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตวัอยางขอมูลสมาชิกสภามีโครงสราง/แบงงานชัด และมีกลไกกตกิาการทาํงานสภาฯ ชดั

ประชุมสภาครั้งที่ 1 ... สภาผูนํามารวมประชุมครบทั้ง 53 คน ประกอบดวย ผูชวยผูใหญบานและ 

ส.อบต.กรรมการหมูบาน อสม. ประธานคุม และรองประธานคุม 6 คุม กลุมสตรี กลุมออมทรัพย 

ชมรมผูสูงอายุกลุมเยาวชน และแกนนําจิตอาสา และมีการจัดผงัโครงสรางของสภาผูนํา

ประชุมสภาครั้งที่ 2 ... มีการตั้งกติกาของสภาผูนําบานสําโรง ไดขอสรุปเปนกติกา 4 ขอ คือ (1)ตองเขา

รวมประชุมทุกครั้งเวลา 19.00 น (2)ตองใสเสื้อสภาผูนําซ่ึงเปนสัญลักษณของทีมทํางานมารวมประชุม

และรวมกิจกรรมทุกครั้ง (3)ตองไมดื่มเหลากอนเขาประชุม และ (4)ตองรับฟงความคิดเห็น และแส

ดงความคิดเห็นในการประชุมไมติฉินนินทานอกหองประชุม

…….. แสดงวาสภาผูนําชุมชนมีองคประกอบที่หลากหลายมีการจัดผังโครงสราง และมีการตั้งกติกาของสภา

ตัวอยางขอมลูท่ีเก็บ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”โครงสรางสมาชิกสภาผูนํา และกลไกกติกาการทํางาน

…….. โครงสรางสมาชิกสภาผูนาํมีความเหมาะสม กระจายตัวทั่วพ้ืนที่ (ตามคุมบาน) และกลุมตางๆ ในชุมชน 

มีบทบาทที่ชัดเจนในการดําเนินงานเพ่ือสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนครอบคลุมทกุมิติ ...........

บทบาทคุม

และกลุม

1. เก็บและประมวลขอมลู        2. จัดทําแผนการดําเนินงาน        3. ขับเคลื่อนเชิงประเด็น

4. ติดตามเสริมพลัง 5. รวมคิดรวมตัดสินใจ 6. เสนอสภาแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

7. สื่อสารระดับครัวเรือนทุกครัวเรือน

กตกิาของสภาผูนําบานสาํโรง 4 ขอ ไดแก
 (1) ตองเขารวมประชุมทุกครั้งเวลา 19.00 น.

 (2) ตองใสเสื้อสภาผูนําซ่ึงเปนสญัลักษณของ  

 ทีมทํางานมารวมประชุมและรวมกิจกรรม 

      ทุกครั้ง

 (3) ตองไมด่ืมเหลากอนเขาประชุม

 (4) ตองรับฟงความคิดเห็น และแสดงความ

 คิดเห็นในการประชุมไมติฉินนินทา

 นอกหองประชุม
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยางขอมลูท่ีเก็บ

ลําดับที่ กิจกรรม กลุมเปาหมายที่เขา

รวมกิจกรรม

วิธีการสรางการมีสวนรวม ผลของกิจกรรม

1 กิจกรรมประชุมหมูบาน 

ชี้แจง เร่ือง สภา

ประชาชนเขารวมประชุม 

143 คน

เชิญประชุม และชี้แจงผาน

หัวหนาคุม

ประชาชนเขาใจ เร่ือง การมีสภาผูนําชมุชน และแสดงความ

สนใจเขารวมเปนสภาผูนําชุมชน รวมทั้งส้ิน 53 คน

2 กิจกรรมอบรมปลูกผัก/ 

รวมกลุมทําปุยหมัก

มีผูเขาอบรม 35 ครัวเรือน สภาผูนาํชุมชนเชิญกลุมเปาหมาย

ที่ลงชื่อเขารวมโครงการ

ครัวเรอืนผูปลกูผักจาํนวน 35 ครัวเรอืน ไดรับความรู

ในการปลูกผักปลอดสาร และรวมกลุมทําปุยหมัก

3 กิจกรรมมหกรรมสรางเสริม

สุขภาพในชุมชน

ประชาชนเขารวมกจิกรรม 

538 คน

เชิญประชุมและช้ีแจงผานสภาผูนาํ

ชุมชนตามคุมตางๆ ประกาศ

เสียงตามสาย

ประชาชนมีความสนใจในกิจกรรมในงาน และสนใจ เร่ือง

การสรางเสริมสุขภาพของตนมากขึ้น

ตวัอยางขอมูลการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”ตวัอยางขอมูลเปรียบเทียบชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของชมุชน

ในการประชุมหมูบานซ่ึงจะมีการประชุม 2-3 เดือนตอครั้งแตละครั้งมีคนเขารวมไมเกิน 50 คนและก็เปนกลุมคนเดิมๆ

แทบทั้งสิ้น การรวมกลุมลงแรงทํากิจกรรมและพัฒนาหมูบานก็มีคนเขารวมไมเกิน 20 คนและสวนใหญก็เปนกลุมผูนําชุมชน

• กิจกรรมประชุมหมูบานชี้แจงเรื่องสภา : ประชาชนเขารวมประชุม 143 คน

• กิจกรรมอบรมปลูกผัก / รวมกลุมทําปุยหมัก : มีผูเขาอบรม 35 ครัวเรือน

• กิจกรรมมหกรรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชน : ประชาชนสนใจเขารวม 538 คน

กอนการดําเนินงานโครงการ

ระหวางการดาํเนินงานโครงการ

เชิญชวนโดยใหสภาผูนําชุมชนเปนหลัก กระจายตามคุม และใชเสียงตามสายชวยในการประชาสัมพันธเปนระยะ

กอนการดําเนินงานโครงการ

…….. แสดงวาชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนเพ่ิมขึ้น
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
319



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”ผลลพัธ : ………………………………………………..เกิดงานบุญฯ ปลอดแอลกอฮอลในชุมชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ผลลพัธ : ………………………………………………..เกิดงานบุญฯ ปลอดแอลกอฮอลในชุมชน

เกิดงานบุญฯ ปลอดแอลกอฮอลในชุมชนนอยกวาที่คาดไว 

จะเห็นไดจาก

• เกิดงานบุญงานประเพณีปลอดแอลกอฮอล 2 งาน

มี 1 งานที่ไมปลอดแอลกอฮอล ไมเปนไปตามเปาหมาย

เน่ืองจากญาติที่มาจากตางจังหวัดนําสุรามาและเจาภาพ

ไมสามารถหามได และมีคาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเดิม

กอนรวมโครงการ (งานเจาภาพเดี่ยว) เฉลี่ยงานละ

12,500 บาท ภายหลังการดําเนินงานโครงการ

เฉลี่ยงานละ 0 บาท

• การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากการสรางการมีสวนรวม

การประชาสัมพันธสม่ําเสมอ และการเฝาระวังของทีม

เฝาระวังในชุมชน

ผลการอภิปรายผลลัพธ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ใหทานออกแบบเก็บรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดผลลัพธใตบนัไดผลลัพธ

ผลลพัธ : ...........................................................................................................................

ฝกปฏิบตัิ

• ........................

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

• ........................

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

• ........................

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

ตวัชี้วัดผลลัพธ

• ........................

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

• ........................

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

• ........................

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

ใชขอมูลอะไร

ตอบตัวชี้วัด
• ........................

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

• ........................

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

• ........................

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

เก็บขอมูลจาก

ใคร/อะไร

• ........................

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

• ........................

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

• ........................

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

ใชเครื่องมือใด

เก็บขอมูล

• ........................

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

• ........................

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

• ........................

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

ใครเก็บรวบรวม

และ วิเคราะห

• ........................

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

• ........................

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

• ........................

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

เก็บขอมูล

เม่ือไหร
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การสะทอ้นผลลัพธ์

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ทมีา : อาจารยพ์รีวัศ  คดิกลา้ 
นักวชิาการอสิระและผูใ้หญบ่า้น
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

การสะทอนผลลัพธ คืออะไร ?

เมื่อมีการสังเคราะหผลลพัธโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกอน – หลังแลว ควรมีการ

คืนขอมูล เปนระยะๆ หรือการจัดประชุมเพ่ือ สะทอนผลลัพธ ดังกลาวตอผูที่เก่ียวของ 

เพ่ือใหรูวาควรจะปรับแผน หรือ เดินหนา ตออยางไร

ดังน้ันจงึควรจัดประชุมเพ่ือคืนขอมูล “ผลลัพธ” เปนระยะๆ ระหวางดําเนินโครงการ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

วงจรการสะทอนผลลัพธ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

การสะทอนผลลพัธและติดตามหลังสะทอนผล

1) คยุเรื่องผลลัพธเปนหลัก

2) ใชขอมูลยืนยัน

3) ทําอยางมีสวนรวม

4) ทําใหเปนการเรียนรู

5) ทําหลายรอบ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยาง โครงการงานศพปลอดแอลกอฮอล
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

บนัไดผลลัพธงานศพปลอดแอลกอฮอลบานสําโรง
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ข้ันตอนการสะทอนผลลัพธ

ขั้นการเตรียมการ (พี่เลี้ยงและแกนนําชุมชน)
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ทบทวนบันไดผลลพัธงานศพปลอดแอลกอฮอล (ผลลัพธและแผนกิจกรรมที่วางไว 

ความกาวหนาโจทยสะทอนผลลัพธ และความครบถวนสมบูรณของขอมูลที่จะสะทอน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

นัดหมายและเตรียมผูมีสวนรวมในวงสะทอน (คน เวลา สถานที่ อุปกรณ)
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

การออกแบบวงสะทอนผลลัพธงานศพปลอดแอลกอฮอล
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ข้ันตอนการสะทอนผลลัพธ

ขั้นสะทอนผลลัพธ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

คุยเรื่องผลลัพธเปนหลัก
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ใชขอมูลยืนยัน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ทําอยางมีสวนรวม3

Do “วงเรยีนรูควรครอบคลมุทั้งแกนนําและกลุมเปาหมายภาคีทีเ่ก่ียวของเพ่ือรวมยืนยันผล”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ทําใหเปนการเรียนรู4
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ทําหลายรอบ
(และติดตามหลังสะทอนผล)

5
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

การสะทอนผลลัพธ ควรจัดประชุมเพ่ือคืนเขามูลผลลัพธเปนระยะๆ 

ระหวางดําเนนิโครงการ ซ่ึงผลลัพธที่นาํมาสะทอนในบางครั้งอาจนาํผลลัพธเดิม

ที่เคยสะทอนไปแลวมาสะทอนอีกครั้งในรอบตอไปได หากผลลัพธดังกลาว

มีพัฒนาที่ดขีึ้นจากเดิม หรือผลลัพธน้ันจําเปนตองมีการติดตามอยางตอเนื่อง

Admin
Typewritten text
340



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยาง : โครงการชุมชนนาอยูบานสําโรง ปท่ี 1

