คู่มือการติดตามสนับสนุนและประเมินผล
โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่” ภาคใต้ ประจาปี ๒๕๕๓
บรรณาธิการ

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
นางสาวปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล
นายวินิจ ชุมนูรักษ์
นายเชภาดร จันทร์หอม
บรรณาธิการร่วม
ผศ.สอรัฐ มากบุญ
นายชัยพร จันทร์หอม
นายไพฑูรย์ ทองสม

ผู้เขียน

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ผศ.ดร.สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
ดร.วัชราภรณ์ สกุลพงศ์

จัดพิมพ์โดย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑

คานา

การติ ดตามสนั บสนุน และประเมิ นผล เป็ น กลไกที่ ส าคั ญ ในการช่ ว ยให้ การด าเนิน โครงการ
สามารถดาเนินไปสู่เป้าหมาย เป็นเครื่องมือที่ช่วยการบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
คู่มือการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการ ‚ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ‛
ภาคใต้ ประจาปี 2553 จัดทาขึึ้นเพื่อให้คณะทางานติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการในระดับ
พื้นทีเ่ กิดความรู้ความเขึ้าใจในการติดตามสนับสนุนและประเมินผล และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการติดตาม
สนับสนุน และประเมิน ผลโครงการ ขึณะเดี ยวกั นยัง เป็น เครื่ อ งมื อ ที่ส าคั ญ ที่จะช่ว ยให้ผู้ รับผิ ดชอบ
โครงการดาเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ และช่วยในการบริหารจัดการ
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สถาบันการจัดการระบบสุขึภาพ มหาวิทยาลัยสงขึลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะทางานติดตามสนับสนุ นและประเมินผลโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ตลอดจนผู้ ที่ส นใจด้านการติดตามประเมินผล และสุ ดท้ายนี้ ขึอขึอบคุ ณ ผศ.ดร.สุ กัญ ญา
โลจนาภิวัฒน์ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร ดร.วัชราภรณ์
สกุลพงศ์ ผศ.สอรัฐ มากบุญ คุณชัยพร จันทร์ หอม และ อ.ไพฑูรย์ ทองสม ในการร่วมกันจัดทาคู่มือ
เล่มนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี

สถาบันการจัดการระบบสุขึภาพ
มหาวิทยาลัยสงขึลานครินทร์

๒

สารบัญ

ประกอบด้วย

หน้า

คานา
บทที่ ๑ บทนา

๔

บทที่ ๒ หลักการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ

๘

บทที่ ๓ กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลโครงการ

๑๔

บทที่ ๔ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล

๑๘

บทที่ ๕ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยตนเอง

๒๗

บทที่ ๖ การประเมินความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน

๒๙

บทที่ ๗ การประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ

๔๐

บทที่ ๘ การประเมินกระบวนการชุมชนและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

๔๘

บทที่ ๙ การติดตามและประเมินผลกระทบเชิงบวก

๖๑

และนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน

๓

บทที่ ๑ บทนา
หลักคิดในการสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่
ความเป็นชุมชนเกิดขึ้นเมื่อคนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องกลมกลืนมีความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือญาติจนกระทั่งถึงระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล
หรือ ระดับที่ใหญ่ขึ้น ความเป็นชุมชน ควบคู่กับ ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งหมายความถึงการที่กลุ่มคน
ที่หลากหลายของของชุมชน ได้มาร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ชุมชนที่เข้มแข็ง ยัง
ต้องเกิดจากความสมานฉันท์ของคนในชุมชน แต่ละคนต้องรู้บทบาท หน้าที่ของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ต้องรู้
ว่าคนอื่น ๆ มีบทบาท หน้าที่อย่างไร และแต่ละคนต้องรู้คุณค่าของกันและกันในการทางานร่วมกัน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
ประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก ได้แก่
๑. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมการรวมตัวเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทา
และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามความพร้อมของชุมชน เชื่อมโยงกับการทามาหาเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชนโดยคานึงถึ งความพอประมาณและความพออยู่พอกิน
เป็นลาดับแรกก่อนที่จะเชื่อมต่อกับชุมชนและสังคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน วิธีการในแนวทางนี้ได้แก่
๑.๑) การส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนทากิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ของชุมชน โดยเสริมหนุน
ให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการรวมตัวกัน ในรูปแบบที่หลากหลายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
หรือการรวมตัวของชุมชนทั้งในเชิงพื้นที่หรือประเด็นความสนใจ
๑.๒) การจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างครบวงจร โดย พัฒนาฐานข้อมูล
ชุมชนให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลศักยภาพชุมชนในประเด็นต่าง ๆ
จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอร่วมคิดร่วมทาร่วมกาหนดแนวทางและ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองด้วยการคานึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ส่งเสริมให้กลุ่มปราชญ์ กลุ่มแกนนาและผู้รู้ ถ่ายทอดความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในชุมชน สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และการทา
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความหลากหลายของทุนในชุมชน ควบคู่กับการฟื้นฟูความรู้
พื้นบ้าน
๑.๓) การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการส่งเสริมความ
มั่นคงของครอบครัว การจัดบริการทางสังคมในชุมชน การปลูก ฝังค่านิย มที่ดีงาม การสร้างระบบ
ความสัมพันธ์แบบพึ่ งพาอาศัยซึ่งกั นและกันของชุมชนและระหว่างชุมชนอย่างเท่าเทียมด้วยบริบททาง
ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน และการให้ความคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมถึงการเฝ้าระวังช่วยเหลือเยียวยา
เมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ

๔

๒. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพ และรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่
ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุ มชนและนาไปสู่การแก้ปัญหาความ
ยากจน โดย
๒.๑) สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์และพัฒนาระบบเครือข่าย เพื่อดาเนิน
กิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย
๒.๒) ส่งเสริมภาคการผลิตและบริการในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรือกิจกรรมบางส่วนไป
สร้างอาชีพและการจ้างงานในท้องถิ่นและพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
๒.๓) ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจบนหลักของความโปร่งใส มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้ฐานทรัพยากรใน
พื้นที่
๒.๔) สนับสนุนการนาภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของ
สินค้าและบริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เช่นเกษตรอินทรีย์ อาหารสุขภาพ หัตถกรรม บริการสุขภาพ
บริการการท่องเที่ยว เป็นต้น
๒.๕) สร้างระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน สร้างผู้ประกอบการใหม่ควบคู่กับการพัฒนา
ความรูด้ ้านการจัดการ การตลาด องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พัฒนามาตรฐาน
สินค้า การสร้างตราสินค้า การจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มต่างๆ
๓. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ
และเกื้อกูลกัน ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู
พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดย
๓.๑) สร้างความตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
วิถีชีวิต รวมทั้งกระจายอานาจการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นให้ชุมชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๒) สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอย่างเป็นธรรม อาทิ การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและเป็นสมุนไพรเพื่อรักษาโรค โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหาร เป็นต้น
๓.๓) เสริมสร้างองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ เ ป็ น ภาคี ห ลั ก ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง

๕

๓.๔) ให้ชุมชนในการปกป้องคุ้มครองทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และมี
การใช้และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรมและยั่งยืน
จากหลักคิดดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นหลักคิดของโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่
อันเป็นการจัดการให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
๑. สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนได้วิเคราะห์ถึงสุขภาวะของชุมชน ว่าอะไรที่ถือเป็นความสุข
ของตนเอง ความสุขของชุมชน โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมของคนในชุมชน
๒. ชุมชนร่วมกันจัดกลุ่มความสุข จาแนกเป็นความสุขทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา
๓. ชุ ม ชนร่วมกั นแสวงหาว่ า ในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และ ระดั บ
สาธารณะมีความต้องการสุขภาวะแบบใด
๔. ให้ชุมชนร่วมกันสร้างตัวชี้วัดสุขภาวะของชุมชน
๕. ให้ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ต่อว่าปัจจัยใดมีผลต่อตัวชี้วัดสุขภาวะ
๖. ชุมชนร่วมกันจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อตัวชี้วัดสุขภาวะ
๗. ชุ ม ชนร่ ว มกั น จั ดกระบวนการทาแผนชุ ม ชน(หรื อ แผนสุ ขภาวะหรื อแผนปฏิ บั ติก าร)ตาม
ความสาคัญของแต่ละปัจจัย
๘. คณะท างานในชุ ม ชนร่ว มกั นคั ด เลือ กกิ จ กรรมในแผนชุม ชน พั ฒ นาเป็ นโครงการขอการ
สนับสนุนจากสานัก๖ สสส.
๙. หลังจากสานัก๖ สสส. อนุมัติโครงการ ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะมีการติดตามประเมินผล
ร่วมกันเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์เป็นชุดความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนา
สุขภาวะชุมชนต่อไป
บทบาทการติดตามประเมินผล
๑. เพื่อติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการดาเนินงานและความสาเร็จของโครงการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
๒. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยการจัดกระบวนการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้
๓. เพื่อศึกษาผลลัพธ์และการปฏิบัติที่สะท้อนคุณค่าหลักแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ‛
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่‛ อันเป็นผลจากการสร้างการมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงของชุมชน

๖

ตัวชี้วัดดาเนินงานติดตามประเมินผล
เป้าประสงค์
๑. ความสาเร็จในการบริหารของ
โครงการ

๒. การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน

๓. การพัฒนากระบวนการ กลไก

๔. การพัฒนาเครือข่าย
๕. คุณค่าของโครงการ

ตัวชี้วัด
๑. จานวนโครงการที่ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐
๒. ไม่มีโครงการดาเนินงานล่าช้าเกิน ๒ เดือน
๓. โครงการทีม่ ีความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงิน
ไม่เกินร้อยละ ๓
๔. จานวนผู้รับทุนได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐
๕. จานวนผู้รับทุนได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการดาเนินการโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ
๙๐
๖. เกิดกลไกสนับสนุน(กลไกพี่เลี้ยง กลไกวิชาการ)การดาเนินงาน
ในระดับจังหวัดอย่างน้อย ๕ จังหวัด
๗. เกิดแนวทางหรือคู่มือติดตามประเมินผลโครงการชุมชนเป็นสุข
๘. เกิดเครือข่ายสุขภาพในกลุ่มผู้รับทุนอย่างน้อย ๕ จังหวัด
๙. เกิดโครงการตัวอย่างที่ดี อย่างน้อย ๒๐โครงการ โดยพิจารณาจาก
๑) เกิดชุดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
๒) เกิดนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
๓) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
๔) มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ
๕) มีกระบวนการทางสังคมขึ้นในชุมชน โดยการเข้ามามีส่วน
ร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๖) เกิดนโยบายสาธารณะของชุมชน/ท้องถิ่น ที่เอื้อต่อ การสร้าง
สุขภาวะซึ่งเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อระบบสุขภาพชุมชน