• เกิดสภาผูนําชมุชนที่

สามารถขับเคลื่อนงานได

• สภาผูนํามีความสามารถ

ขบัเคลื่อนงานตามแผนได

• ตนแบบปลกูผักมคีวามรู

ความเขาใจในการปลูกผัก

ปลอดสาร

• เกิดกลุมทําปุยหมักและ

สารชีวภาพสําหรับปลูกผัก

ปลอดสาร

ลําดับการเกิดผลลพัธ

• สภาผูนําสามารถตดิตาม

เสริมพลังกลุมเปาหมายได

อยางตอเนื่อง

• ครัวเรือนตนแบบปรับ

เปลี่ยนวิธีการปลูกผัก

ปลอดสาร/ปลอดภัย(เพ่ือขาย)

• สภาผูนําเขมแข็งชุมชน

เขมแข็ง

• เกิดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมจาก

การลดสารเคมีในการปลูกผัก
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยาง : โครงการชุมชนนาอยูบานสําโรง ปท่ี 1

การออกแบบวงสะทอน

สังเคราะหขอมูล

และสะทอนผลลัพธ

อะไรและเมื่อไร

ผลลพัธที่สะทอน 

(ครั้งที่ 1)

เกิดสภาผูนําชุมชนที่

สามารถขับเคลื่อนงานได

ขอมูลและผูเขารวม

ผลลัพธที่สะทอน 

(ครั้งท่ี 2)

• สภาผูนํามีความสามารถ

ขับเคลื่อนงานตามแผนได

• ตนแบบปลูกผักมีความรู

ความเขาใจในการปลูกผัก

ปลอดสาร

• เกิดกลุมทําปุยหมักและ

สารชีวภาพสําหรับปลูกผกั

ปลอดสาร

ขอมูล 2 และผูเขารวม

ผลลพัธที่สะทอน (ครั้งที่ 3)

• สภาผูนําสามารถติดตามเสริม

พลังเปาหมายไดอยางตอเน่ือง 

• ตนแบบปลูกผักมีความรู

ความเขาใจในการปลูกผัก

ปลอดสาร

• เกิดกลุมทําปุยหมักและสาร

ชีวภาพสําหรบัปลูกผักปลอดสาร

• ครัวเรือนตนแบบปรบัเปลี่ยน

วิธีการปลูกผักปลอดสาร/

ปลอดภัย (เพ่ือขาย)

ขอมูล 3 และผูเขารวม

ผลลพัธที่สะทอน (ครั้งที่ 4)

• สภาผูนําเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็ง

• ตนแบบปลูกผักมีความรูความ

เขาใจในการปลูกผักปลอดสาร

• เกิดกลุมทําปุยหมักและสาร

ชีวภาพสําหรับปลูกผักปลอดสาร

• เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สิ่งแวดลอมจากกลดสารเคมีมร

การปลูกผัก

ขอมูล 4 และผูเขารวม
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยาง : โครงการชุมชนนาอยูบานสําโรง ปท่ี 1
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยาง : โครงการชุมชนนาอยูบานสําโรง ปที่ 1
1. ลําดับกิจกรรมผลลัพธ

• การประชุมหมูบานชี้แจงความสาํคัญ

ของการมีสภาฯและคัดเลือกสภาฯ

• การประชุมกําหนดโครงสรางและ

ขอตกลงของสภา

• เวทีพัฒนาทกัษะการจัดการและการ
สรางการมีสวนรวม

• เวทีสรุปบทเรียนการศึกษาดูงาน

• การประชุมสภาเตรียมความพรอม

วางแผนการทาํงาน

• ประชาสมัพันธและรณรงค

• การประชุมสภาผูนําเตรียมความพรอมอบรม

• อบรมการปลกูผักปลอดสาร/การทําปุย

อินทรีย

• การรวมกลุมทาํปุยหมัก

• การศกึษาดูงานเกษตรอินทรยี ทต.เมืองแก
จ.สุรินทร และเวทีสรุปบทเรียนการดูงาน

• ประชาสัมพันธและรณรงค

• เวทีสภาฯ ติดตามการทํางาน

• การติดตาม เก็บขอมูล ประเมินผล

• เวทีสภาฯติดตามการทํางาน

• เวทีถอดบทเรียนการทํางาน

• การประชุมสภาฯสรุปผล/

ประเมนิผล/สะทอนผลการทํางาน

• เวทีแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนการ

ทํางานสภา

• การประชุมสภาเพ่ือวางแผนการ
ทํางานขยายผล
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

2. ระบุกิจกรรมตามลําดับของการดําเนินงานโดยคํานึงถึงกิจกรรมที่จะนําไปสูผลลัพธในระดับตางๆ ตามที่ไดคลี่ผลลัพธไวในขั้นแรก

ข้ันตอนการสะทอนผลลัพธ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยาง : โครงการชุมชนนาอยูบานสําโรง ปที่ 1

การระบุกิจกรรม

1. การประชุมหมูบานชี้แจงความสําคัญของการมีสภาฯ และคัดเลือกสภาฯ

2. การประชุมกําหนดโครงสรางและขอตกลงของสภา

3. เวทพัีฒนาทักษะการจดัการและขอตกลงของสภา

4. เวทสีรุปบทเรียนการศึกษาดูงาน

5. การประชุมสภาเตรียมความพรอมวางแผนการทํางาน

6. ประชาสัมพันธและรณรงค

7. การประชุมสภาผูนําเตรยีมความพรอมอบรม

8. อบรมการปลูกผักปลอดสาร/การทําปุยอินทรีย

9. การรวมกลุมทําปุยหมัก

10. การศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย ทต.เมืองแก จ.สุรินทร และเวทีสรุปบทเรียนการศกึษาดูงาน

11. ประชาสัมพันธและรณรงค

12. เวทีสภาฯ ติดตามการทํางาน

13. การติดตาม เก็บขอมูล ประเมินผล

14. เวทีสภาฯ ติดตามการทํางาน

15. เวทีถอดบทเรียนการทํางาน

16. การประชุมสภาฯสรุปผล/ประเมินผล/สะทอนผลการทํางาน

17. เวทีแลกเปล่ียนถอดบทเรียนการทํางานสภา

18. การประชุมสภาเพ่ือวางแผนการทํางานขยายผล

Admin
Typewritten text
347



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตวัอยาง : โครงการชุมชนนาอยูบานสําโรง ปที่ 1

• เกิดสภาผูนําชุมชนที่สามารถ

ขับเคลื่อนงานได

• สภาผูนํามีความสามารถขับเคลื่อนงาน

ตามแผนได

• ตนแบบปลูกผักมีความรูความเขาใจใน

การปลูกผักปลอดสาร

• เกิดกลุมทําปุยหมักและสารชีวภาพ

สําหรับปลูกผักปลอดสาร

ลําดับการเกิดผลลัพธ

• สภาผูนําสามารถติดตามเสริมพลัง

กลุมเปาหมายไดอยางตอเน่ือง

• ครัวเรือนตนแบบปรับเปลี่ยน

วิธีการปลูกผักปลอดสาร/ปลอดภัย

(เพ่ือขาย)

• สภาผูนําเขมแข็งชุมชนเขมแข็ง

• เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สิ่งแวดลอมจากการลดสารเคมีในการ

ปลูกผัก

• การประชุมหมูบานชี้แจงความสาํคัญ

ของการมีสภาฯและการคัดเลอืกสภาฯ

• การประชุมกําหนดโครงสรางและ

ขอตกลงสภาฯ

• เวทีพฒันาทักษาการจัดการและการ
สรางการมีสวนรวม

• เวทีสรุปบทเรียนการศึกษาดูงาน

• การประชุมสภาฯ เตรียมความพรอม

วางแผนการทาํงาน

• ประชาสมัพันธและรณรงค

• การประชุมสภาผูนําเตรียมความพรอมอบรม

• อบรมการปลูกผักปลอดสาร/การทาํปุยอินทรีย

• การรวมกลุมทําปุยหมัก

• การศึกษาดูงานเกษตรอินทรยี ทต.เมืองแก

จ.สุรินทร และเวทีสรุปบทเรียนการศึกษาดูงาน
• ประชาสัมพันธและรณรงค

• เวทีสภาฯติดตามการทาํงาน

• การติดตามประเมินผล เก็บขอมูล

ประเมินผล

• เวทีสภาฯ ติดตามการทาํงาน

• เวทีถอดบทเรียนการทํางาน

• การประชุมสภาฯ สรุปผล/ประเมินผล/

สะทอนผลการทาํงาน

• เวทีแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนการทาํงานสภาฯ

• การประชุมสภาฯเพื่อวางแผนการทํางาน

ขยายผล
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

3. กําหนดผูมีสวนรวมในวงสะทอนแตละครั้ง

ข้ันตอนการสะทอนผลลัพธ

สภาผูนําชุมชน เกษตรกรตนแบบ เกษตรกรท่ีสนใจ

พ่ีเลี้ยงเกษตรอําเภอ 

อาจารย ม.เทคโน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

4. เตรียมขอมูลผลลัพธที่จะแสดง

ข้ันตอนการสะทอนผลลัพธ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

4. เตรียมขอมูลผลลัพธที่จะแสดง

ข้ันตอนการสะทอนผลลัพธ

5. นําผลการสะทอนจากผูเก่ียวของมาปรับแนวทางการดําเนินงานฝนระยะตอไป
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

Admin
Typewritten text
353



สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ใหแตละกลุมวางแผนการสะทอนผลจากโครงการตัวอยาง

ฝกปฏิบตัิ

เก็บขอมูลเทื่อใด 

กิจกรรมชวงใด

สังเคราะหขอมูลและสะทอน

ผลลัพธอะไร และเมื่อไร

ใครมีสวนรวมในวงสะทอน

กิจกรรม 

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

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

กิจกรรม 

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

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

กิจกรรม 

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

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

กิจกรรม 

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

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

ผลที่จะสะทอน 

1............................

2.............................

3.............................

ผลที่จะสะทอน 

1............................

2.............................

3.............................

ผลที่จะสะทอน 

1............................

2.............................

3.............................

ผูมีสวนรวมในวงสะทอน 

1............................

2.............................

ผูมีสวนรวมในวงสะทอน 

1............................

2.............................

ผูมีสวนรวมในวงสะทอน 

1............................

2.............................