๗

บทที่ ๒ หลักการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

‚ความมุ่งหมายที่สาคัญของการประเมินโครงการมิใช่เพื่อการพิสูจน์แต่เพื่อการปรับปรุง‛ตัฟเฟิลบีม
(The most important purpose of program evaluation is not to prove but to improve)
ปรัชญาการประเมิน
การประเมินเป็นวิธีการศึ กษาปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ ศึกษาค่าของข้อเท็จจริงในแง่มุมต่าง ๆ
เพื่อให้ได้ความจริงในด้านคุณค่า การประเมินจึงต้องใช้หลักปรัชญา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์
อื่นๆ เพื่อให้ความรอบด้าน และต้องใช้วิจารณญาณอันสมเหตุสมผล ภายใต้แต่ละบริบทของสังคม
นิยาม
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษากระบวนการดาเนินโครงการ ตั้งแต่การใช้ปัจจัย
นาเข้า (Input) ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน (Process) และผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การติดตาม ควรจะตอบคาถามต่อไปนี้
๑.ในการดาเนินโครงการ ได้ใช้ทรัพยากรต่อไปนี้อย่างไร
 คน แบ่งเป็น กลุ่มคนที่เป็นตัวหลัก และกลุ่มคนที่เป็นตัวยุทธศาสตร์
 ข้อมูลและฐานข้อมูล
 แผนงานที่มีอยู่เดิมและที่เป็นแผนปฏิบัติการ
 งบประมาณและแหล่งงบประมาณ
 สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
 ทุนทางสังคม ได้แก่ ทรัพยากรในชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เป็นต้น
๒.ในการดาเนินโครงการได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนดหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค
อะไร และมีการปรับแผนอย่างไร
๓.ได้ผลแต่ละขั้นตอนตรงตามที่วางแผนหรือไม่ และควรจะต้องปรับวิธีการทางานอย่างไร การ
ติดตามจะเป็นประโยชน์ต่อการเร่งรัดให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด การติดตามต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง
ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการทุกระดับ เพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือ แก้ไข สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

๘

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การศึกษาคุณค่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดาเนินโครงการ
ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input) ขั้นตอนของการดาเนินงาน (Process) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ(Output,
Outcome, Impact)ที่เกิดขึ้น การบ่งชี้คุณค่ามักใช้การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือสิ่งที่กาหนดไว้
การประเมินผล ควรจะตอบคาถามต่อไปนี้
๑. มีปัจจัยสาคัญใดบ้างทั้งที่ทาให้โครงการบรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย และควรมีปัจจัยสาคัญ
อะไรบ้างที่จะส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการ
๒. การดาเนินงานแต่ละขั้นตอน ต้องใช้กระบวนอะไร อย่างไรบ้างและควรใช้กระบวนการสาคัญ
อะไรบ้างที่จะส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการ
๓. ผลที่เกิดขึ้นทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจมีอะไรบ้างทั้งที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ
๔. คุณค่า ความสาเร็จที่สาคัญของโครงการ และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระบบของการประเมินผล
เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า ตัวบ่งชี้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และเกณฑ์ ดังแผนภูมิต่อไปนี้

คุณค่า
ภายใน

ตัวชี้วัด Indicator
ตัวชี้วัด Indicator

คุณค่าภายนอก

เปรียบเทียบกับเกณฑ์
หรือ มาตรฐาน

ตัดสิน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ Empirical data

ความหมายของคุณค่า (Value)
จาแนกคุณค่าออกเป็นคุณค่าภายในและคุณค่าภายนอก ดังนี้
๑. คุณค่าภายใน (Intrinsic value) เป็นคุณค่า(Merit)ภายในตัวที่แฝงเร้นอยู่ในสิ่งนั้น ไม่ขึ้นกับ
บริบท ประมาณค่าเชิงปริมาณได้ยาก เช่น คุณค่าของความเป็นคน (คนมีจิตอาสา การเอื้ออาทร) คุณค่าที่เกิด
จากความรู้หรือการรับรู้ภายใน ความมีปัญญาญาณ เป็นสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปัญญา เป็นต้น

๙

๒. คุณค่าภายนอก (extrinsic value) เป็นคุณค่าที่เห็น เป็นปรากฏการณ์เชิ งประจักษ์ คุณค่ามัก
ขึ้นอยู่กับบริบท สามารถตีค่าได้อย่างค่อนข้างเป็นปรนัย ประมาณค่าเชิงปริมาณได้ เช่น คุณค่าของคนใน
ด้านความรู้-ความสามารถ-ทักษะ หรือประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานโครงการ เกิดเป็นนวัตกรรม เกิด
เครือข่าย เป็นต้น
ข้อจากัดสาหรับการประเมินคุณค่า มีดังนี้
๑) การกาหนดคุณค่าเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและวิธีการที่ใช้
รวมถึงความคุ้นเคยของนักประเมินต่อประเด็นที่ประเมินในบริบทนั้น ๆ มีส่วนสาคัญต่อการกาหนดตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ ตลอดจนมีผลกระทบต่อความเหมาะสมของการกาหนดคุณค่าของสิ่งนั้น
๒) คุณค่าภายในและคุณค่าภายนอกมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การตัดสินคุณค่าภายในควรใช้
เกณฑ์สัมบูรณ์ ส่วนการตัดสินคุณค่าภายนอกควรใช้เกณฑ์สัมพัทธ์
๓) เนื่องจากคุ ณค่าเป็นสิ่ง ที่ไม่ สามารถสังเกตได้โดยตรง และมโนทัศน์ของคุณค่ามีความสลับ
ซับซ้อน ดังนั้นการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดก็ตามจึงยากที่จะกระทาได้อย่างเป็นเอกฉันท์ไร้การโต้แย้ง
ความหมายของตัวชี้วัด (Indicators) เกณฑ์ (criteria) และมาตรฐาน (standards)
ตั ว ชี้ วั ด (indicator) หมายถึ ง ตั ว แปรหรื อ ตั ว ที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว แทนของปั จ จั ย ทั้ ง ที่ เ ป็ น เหตุ แ ละผล
ซึ่งสามารถวัดได้ ใช้บ่งบอกถึงสถานะ ระดับ คุณค่า หรือสะท้อนลักษณะของปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน
โครงการ
เกณฑ์ (criteria) หมายถึง คุณลักษณะที่ใช้ในการวัดหรือจัดระดับคุณภาพ, ความสาเร็จหรือความ
เหมาะสมของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ หรือผลการดาเนินงาน
มาตรฐาน (standard) หมายถึง คุณลักษณะหรือระดับที่ถือว่ามีคุณภาพ, ถือว่าสาเร็จหรือถือว่ามี
ความเหมาะสมอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
แนวทางสาคัญของการประเมินผล
ใช้แนวคิดการประเมินผลโมเดลซิปในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)
ร่วมกับ แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) และ การประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ดังนี้
๑. แนวคิดและโมเดลซิปในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)
อ้างโดย เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี แบ่งการประเมินออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนที่จะลง
มือดาเนินการโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกาหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจาเป็นที่
จะต้องจัดท าโครงการดัง กล่า ว การชี้ ป ระเด็นปัญหา ตลอดจนการพิ จารณาความจาเป็นที่จะต้องจัดทา
โครงการดังกล่าว การชี้ประเด็นปัญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ

๑๐

๒) การประเมินตัวป้อนเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการ
ดาเนินงาน
๓) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ส่วนนี้เป็นการประเมินเพื่อหาข้อ
บกพร่องของการดาเนินโครงการ เพื่อทาการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น ๆ หาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการพัฒนางานต่าง ๆ บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
๔) การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่
เกิ ดขึ้ นจากการทาโครงการกั บ เป้ า หมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้แต่ต้น รวมทั้งการ
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
๒. แนวคิดแบบ Balanced Scorecard (BSC) มุ่งเน้นการประเมินโดยการสร้างความสมดุลในการประเมิน
ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน (financial) ด้านลูกค้า(customer) ด้านกระบวนการจัดการภายใน(internal
process) และด้านการพัฒนาบุคลากร (learning and growth) BSC เน้นการบริหารความสมดุลระหว่าง
เป้าหมายระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว นอกจากนี้เมื่อกาหนดเป้าหมายแล้ว ก็ต้องสร้างความสมดุล
ของเป้าหมายโดยการทาผลงานจริงให้เกิดขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมายที่ต้องการ สาหรับตัวชี้วัดผลงาน
หลักหรือตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ (Key Performance Indicators = KPIs) นั้นหมายถึงเครื่องบ่งชี้ย่อยที่จะ
บอกเราว่าเป้าหมายของ BSC แต่ละด้านนั้นบรรลุหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
๓. แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) เป็นเครื่องมือเพื่อการวางแผน ติดตามและ
ประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม เหมาะสาหรับการประเมินผลกระบวนการพัฒนา ซึ่งบางโครงการไม่สามารถ
ประเมินผลผลิตแบบตรงๆได้เพียงอย่างเดียว เป็นการประเมินวิธีคิด วิธีมองที่เน้นที่การเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรม ความสัมพันธ์ และ หรือ การปฏิบัติการของภาคีหุ้นส่วน (ซึ่งคือ ผลลัพธ์) มีขั้นตอนดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้

๑๑

๔. การเน้นในเชิงตอบสนองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Responsive Focusing)
หมายถึง การให้ความสาคัญเป็นพิเศษต่อการตอบสนองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูก
ประเมิน โดยจาแนกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
(๑) กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มพี่เลี้ยง
(๒) กลุ่มผู้ดาเนินโครงการ ทั้งที่เป็นภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์
(๓) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
กลุ่มผู้ตอบสนองเหล่านี้จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่จะต้องมีความแตกต่างกันทางด้าน
สถานภาพ เพศ ตาแหน่ง หรืออานาจหน้าที่ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมสาระสาคัญ
ให้มากที่สุด สาระสาคัญที่ ผู้เสาะหาข้อมูลจะต้องรวบรวม ได้แก่ คุณค่าของโครงการทั้งด้านบวกและลบที่
ผู้ตอบสนองมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ตอบสนองเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนะที่
สาคัญ

๑๒

๕.วิธีการประเมินโดยใช้หลักการสืบเสาะเพื่อค้นหาความจริงตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry)
วิธีการประเมินในลักษณะนี้ เป็นวิธีการสืบเสาะเพื่อค้นหาความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ตามบริบท
ของชุมชน โดยอาศัยพื้นฐานของ ‚ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นจริง ‛ (Ontology) และ ‚ทฤษฎีว่าด้วยความรู้ ‛
(Epistemology) ควบคู่กันไป เพื่อที่จะตอบปัญหาว่าเรารู้ความเป็นจริ งได้อย่างไร อะไรเป็นมาตรการชี้ขาด
ว่าความรู้ ของเราข้อไหนจริงข้อไหนเท็จ ความรู้คืออะไร ตามระดับของความมุ่งหมายที่วางไว้
คุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ประเภทของคุณค่า จาแนกได้ดังนี้
๑) เกิดชุดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
๒) เกิดนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
๓) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
๔) มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ
๕) มีกระบวนการทางสังคมขึ้นในชุมชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๖) เกิดนโยบายสาธารณะของชุมชน/ท้องถิ่น ที่เอื้อต่อ การสร้างสุขภาวะซึ่งเป็นผลกระทบเชิง
บวกต่อระบบสุขภาพชุมชน
คุณค่าของโครงการ สามารถพิจารณาจาก
๑.ผลผลิต(Output)หมายถึง ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒.ผลลัพ ธ์ (Outcome) หมายถึง ผลที่เ กิ ดขึ้ นจากการดาเนินงานโครงการแล้ว ทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงใน ๒ เรื่องต่อไปนี้
๑)พฤติกรรมของคน หรือกลุ่ม หรือเครือข่าย หรือองค์กร ที่มีผลต่อสุขภาวะของชุมชน
๒)ความสัมพันธ์ระหว่างคน ชุมชน กลุ่ม เครือข่าย หน่วยงาน องค์กร ซึ่งอาจจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงภายในหรือระหว่างกลุ่ม ก็ได้ที่มีผลต่อสุขภาวะของชุมชน
ผลลัพธ์อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างขั้นตอนต่างๆของการดาเนินงานไม่จาเป็นต้องเป็นผลจากการ
ดาเนินที่แล้วเสร็จ
๓.ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการแล้วทาให้เกิดการขยายผลทั้ง
ในเชิงนโยบาย มาตรการทางสังคม หรือในเชิงระบบทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงระบบ วิธีการทางาน การจัด
ความสัมพันธ์ใหม่ หรือในเชิงกลุ่มเป้าหมายที่มีการขยายผลไปมากกว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ หรือใน
เชิงพื้นที่ ที่มีการขยายผลไปมากกว่าพื้นที่ที่กาหนดไว้ในโครงการ ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่าง
ขั้นตอนต่างๆของการดาเนินงานไม่ จาเป็ น ต้องเป็นผลจากการดาเนินที่แล้วเสร็จ และอาจจะเป็นได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ

๑๓

บทที่ ๓ กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลโครงการ
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสร้างกรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผลโครงการ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือผู้ทาการประเมิน
จะต้องเห็นภาพเชิงระบบของโครงการ สามารถเขียนสรุปสาระสาคัญของโครงการเป็นแผนภาพเชิงระบบ
ได้ก็จะสามารถออกแบบกรอบการติดตามประเมินผลได้
การออกแบบเชิงระบบของโครงการ Health system establishment
ความหมายของระบบ
ระบบ คือ สถานะ การดารงอยู่โดยรวม ซึ่งการดารงอยู่นั้นเกิดจากองค์ประกอบย่อยต่างๆ ที่ทา
หน้าที่และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นพลวัต
ระบบมีลักษณะดังนี้
๑. สถานะ การดารงอยู่ของระบบใดระบบหนึ่ง เป็นไปเพื่อจัดการหรือทาหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง
๒. องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบมีหน้าที่ของตนเอง
๓. องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยเชิงโครงสร้างหรือเชิงหน้าที่
หรืออาจจะเชิงสาระ
๔. เมื่อองค์ประกอบย่อยใดเกิดการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบย่อยอื่นๆ มากน้อยขึ้นกับขนาดของปฏิสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อทาให้การดารงอยู่
โดยรวมยังคงอยู่หรืออาจจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงสถานะการดารงอยู่โดยรวม
๕. การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตหมายถึงการปรับตัวทั้งเชิงโครงสร้าง เชิงหน้าที่ หรือ เชิง
พฤติกรรม
การคิดและเขียนภาพเชิงระบบ มี ๒ วิธีหลัก คือ
๑. การคิดเชิงโครงสร้างและหน้าที่
การคิดแบบนี้มักเป็นการนาเอาองค์ประกอบย่อยที่มีอยู่หลายๆองค์ประกอบย่อยมาประกอบเป็น
กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบเป็นองค์รวม เป็นการคิดที่ไม่ซับซ้อนมาก (Detail Complexity) เห็นโครงสร้าง
และปฏิสัมพันธ์ตามหน้าที่ เป็นเหมือนการต่อจิกซอร์จากชิ้นเล็กๆเป็นภาพใหญ่
๒. การคิดเชิงเนื้อหาสาระ
การคิดแบบนี้เป็นการคิดแบบซับซ้อนเชิงพลวัต (Dynamic Complexity) มองปฏิสัมพันธ์ในเชิง
เนื้อหา สาระ เพื่อไปกาหนดพฤติกรรม แล้วจึงกาหนดโครงสร้าง การคิดแบบนี้มีความซับซ้อนมากเพราะ
องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบอื่นๆ ในหลายรูปแบบ

๑๔

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เล็กและมีองค์ประกอบน้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าจะมีความซับซ้อนไม่มาก
หากแต่ขึ้นกับระดับของความซับซ้อนในเชิงพลวัตและปฏิสัมพันธ์ย่อยๆของแต่ละองค์ประกอบ
การคิดเชิงระบบ จาเป็นต้องใช้ ทรรศนะ (Perspectives) ใหม่
ในขณะที่วิวัฒนาการในด้านต่างๆของโลกก้าวไปอย่างรวดเร็ว ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆมี
ความซับซ้อนมากขึ้น การมองภาพเชิงระบบจาเป็นต้องใช้มุมมองที่หลากหลาย ต้องมองกว้างและลึกขึ้น
โดยปกติการคิดเชิงระบบจะเป็นการมองผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของคนใดคนหนึ่ง ทาให้ได้ภาพเชิง
ระบบที่ไม่ครบถ้วน กระบวนการที่จะได้มาซึ่งมุมมองหลายมุมมอง จึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่
ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้
มุมมอง ในที่นี้คือ ทรรศนะ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ :๑) มุมมองที่เป็นภววิสัย (Objective View) คือ การมองระบบจากภายนอกระบบ
๒) มุมมองที่เป็นอัตวิสัย (Subjective View) คือ การมองระบบจากภายในระบบ
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้เป็น การมองจากมุมมองของตนเอง และการมองด้วยมุมมองของผู้อื่น
ระบบสุขภาพ
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นิยามคาว่าสุขภาพ คือ สุขภาวะ หมายถึงภาวะที่เป็นสุขใน ๔
มิติ คือ สุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา และนิยาม ระบบสุขภาพ ว่าเป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
แนวทางในการเขียนแผนภูมิของระบบสุขภาพ (Guideline for Drawing Health Systems)
เป็นการเขียนโดยใช้การคิดเชิงเนื้อหาสาระ มีขั้นตอนดังนี้
๑. ให้ศูนย์กลางของแผนภูมิ เป็นคาหลักของระบบ ในที่นี้คือ สุขภาพ
๒. ให้ขยายความหมายของคาหลักเพื่อให้เห็นสาระสาคัญของคาหลัก ในที่นี้ขยายความสุขภาพเป็น สุข
ภาวะใน ๔ มิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา
๓. ให้แสดงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคาหลัก ในที่นี้ ใช้ปัจจัยกาหนดสุขภาพ ๓ ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไก กระบวนการ
เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อ สุขภาวะทั้ง ๔ มิติ
๔. ให้ขยายความในแต่ละปัจจัย เพื่อให้เห็นสาระสาคัญของแต่ละปัจจัย ในที่นี้จะอธิบายว่า แต่ละปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหมายความถึงเรื่องใดบ้าง กลุ่มใดบ้าง ด้านใดบ้าง ซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญสูง ซึ่งสามารถนาไปเป็นตัวชี้วัดได้
๕. ให้กาหนดวิธีการสาคัญ ที่จะกระทาต่อแต่ละปัจจัย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อดาเนินกิจกรรมตามนี้
แล้วจะสามารถบรรลุผลสาเร็จเกิดสุขภาวะในด้านต่างๆได้
ตัวอย่างดังแผนภูมิต่อไปนี้

๑๕

จิตวิญญาณ
วิถีชีวติ

สารสนเทศและการสื่อสาร

กายภาพ ชีวภาพ
สิ ทธิมนุษยชน
เศรษฐกิจ การเมือง
ความมั่งคงปลอดภัย
การกดขี่
วัฒนธรรม ศาสนา
ความรุนแรง
สภาพแวดล้
อ
ม
ประชากร
ความขัดแย้ ง

คนชายขอบ

พฤติกรรม
กลุ่มชนดั่งเดิม
คนจน
ปั
จ
เจกบุ
ค
คล/
ความเชื่อ
กลุ่มคน ไทยพลัดถิ่น
สตรี
พันธุกรรม
ผู้สูงอายุ
เดก เยาวชน
แอลกอ อล์
ยาสู บ
ยาเสพติด

การศึกษา

ปัญญา
สุ ขภาวะ

จิต

สั งคม

ความยากจน
เทคโนโลยี
บรรยากาศทางการเมือง
ภัยธรรมชาติ
ภาวะโลกร้ อน

กาย
ความเท่ าเทียม
ความครอบคลุม

ระบบสุ ขภาพชุ มชน
ระบบบริการสุ ขภาพ
ระบบหลักประกันสุ ขภาพ

การศึกษาทางวิชาชีพ
ระบบการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
การเงินการคลังด้ านสุ ขภาพ
การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พนื้ บ้ าน

ส่ งเสริมการออกกาลังกายที่สอดคล้ องกับอาชีพ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย

สนับสนุนรายการสร้ างเสริม
สุ ขภาพผ่านวิทยุชุมชน

ปัจเจกบุคคล/
กลุ่มเสี่ยง
กลุมผู้ป่วย
กลุ่มผู้พกิ าร

สร้ างค่ านิยมเรื่องการบริโภคผ่าน
อาหารถวายพระ
วัฒนธรรม ศาสนา

สภาพแวดล้ อม

สุ ขภาวะ
โรคเรื้อรัง

ส่ งเสริมการบริโภคที่ถูกต้ อง
โดยใช้ ตารับอาหารสมุนไพรพืน้ บ้ าน

กาหนดให้ โรคเรื้อรัง
เปนวาระของชุมชน
มีแผนบูรณาการของสอ.
แผนอบต.
แผนชุมชน

ระบบ
กลไก

สารสนเทศและการสื่ อสาร

พฤติกรรมการการบริโภค

สนับสนุนให้ เกิด
เครือข่ ายจัดการ
โรคเรื้อรังในชุมชน

คุณภาพและประสิ ทธิภาพ
บริการสาธารณะ บริการ
เอกชน

การศึกษา
เร่ งรัดควบคุมการขายขนมถุง
ในโรงเรียน

เศรษฐกิจ
ส่ งเสริม OTOP สมุนไพรลดความดัน เบาหวาน

ระบบ
สุ ขภาพ
ชุมชน
ระบบบริการ
สุ ขภาพ

ระบบ กลไก
งานสุ ขภาพ
การแพทย์ ทางเลือก
และการแพทย์ พนื้ บ้ าน

ระบบหลัก
ประกันสุ ขภาพ
ระบบการ
สร้ างเสริมสุ ขภาพ

กาหนดเปน
ยุทธศาสตร์ ของ
กองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพตาบล
สร้ างอสม.พันธุ์ใหม่

สร้ างเครือข่ ายแพทย์ พนื้ บ้ านและการใช้ สมุนไพร

นอกจากนี้ เรายังสามารถเขียนแผนภูมิโดยใช้กรอบคิดของการประเมินผลโครงการ ดังนี้

๑๖

ระบบติดตามและประเมินผลฯ มีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้
สถานการณ์สุขภาวะ :
กาย จิต สังคม ปัญญา
ทั้งระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน







ข้อมูล

ทุนของชุมชน :
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจของชุมชน
คน กลุ่ม เครือข่าย

แผนชุมชน แผนสุขภาวะ แผนปฏิบัตกิ าร
ความเป็นมา
จุดหมาย/วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์/วิธีดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
คณะทางาน/หน่วยงาน

ปัจจัยนาเข้า
- ฐานข้อมูลชุมชน
- แผนปฏิบัติการ/
แผนชุมชน
- ทุนของชุมชน
- งบประมาณ
- บุคลากร
- ทรัพยากรอื่น

กระบวนการ
- การใช้ทรัพยากร
- การดาเนินการตาม
แผน
- การบริหารแผน

การติดตาม (Monitoring)
- Input Monitoring
- Performance Monitoring

ผลผลิต ได้แก่ รูปธรรมความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน
ผลลัพธ์ ได้แก่การเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทั้งระดับบุคคลและ เครือข่าย
องค์กร
ผลกระทบ ได้แก่ ผลทีเ่ กิดขึ้นกับ
องค์ประกอบอื่นในระบบ หรือกับชุมชน
ในภาพรวม

การประเมินผล (Evaluation)

๑๗

บทที่ ๔ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มเป้าหมายของการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผล ได้แก่
๑) กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มพี่เลี้ยง
๒) กลุ่มผู้ดาเนินโครงการ ทั้งที่เป็นภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์
๓) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล แบ่งเป็น ๒ วิธีคือ
๑. การเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง เช่น การทาสุนทรียสนทนา กลุ่มสนทนา การทาAAR (การ
เรียนรู้หลังทางาน: After Action Review) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นาในชุมชน การใช้กลุ่มสัมภาษณ์ การ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ เป็นต้น
๒. การเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง เช่น การสารวจ การตรวจสอบ โดยใช้แบบสอบถาม การใช้แบบ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสังเกต
นอกจากนี้ ในกระบวนเก็บข้อมูล จะต้องเน้นความน่าเชื่อถือของข้อมูลใน ๓ ส่วน คือ
๑) ความถูกต้อง หรือความตรงของข้อมูล (Validity)
๒) ความเที่ยงของข้อมูล (Reliability)
๓) ความสอดคล้องกับเวลา (Timeliness) ทั้งความถี่และ ความเป็นปัจจุบัน
ในกรณีติดตามประเมินผลโครงการนี้ อาจจะใช้การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้ง
แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

๑๘

การเกบข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง
การประยุกต์ใช้เทคนิคสุนทรียสนทนา ในการประเมินผล
สุนทรียสนทนา เป็นกระบวนการที่ผู้สนทนารับฟังความคิด การให้ความหมายต่อสิ่งที่ได้รับฟัง
เป็นการให้คุณค่าทั้งสิ่งที่ได้รับฟังและตัวของผู้พูด โดยผู้สนทนาทุกฝ่ายก้าวพ้นกรอบที่แต่ละคนยึดถือ เพื่อ
ผ่านข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเข้าไปในพรมแดนแห่งการเรียนรู้ และให้คุณค่าซึ่งกันและกัน สุนทรียสนทนา
เหมาะสมสาหรับการเริ่มต้นทางานที่มีความซับซ้อน หลากหลาย หรือต้องการแก้ไขปัญหาที่ยากร่วมกัน
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการทาสุนทรียสนทนา ประกอบด้วย
 ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังให้ได้ยินเสียงของผู้พูดและเสียงภายในของตนเอง
 มีความเป็นอิสระในการพูด และมีจิตผ่อนคลาย
 ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีผู้นา และไม่มีผู้ตาม
ขั้นตอนการจัดการสุนทรียสนทนา มีดังนี้
๑. การจัดวงสนทนาควรจัดเป็นวงกลม ให้ทุกคนสามารถมองเห็นกัน และให้มีพื้นที่ว่างตรงกลาง
เพื่อให้ทุกคนรู้สึกอิสระ หรืออาจจะใช้เป็นที่เขียนหรือบันทึกความคิดลงบนกระดาษแผ่นใหญ่
๒. ผู้เข้าร่วมวงสนทนาต้องไม่มีการชี้นา สิ่งที่พูดไม่ควรมีการสรุปหรือสร้างความคิดรวบยอด เพื่อ
หาคาตอบสุดท้ายหรือเพื่อให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมด แต่หากกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง คาตอบจะ
เกิดขึ้นเป็นระยะๆ
๓. ควรหลีกเลี่ยงการตั้งผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า และไม่ควรนาความเชื่อมั่นของตนเองออกมาโต้แย้ง
หักล้างกับผู้พูดอื่น ไม่มีการโอ้อวด ไม่แนะนาสั่งสอน ไม่ตาหนิติเตียน
๔. ควรมีคณะทางาน ( Facilitator) ทาหน้าที่อานวยความสะดวกให้เป็นไปตามหลักการของ
กระบวนการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยสุภาพ
๕. ในวงสนทนาควรมีความเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่ของคาพูดและการปฏิบัติ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การสนทนากลุ่ม เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นที่
เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้ให้ประเด็นสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิด
และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ ๘-๑๕ คน ซึ่งอาจจาแนก
ตามกลุ่มดังนี้
๑) กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มพี่เลี้ยง
๒) กลุ่มผู้ดาเนินโครงการ ทั้งที่เป็นภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์
๓) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

๑๙

ขั้นตอนในการจัดสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย
๑) กาหนดโจทย์ของการติดตามประเมินผล
๒) ออกแบบแนวคาถามและทดสอบแนวคาถามที่สร้างขึ้น ควรเริ่มคาถามที่เป็นเรื่อง
ทั่วๆไป เพื่อสร้างบรรยากาศการสนทนาแล้วจึงเข้าสู่คาถามหลัก และหลังคาถาม
หลักควรจบลงด้วยคาถามเบาๆอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศในวงสนทนา
๓) กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จานวนกลุ่ม จานวนครั้งที่จะทาการสนทนา
๔) ทาความเข้าใจกับ ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึก (Notetaker)
ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) ต้องสร้างบรรยากาศในการสนทนา และต้องไม่
แสดงความคิดเห็นของตนเอง ควรจะปล่อยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่า ง
อิสระดี ผู้จดบันทึก (Notetaker) ควรทาหน้าที่ในการจดบันทึกเพียงอย่างเดียวไม่ควร
ร่วมสนทนาด้วย เพราะจะทาให้การจดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน
๕) ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทป
ออกมาอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและต้องไม่ใส่ความคิดของตนเองที่
ถื อ เป็ น ข้ อ สรุ ป ลงไปด้ ว ยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการตี ค วามหมายในรู ป ของการ
วิเคราะห์เนื้อหา ถ้า จะให้ดีควรทาการวิเคราะห์ร่วมกั นหลายๆคนเพื่ อเป็นการ
อภิปรายร่วมกัน ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันควรกลับไปฟังรายละเอียดจากเทปใหม่
แล้วกลับมาอภิปรายด้วยกันอีก
๖) การเขียนรายงานควรเริ่มต้นโดยการเขียนเค้าโครงเรื่องก่อน แล้วเขียนผลการศึกษา
แยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหัวข้อของแนวคาถาม
AAR (การเรียนรู้หลังทางาน : After Action Review)
เป็นการสรุป ทบทวนการดาเนินงานของกิจกรรม วิธีการทางาน ผลที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นความสาเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว
วิธีการในการทา AAR ประกอบด้วย คาถาม ๖ ข้อ ๗ ขั้นตอน
คาถาม ๖ คาถามของ AAR คือ
๑) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทางานคืออะไร
๒) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สูงกว่าที่คาดหวังคืออะไร
๓) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ต่ากว่าที่คาดหวังคืออะไร
๔) สิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์คืออะไร
๕) คิดว่าควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร
๖) หากต้องทาครั้งต่อไป จะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น

๒๐

ขั้นตอน ๗ ขั้นตอน ของ AAR คือ
๑) ควรทา AAR ทันทีหลังจากจบกิจกรรม
๒) ไม่มีการกล่าวโทษ ซ้าเติม ตอกย้าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง มีแต่
บรรยากาศที่เป็นกันเอง รับฟังอย่างเปิดใจ การเริ่มต้นพูดคุยจึงควรเริ่มที่ผู้อาวุโสน้อยที่สุดก่อน
๓) มี ผู้ดาเนินการสนทนา คอยกระตุ้น ตั้งคาถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ตน และมีผู้จดบันทึกคอยบันทึกเรื่องที่แสดงความเห็น
๔) ถามตัวเองว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคืออะไร
๕) พิจารณาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
๖) ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร ทาไม่จึงต่างกัน
๗) จดบันทึกเพื่อเตือนความจาว่าวิธีการใดบ้างที่จะนามาแก้ปัญหา
อย่างไรก็ตามพึงระลึกอยู่เสมอว่า แต่ละกิจกรรม แต่ละช่วงเวลา แต่ละบริบท สถานการณ์ปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาอาจจะแตกต่างกัน นอกจาก AAR แล้วยังมีเทคนิคการติดตาม ประเมินผลอย่างอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกัน คือ BAR=Before Action Review และ DAR= During Action Review

๒๑

การเกบข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
๑. แบบติดตามประเมินปัจจัยนาเข้า Input Monitoring
มี/ไม่มี ใช้/ไม่ใช้
สาระสาคัญ
ที่มาของ
ปัจจัยนาเข้า: ฐานข้อมูลชุมชน
แหล่งข้อมูล
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
สถานการณ์สุขภาวะกาย
สถานการณ์สุขภาวะจิต
สถานการณ์สุขภาวะสังคม
สถานการณ์สุขภาวะ ปัญญา
สถานการณ์สุขภาวะ ระดับปัจเจก
สถานการณ์สุขภาวะ ระดับครอบครัว
สถานการณ์สุขภาวะ ระดับชุมชน
ลาดับความสาคัญของสถานการณ์สุขภาวะของชุมชน
๑…………………………………………………………………………..……………………………..
๒…………………………………………………………………………..……………………………..
๓…………………………………………………………………………..……………………………..
มี/ไม่มี
ความ
สาระสาคัญ
ประเภทของแผน
ปัจจัยนาเข้า: แผนปฏิบัติการ/แผน
สอดคล้อง
ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
( )แผนปฏิบัติการ
( )แผนชุมชน
( )แผนของ
ท้องถิ่น
( )แผนของหน่วย
งานราชการ
โครงการหลัก/กิจกรรมหลักของแผน
( )แผนอื่นๆระบุ
.............................
.............................

๒๒

ปัจจัยนาเข้า : ทุนของชุมชน

สาระสาคัญ
อธิบายจุดเด่นของทุนที่นามาใช้ในโครงการ

ที่มาของ
แหล่งข้อมูล

ทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภูมิปัญญา
เศรษฐกิจของชุมชน
สาระสาคัญ

ปัจจัยนาเข้า : คน กลุ่มคน
คน กลุ่ม เครือข่ายที่เป็นภาคีหลัก
(หมายถึงแกนนาที่เป็นผู้ปฏิบัติการ
ของโครงการ)
คน กลุ่ม เครือข่ายที่เป็นภาคี
ยุทธศาสตร์(หมายถึงแกนนาที่เป็นผู้
ผลักดัน หรือมีอิทธิพลต่อ
ความสาเร็จของโครงการ)
ปัจจัยนาเข้า :
งบประมาณและทรัพยากร
งบประมาณ

ทรัพยากรอื่น

๑……………………………………………
๒………………………………………
๓…………………………………………
๔…………………………………………
๑……………………………………………
๒………………………………………
๓…………………………………………
๔…………………………………………
สาระสาคัญ (ให้บอกจานวนเงินหรือ
ประเภทชองทรัพยากร)
๑……………………………………………
๒………………………………………
๓………………………………………
๑……………………………………………
๒………………………………………
๓…………………………………………

๒๓

ที่มาของ
แหล่งข้อมูล

แหล่งที่มา
………............
……………….
……………….
………............
……………….
……………….

๒. แบบการติดตามการดาเนินกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
เป้าหมาย/วิธีการ
ตามแผน ปฏิบัติจริง กาหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

๓. แบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน Performance Monitoring
เป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ผลผลิต
(๐utput)

ผลลัพธ์
(Outcome)

๒๔

ผลกระทบ
(Impact)

ข้อสังเกตที่สาคัญ

๔. แบบการวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ชุดความรู้ Data Analysis and Synthesis
๑) ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
๒) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
๓) กระบวนการชุมชน และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
๔) ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
การเปลี่ยนแปลงทั้งที่
ปัจจัยและผู้มี หลักฐานเชิง
บทเรียนการ
แนวทางการ
คาดการณ์ไว้และไม่ได้
ส่วนต่อการ
ประจักษ์
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาต่อ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง
คน กลุ่มคน เครือข่าย
๑……………………
๒……………………
๓……………………
๔……………………
สภาพแวดล้อม
๑……………………
๒……………………
๓……………………
๔……………………
กลไก กระบวนการชุมชน
๑……………………
๒……………………
๓……………………
๔……………………
หมายเหตุ ในการวิเคราะห์ ข้อ ๑) - ๔) ให้ศึกษาจากรายละเอียดในบทที่ ๖ - ๙
นอกจากนี้ผู้ทาหน้าที่ติดตามประเมินผล ควรจะต้องส่งรายงานให้กับแหล่งทุน และช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการให้สามารถจัดทารายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ กรณีของ สสส. จะมี
แบบฟอร์มรายงานดังต่อไปนี้รวมถึงแบบฟอร์มในบทที่ ๔

๒๕

รหัสโครงการ………….....................
สัญญาเลขึที่………………………….
งวดที…
่ ………………………………

แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ (ส. ๒)
ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………….
ลาดับ

ชื่อกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
ให้การสนับสนุน/คาแนะนาต่างๆ ดังนี้

ชื่อผู้ติดตามในพืน้ ทีข่ อง
สสส.