นําเสนอผลการฝกปฏิบัติ และรวมแลกเปลี่ยน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

แนวคดิการประเมนิผลเพอืการเรยีนรูแ้ละพัฒนา
Action Research Evaluation 

(ARE)

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลพัธ ์(Logic model) บนัไดผลลพัธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ทมีา : อาจารยส์รุพล เหลยีมสงูเนนิ
นักวชิาการอสิระ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

การประเมินผลลพัธเพ่ือการเรียนรู และพัฒนา

ประเมินเพ่ือการเรียนรู CONVENTIONAL

1. จุดประสงคหลัก เพื่อผูทําโครงการ  เพ่ือผูใหทุน

2. วัตถุประสงค เพื่อการเรียนรู

(ปรับปรุงการทํางานเก็บไวใช คนอื่นใช)

เพ่ือตัดสินโครงการและผูทําโครงการ

3. ผูประเมนิ ผูทําโครงการ + พี่เลี้ยง บุคคลภายนอก

4. ลักษณะเฉพาะ ทําหลายรอบทําแบบมีสวนรวม
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

การประเมินผล = การพฒันา

(การประเมินผลเพ่ือการเรียนรูและพัฒนา)

เรียนรู ?

พัฒนา ?
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6
“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ

การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”วงจรการจัดการเชงิผลลัพธ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วงจรการจัดการเชงิผลลัพธ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

แนวทางการประเมินผล

เพ่ือการเรียนรู

คยุเรื่องผลลัพธเปนหลัก

ทําใหเปนการเรียนรู

ทําหลายครั้ง

ทําใหนาเชื่อถือ 

(ใชขอมลู หลายเครื่องมือ)

ทําอยางมีสวนรวม

1

2

3

4

5
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ระดับโครงการ
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ระดับชุดโครงการแผนงาน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

สถานการณ์ขอ้มลูความสําเร็จโครงการ

ครัวเรือนในชุมชนรอยละ 80 ปลูกผักในครวัเรือน 5 ชนิด (ไมมีขอมูลทุนเดิมรายงาน)

ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ จนทําใหขยะในชุมชนที่มี 150 ครัวเรือนลดลง 300,000 Kg/เดือน

รายงานชุมชนสามารถลดปริมาณขยะลงได 300 Kg/เดือน รายงานหนวยจัดการชุมชนสามารถลดขยะลงได 

36,000 Kg/ ป (โครงการน้ีเริ่มมกีารคัดแยกขยะในเดือนที่ 4 ของโครงการ)

กอนเริ่มทําโครงการชุมชนมีจุดเสี่ยง 20 จุด หลังสิ้นสุดโครงการชุมชนสามารถจัดการจุดเสี่ยงในชุมชนได 1 จุด

ชุมชนมีกติกาชุมชนในการจัดการการบริโภคผักในครัวเรือน 7 ขอ (ไมบอกวาคืออะไรขอไหนเปนเงื่อนไขสําคัญ)
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

มาตรการการสรา้งเสรมิสขุภาพ
และการเสรมิพลงัชมุชน
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

ตัวอยาง รร.ปลอดบุหรี่

(ปรับปรุงจากเอกสารของ รศ.นพ.อํานาจ ศรีรัตนบัลล)
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

บนัไดผลลพัธโ์รงเรยีนปลอดบหุร ีA
(ระดบัโรงเรยีน)

กลุมเปาหมายเลิกสูบบุหรี่

กลุมเปาหมายเลกิสบูบหุร่ี

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

ที่เอื้อตอการไมสูบบุหรี่
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

บนัไดผลลพัธโ์รงเรยีนปลอดบุหร ีA
(ระดบัโรงเรยีน)

กลุมเปาหมายเลกิสบูบหุร่ี

กลุมเปาหมายเลิกสูบบุหร่ี

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

ที่เอ้ือตอการไมสูบบุหร่ี

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

ที่เอ้ือตอการไมสูบบุหร่ี

กลุมเปาหมาย

แสดงเจตจาํนงเลิกสูบบุหร่ี

กลุมเปาหมาย

แสดงเจตจํานงเลิกสูบบุหร่ี

กิจกรรมจัดสภาพแวดลอม

*การสํารวจการสบูบุหร่ี

*การแสดงเจตจํานงเลิกสูบบุหรี่

กิจกรรมเลิกสูบบุหรี่

*การสาํรวจการสบูบุหรี่
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”

บนัไดผลลพัธโ์รงเรยีนปลอดบุหร ีA
(ระดบัโรงเรยีน)

กลุมเปาหมายเลิกสูบบุหรี่

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

ที่เอ้ือตอการไมสูบบุหรี่

กลุมเปาหมาย

แสดงเจตจํานงเลิกสูบบุหรี่

กิจกรรมจัดสภาพแวดลอม

*การสํารวจการสูบบุหรี่

*การแสดงเจตจํานงเลิกสูบบุหรี่

กิจกรรมเลิกสูบบุหรี่

*การสํารวจการสูบบุหรี่

รายการกิจกรรมที่ดาํเนินการไป

แลว และจํานวนครู นักเรียน และ

บุคลากร ที่มีสวนรวมทําในแตละ

กิจกรรม

จํานวนครู นักเรียน และบุคลากร

ที่แสดงเจตจํานงเลิกบุหรี่

รายการกิจกรรมที่ยังดําเนินการอยู

ที่เพ่ิมขึ้น และที่เลิกไป พรอมดวย

เหตุผล

จํานวนครู นักเรียน และบุคลากร

ที่เลกิบุหรี่ไดนานกวาสามเดือน

จํานวนครู นักเรียน และบุคลากร

ที่เลกิบุหรี่ไดนานกวาหน่ึงเดือน

รายการกิจกรรมที่ยังดําเนินการอยู

ที่เพ่ิมขึ้น และที่เลกิไป พรอมดวย

เหตุผล
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี6

“โปรแกรมผลลัพธ ์(Logic model) บันไดผลลัพธแ์ละ
การตดิตามประเมนิผลเพอืพัฒนา”
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
กรมควบคมุโรค

หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพนืที
เพอืสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี7
การจดัทาํโครงการ

https://ddc.moph.go.th/osec/
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วตัถปุระสงค์

เมอืสนิสดุการสอน
ตามหลกัสตูรแลว้ 

ผูเ้รยีนจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ดังนี

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี7
“การจัดทําโครงการ”

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เรื่อง การจัดทําโครงการที่

สอดคลองกับผลลัพธและกิจกรรม
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค
หนวยการเรียนรูที่ 7

“การจัดทําโครงการ”

"โครงการ"  หรือ “project”  เปนแผนงานที่จัดทําขึ้นอยางรอบคอบ เปนระบบ พรอมกับมี

แนวทางปฏิบัติ  เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคตามเปาหมายของแผนงานที่ไดกําหนดไว   โดยใชทรัพยากร

ในการดําเนินงานอยางคุมคา มีจุดเร่ิมตน และจุดส้ินสุดอยางชัดเจน  มีพื้นที่ในการดาํเนินงานเพือ่ให

บริการและมีบุคคลากร หรือหนวยงานรับผิดชอบ

การเขียนโครงการแบบมุงเนนผลลพัธ
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค
หนวยการเรียนรูที่ 7

“การจัดทําโครงการ”

1. ชื่อโครงการ

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค

4. วิธีดําเนินการ

5. ผูดําเนินการ

6. กิจกรรมในโครงการ

7. ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ

8. ผูนําไปใชประโยชน

1. โครงการอะไร = ชื่อโครงการ

2. ทําไมจึงตองรเิร่ิมโครงการ = หลักการและเหตุผล

3. ทําเพื่ออะไร = วัตถุประสงค

4. ทําอยางไร = วิธีดําเนินการ

4.1 มีกิจกรรมอะไรบาง = กิจกรรมในโครงการ     

4.2 จะทําเมื่อไร นานเทาใด = ระยะเวลาดําเนินการ     

4.3 ใชทรัพยากรเทาไรและไดมาจากไหน = งบประมาณ แหลงที่มาของงบประมาณ

5. ใครทํา = ผูดําเนินการ

6. ตองประสานงานกับใคร = หนวยงานที่ใหการสนับสนนุ

7. บรรลุวัตถุประสงคหรือไม = ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ และการประเมินผล

8. เมื่อเสร็จส้ินโครงการแลวจะไดอะไร = ผูนําไปใชประโยชน/ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

องคประกอบของโครงการ หลักการพยายามตอบคําถามสําคัญ 

Admin
Typewritten text
377



สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค
หนวยการเรียนรูที่ 7

“การจัดทําโครงการ”

* ระบุตามความเหมาะสม แตควรมีความหมายชัดเจน

* การต้ังชื่อโครงการจะสื่อถึงกิจกรรมที่จะดําเนินการแบบกวางๆไปในตัวโดยจะบอกใหรูวาเปนโครงการศึกษาวิจัย

หรือเปนโครงการรณรงค หรือเปนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาความรู เปนตน 

ตวัอยางเชน 
1. โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษและทุกวันพระ

2. งานเล้ียงปลอดเหลาโครงการถายทอดความรูและสรางส่ือผลกระทบจากการด่ืมสุรา

3. โครงการศึกษาขอกําหนดของ อบต. เกี่ยวกับการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลชวงเทศกาล

ช่ือโครงการ

องคประกอบของโครงการ 

1. 
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค
หนวยการเรียนรูที่ 7

“การจัดทําโครงการ”

ความรูในเร่ืองการวิเคราะหสถานการณและการสรางเคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูล

ดานการสรางเสริมสุขภาพในพ้ืนที่และการวิเคราะหแผนงานโครงการ (Logic Model) 

ในสวนของการเชื่อมโยงโครงการไปสูผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 

ระดับตางๆ จะเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเขียนหลักการและเหตุผล

 ตวัอยางเชน โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาและทุกวันพระ

การเขียนหลักการและเหตุผลจะใชวิธีลองตอบโจทยตางๆ เหลานี้ 

1. ทําไมจึงตองพฒันาโครงการนี้ (ใชความรูการวเิคราะหสถานการณและการจัดเก็บขอมูล : ในสวนของการใชขอมลูสถิติเพื่อระบุปญหา

ประกอบกบัผลจากการประชาคมกําหนดปญหาและวิเคราะหตนไมปญหา) 

2. ไมทาํโครงการนี้ไดหรือไม (ใชความรูการวิเคราะหสถานการณและการจัดเก็บขอมูลและแผนภมูิตนไมปญหา : ขอมูลการวิเคราะหตนไมปญหา

ในดานผลกระทบของปญหานั้นๆ ในสวนที่เปนก่ิง กาน ใบ) 

3. ถาจําเปนตองทํา ชี้ใหเห็นวาควรจะทําอะไร (ใชความรูการวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน : ในสวนของการกําหนดส่ิงที่จะทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสรมิ

และ/หรือส่ิงที่จะทําเพ่ือลดแรงตาน) 

4. ตอบสนองผลผลิตเชิงยุทธศาสตรหรอืแผนงานอยางไร (ใชความรูการวิเคราะหแผนงานโครงการหรือ Logic Model : ในสวนของผลลัพธ ผลกระทบ)