๑
๒
๓
๔
๕

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อ สสส. เพื่อการสนับสนุนโครงการ ……………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………
ความเห็นลับสาหรับการติดตาม ……………………………….…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ…………………………………………….(ผู้บันทึก)

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบรายงานการติดตาม ฯ ฉบับนี้มาพร้อมกับรายงานความก้าวหน้า/รายงานปิดโครงการ

๒๖

บทที่ ๕ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยตนเอง
สานักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยตนเองให้ใช้
แบบฟอร์มต่อไปนี้

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส. ๑)
วันที่รายงาน…………………………...…………….
๑. ชือ่ โครงการ………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
๒. รหัสโครงการ……………………………..รหัสสัญญา……………………..……ระยะเวลาโครงการ………………………………………………..
๓. รายงานงวดที…
่ ………………….…………จากเดือน………………………………………….ถึงเดือน………………………………..……………
๔. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผนกิจกรรมที่กาหนดไว้ และผลการดาเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน )

กิจกรรม

ผลงาน
(ระบุวัน เวลา ลักษณะ
กิจกรรมที่ทา จานวนคน

ผลสรุปที่สาคัญของ
กิจกรรม

ประเมินผล คุณภาพกิจกรรม
๔

๓

๒

๑

และภาคี)

หมายเหตุ ผลสรุปที่สาคัญของกิจกรรม กรุณาระบุเนื้อหา/ข้อสรุปสาคัญต่างๆจากกิจกรรม ที่สามารถนามาขยายผลต่อได้ เช่น ความรู้ กลุ่มแกนนา แผนงาน
ต่างๆ และผลที่ได้จากกิจกรรม อาทิ พฤติกรรม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทากิจกรรมต่อเนื่อง(ซึ่งจะทราบได้จากการติดตาม
ประเมินผลของโครงการ)
ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่องคะแนนโดยที่คะแนน ๔ = บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย ๓ = บรรลุผลตามเป้าหมาย ๒ = เกือบได้
ตามเป้าหมาย และ ๑ = ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก
๕. ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ(สรุปเป็นข้อๆ)
๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๖. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดาเนินการในงวดต่อไป
( ) ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ
( ) มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ ระบุกิจกรรม /รายละเอียดที่จะปรับเปลี่ยน และระยะเวลาที่จะปรับเปลี่ยน
๗. ประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของโครงการ
( ) สามารถดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนได้
( ) ล่าช้ากว่าแผน กรุณาให้แนวทางแก้ไขปรับปรุง ( สรุปเป็นข้อๆ)
๑)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒)………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ข้อคิดเห็นอื่นๆ …………………………………………..………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบรายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ (ส. ๓)
เมื่อปิดโครงการผู้รบั ทุนต้องจัดทารายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์จานวน ๑ ชุด พร้อมข้อมูลในแผ่นดิสก์เก็ต ๑ แผ่น
ส่งให้ สสส. โดยที่อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

๑. หน้าปก
( ) ชื่อโครงการภาษาไทย (และภาษาอังกฤษ ถ้ามี )
( ) ชื่อหัวหน้าโครงการ และคณะทางาน
( ) ชื่อหน่วยงานที่ได้รบั ทุน
( ) มีข้อความว่า ‚ ได้รับการสนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ‛
( ) เดือน ปี ที่พิมพ์

๒. คานา
๓. กิตติกรรมประกาศ (เพื่อแสดงคาขอบคุณองค์กรภาคี/หน่วยงานอื่น หรือ ผู้ที่มีส่วนร่วมและได้ช่วยเหลือ
ในการดาเนินโครงการด้วยดี )

๔. บทสรุปคัดย่อการดาเนินงาน ( สรุปทั้งโครงการพอสังเขป)
๕. สารบัญ
๖. ลักษณะโครงการโดยรวม (คล้ายกับรายละเอียดโครงการที่ได้เสนอไว้)
( ) ความเป็นมา / หลักการเหตุผล
( ) วัตถุประสงค์โครงการ
( ) กิจกรรม/การดาเนินงาน
( ) กลุ่มเป้าหมาย
( ) ผลลัพธ์ที่ได้ ( จากการดาเนินโครงการ)
( ) การประเมินผล
( ) ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินโครงการ)
( ) ข้อเสนอแนะ
( ) เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งการภาพถ่าย
กิจกรรม ไม่เกิน ๑๐ ภาพ พร้อมคาบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัด
กิจกรรม ) กรณีที่ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล โปรดจัดส่งไฟล์รูปภาพ ชนิด gif/jpeg ขนาดประมาณ
๖๔๐x๔๘๐ พิกเซล มาพร้อมกับข้อมูลด้วย
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บทที่ ๖ การประเมินความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
ผศ.ดร. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.วัชราภรณ์ สกุลพงศ์
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ขอบเขตการใช้เครื่องมือ
การประเมิ นปั จจัย นาเข้ า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพ ธ์ และผลกระทบ ที่เกี่ ยวข้องกั บความรู้และ
นวั ต กรรมของโครงการใช้ ส าหรั บ การประเมิ น โครงการ ร่ ว มสร้ า งชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น น่ า อยู่ ภ าคใต้ โดย
ผู้ใช้เครื่องมือ คือพี่เลี้ยงผู้ดูแลโครงการในพื้นที่
วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือ
๑. เพื่อให้พี่เลี้ยงสามารถคัดกรองนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๒. เพื่อให้พี่เลี้ยงสามารถการประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้และนวัตกรรมของโครงการ
คาจากัดความ
ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ-นวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน หมายถึง ความเข้าใจในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะใน
ชุมชน ซึ่งแสดงได้โดยการบอก อธิบาย หรือสามารถในการนาสิ่งนั้นไปใช้ หรือปฏิบัติเพื่อเป้าหมายของการเกิด
สุขภาวะ
ความรู้ (Knowledge) ในทัศนะของฮอสเปอร์ (อ้างถึงใน มาโนช เวชพันธ์ ๒๕๓๒, ๑๕-๑๖) เป็นขั้น
แรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจา ซึ่งอาจจะโดยการนึกได้ มองเห็น ได้ยิน หรือ ได้ฟัง
ความรู้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยคาจากัดความหรือความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี
กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และมาตรฐานอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นเรื่องของการจาได้ ระลึกได้ โดยไม่
จาเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก การจาได้จึงเป็นกระบวนการที่สาคัญ
ในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่นาไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ความคิดและความสามารถทางสมองมากขึ้นเป็นล าดับ
สาหรับความเข้าใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร์ ชี้ให้เห็นว่า เป็นขั้นตอนต่อมาจากความรู้ โดยเป็นขั้นตอนที่
จะต้องใช้ความสามารถของสมองและทักษะในชั้นที่สูงขึ้น จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเป็นไปได้
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โดยการใช้ภาษาพูด เขียน ภาษา หรือสัญลักษณ์ โดยมักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับข่าวสารต่าง ๆ แล้ว อาจจะ
โดยการฟัง การเห็น การได้ยิน หรือเขียน แล้วแสดงออกมาในรูปของการใช้ทักษะหรือการแปลความหมายต่างๆ
เช่น การบรรยายข่าวสารที่ได้ยินมาโดยคาพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษา
หนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว้ หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อสรุปหรือการคาดคะเนก็ได้
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (อ้างถึงใน อักษร สวัสดี ๒๕๔๒, ๒๖) อธิบายว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้
เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจาได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จาได้ ความรู้ในชั้นนี้ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับคาจากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปั ญหา ส่วนความเข้าใจ
อาจแสดงออกมาในรูป ของทัก ษะด้าน ‚การแปล‛ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขีย นบรรยายเกี่ ย วกั บ
ข่าวสารนั้น ๆ โดยใช้คาพูดของตนเอง และ ‚การให้ความหมาย‛ ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและ
ข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการ ‚คาดคะเน‛ หรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom อ้างถึงในอักษร สวัสดี ๒๕๔๒, ๒๖-๒๘) ให้ความหมายของ
ความรู้ ว่าหมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบของ
โครงการ วัตถุป ระสงค์ ใ นด้า นความรู้ โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทางจิ ตวิทยาของความจา อันเป็น
กระบวนการที่ เชื่อมโยงเกี่ ยวกับการจัดระเบีย บ โดยก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. ๑๙๖๕ บลูมและคณะ ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้หรือพุทธิพิสัย (cognitive domain) ของคน ว่าประกอบด้วยความรู้ตามระดับต่าง ๆ รวม
๖ ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรู้ ในขั้นต่าไปสู่ระดับของความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป บลูมและคณะ ได้
แจกแจงรายละเอียดของความรู้แต่ละระดับไว้ดังนี้
๑. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจาและการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจาที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน ไปจนถึงความจาในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
๒. ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการขยาย
ความรู้ ความจา ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และ
ความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๓. การนาไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการนาความรู้ (knowledge) ความเข้าใจหรือ
ความคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยู่เดิม ไปแก้ไขปัญหาที่แปลกใหม่ของเรื่องนั้น โดยการใช้
ความรู้ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วิ ธี ก ารกั บ ความคิ ด รวบยอดมาผสมผสานกั บ ความสามารถในการแปล
ความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น
๔. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจ และการนาไปปรับใช้
โดยมี ลัก ษณะเป็ นการแยกแยะสิ่ง ที่ จ ะพิ จ ารณาออกเป็นส่ วนย่ อย ที่ มีความสัม พั นธ์ กั น รวมทั้ งการสืบค้ น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ อันจะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง
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๕. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อย ๆ หรือส่วนใหญ่ ๆ
เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะห์จะมีลักษณะของการเป็นกระบวนการรวบรวม
เนื้อหาสาระของเรื่องต่า ง ๆ เข้ า ไว้ด้วยกั น เพื่ อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างที่ยังไม่ชัดเจนขึ้นมาก่ อน เป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบเขตของสิ่งที่กาหนดให้
๖. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินเกี่ย วกับความคิด ค่านิยม ผลงาน
คาตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยมีการกาหนดเกณฑ์ (criteria) เป็นฐานในการ
พิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ (characteristics of cognitive
domain) ที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ การนาไปปรับใช้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์เข้ามาพิจารณาประกอบ
กันเพื่อทาการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ความรู้คือ สิ่งที่มนุษย์สร้าง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง ความหมาย โดยใช้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
ตรรกะ แสดงผ่านภาษา เครื่องหมาย และสื่อต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามผู้สร้าง ผู้ผลิตจะ
ให้ความหมาย
การจาแนกลักษณะความรู้
ความรู้ตามลักษณะมี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคล เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์
๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถ ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ
เช่น การ รายงาน เอกสาร สื่อต่างๆ
"ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือที่เขียนระบุไว้ หมายถึงความรู้ที่สามารถถ่ายโอนในภาษาที่เป็นทางการและเป็น
ระบบ ในทางกลับ กันความรู้ฝัง ลึกนั้นมีลัก ษณะที่ขึ้นกับบุคคล ซึ่งทาให้การระบุอย่างเป็นทางการและการ
สื่อสารทาได้ลาบาก"
ความรู้ภายใต้บริบทเฉพาะ
ความรู้ภายใต้บริบทเฉพาะ (situated knowledge) คือความรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงไปที่บางบริบท บาง
สถานการณ์ เช่น เห็ดสองพันธุ์ที่ขึ้นอยู่คนละฝากของภูเขา พันธุ์หนึ่งสามารถรับประทานได้ อีกพันธุ์เป็นเห็ดที่มี
พิษ เมื่อข้ามขอบเขตนั้นไปอีกฝั่งหนึ่ง การใช้ความรู้ที่ขึ้นกับขอบเขตทางนิเวศเดิม อาจทาให้อดตาย หรือไม่ก็
เกิดอันตรายจากพิษได้
กระบวนการสร้างความรู้บางอย่าง เช่น การลองผิดลองถูก หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ มักก่อให้
เกิดความรู้ที่อยู่ภายใต้บริบทเฉพาะประโยชน์หนึ่งของกระบวนการวิทยาศาสตร์คือทฤษฎีที่ได้จากระเบียบวิธีนี้
มักจะอิงกับบริบทเฉพาะน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ
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ความรู้ภายใต้บริบทเฉพาะมักแฝงอยู่ในภาษา วัฒนธรรม หรือประเพณี นักวิพากษ์ลัทธิจักรวรรดินิยม
ทางวัฒนธรรม กล่าวว่าการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมเดี่ยวทาให้ความรู้ท้องถิ่นบางอย่างถูกทาลายลง บางแง่มุมของ
ความรู้ก่อให้เกิดลักษณะทางสังคม เช่น ความรู้นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของทุนทางสังคม สังคมวิทยาความรู้ศึกษา
กระบวนการที่สังคมและความรู้มีการกระทาต่อกัน
ทั้งปัจเจกและสังคมต่าง ๆ ได้รับความรู้ผ่านทางประสบการณ์ การสังเกต และการอุปนัย การที่ความรู้นี้
แพร่กระจายถูกศึกษาในการแพร่กระจาย ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรมศึกษาปัจจัยที่ทาให้ผู้คนตระหนัก
ทดลอง และนาแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ ซึ่งสามารถช่วยอธิบายพัฒนาการของความรู้ได้
นวัตกรรม
ความคิดและทฤษฎีเรื่องนวัตกรรมมีวิวัฒนาการมาประมาณ ๕๐ ปี โดยในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๕๐
นักวิชาการมองว่านวัตกรรมเป็ นการพัฒนาอย่างหนึ่งที่แยกออกมาจากการศึกษาวิจัยต่างๆ แต่ใ นปัจจุบัน
นวัตกรรมไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงผลลัพธ์ของการดาเนินงานของปัจเจกบุคคล หากแต่เป็นผลของกระบวนการ
(process) ทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหา (problem-solving process) ที่เกิดในองค์กร หรือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์
(interactive process) ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีบทบาทสาคัญอื่นๆ มีทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากปัจจัยแตกต่างกัน เช่น การเรียนรู้โดยการใช้ (learning by using) การ
เรียนรู้โดยการลงมือทา (learning by doing) การเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยน (learning by sharing) ซึ่งมีได้ทั้งองค์
ความรู้ภายในและภายนอกองค์กร ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการดูดซับความรู้ขององค์กร (ปรีดา ยังสุขสถาพร,
๒๕๕๓ สืบค้นจาก http://www.innookcard.com/webboard/index.php?topic)
ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทาสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งการ
พัฒนาแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐ จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่
การสร้า งสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสาคัญ โดยความหมายของ
นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนาแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ใน
รูปแบบใหม่ เพื่อทาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ประโยชน์ต่อสังคม
โทมั ส ฮิ ว ส์ (Hughes,๑๙๗๘ อ้ า งถึ ง ใน http://www.kmitnbxmie๘.com/index.php?lay=show&ac=
article&Id=๓๘๕๕๖๖&Ntype=๓) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า เป็นการนาเอาวิธีการใหม่ มาปฏิบัติ
หลังจากที่ได้ผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนามาเป็นลาดับแล้ว และมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคย
ปฏิบัติมา
นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่จะเป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อ
ความอยู่รอดของระบบ (Morton, ๑๙๗๖)
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จากความหมายของนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งใหม่จึงทาให้นวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับการ
ประดิษฐ์คิดค้น (invention) อย่างใกล้ชิด ในประเด็นที่ว่าการประดิษฐ์คิดค้น เป็นการค้นพบสิ่งใหม่, ความรู้ใหม่
ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดค้น หรือค้นพบมาก่อน ส่วนนวัตกรรมจะหมายถึง การนาความรู้ใหม่ หรือสิ่งค้นพบใหม่นั้นไป
ประยุกต์ใช้ทั้งในรูปแบบของเทคโนโลยี หรือรูปแบบอื่นที่ไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้ นวัตกรรม มีความหมาย
รวมถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก
ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
‚นวัตกรรม‛ ในความเข้าใจของหลายคนอาจคิดว่า นวัตกรรม คือการประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ แต่ใน
ความเป็นจริงนั้น นวัตกรรม ไม่ใช่เพียงแค่การประดิษฐ์สิ่งของ หากแต่คือการต่อยอดความคิดและนามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อส่วนรวม
นวัตกรรม คือ ‚สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม‛ นวัตกรรมนับเป็นกระบวนการที่เกิดจากการนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถ
ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะนาไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์กรมหาชน กระทรวง
วิทยาศาสตร์,๒๕๕๓)
สรุปความหมายของนวัตกรรม
หมายถึงความคิด ความรู้ การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา
ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนา นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางาน
นั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
ลักษณะของนวัตกรรม
๑. นวัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง (Radical Innovation)
หมายถึง กระบวนการเสนอสิ่งใหม่ที่ใหม่อย่างแท้จริง สู่สังคม โดยการเปลี่ยนแปลงค่านิยม (value) ความ
เชื่อ (belief ) เดิม ตลอดจนระบบคุณค่า(value system)ของสังคม อย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่นอินเตอร์ -เน็ท (Internet)
จัดว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งในยุคโลกข้อมูลข่าวสาร การนาเสนอระบบอินเตอร์เน็ท ทาให้ค่านิยมเดิมที่เชื่อว่า โลก
ข้อมูลข่าวสารจากัดอยู่ ในวงเฉพาะ ทั้งในด้านเวลา และ สถานที่นั้น เปลี่ยนไป อินเตอร์เน็ทเปิดโอกาส ให้
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลไร้ขีดจากัด ทั้งในด้านของเวลา และระยะทาง การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ทาให้
ระบบคุณค่าของข้อมูลข่าวสาร เปลี่ยนแปลงไป บางคนเชื่อว่า อินเตอร์เน็ทจะเข้ามาแทนที่ระบบการส่งข้อมูล
ข่าวสารในระบบเดิม อย่างสิ้นเชิง เช่น ระบบไปรษณีย์
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๒. นวัตกรรม ที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
เป็นกระบวนการการค้นพบ (discover) หรือ คิดค้นสิ่งใหม่ (invent)โดยการประยุกต์ ใช้แนวคิดใหม่
(new idea) หรือ ความรู้ใหม่ (new knowledge) ที่มีลักษณะต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยการประยุกต์ใช้ แนวคิดใหม่
หรือความรู้ใหม่ ของมนุษย์ และการคิดค้น เทคนิค (technique) หรือ เทคโนโลยี (technology) ใหม่ นวัตกรรมที่
มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป จึงมีลักษณะของการสะสมการเรียนรู้ อยู่ในบริบท ของสังคมหนึ่ง ปัจจุบันสังคม
เปลี่ยนไปมาก เพราะผลของโลกาภิวัตน์ ทาให้สังคมมีลักษณะไร้ขอบเขต (borderless) มีความหลากหลาย
ทางด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมือง ส่งผลให้นวัตกรรม มีแนวโน้มเป็นกระบวนการค้นพบใหม่อย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรม เป็นความคิดหรือการกระทาใหม่ๆ ที่คนทุกคนในสังคมในแต่ละวงการจะมีการคิดและทา
สิ่งใหม่อยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความปรารถนาใหม่ หรือต้องการค้นคิด
หาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสิ่งใดที่คิดและทามานานแล้ว ก็ถือว่าหมดความเป็นนวัตกรรมไป โดยจะมีสิ่ง
ใหม่มาแทน ในวงการบริหารยุคปัจจุบันก็เช่นกัน มีสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมการบริหารเกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่นใน
ปัจจุบัน ได้แก่ Balanced Scorecard KPI Competency Six sigma เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในในปัจจัยบันอาจ
เป็นสิ่งที่ล่าหลังในอนาคตก็เป็นได้ ซึ่งนักบริหารคงต้องสร้างความเข้าใจในปลากดการณ์ธรรมชาตินี้ ดังคาสอน
ของพระพุทธองค์ที่ว่า มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปนั่นเอง
นวัตกรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระยะคือ
ระยะที่ ๑
มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับยุคสมัย
ระยะที่ ๒
พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลอง จัดทาอยู่ในลักษณะของโครงการ
ทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project)
ระยะที่ ๓
การนาเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์ผู้สามารถสร้าง
สรรค์นวัตกรรมได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน และมีความคิด สร้างสรรค์
"นวัตกรรม" ในทางการจัดการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กร Peter Drucker: ให้
ความหมาย "นวัตกรรม" ว่า "Innovation is The act of introducing something new" เป็นการสร้างสิ่งใหม่ หรือ
การทาให้แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และ
มุ่งเน้นถึงการพัฒนา และที่สาคัญคือต้องมีการลงมือกระทา นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น Michael Porter กล่าวว่า
"Innovation is one step remove from today's prosperity. Innovation drives the rate of long run productivity
growth an hence future competitiveness." นวัตกรรมเป็นการก้าวไปจากความมั่งคั่งในปัจจุบันก้าวหนึ่ง และ
นวัตกรรมจะเป็นสิ่งผลักดันให้มีการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในระยะยาวและสร้างความสามารถในการแข่งขันใน
อนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดนวัตกรรมนอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในระดับมหภาคและ
ระดับจุลภาคแล้ว การแข่งขันในเชิงธุรกิจก็เป็นปัจจัยในการสร้างหรือเกิดนวัตกรรมเพราะการสร้างนวัตกรรม
ถือได้ว่าเป็นจุดแข็ง และเป็นโอกาสขององค์กรธุรกิจที่จะสร้างความได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันใน
อุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
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ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
คือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในเชิงพาณิชย์ที่ได้ให้ดีขึ้นหรือเป็นสิ่งใหม่ในตลาด นวัตกรรมนี้
อาจจะเป็นของใหม่ต่อโลก ต่อประเทศหรือแม้แต่ต่อองค์กร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นั้นยังสามารถถูกแบ่งออกเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (tangible product) หรือสินค้าทั่วไปเช่นรถยนต์รุ่นใหม่ ทีวีที่ใช้เทคโนโลยีสูงหรือ High
Definition TV(HDTV) ดีวีดีหรือ‘Digital Video Disc(DVD)’ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible
product) อาทิ เช่น การบริการ (services) เช่น เพกเก็จทัวร์อนุรักษ์ธรรมชาติ ธุรกรรมการเงิน-ธนาคารโดยผ่าน
ทางโทรศัพท์ Product Innovation เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ
(Tangible product and Intangible product)
๒. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
เป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือ วิธีการผลิตสินค้า หรือบริการ ให้การให้บริการในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม เช่น วิธีการออกกาลังกายในรูปแบบที่ดัดแปลงของเดิม หรือคิดค้นใหม่ วิธีการผลิตอาหาร
สุขภาพ วิธีการสื่อสารในครอบครัว ชุมชน Process Innovation เป็นนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่
มองในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต หรือการสร้างผลผลิต โดยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนากระบวนการผลิตหรือการสร้างนวัตกรรม
๓. นวัตกรรมการจัดการ (Organization Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เน้นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดการและบริหารองค์ กร ต้องใช้ ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการมาปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรใหม่ Organization Innovation หรือนวัตกรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ
หรือการบริหารองค์กร ซึ่งเป็นการนาเครื่องมือทางการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ เช่น
TQM (Total Quality Management), Six Sigma, Balance Scorecard, Benchmarking ในลักษณะการสร้างสุข
ภาวะชุมชน อาจเป็นนวัตกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างคุณลักษณะของการเป็นผู้นา การจูงใจ หรือการ
เสริมแรง การให้รางวัล การออม การบริหารจัดการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดหนทางไปสูสุขภาวะชุมชน
ตั ว อย่ า งองค์ ก รในประเทศไทยที่ น าแนวคิ ด ทางการจั ด การมาสร้ า งเป็ น นวั ต กรรม ในลั ก ษณะ
Organization Innovation ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท นาหลักของ Six Sigma (ซิค ซิคม่า) มาใช้ลดปัญหาการ
ทางานซ้าซ้อนของเจ้าหน้าที่ การวางระบบการเก็บยาและเวชภัณฑ์ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(กพ.) สร้างระบบ Public Service Management Standard and Outcome (PSO) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลแห่ง
ประเทศไทยด้านการจัดการ ๑๑ ระบบ เช่น ระบบข้อมูล ระบบการบริการประชาชน ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์
ของงาน หรือตัวอย่างขององค์กรต่างประเทศ ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือกรณีของบริษัทยักษ์ใหญ่ General
Electrics (GE : จีอี อีเล็คทรอนิค) กับการนาแนวคิดของ Six Sigma มาใช้ ธุรกิจฟาสต์ฟูด McDonald นา TQM
มาใช้ในกระบวนการจัดเตรียมอาหาร ทาให้สามารถให้บริการอาหารที่สด รวมถึงการจัดการด้านการบริการ
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ลูกค้า วิธีการทาอาหารโดยการสร้างมาตรฐานให้ใกล้เคียงกับการปรับปรุงคุณภาพ ของธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ
เซเว่น อีเลฟเว่น ให้ความสาคัญต่อการนา TQM โดยมุ่งการจัดการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
และการพัฒนาองค์กร
แนวทางการประเมินความรู้และนวัตกรรมสุขภาวะชุมชน
ช่วงระยะเวลาการประเมิน
๑. ก่อนดาเนินโครงการ
๒. ระหว่างดาเนินโครงการ
๓. สิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ ๑.