องคประกอบของโครงการ 

หลักการและเหตุผล2.
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

หนวยการเรียนรูที่ 7
“การจัดทําโครงการ”

3.1 เขียนใหเปนรูปธรรมมากกวาเขียนเปนนามธรรม    

3.2 วัตถุประสงคที่ชัดเจน-ปฏิบตัิได-วดัไดเพียง 1-3 ขอ 

3.3 วัตถุประสงคควรเปนระดับ outcome

 ตัวอยางเชน  โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาและทุกวันพระ  มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ

1. เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

2. เพ่ือใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมางดเหลาในชวงเขาพรรษาและทุกวันพระ

องคประกอบของโครงการ 

วัตถุประสงค3.
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

หนวยการเรียนรูที่ 7
“การจัดทําโครงการ”

 เปนภารกิจที่จะตองทําเพ่ือนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวอยางเปนข้ันเปนตอน

ตวัอยางเชน  โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาและทุกวันพระ มีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ขั้นแรก สราง/จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ

2. ขั้นที่สอง ส่ือสารประชาสัมพันธและรณรงคสรางความเขาใจกับชุมชนวา อบต. มีโครงการงดเหลาเขาพรรษา และทุกวนัพระ

3. ขั้นที่สาม เชิญชวนและรับสมัครประชาชนเขารวมโครงการ

4. ขั้นที่สี่ จัดการอบรมใหความรูและแลกเปล่ียนประสบการณของประชาชน

5. ขั้นที่หา ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

องคประกอบของโครงการ 

วิธีการดําเนินงาน4.
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

หนวยการเรียนรูที่ 7
“การจัดทําโครงการ”

- การออกแบบวิธีการดําเนินงาน มีหลักการสาํคัญ คือ การออกแบบวิธกีารดําเนินงานแตละขั้นจําเปนตองคํานึงถึงผลลพัธที่จะเกิดขึ้นดวย 

- วิธกีารดําเนินงานขั้นตอนแรก ควรจะสงผานผลลพัธไปยังขั้นตอนถัดไป

ตัวอยางผลลัพธที่อยากได ตวัอยางวิธีการดาํเนินงาน

รับรู รับทราบวามีโครงการ  รณรงคประชาสัมพันธ

 ประชาคมชี้แจง/ทําความเขาใจ
มีแกนนําหรือมีคณะทาํงานที่พรอมจะชวยขยายผล  ชักชวน/รบัสมัครแกนนําอาสาสมัคร

 แตงตั้งแกนนาํคณะทํางาน

 ประชุมแบงหนาที่/แบงงานกันทาํ

แกนนํามีทักษะดานตางๆ ระบ…ุ….  อบรมพัฒนาทกัษะแกนนํา

 พาไปศึกษาดูงานตวัอยางความสาํเร็จ

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

สรางความตระหนัก เกิดแรงบันดาลใจ  ประชาสมัพันธ (โทษภัยที่อาจเกดิข้ึน หรอืตนแบบที่เปนตัวอยางท่ีด)ี

 ประกวดแขงขัน

ประชาชนทั่วไปเขารวมกจิกรรม  ประชาสมัพันธทางสือ่เชิญชวนเขารวมกจิกรรม

 ประชาคมเชิญชวนเขารวมกจิกรรม

 จัดพิธีปฏิญาณตน

องคประกอบของโครงการ 

วิธีการดําเนินงาน4.
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

หนวยการเรียนรูที่ 7
“การจัดทําโครงการ”

 ระบุผูที่จะดําเนินการแตละข้ันตอน (ใชความรูเร่ืองแรงเสริม-แรงตาน)

วิธีการดําเนนิการ ผูดําเนินการหรือผูรับผิดชอบหลกั

ขั้นแรก สราง/จัดเตรียมส่ือประชาสัมพันธ เจาหนาที่ อบต./เจาหนาที่สถานอีนามัย

ขั้นที่สอง สื่อสารประชาสัมพันธและรณรงคสรางความเขาใจกับชุมชนวา อบต. 

มีโครงการงดเหลาเขาพรรษาและทุกวันพระ

ประธาน อสม.และ อสม.

ขั้นที่สาม เชิญชวนและรับสมัครประชาชนเขารวมโครงการ เจาหนาที่ อบต./เจาอาวาส/เจาหนาที่สถานีอนามัย

ขั้นที่สี่ จัดการอบรมใหความรูและแลกเปล่ียนประสบการณของประชาชน เจาหนาที่ อบต.

ขั้นที่หา ประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เจาหนาที่ อบต.

องคประกอบของโครงการ 

ผูดําเนินการ5.
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องคประกอบของโครงการ 

กิจกรรมในโครงการ6.

สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

หนวยการเรียนรูที่ 7
“การจัดทําโครงการ”

 เปนการแจกแจงรายละเอียดกิจกรรมของวธิีการ

ดําเนินแตละขั้นตอน (มักคิดรวมไปกับระยะเวลา 

และงบประมาณหรือแหลงทุน)

เชน 

โครงการอบรม
ตอ้งเตรยีมวทิยากร เตรยีม
เนือหาเอกสาร เตรยีมการ

ประเมนิผล ฯลฯ

โครงการรณรงค ตอ้งเตรยีมสอื เตรยีม
คนเขา้รว่มรณรงค ์ฯลฯ

วิธกีารดําเนินการ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ

ขั้นแรก สราง/จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ -กําหนดรูปแบบส่ือ เชน โปสเตอร 

แผนพับ สปอตวิทยุชุมชน ฯลฯ

-จัดหาผูผลิตส่ือ 

-จัดทําส่ือ

2 เดือนกอนเขาพรรษา แหลงทุน1 =5,000 บาท

แหลงทุน2

= 3,000 บาท

ขั้นที่สอง สื่อสารประชาสัมพันธและ

รณรงคสรางความเขาใจกับชุมชนวา อบต. 

มีโครงการงดเหลาเขาพรรษาและทุกวนั

พระ

-แจกส่ือ

-ประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน

-เดินรณรงคในหมูบาน

ชวงเขาพรรษา แหลงทุน1 .…บาท

แหลงทุน2 .…บาท

ขั้นที่สาม เชิญชวนและรบัสมัครประชาชน

เขารวมโครงการ

-จัดบูธรับสมัครผูปฏิญานตนงดเหลา

ชวงเทศกาลเขาพรรษาและทุกวันพระ

ที่วัด

1 เดือนกอนเขาพรรษา แหลงทุน1 .…บาท

ขั้นที่สี่ จัดการอบรมใหความรูและ

แลกเปล่ียนประสบการณของประชาชน

-อบรมใหความรูและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ         

1 เดือนกอนเขาพรรษา งบ อบต. ...... บาท

ขั้นที่หา ประเมินผลการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

-สํารวจผูเขาปฏิญานตนชวง

เขาพรรษา และหลังจากออกพรรษา

แลว

ต้ังแตเขาพรรษาเปนตน

ไป

งบ อบต. …….บาท

ระยะเวลารวม 1 ป งบประมาณรวม

งบ อบต. ........บาท

งบ xxx ………บาท

งบ yyy ........บาท

“
”

”
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

หนวยการเรียนรูที่ 7
“การจัดทําโครงการ”

 เปนการแจกแจงรายละเอียดกจิกรรมของวิธีการดําเนินแตละข้ันตอน 

(มักคิดรวมไปกับระยะเวลา และงบประมาณหรือแหลงทุน) เชน 

1. ระบุวาแตละกิจกรรมใหผลผลิตอะไร (ดูแตละขั้นตอนหรือรายกิจกรรม)

2. และผลผลิตรวมของโครงการคืออะไร (ดูวัตถุประสงคโครงการ)

3. นิยมระบุผลผลติประกอบกับตัวชี้วัด หรือท่ีรูจักกนัโดยทั่วไปวา KPI ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

วิธกีารดําเนินการ กิจกรรม ผลผลิตและตัวชี้วัดรายกิจกรรม(ระดับ output)

ข้ันแรก สราง/จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ -กําหนดรูปแบบสื่อ เชน โปสเตอร แผนพับ สปอตวิทยุชุมชน ฯลฯ

-จัดหาผูผลิตสื่อ 

-จัดทําสื่อ

มีสื่อตางๆ ประกอบดวย

-โปสเตอร 50 แผน

-แผนพับ 100 แผน

-สปอตวทิยุชุมชน 1 ช้ิน

ข้ันที่สอง สื่อสารประชาสมัพันธและรณรงคสรางความเขาใจกับชุมชนวา 

อบต. มีโครงการงดเหลาเขาพรรษาและทุกวนัพระ

-แจกสื่อ

-ประชาสัมพันธผานวทิยุชุมชน

-เดินรณรงคในหมูบาน

-ติดโปสเตอรในชุมชนครบทุกจดุ

-แจกสื่อแผนพับครบทุกครัวเรือน

-มีการประชาสัมพันธผานสปอตวิทยุชุมชนทุกวัน

ข้ันที่สาม เชญิชวนและรับสมัครประชาชนเขารวมโครงการ -จัดบธูรับสมัครผูปฏิญานตนงดเหลาชวงเทศกาลเขาพรรษาและทกุวันพระที่วัด -มีผูสมคัรปฏิญานตนในโครงการ 100 คน

ข้ันที่สี ่จัดอบรมใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณของประชาชน -จัดอบรมใหความรูเรื่องโทษภัยและความเสียหายตอตนเองและผูอ่ืนจากการด่ืม

เหลา

-จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางประชาชนที่งดเหลาไดกับ

ประชาชนทั่วไปที่ยังดื่มเหลา

-มีการจัดอบรมใหความรู 1 ครั้ง

-มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 ครั้ง

ข้ันที่หา ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -สํารวจผูเขาปฏิญานตนชวงเขาพรรษา และหลังจากออกพรรษาแลว -มีผลการสํารวจอยางนอย 2 ครั้ง คือในชวงเทศกาลเขาพรรษา และ

หลังจากออกพรรษาแลว

องคประกอบของโครงการ 

กิจกรรมในโครงการ6.
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

หนวยการเรียนรูที่ 7
“การจัดทําโครงการ”

 เปนการแจกแจงรายละเอียดกิจกรรมของวธิีการดําเนินแตละขั้นตอน 

(มักคิดรวมไปกบัระยะเวลา และงบประมาณหรือแหลงทนุ) เชน 

1. ระบุวาแตละกิจกรรมใหผลผลิตอะไร (ดูแตละขั้นตอนหรือรายกิจกรรม)

2. และผลผลิตรวมของโครงการคอือะไร (ดูวัตถปุระสงคโครงการ)

3. นิยมระบุผลผลิตประกอบกับตัวชี้วัด หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา KPI ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงคของโครงการ ตัวช้ีวัดในระดับโครงการ (ระดบั outcome)

(1) เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

- ประชาชนมีความรูและความตระหนักถึงผลกระทบที่เกดิจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล

(2) เพ่ือใหประชาชนปรับเปลีย่นพฤติกรรมมางดเหลาในชวงเขาพรรษาและทกุวันพระ - มีผูที่สามารถงดเหลาชวงเขาพรรษาและทกุวันพระได 80% ของจํานวนผูด่ืมเหลาใน

หมูบานที่เขารวมโครงการ

ผลผลิตและตัวชี้วัดรายโครงการ
ตัวอยาง โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาและทุกวนัพระ

องคประกอบของโครงการ 

ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ7.
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องคประกอบของโครงการ 

ผูนําไปใชประโยชน8.

สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

หนวยการเรียนรูที่ 7
“การจัดทําโครงการ”

* ระบุวาใครจะเปนผูใชประโยชน และนําไปใชอยางไร

* ตัวอยาง โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาและทุกวนัพระ ผูใชประโยชนคือ

1. ผูที่เขารวมปฏิญาณตน โดยจะไดเริ่มทดลองงดเหลาในชวงเขาพรรษาและทกุวันพระ และอาจนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

งดเหลาไดอยางถาวรในอนาคตได ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีกับกับสุขภาพของตนเอง เศรษฐกิจของตนเอง ครอบครวั และชุมชน

2. เกิดการขยายผลไปยังผูที่ยังไมไดเขารวมโครงการ หรือขยายไปเปนตนแบบใหชุมชนอื่นๆได

ขอคิด 
ในบางคร้ัง “ผูนําไปใชประโยชน” นั้นจะสังเกตไดวากําลงักลาวถึง “ผลที่คาดวาจะไดรับ” ที่หลายทานคุนเคยกันอยูแลวในการเขียนโครงการ
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สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

หนวยการเรียนรูที่ 7
“การจัดทําโครงการ”

1. ปญหาไมชัดเจน ออนความสําคัญ

2. หลักการ + เหตุผล ไมหนักแนน

3. ขาดขอมูลสนับสนุนอางอิง

4. ไมทันกาล ไมทันสมัย

5. วัตถุประสงคไมชัดเจน คลุมเครือ

6. วิธีการเปนไปไดยาก ทําตามไมได

7. ไมเห็นประโยชนที่ชัดเจน

8. แผน งบ เวลา ไมสัมพันธกัน ไมสมเหตุสมผล

9. การนําเสนอ/การเขียน

- ไมตอเนื่อง

- ไมเรียงลําดับ

- ไมกระชับ

- ใชภาษาพูด เชน คณะผูจัดทําโครงการไดปลุกปล้ําโครงการน้ี

ที่มา: http://qa.siam.edu/Document/projecybya.pichet.ppt

โครงการที่เขียนแลวไมประสบความสาํเรจ็ มักจะเขาขายตอไปนี้
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
กรมควบคมุโรค

หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพนืที
เพอืสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
การนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

https://ddc.moph.go.th/osec/
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สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

วตัถปุระสงค์

เมอืสนิสดุการสอน
ตามหลกัสตูรแลว้ 

ผูเ้รยีนจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ดังนี

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เรื่อง การนําหลักสูตรไปใช

อยางถกูตองและเหมาะสม

มคีวามรู ความเขาใจ เรื่อง การใชทรัพยากรในทองถ่ิน 

และแหลงเรียนรู
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

เปนข้ันตอนที่มีความสาํคัญไมนอยกวาการคิด ริเริ่ม และพัฒนา

เน่ืองจากเปนกระบวนการถายทอดปรัชญาของหลักสตูร จุดมุงหมายหรือวตัถุประสงคของหลกัสตูร 

เน้ือหาวชิา และประสบการณการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาอยางดแีลวไปสูผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมหรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนตวับงช้ีถึงความสาํเร็จหรือความลมเหลวของหลักสตูรโดยตรง 

การพัฒนาหลักสูตรแมจะดําเนินการไดครบทุกข้ันตอนอยางถ่ีถวนแลว หากผูที่นําหลักสูตรไปใช

ดาํเนนิการไมถูกตองหรอืไมดีเพยีงพอ ความลมเหลวของหลักสูตรจะบังเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได

ดงันั้น บุคคลที่เก่ียวของในการนําหลกัสูตรไปใชจะตองทาํความเขาใจกับวิธีการข้ันตอนตางๆ

เพ่ือสามารถนําหลักสตูรลงสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุดสมความมุงหมายทุกประการ 

ที่มา : Dissara, 1992; Buasri, 1999

การนําหลักสูตรไปสูการปฏิบตัิ
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

ที่มา : https://sites.google.com/site/viewnaiyana/karna-hlaksutr-pi-chi 

หลักการสาํคัญในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ

จะตองมีการวางแผนและเตรียมการ

จะตองมีองคคณะบุคคลทั้งสวนกลางและสวนทองถ่ินทาํหนาที่ประสานงานกัน

ดําเนินการอยางเปนระบบ

คํานึงถึงปจจัยที่จะชวยในการนําหลักสูตรไปใช

ครูเปนบุคคลที่สําคัญทีสุ่ด ดังน้ัน ครูจะตองไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่และจริงจัง

จัดตั้งใหมีหนวยงานที่มีผูเชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ือใหการสนับสนุนและพัฒนาครู

หนวยงานและบุคคลในฝายตางๆ ตองปฏิบัตหินาที่อยางเต็มความสามารถ

มีการติดตามและประเมนิผลเปนระยะๆ 
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

ที่มา : ศุภธดิา ศรีพงษวิวัฒน (2551) 

แนวทางการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ

1
2

3
4

5
6

7
8

การประเมินหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช/การตรวจสอบลักษณะหลักสูตรเพ่ือดูความชัดเจนของหลักสูตร

การประเมินผลความพรอมของผูเรียน ผูสอนและชุมชน

การประชาสัมพันธหลักสูตร

การเตรียมบุคลากร บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร

การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช อาคารสถานที่

การเตรียมระบบบริหารในหนวยงาน/สถานศึกษา ที่เอ้ือใหหลักสูตรมีความคลองตัว 

การวางแผนการใชงบประมาณและใชหลักวิชา ใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

การเตรียมชุมชนและสังคม เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมกับชุมชนเม่ือนําหลักสูตรมาใช
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การประเมินหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช/การตรวจสอบลักษณะหลักสูตร

เพ่ือดูความชัดเจนของหลกัสตูร
1

ผูประเมินตองทบทวนองคประกอบของหลักสูตรทั้งหมดต้ังแต จุดหมาย จดุประสงค รูปแบบ 

โครงราง เน้ือหา ยุทธศาสตรการเรยีนการสอน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ส่ือการเรียนการสอน 

การวัดผลประเมินผล โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพิจารณาวาองคประกอบเหลานั้นเหมาะสมกับสภาพ

หรือความตองการของทองถ่ินที่จะนาํหลักสูตรไปใชหรือไม ในการตรวจสอบองคประกอบของ

หลกัสูตรผูประเมินควรมกีารศึกษาขอมูลจากเอกสารการพัฒนาหลักสูตรที่ผูทาํหลักสูตรจัดทํา

ขึ้น เชน รายงานการประชุม บทความเอกสาร รายงานการประเมิน ฯลฯ หรืออาจศึกษา

หลกัสูตรของประเทศใกลเคยีงเพ่ือเปนขอเปรียบเทยีบ

ที่มา : ศุภธดิา ศรีพงษวิวัฒน (2551) 

 อปุกรณเคร่ืองมือเครื่องใช 

จุดหมาย
จุดประสงค

รปูแบบ 

โครงราง 

 เน้ือหา 

ยุทธศาสตรการเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอน 

การวัดผลประเมินผล
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การประเมินผลความพรอมของผูเรียน ผูสอนและชุมชน2

จุดประสงคของการประเมินเพ่ือทราบขอมูลของผูนําหลักสตูรไปใชและ

ผูมีสวนเก่ียวของมีความพรอมและเต็มใจที่จะรับ วิธีการประเมินอาจใชการสนทนา 

การสัมภาษณ ใชแบบสอบถาม การทดสอบ

ที่มา : ศุภธดิา ศรีพงษวิวัฒน (2551) 

ความพรอมผูเรยีน

อาจตรวจสอบจากผลการเรียน 

การสนทนา สัมภาษณ 

การทดสอบ

ความพรอมของครู 

พิจารณาจากพ้ืนฐานความรู 

ประสบการณการปฏิบัติการสอน

ของครู

ความพรอมของโรงเรียน 

เชน ระบบบริหาร วิธกีาร

จัดการเรียนการสอน 

วัสดุ อุปกรณ 

ความพรอมของผูปกครอง ชมุชน 

เชน ความพึงพอใจของผูปกครอง 

ชุมชนตอโรงเรียน 

การยอมรับของชุมชนตอหลักสูตร
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การประชาสัมพันธหลักสูตร3
การเปล่ียนแปลงหลักสูตรยอมสงผลกระทบตอผูมีสวนเก่ียวของทั้งผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน คร ูนักเรียนผูปกครอง ชุมชน เนื่องจากหลักสูตรไมไดเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียนเทาน้ัน

แตยงัเก่ียวของกับวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช อาคารสถานที่ งบประมาณ จึงจําเปนที่ตองแจงขอมูลใหบุคคลที่เก่ียวของทราบ 

โดยการประชาสัมพันธควรเริ่มต้ังแตที่มีแผนท่ีจะปรับปรุงหลักสูตร และประชาสัมพันธตอเนื่องเปนระยะๆ จนถึงเมื่อมีการใชหลักสูตรจรงิ 

ที่มา : ศุภธดิา ศรีพงษวิวัฒน (2551) 

การประชาสัมพันธผานสือ่มวลชนการใชเอกสารสิง่พิมพ 
รูปแบบการประชาสัมพันธหลักสูตร ไดแก 

วิทยุ 

หนังสือพิมพ โทรทัศน 

เครือขายออนไลน  
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การเตรียมบุคลากร บุคลากรที่เก่ียวของกับการใชหลักสูตร4

การเตรียมครูผูสอน 

ครูผูสอนถือวาเปนผูมีความสําคัญเน่ืองจากเปนผูนําเอาหลักสูตรไปใช

ในหองเรียน โดยตองเตรียมครูใหมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับ

หลกัสูตร ทักษะการใชหลักสูตร เจตคติที่มีตอหลักสูตร จุดหมาย

หลกัการของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร ทักษะ

เก่ียวกับยทุธศาสตรการสอน การปกครองช้ันเรียน การประเมินผลการ

เรียนรู โดยสิ่งที่สําคัญคอืทักษะในการสอนของคร ูโดยครูตองทราบ

ทักษะที่จําเปนในการสอนและสามารถพัฒนาทักษะที่จําเปนในการสอน

ที่มา : ศภุธดิา ศรีพงษวิวัฒน (2551) 

การเตรียมศึกษานเิทศกและนักแนะแนวการศึกษา 

ซ่ึงบุคคลทั้ง 2 กลุมน้ีถือวาเปนผูใหคําแนะนําครูและบคุลากรใน

สถานศึกษา โดยศึกษานเิทศกและนักแนะแนวการศึกษาตองทราบ

นโยบาย จุดมุงหมายของการศึกษา จุดมุงหมายของหลักสตูรตลอดจน

องคประกอบตางๆที่เก่ียวของและตองสามารถวิเคราะหไดวาสิ่งตางๆ

เหลาน้ีจะมีผลตอการนเิทศและการแนะแนวอยางไร 

จะปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางไร
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การเตรียมบุคลากร บุคลากรที่เก่ียวของกับการใชหลักสูตร4

การเตรียมผูบริหาร 

ซ่ึงหมายถึง ผูบริหารทุกระดับโดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนจะตองรับทราบนโยบายเปนอยางดี  และจะตองสํารวจใหทราบถึง

สภาพและปญหาของโรงเรียนและสถานศึกษาในความดูแลของตน เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขไดถูกตอง ผูบริหารโรงเรยีน 

จะเปนผูที่คอยควบคุมกํากับ แนะนํา และสงเสริมครูใหทําหนาที่อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

ที่มา : ศภุธดิา ศรีพงษวิวัฒน (2551) 
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การเตรยีมวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือเคร่ืองใช อาคารสถานที่5
หลักสูตรใหมยอมตองการสิ่งใหมๆ หลายอยาง 

ดังน้ันจะตองมีการจัดหาไวใหพรอม

ถาจําเปนตองมีการปรับปรุงอาคารสถานที่

ก็จะตองมีการวางแผน และดําเนินการ

ที่มา : ศภุธดิา ศรีพงษวิวัฒน (2551) 

ระบบบรหิารตลอดจนระเบียบขอบังคับของโรงเรียนหรอืสถานศึกษาท่ี

มีใชอยูนั้น ควรจะมีสวนชวยใหหลักสูตรมีความคลองตัว 

ถาไมคลองตัวมีอะไรติดขัดก็ควรแกไขเสีย

การเตรียมระบบบริหารในหนวยงาน/สถานศึกษา ที่เอื้อใหหลักสูตรมีความคลองตัว 6
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

การวางแผนการใชงบประมาณและใชหลกัวิชา ใหเกิดประโยชนสงูสดุ ประหยัด 

และมปีระสทิธภิาพ
7

ควรมีการวางแผนการใชงบประมาณ

อยางรอบคอบและใชหลักวิชา 

ควรใชเงนิใหมีประโยชนสูงสุด ประหยดั 

และมปีระสิทธิภาพ

ที่มา : ศภุธดิา ศรีพงษวิวัฒน (2551) 

การเตรียมชุมชนและสังคม เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมกับชุมชนเมื่อนําหลักสูตรมาใช8
เม่ือนําหลักสูตรมาใชทางโรงเรียนจะตองรวมมอืกับชุมชน

ในโครงการตางๆ ดังนั้นการไดรับความรวมมือกับชุมชน

จึงเปนสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมได ดงัน้ันจึงควรมีการประชาสัมพันธ

ไดรับทราบเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของหลักสูตร
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หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

ใครควรเปนผูเขารับการอบรม?

ทีมระดับอําเภอ ประกอบดวยบุคลากร ดังนี้

1.1 สาธารณสุขอําเภอ หรือบุคลากรของสํานักงานสาธารณสขุอําเภอ (สสอ.) ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขผานกลไกคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) เปนหลัก เชน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ

1.2  ตัวแทนจากหนวยงานระดับอําเภอที่เปนแกนหลักและมีสวนในการขับเคล่ือนงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

1.3  แกนนําชุมชนที่มีรายช่ือเปนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาํเภอ (พชอ.) หรือผูเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนงานเพ่ือแกไขปญหา

คุณภาพชีวิตของชุมชน

1.4  ผูบรหิารหรือตัวแทนที่สามารถขับเคล่ือนงานเพ่ือแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนของหนวยงานทองถ่ิน เชน นายกองคการบริหารสวน

ตําบล นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการสขุาภิบาล เปนตน  

1

Admin
Typewritten text
401



หนว่ยการเรยีนรูท้ ี8
“การนําไปสูก่ารปฏบิตั”ิ

สํานกังานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมควบคมุโรค

ใครควรเปนผูเขารับการอบรม?

สมัครใจเขาอบรม2
มีประสบการณการทํางานในพ้ืนที่อยางนอย  1  ป หากนอยกวานี้ใหพิจารณาความเหมาะสมเปนกรณไีป3
สามารถรับผิดชอบงานไดตอเน่ืองในอนาคต4
สามารถเขารับการอบรมไดตลอดระยะเวลาการอบรม 5
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สํานกังานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

อาคาร 10 ช้ัน 6 กรมควบคมุโรค 

88/21 ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02 590 3006

https://ddc.moph.go.th/osec/

หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในระดับพนืที
เพอืสนับสนุนการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรยีน – หลังเรยีน (พรอมเฉลย) 

หลกัสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพ้ืนที่ 
เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ  

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 



 
 

 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพ้ืนที่ 

เพ่ือสนับสนนุการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. การป้องกันควบคุมโรค หมายถึงข้อใด 

ก.  การป้องกันไม่ให้เกดิโรคขึ้นกับบคุคลหรือชุมชน โดยการส่งเสริมสุขภาพให้สมบรูณ์ทั้งบุคคล ชุมชน และปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม หากเกิดโรคขึ้นจะต้องรบีค้นหาให้พบ และให้การรักษาอย่างถูกต้องเพื่อลดอัตราการเกดิโรคให้ต่ำลงในระดับที่ไม่เป็น
ปัญหา หรือควบคมุไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค 

ข.  การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายและแนวโนม้ของอุบัติการณ์ของปัญหาสุขภาพ (ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการ
เฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง) 

ค.  เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงของเหตกุารณร์ะบาด โดยรวบรวมข้อมลูตา่งๆ เพื่ออธิบายรายละเอียดปัญหา ค้นหาสาเหตุ เพื่อนำา
ไปสู่การควบคุมป้องกันปัญหาการระบาดในครั้งนั้นๆและครั้งต่อไป 

ง.  ถูกทุกข้อ 
2.  การมีสุขภาพที่ดีมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร 

ก.  มีความสำคัญต่อตนเอง ทั้งร่างกายและจติใจ 
ข.  มีความสำคัญต่อครอบครัว ทำใหม้ีครอบครัวมีความสุข 
ค.  มีความสำคัญต่อสังคม ทำให้ลดปญัหาของสังคม 
ง.  มีความสำคัญต่อบุคคล ทำใหส้ามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

3.  กระบวนการที่ประชาชนได้เข้าร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชมุชนทุกขัน้ตอนเปน็การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แบบใด 

ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข.  การพึ่งพาตนเองของชุมชน 
ค.  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ง.  การประสานงาน 

4.  การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึงข้อใด 
ก.  กระบวนการที่ช่วยให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมสุขภาพและปจัจัยกำหนดสุขภาพ 
ข.  กระบวนการที่ช่วยให้ประชาชนสามารถประสานและขอความช่วยเหลือจากสถานบริการสุขภาพ 

ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
ค.  กระบวนการที่อาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งเสรมิการฉีดวคัซีนสร้างภูมิคุ้มกันทุกกลุม่วัย 
ง.  กระบวนการทีส่ามารถทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้นท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพ 

5.  สังคมหรือชุมชน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะต้องมกีารค้นหาสิ่งใดก่อน 
ก.  ปัญหา 
ข.  ผู้นำ 
ค.  นโยบาย 
ง.  การวางแผน 

ตัวอย่างแบบทดสอบก่อน - หลัง 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนนุการป้องกันควบคุมโรค
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผน 
1. ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

ก.  การกำหนดกรอบการวิเคราะหส์ถานการณ ์
ข.  การระบุประเด็นปัญหาของพื้นที่ 
ค.  การวิเคราะหส์่วนขาดของข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหา 
ง.  การกำหนดนโยบายท้องถิ่น 

2. ข้อใดคือขั้นตอนที่จะทำให้ได้รู้ว่าเรายังขาดข้อมูลส่วนใดในการทำแผนงาน/โครงการมากที่สุด 
ก.  การกำหนดกรอบการวิเคราะหส์ถานการณ ์
ข.  การวิเคราะหส์่วนขาดของข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหา 
ค.  การกำหนดนโยบายท้องถิ่น 
ง.  การระบุประเด็นปัญหาของพื้นที่ 

3. สิ่งที่สำคัญที่สุดท่ีใช้ในการระบุหรือบ่งบอกปัญหา ในกระบวนการวางแผนคืออะไร 
ก.  ข้อมูล 
ข.  แผนงานเดิม 
ค.  ผู้นำชุมชน 
ง.  ประชาชน 

4. กรอบการวิเคราะห์สถานการณ์ที่รอบด้าน ควรประกอบด้วยข้อมูลกีม่ิติ อะไรบ้าง 
ก.  2 มิติ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภมูิ และขอ้มูลทุติยภูม ิ
ข.  3 มิติ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางด้านสุขภาพ และข้อมูลด้านสังคม 
ค.  4 มิติ ได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมลูด้านการศึกษา ข้อมูลด้านสังคม และข้อมลูด้าน 
ง.  5 มิติ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและข้อมลูด้านสิง่แวดล้อม 

5. “ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มีผู้อื่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ ทำการเก็บรวบรวมไว้แล้ว”  
จากข้อความข้างต้นกล่าว หมายถึงข้อมลูประเภทใด 

ก.  ข้อมูลปฐมภมู ิ
ข.  ข้อมูลทุติยภมู ิ
ค.  ข้อมูลตตยิภูม ิ
ง.  ข้อมูลวิจัย 

************************************************************************************* 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 : การวิเคราะห์สาเหตุปญัหา (Root cause analysis) 
1. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ก.  Fishbone Diagram/ Problem tree diagram 
ข.  Why Why Diagram/ Geo-Social Mapping 
ค.  14 QC Tools/ Geo-Social Mapping 
ง.  Fishbone Diagram/ Geo-Social Mapping 

2. แผนภูมิต้นไม้ปัญหา (Problem tree diagram) มีองค์ประกอบหลักกี่ส่วน 
ก.  1 ส่วน 
ข.  2 ส่วน 
ค.  3 ส่วน 
ง.  4 ส่วน 

3. การวิเคราะห์หาสาเหตุปญัหาด้วยแผนภูมิต้นไม้ปัญหา (Problem tree diagram) ในส่วนของลำต้น  
ควรระบุสิ่งใด 

ก.  สาเหตุปัญหาหลัก 
ข.  สาเหตุปัญหาย่อย 
ค.  ปัญหาหลัก 
ง.  ผลกระทบหลัก/ผลกระทบย่อย 