การกลั่นกรองโครงการ และกระบวนการดาเนินการในโครงการ เพื่อจาแนกความรู้และ
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ
เป็นการพิจารณาโครงการในประเด็นวัตถุประสงค์ และกระบวนการดาเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากโครงการ ว่า โครงการคาดหวัง ต้องการ ให้เกิดความรู้หรือนวัตกรรมสุขภาวะ หรือในกระบวนการดาเนิน
โครงการสามารถ หรือมีแนวโน้มการเกิดความรู้ใหม่ แนวทางปฏิบัติ หรือผลผลิตใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ
หรือไม่
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง ที่ตรงกับรายการตรวจสอบหรือค้นพบจากโครงการ
โครงการ...........................................................พื้นที่หมู่บ้าน................อาเภอ...............จังหวัด..............................
วันเดือนปี ที่ประเมิน วันที.่ ..............เดือน..........................พ.ศ…………………………..
ระยะ ( ) ก่อนดาเนินโครงการ ( ) ระหว่างดาเนินโครงการ ( ) สิ้นสุดการดาเนินโครงการ

๓๖

ตารางที่ ๑ เครื่องมือสาหรับกลั่นกรอง
หัวข้อการกลั่นกรอง

ประเภทของความรู้และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และ กระบวนการ
การบริหารจัดการ ไม่มี
บริการสุขภาพ และกลไก
องค์กรและแผน
ใหม่ ต่อยอด ใหม่ ต่อยอด ใหม่ ต่อยอด

การสร้างสุขภาพ/ออกกาลังกาย
การเจ็บป่วย/โรค
สารเสพติดแอลกอฮอล์ บุหรี่
การพนัน
สุขภาพจิต อารมณ์ จิตใจ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เกษตรและอาหาร
วัฒนธรรม
สุขภาวะทางปัญญา
การจัดการชุมชน
.................................................
.................................................
ใหม่ หมายถึง ไม่เคยมีที่ใดมาก่อน
ต่อยอด หมายถึง ประยุกต์ ดัดแปลงจากที่อื่น หรือของเดิมมาใช้
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ขั้นตอนที่ ๒

การประเมินนวัตกรรมเชิงปริมาณ เป็นการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความรู้
และนวัตกรรม
หัวข้อประเมิน
มี
ไม่มี หมายเหตุ/
(๑) (๐)
ระบุ
๑. การประเมินบริบทและสภาพแวดล้อม (ก่อนเริ่มโครงการ)
๑.๑ ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ที่มี
ก่อนดำเนินโครงกำร
๑.๒ ช่องทาง/แหล่งรับรู้ข้อมูลด้านการสร้างสุขภาวะ
สถานบริการสุขภาพในชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรชุมชน วิทยุ
หอกระจายข่าว แหล่ง/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ฯลฯ.
๒. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input)
๒.๑ บุคลากร กลุ่ม ผู้ริเริ่ม /สร้าง /ให้ /ถ่ายทอดความรู้
๒.๒ งบประมาณสาหรับการดาเนินการเพื่อมุ่งให้ได้ความรู้เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาวะ
๒.๓ เครื่องมือ อุปกรณ์สาหรับใช้เพื่อการสร้าง ถ่ายทอด จัดเก็บ
เผยแพร่ความรู้
๒.๔ สถานที่สาหรับการพัฒนา ทดลองความรู้และนวัตกรรม
๓. การประเมินกระบวนการสร้าง เผยแพร่และจัดเก็บความรู้ (Process)
๓.๑วิธีการที่ใช้สาหรับการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ
๓.๒ วิธีการสาหรับการเผยแพร่ ส่งต่อ ขยาย ถ่ายทอดความรู้และ
นวัตกรรมในชุมชน
๓.๓ การจัดเก็บความรู้ในรูปแบบต่างๆ (เอกสาร ฯลฯ)
๔. ผลลัพธ์จากการสร้างความรู้ และนวัตกรรม (Product/Output)
๔.๑ เกิดการนาไปปฏิบัติในชุมชน
๔.๒ กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาวะดีขึ้น
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ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินนวัตกรรมเชิงคุณภาพ
ประเด็นความรู้
และนวัตกรรม
สุขภาพชุมชน
(ตัวอย่าง)
การสร้างสุขภาพ/
ออกกาลังกาย

วิธีการสร้าง/พัฒนา และ
การทดลองนาไปใช้

ผลที่เกิดขึ้น

อธิบายขั้นตอน การริเริ่ม
บุคคล วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสร้างและพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่ หรือ
วัสดุ ที่นาไปใช้ จานวนครั้งที่
ทดลองใช้และปรับปรุง

การเจ็บป่วย/โรค
สารเสพติด
แอลกอฮอล์ บุหรี่
การพนัน
สุขภาพจิต อารมณ์
จิตใจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
เกษตรและอาหาร
วัฒนธรรม
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หลักฐานเชิง
ประจักษ์/
ข้อมูล
สนับสนุน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการสร้าง
และใช้ความรู้/นวัตกรรม
การสร้างสุขภาวะ