4. ก่อนการวิเคราะห์สาเหตุปญัหาด้วยแผนผังต้นไมป้ัญหาตอ้งย้อนกลับไปพิจารณาประเดน็ใดบ้าง 
ก.  แนวคิดสุขภาพ/สุขภาวะ 
ข.  ปัจจัยกำหนดทางสังคม 
ค.  ข้อมูลปัจจัยกำหนดสุขภาพ และผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ง.  ถูกทุกข้อ 

5. การวิเคราะห์หาสาเหตุปญัหาด้วยแผนผังต้นไม้ปญัหา (Problem tree diagram) มีสว่นของ ดอก/ผล/ใบ  
เป็นส่วนที่ต้องระบุสิง่ใด 

ก.  สาเหตุหลัก 
ข.  สาเหตุย่อย 
ค.  สถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้น 
ง.  ผลกระทบหลัก/ผลกระทบย่อย 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3.2 : การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Priority setting) 
1. ทำไมจึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ในกระบวนการวางแผน 

ก.  การระบุปญัหาสุขภาพของชุมชนมักจะพบว่ามีปญัหาหลายปญัหา ในทางปฏิบัติไมส่ามารถแก้ไขทั้งหมด 
ในเวลาเดยีวกันได ้

ข.  เพราะมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น เวลา งบประมาณ กำลังคน 
ค.  เพราะจะทำให้เกิดกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน ในการคัดเลือกปัญหาจริงๆ ของชุมชนมาแก้ไขก่อน 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

2. หลักเกณฑ์ใดในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ที่พิจารณาเร่ืองจำนวนผู้ท่ีประสบปัญหา เช่น จำนวนผู้ป่วยหรือจำนวนผูม้ี
พฤติกรรมเสี่ยง หรือความเสี่ยง 

ก.  ความรุนแรงของปัญหา 
ข.  ขนาดปัญหา 
ค.  ความยากง่ายในการแก้ปญัหา 
ง.  ความร่วมมือในการแก้ไขปญัหาของประชาชน 

3. หากชุมชนมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และมีบุคลากรช่วยแกป้ญัหาน้อย แต่ประชาชนให้ความร่วมมือ 
ในการแก้ปัญหาดี ท่านจะให้คะแนนเร่ืองใดมากที่สุดตามหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

ก.  ความรุนแรงและผลกระทบในการแก้ปัญหา 
ข.  ความยากง่ายในการแก้ปญัหา 
ค.  ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของประชาชน 
ง.  ขนาดของปัญหา 

4. ขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญ ขั้นตอนใดไม่ถูกต้อง 
ก.  การเตรียมการเชิญผู้มสี่วนไดส้่วนเสียประชาชน 
ข.  การรวบรวมปัญหาจากแตล่ะกลุ่มให้เป็นปัญหาของชุมชน 
ค.  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยเกณฑ์การให้คะแนน 
ง.  การประมาณการงบประมาณในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา 

5. ในกรณีจำนวน N ในแต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากันเนื่องจากข้อจำกัดของการโหวต ควรดำเนินการอย่างไร 
ก.  ให้ตัดสินท่ีคะแนนรวมจำนวนคนที่โหวตให้ปัญหานั้นๆ เป็นลำดับแรก 
ข.  จัดกลุ่มปญัหาใหม่และใหผู้้เข้าร่วมกระบวนการโหวตให้ปญัหานั้นๆ อีกครั้ง 
ค.  ผู้นำกระบวนการตดัสินใจคดัเลือกปัญหาที่มีแนวโนม้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากท่ีสดุ เป็นลำดบัแรก 
ง.  ถูกทุกข้อ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : การกำหนดระดับผลลัพธ์ (Outcome Setting)  
1. ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึงข้อใด 

ก.  ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นทันที เช่น เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ บริการหรือเกิดการจดักิจกรรมนั้นๆ ข้ึนมา 
ข.  เป็นเครื่องช้ีทิศทาง เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเรจ็ และความก้าวหน้าของการทำงาน 
ค.  เป็นการเปลี่ยนแปลง (Changes) ที่แสดงการขับเคลื่อนไปซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น เปลี่ยนพฤติกรรม 
ง.  เครื่องมือท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดในรูป

ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือข้อมลูเชิงคณุภาพ 
2. ผลลัพธ์จะแบ่งเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง 

ก.  2 ระดับ ไดแ้ก่ ผลลัพธ์ระดับต้น และผลลัพธ์ระดบัสุดท้าย 
ข.  3 ระดับ ไดแ้ก่ ผลลัพธ์ระยะต้น ผลลัพธ์ระยะกลาง และผลลัพธ์ระยะปลาย 
ค.  3 ระดับ ไดแ้ก่ ผลลัพธ์ระยะสั้น ผลลัพธ์ระยะกลาง และผลลัพธ์ระยะยาว 
ง.  ไม่มีข้อถูก 

3. ผลกระทบหรือเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ต้องการ โดยจะมกีารเปลี่ยนแปลง หมายถึงผลลัพธ์ระยะใด 
ก.  ผลลัพธ์ระยะต้น 
ข.  ผลลัพธ์ระยะกลาง 
ค.  ผลลัพธ์ระยะยาว 
ง.  ผลลัพธ์ระยะสดุท้าย 

4. ชุมชนมีความเชื่อมัน่ต่อการปอ้งกันควบคุมโรคและสามารถร่วมกันกำหนดรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จัดเป็นผลลัพธ์
ระดับใด 

ก.  ผลลัพธ์ระดับที่เป็นสถานะทางสุขภาพ (A) หรือผลลัพธ์ระยะยาว 
ข.  ผลลัพธ์ระดับที่เป็นตัวกำหนดที่ส่งผลต่อสุขภาพ (B) หรือผลลัพธ์ระยะกลาง 
ค.  ผลลัพธ์ระดับที่เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อตัวกำหนดที่ส่งผลต่อสุขภาพ (C) หรือผลลัพธ์ระยะสั้น 
ง.  ผลลัพธ์ระดับที่เป็นเป้าหมายสุดทา้ยที่ส่งผลต่อสุขภาพ (D) หรือผลลัพธ์ระยะสดุท้าย 

5. “ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาหลักของแผนผังต้นไม้ปัญหา ในส่วนของกิ่ง ก้าน ใบ”  
คือผลลัพธ์ในระดับใด 

ก.  ผลลัพธ์ระดับที่เป็นสถานะทางสุขภาพ (A) หรือผลลัพธ์ระยะยาว 
ข.  ผลลัพธ์ระดับที่เป็นตัวกำหนดที่ส่งผลต่อสุขภาพ (B) หรือผลลัพธ์ระยะกลาง 
ค.  ผลลัพธ์ระดับที่เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อตัวกำหนดที่ส่งผลต่อสุขภาพ (C) หรือผลลัพธ์ระยะสั้น 
ง.  ผลลัพธ์ระดับที่เป็นเป้าหมายสุดทา้ยที่ส่งผลต่อสุขภาพ (D) หรือผลลัพธ์ระยะสดุท้าย 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การวิเคราะห์กิจกรรมและภาคีเครือข่ายดำเนินงาน  
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis) 

1. ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน คืออะไร 
ก.  เพื่อกำหนดกิจกรรม/โครงการ 
ข.  เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
ค.  เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปญัหา 
ง.  เพื่อจัดทำแผนทีช่ี้ทิศ 

2. อะไรคือแรงต้าน ของผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
ก.  การต่อต้านของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ 
ข.  ผู้ใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับปัญหา 
ค.  คนมีความเชื่อที่ผิดๆ 
ง.  ถูกทุกข้อ 

3. หากชุมชนตั้งใจว่าปี 2562 จะเป็นหมู่บ้านที่สามารถลดนักดื่มหน้าใหม่ได้มากกว่าคร่ึงหนึ่งของปีที่แล้ว ในขณะที่มีคนอีก
กลุ่มหนึ่งออกมารณรงค์เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพตดิในชมุชน ถ้ามีสถานการณ์ทั้ง 2 อย่างนี้ร่วมกันถือว่าเป็นแรงเสริม
หรือแรงต้าน 

ก.  แรงเสริม 
ข.  แรงต้าน 
ค.  ใช่ทั้งสอง 
ง.  ไม่ใช่ทั้งสอง 

4. กิจกรรมใดที่ควรทำเพื่อเพ่ิมแรงเสริมหรือลดแรงต้านในข้อ 3 
ก.  หยุดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ข.  ดำเนินการไปพร้อมๆ กันแบบบรูณาการ 
ค.  ให้กลุ่มคนที่รณรงค์จัดการขยะดำเนินการแทนได้เลย 
ง.  ไม่มีข้อถูก 

5. กลุ่มคนที่มาร่วมดำเนินการให้บรรลุผลลัพธ์ หมายถึงกลุ่มคนประเภทใด 
ก.  ภาคีร่วมดำเนินงาน 
ข.  ภาคีเสริมพลัง 
ค.  ภาคียุทธศาสตร์ 
ง.  ไม่มีข้อถูก 

ตัวอย่างแบบทดสอบก่อน - หลัง 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนนุการป้องกันควบคุมโรค
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6.1 : การจัดทำโปรแกรมผลลัพธ์ (Logic Model) 
 

1. ข้อใดกล่าวถึงโปรแกรมผลลัพธ์หรือโลจิคโมเดล (Logic Model) ได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก.  เป็นการวางแผนงานแบบไม่ต้องใช้เหตุผลแต่ใช้สภาพปัญหาในปัจจบุัน 
ข.  เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์อย่างมีเหตผุลระหว่างทรัพยากรที่ลงทุนไป กิจกรรมที่เกดิขึ้น และผลลัพธ์ที่เป็นผลประโยชน์

หรือผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ค.  เป็นการวางแผนท่ีกำหนดเป้าหมายเป็นอันดับสดุท้าย 
ง.  ไม่มีข้อถูก 

2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโปรแกรมผลลัพธ์หรือโลจิค โมเดล (Logic Model) 
ก.  ปัจจัย/ทรัพยากรดำเนินงาน 
ข.  ผลผลติ ผลลัพธ์ 
ค.  โครงการ/กิจกรรม ผูเ้กี่ยวข้อง 
ง.  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลลัพธ์ 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Participant) ในการจัดทำโปรแกรมผลลัพธ์หรือโลจิค โมเดล (Logic Model)  
แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 

ก.  3 กลุ่ม ได้แก่ Target population / Boundary Partner/ Strategic Partner 
ข.  3 กลุ่ม ได้แก่ Target population / Boundary Partner/ partnership 
ค.  2 กลุ่ม ได้แก่ Target population / Boundary Partner 
ง.  2 กลุ่ม ได้แก่ Boundary Partner/ partnership 

4. “ผู้มาร่วมดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ เช่น แกนนำชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำกลุ่มอาชีพ”  
เป็นนิยามของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (Participant) กลุม่ใด 

ก.  Target population 
ข.  Boundary Partner 
ค.  partnership 
ง.  Strategic Partner 

5. ในการกำหนดปัจจัย/ทรัพยากรท่ีใช้ดำเนินการ (Inputs) เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง เทคโนโลยี สื่อ 
ทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งใด 

ก.  กิจกรรม 
ข.  ผลผลติ 
ค.  ผลลัพธ์ 
ง.  ถูกทุกข้อ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6.2 : การจัดทำบันไดผลลัพธ์และการสะทอ้นผลลัพธ์ 
1. ขั้นตอนการจัดทำกระบวนการติดตามประเมินผล ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก.  การคลี่ผลลัพธ ์
ข.  การกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ค.  การระบุกิจกรรมที่นำไปสูผ่ลลพัธ์ 
ง.  การกำหนดผู้เกี่ยวข้อง 

2. ข้อใคคือประโยชน์ของ “การคลี่ผลลัพธ์” 
ก.  ช่วยให้สามารถมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากข้ึน และทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ในแต่ละระดบั 
ข.  ช่วยให้ทราบวา่กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมผลลัพธ์ (Logic Model) แต่ละกิจกรรมนั้นสามารถนำไปสูผ่ลลัพธ์ใด 
ค.  ช่วยประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็นการวางแนวทางในการเก็บรวบรวมเพื่อตอบคำถามตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ทีไ่ด้กำหนดไว้ 
ง.  ถูกทุกข้อ 

3. ในการกำหนดตัวชี้วัดผลลพัธ์ ตัวชี้วัดที่ดีควรมีลักษณะยกเว้นข้อใด 
ก.  มีความชัดเจนสอดคล้องกับผลลพัธ์ที่ต้องการ 
ข.  วัดได้เป็นรปูธรรม 
ค.  เป็นที่เข้าใจได้ และยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ทำโครงการ 
ง.  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ควรมี 3-5 ตัวชี้วดั เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการจัดทำกระบวนการติดตามประเมินผลได้ถูกต้องที่สุด 
ก.  การคลี่ผลลัพธ์ - การระบุกิจกรรมที่นำไปสูผ่ลลพัธ์ - การสะท้อนผลลัพธ์ - การกำหนดตวัชี้วัดผลลัพธ์ -  

การออกแบบเก็บข้อมูล 
ข.  การคลี่ผลลัพธ์ - การกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ - การระบุกิจกรรมที่นำไปสู่ผลลัพธ์ - การออกแบบเก็บข้อมูล -  

การสะท้อนผลลัพธ ์
ค.  การระบุกิจกรรมที่นำไปสูผ่ลลพัธ์ - การกำหนดตัวชี้วดัผลลัพธ์ - การคลี่ผลลัพธ์ - การออกแบบเก็บข้อมูล -  

การสะท้อนผลลัพธ ์
ง.  การออกแบบเก็บข้อมูล  - การกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ - การคลีผ่ลลัพธ์ - การระบุกิจกรรมที่นำไปสูผ่ลลพัธ์ - การ

สะท้อนผลลัพธ ์
5. ข้อใดไม่ใชห่ลักการออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ก.  ดึงผลลพัธ์ และตวัชี้วัดผลลพัธ์ทีก่ำหนดไว้ในบันไดผลลัพธ์ออกมา 
ข.  ระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้หรือแหล่งที่จะสามารถไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
ค.  ระบุกิจกรรมที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ 
ง.  กำหนดผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและผู้วิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวอย่างแบบทดสอบก่อน - หลัง 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนนุการป้องกันควบคุมโรค
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : การจัดทำโครงการ 
1. “เป็นการบอกให้ทราบว่าการดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้เกิดผลลัพธ์ใดขึ้น”  
ข้อความดังกล่าว หมายถึงข้อใดในองค์ประกอบของโครงการ 

ก.  ชื่อโครงการ 
ข.  หลักการและเหตุผล 
ค.  วัตถุประสงค ์
ง.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2. “เป็นสิ่งที่สื่อถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการแบบกว้าง ๆ ไปในตัว โดยจะบอกให้รู้ว่าเป็นโครงการศึกษาวิจัย หรือเป็นโครงการ
รณรงค์ หรือเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้” ข้อความดังกล่าว หมายถึงข้อใดในองค์ประกอบของโครงการ 

ก.  ชื่อโครงการ 
ข.  หลักการและเหตุผล 
ค.  วัตถุประสงค ์
ง.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3. ในการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ วัตถุประสงค์ที่ดีควรมีลักษณะยกเว้นข้อใด   
ก.  วัตถุประสงค์ที่ดีควรเขียนให้เปน็รูปธรรม 
ข.  วัตถุประสงค์ทีช่ัดเจน-ปฏิบัตไิด-้วัดได้เพียง 1-3 ข้อ 
ค.  วัตถุประสงค์ควรเป็นระดับ outcome 
ง.  วัตถุประสงค์ที่ดีควรเขียนให้เปน็นามธรรม 

4. การเขียนหลักการและเหตุผลจะใช้วิธีลองตอบโจทย์ต่างๆ ยกเว้นคำถามใด 
ก.  ทำไมจงึต้องพัฒนาโครงการนี ้
ข.  ไม่ทำโครงการนี้ได้หรือไม่ 
ค.  ถ้าจำเป็นต้องทำ ชี้ให้เห็นว่าควรจะทำอะไร 
ง.  ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างไร 

5. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องที่สุด 
ก.  วัตถุประสงค์  -  เพื่อให้ชุมชนมสีถานที่ออกกำลังกายที่เข้าถึงง่าย 
ข.  หลักการและเหตุผล  -  ดำเนนิการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย 1 แห่งที่รองรับคนได้  50  คน 
ค.  กิจกรรม  -  ปัจจุบันประชาชนขาดสถานที่ออกกำลังกาย 
ง.  ถูกทุกข้อ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 : การนำไปสู่การปฏิบัต ิ
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก.  การวางแผนและเตรียมการในการนำหลักสตูรไปใช้ ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปฏิบัตเิป็นงานไปในทำนองเดียวกันและ
สอดคล้องต่อเนื่องกัน 

ข.  การนำหลักสูตรไปใช้จะต้องดำเนนิการอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางแผนและเตรยีมการไว้ 
ค.  การนำหลักสูตรไปใช้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคญัที่จะช่วยให้การนำหลักสตูรไปใช้ประสบความสำเรจ็ เช่น งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ ์
ง.  ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดกล่าวผิด 
ก.  การนำไปสู่การปฏิบัตเิป็นตัวบ่งช้ีถึงความสำเร็จหรือความลม้เหลวของหลักสูตรโดยตรง 
ข.  การนำไปสู่การปฏิบัตเิป็นการถ่ายทอดปรัชญาของหลักสตูร เนื้อหาวิชา และประสบการณไ์ปสูผู่้เรยีนหรือผู้เข้ารับการอบรม 
ค.  การนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตเิปน็ข้ันตอนท่ีมีความสำคัญน้อยกว่าการคิด รเิริ่ม และพัฒนา 
ง.  ความล้มเหลวของหลักสูตรอาจจะเกิดขึ้น หากผู้ที่นำหลักสตูรไปใช้ดำเนินการไม่ถูกต้อง 

3. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก.  การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การวางแผน - การประชาสัมพันธ์หลักสูตร - การนำหลักสตูรไปใช้ -  

การติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ข.  การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การวางแผน - การประชาสัมพันธ์หลักสูตร - การตดิตามประเมินผลการใช้หลักสตูร 
ค.  การวางแผน - การประชาสัมพันธห์ลักสตูร - การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การประชาสัมพันธ์หลกัสูตร - การนำหลักสูตรไป

ใช้ - การติดตามประเมินผลการใช้หลักสตูร 
ง.  การวางแผน - การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การประชาสัมพันธ์หลักสูตร - การนำหลักสตูรไปใช้ -  

การติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
4. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำหลักสูตร/เนื้อหาไปสู่การปฏิบัติคืออะไร 

ก.  ผู้สอน 
ข.  ผู้เรยีน/ผู้เข้าอบรม 
ค.  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ์
ง.  เนื้อหาวิชา/หลักสูตร 

5. การนำไปสู่การปฏิบัติ ควรดำเนินการประเมินผลในช่วงเวลาใดของการดำเนินงาน 
จ.  ก่อนดำเนินงาน 
ฉ.  ระหว่างดำเนินงาน 
ช.  หลังดำเนินงาน 
ซ.  ถูกทุกข้อ 

 

ตัวอย่างแบบทดสอบก่อน - หลัง 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนนุการป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ 
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หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพ้ืนที่ 

เพ่ือสนับสนนุการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2  
ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน 

1.  ก. 1.  ง. 
2.  ง. 2.  ข. 
3.  ก. 3.  ก. 
4.  ก. 4.  ง. 
5.  ก. 5.  ข. 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3.1 :  
การวิเคราะห์สาเหตปุัญหา (Root cause analysis) 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3.2 :  
การจัดลำดับความสำคญัของปญัหา (Priority setting) 

1.  ก. 1.  ง. 
2.  ค. 2.  ข. 
3.  ค. 3.  ค. 
4.  ง. 4.  ง. 
5.  ง. 5.  ง. 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 :  
การกำหนดระดับผลลัพธ์ (Outcome Setting) 

หน่วยการเรียนรู้ที ่5 :  
การวิเคราะห์กิจกรรมและภาคีเครือข่ายดำเนินงาน  

1.  ค. 1.  ก. 
2.  ค. 2.  ง. 
3.  ค. 3.  ก. 
4.  ค. 4.  ข. 
5.  ก. 5.  ก. 

หน่วยการเรียนรู้ที ่6.1 :  
การจัดทำโปรแกรมผลลัพธ์ (Logic Model) 

หน่วยการเรียนรู้ที ่6.2 :  
การจัดทำบันไดผลลัพธ์และการสะท้อนผลลัพธ์ 

1.  ข. 1.  ง. 
2.  ง. 2.  ก. 
3.  ก. 3.  ก. 
4.  ข. 4.  ข. 
5.  ก. 5.  ค. 

หน่วยการเรียนรู้ที ่7 : การจดัทำโครงการ หน่วยการเรียนรู้ที ่8 : การนำไปสู่การปฏิบตั ิ
1.  ค. 1.  ง. 
2.  ก. 2.  ค. 
3.  ง. 3.  ง. 
4.  ง. 4.  ก. 
5.  ก. 5.  ง. 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลัง 

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนนุการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ 
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ภาคผนวก ง 
ชองทางการเรียนรูหลักสูตรการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ 

เพื่อสนับสนุนการปองกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E - Learning)  
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