บทที่ ๗ การประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์ หลังศึกษาคู่มือแล้ว สามารถ
๑. อธิบายแนวคิดในการประเมินโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
๒. อธิบายบทบาทของพี่เลี้ยงในการประเมินโครงการได้ถูกต้อง
๓. ประเมินโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
แนวคิดในการประเมินโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คู่มือนี้ใช้การประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment evaluation) เป็นกรอบ การประเมิน
ความสาเร็จของโครงการตามแนวคิดนี้มองการประเมินผลเป็นการสร้างความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินผลจึงมิอาจมองเพียงผลสัมฤทธิ์สุดท้าย แต่จะมุ่งเน้นไปที่
สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มกั น ในการด าเนิ น โครงการดั ง กล่ า ว ผู้ ป ระเมิ น จึ ง ควรเน้ น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น และจิตใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มองหาความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆใน
โครงการ ผู้ประเมินต้องดารงตนบนความเป็นกัลยาณมิตร มุ่งสร้างเสริมศักยภาพภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริง
สนับสนุนความรู้ เสริมพลังอานาจ และยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลโครงการแบบเสริมพลังเน้นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ หากเปรียบการดาเนิน
โครงการเหมือนการทาแกงเลียง การประเมินผลลัพธ์ก็เปรียบเหมือนการให้ผู้บริโภคได้ชิมแกงเลียง ส่วน
การประเมินการดาเนินโครงการก็เป็นการประเมินของผู้ปรุงขณะปรุงแกงเลียง การชิมแกงลียงที่ปรุงเสร็จจึง
บอกได้เพียงว่าแกงเลียงนั้นได้คุณภาพ อร่อยหรือไม่อร่อยเท่านั้น แต่จะไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้ปรุงว่า
ควรปรับปรุงในเรื่องใดอย่างไร ดังนั้นการประเมินเพียงผลลัพธ์ไม่ได้ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
การประเมินผลโครงการแบบเสริมพลังจึงเน้นการมีส่วนร่วมที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการตั้งเป้าหมายที่เป็นไป
ได้ภายใต้บ ริบทที่ เป็ นอยู่ จริง ร่วมวางแผนในการก าหนดกิ จกรรมเพื่อให้ไ ปสู่เป้าหมาย ข้อมูล จากการ
ประเมินจึงได้มาจากการร่วมทางานของผู้ประเมินและผู้ดาเนินโครงการในทุกกระบวนการของการดาเนิน
โครงการ ข้อมูลที่ได้จึงควรมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการเกิดการ
เรียนรู้อย่างถ่องแท้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการประเมินผล และนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในการดาเนินโครงการของตนเองในอนาคต
ในการประเมินผลโครงการแบบเสริมพลัง พี่เลี้ยงต้องดาเนินการเพื่อให้ผู้ดาเนินโครงการได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมินโครงการโดยเริ่มตั้งแต่ ๑) ร่วมวิเคราะห์ตรวจสอบต้นทุนและประเมินให้คะแนน
โครงการของตนเองภายใต้ข้อเท็จจริงในบริบทที่เป็ นอยู่ ๒) ร่วมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโครงการของ
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ตนเอง ๓) ร่วมหาหนทางในการพัฒนากลวิธีในการดาเนินโครงการ และ ๔) ช่วยให้ผู้ดาเนินโครงการใช้
ข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนให้โครงการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
บทบาทของพี่เลี้ยงในการประเมินโครงการแนวใหม่
ในขั้นตอนต่างๆของการประเมินแนวใหม่พี่เลี้ยงมีหน้าที่ในฝึก เอื้อหรือส่งเสริม สนับสนุน เปิดใจ
กว้างและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และให้อิสระทางความคิดแก่ผู้ร่วมโครงการ พี่เลี้ยงต้องฝึกให้
คนที่เสนอโครงการและชุมชนมีศักยภาพในการประเมินโครงการด้วยตัวเอง กระบวนการนี้เปรียบเสมือน
การสอนชุมชนให้รู้จักวิธีการหาปลา ซึ่งจะช่วยให้เขามีปลากินไปตลอดชีวิต และจะช่วยให้คนเรียนรู้และ
พัฒนาโครงการในการปรับเปลี่ยนสุขภาพได้ด้วยตนเองในอนาคต
พี่เลี้ยงมีหน้าที่ในการเอื้อ อานวยความสะดวก ส่งเสริมผู้ดาเนินโครงการ โดยการเป็นโค้ช เป็นพี่
เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือให้คนสามารถดาเนินการในการประเมินตนเองได้ พี่เลี้ยงช่วยเอื้อและส่งเสริมโดยการ
ให้คาแนะนาเรื่องทั่วไป ชี้แนะทิศทาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทากลุ่มเพื่อติดตามและช่วยเหลือเท่าที่กลุ่ม
ต้องการ เพื่อลดอุปสรรคต่างๆที่อาจมีผลต่อการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม อย่างไรก็ตามพี่เลี้ยงไม่ควรเข้าไป
ตัดสินใจหรือทาให้กลุ่มพึ่งพามากเกินไป
พี่เลี้ยงมีหน้าที่ให้สนับสนุนให้กาลังใจ (advocacy) ในการดาเนินการ การประเมินผลโครงการแบบ
เสริมพลังจะช่วยให้คนมีความกล้าที่จะคิด ตัดสินใจ และกล้าที่จะทา
พี่เลี้ยงมีหน้าที่เปิดใจกว้างและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง พี่เลี้ยงในการประเมินผลโครงการ
แบบเสริมพลังต้องทาความเข้าใจในบทบาทของตนเองให้ชัดเจนว่ามีหน้าที่ในการสร้างคุณค่าให้คนที่มีส่วน
ในการทาโครงการ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทาโครงการ
พี่เลี้ยงมีหน้าที่ในการสร้างความเท่าเทียมของคน สร้างให้คนมีความคิดเป็นอิสระในการดาเนินการ
และการตัดสินใจ เด็กและผู้อาวุโสต่างมีสิทธิในการพูด คิด ตัดสินใจเท่ากัน โดยการจัดสิ่งแวดล้อมให้รู้สึก
เท่าเทียมกัน เช่น ที่นั่ง โต๊ะประชุมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ชี้หน้า ยืนเหนือสมาชิกกลุ่ม
การประเมินผลโครงการแบบเสริมพลังเน้นให้ผู้ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้
การประเมินตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตัวเองในกระบวนการคิด การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม และ
สุดท้ายไปสู่การพัฒนาโครงการที่คุณภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
ในการประเมิ นโครงการตามแนวคิดใหม่เพื่ อการปรับเปลี่ย นพฤติกรรมนั้น ประกอบด้วย ๔
ขั้นตอน ที่พี่เลี้ยงสามารถดาเนินการได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ร่วมวิเคราะห์ตรวจสอบต้นทุน และประเมินให้คะแนนโครงการของตนเองภายใต้
ข้อเท็จจริงในบริบทที่เป็นอยู่ พี่เลี้ยงให้ผู้ดาเนิน โครงการวิเคราะห์โครงการของตนเอง โดยตั้งคาถามว่า
เป้าหมายของโครงการคืออะไร และให้เขียนรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดในโครงการ วิเคราะห์ว่าโครงการมี
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จุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง หลังจากนั้นให้ผู้ดาเนินโครงการให้คะแนนโครงการของตนเอง จาก ๑-๑๐ คะแนน
โดย ๑๐ หมายถึงโครงการอยู่ในระดับดีมาก โดยแปลจาก
- ความชัดเจนของเป้าหมายที่ชัดเจน วัดและประเมินได้ มีโอกาสเป็นไปได้ของเป้าหมาย
- ความชัดเจนของกิจกรรมที่วางไว้ว่าทาได้จริง ทาแล้วทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย
ได้จริง
ขั้นตอนที่ ๒ ร่วมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโครงการของตนเอง ในขั้นตอนนี้พี่เลี้ยงมอบหมาย และ
ช่วยเหลือให้ผู้ดาเนินโครงการตั้งเป้าหมายโครงการในอนาคตว่าอยากให้คะแนนอยู่ที่เท่าไรจาก ๑๐ คะแนน
และกาหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ที่เป็นจริง พิจารณาจากปัจจัย
นาเข้า แรงจูงใจของคนในชุมชน แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ในชุมชน และคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา เป้ าหมายที่ก าหนดควรเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือผลผลิตที่มองเห็นผลได้เร็ว ; หรือระยะ
เป้าหมายกลางหรือผลลัพธ์ที่ต้องใช้เวลาแต่ไม่นานนักที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของชุมชนหรือ
ผลกระทบของโครงการที่จะเห็นได้หลังจากดาเนินโครงการไปแล้วเป็นเวลานาน
ในขั้นตอนนี้ พี่เลี้ยงช่วยเหลือให้ผู้ดาเนินโครงการได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มระดมสมอง โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการได้ร่วมกันคิด และกาหนดเป้าหมายโครงการอย่าง
สร้างสรรค์ พี่เลี้ยงต้องคอยช่วยให้ ผู้ดาเนินโครงการดาเนินการทากลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนด
กติกาให้ชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและสุนทรี ทุกคนในกลุ่มต้องได้สิทธิในการพูดและ
แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งพูดแสดงความคิดเห็น สมาชิกที่เหลือต้องฟัง
อย่างตั้งใจจนจบ ไม่พูดแทรก ภายหลังการเสนอความคิดเห็นพี่เลี้ยงกระตุ้นให้กลุ่มช่วยกันทาเป้าหมายที่ถูก
เสนอให้ ชั ด เจน ภายใต้ ค วามเป็ น ไปได้ ด้ ว ยเหตุ แ ละผล และเลือ กเป้า หมายที่ จ ะดาเนิ น การตามล าดั บ
ความสาคัญ กระบวนการนี้จะช่วยให้ผู้ดาเนินโครงการเรียนรู้เรื่องการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องการยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่าง การสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่การแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นที่ยอมรับ และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ขั้นตอนที่ ๓ ร่วมกันวางแผนกิจกรรมในโครงการ พี่เลี้ยงช่วยผู้ดาเนินโครงการในการทากลุ่มระดม
สมองเพื่อพัฒนากิจกรรมในโครงการ เพื่อให้ได้กิจกรรมที่ดี มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่เป็นอยู่
และมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การช่วยเหลือในการกาหนดกิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมาย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลต้องอาศัยความรู้เชิงเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรม
การที่บุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะเป็นผลจากปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกัน
โดยทั่วไปแล้วการที่คนเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งสาคัญ ๓ ประการ คือ ตัวบุคคลที่ทา
พฤติกรรม สิ่งแวดล้อมที่ เป็นทั้งกลุ่มคนและสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพและโครงสร้าง และระบบกลไกที่
ส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพ ในส่วนของบุคคลที่ทาพฤติกรรมนั้นมีข้อค้นพบจากงานวิจัยจานวนมาก
อธิบายว่าสิ่งที่จะทาให้บุคคลหรือตัวของผู้ทาพฤติกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นั้นขึ้นกับการรับรู้
หรือความเชื่อ การรับรู้หรือความเชื่อเหล่านี้ ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตนเอง การรับรู้โอกาสของ

๔๒

การเป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการทาพฤติกรรมนั้น การรับรู้อุปสรรคต่อ
การทาพฤติกรรมนั้น อย่างไรก็ตามมีข้อค้นพบที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่พบว่า บุคคลไม่ได้พร้อมปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมตลอดเวลา แต่จะปรับเปลี่ยนเมื่อมีจังหวะเวลาและสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมเท่านั้น
หากจะให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาวะ การเลือกวิธีการที่เหมาะสมภายใต้ระยะเวลาที่
เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่จาเป็น เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องของกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้น
ภายในตัวบุ คคลใน ๕ ระยะ คือ ระยะก่อนตัดสินใจ ระยะเริ่มคิดตัดสินใจ ระยะเตรีย มตัว ระยะสร้าง
พฤติก รรมใหม่ และระยะคงไว้ใ นพฤติก รรมใหม่ ดังนั้นหากต้องการปรับเปลี่ย นพฤติก รรมของบุคคล
วิธีการที่ใช้จึงแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา
ใน ๓ ระยะแรกคือ ระยะก่อนตัดสินใจ ระยะเริ่มคิดตัดสินใจ และระยะเตรียมตัว เป็นระยะเริ่มต้น
ของกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บุคคลอาจมีพฤติกรรมกลับไปกลับมาระหว่างพฤติกรรมใหม่และ
พฤติกรรมเดิม เช่น อาจเลิกสูบบุหรี่ แล้วกลับมาสูบอีก วิธีการที่เหมาะสมในช่วงเวลานี้จึงควรเน้นไปที่การ
ปรับความคิด ด้วยการ
๑) การปลุกจิตสานึก ผ่านการให้ข้อมูลประโยชน์และโทษของพฤติกรรมนั้น
๒) การเร้าอารมณ์และความรู้สึก เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการในการเปลี่ยนแปลง
๓) การประเมินตนเอง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
๔) การประเมินผลพฤติกรรมเดิมต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง
๕) การให้ทางเลือก เพื่อทาให้ผู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดการรับรู้ว่ามีสิ่งคอยสนับสนุนและมี
ทางเลือกที่จะทาพฤติกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
ในระยะที่ ๔-๕ ในระยะของการสร้างพฤติกรรมใหม่ และระยะคงไว้ในพฤติกรรมใหม่ เป็นระยะที่
จะทาให้พฤติกรรมใหม่เกิดอย่างต่อเนื่อง วิธีการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงควรเน้นกระบวนการ
ปรับพฤติกรรม ด้วยการ
๑) ทาสัญญากับตนเอง เพื่อให้ผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒) ควบคุมสิ่งเร้า เพื่อกาจัดและควบคุมสิ่งชักนาที่จาทาให้กลับไปมีพฤติกรรมเดิม
๓) หาแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อสร้างกาลังใจให้ผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔) กระตุ้นให้ทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทดแทน
๕) การเสริมแรง เพื่อให้รักษาพฤติกรรมใหม่ให้เกิดต่อเนื่องตลอดไป
ในระดับที่ ๒ ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ ผู้ทาโครงการควรเน้นที่ ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล สิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงทั้งคนหรือกลุ่มคนและสิ่งต่างๆที่
อยู่รอบตัวบุคคลที่ทาพฤติกรรม คนหรือกลุ่มคนเหล่านี้อาจเป็น พ่อ แม่ ครอบครัว ครู ผู้นาชุมชน และแกน
นา การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าบุคคลจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการสังเกต เรียนรู้ และซึมซับจากตัวแบบ
(Modeling); จากการได้รับแรงเสริม

๔๓

ในระดับที่ ๓ ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลสุขภาวะ ผู้ทาโครงการควรเน้น ระบบกลไกทาง
สุขภาพ เป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอย่างถาวร
ขั้นตอนที่ ๔ ร่วมกันกาหนดหลักฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พี่เลี้ยงช่วยผู้ดาเนิน
โครงการในการกาหนดแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งการติดตามกระบวนการอาจ
เป็นผลบันทึกการทาสนทนากลุ่ม ส่วนการประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้ วัดที่วางไว้อาจอยู่ในรูป
เอกสารรายงานหรือสถิติต่างๆ เช่น สถิติความเจ็บป่วย การตาย พิการ ดังรายละเอียดในตาราง
พฤติกรรมที่
ปรับเปลี่ยน
๑.พฤติกรรม
การดูแล
สุขภาพและ
การป้องกัน
โรค

ตัวชี้วัด

วิธีการหาข้อมูล

แหล่งข้อมูล

๑.๑ ผลผลิต
(Outputs):
- รายงานด้วย -กลุ่มเป้าหมาย
๑.๑.๑ ด้านร่างกาย
๑) บริโภคอาหารที่มี ตนเองตาม
ผักผลไม้ มันน้อย แบบสอบถาม
- คาตอบจาก
-กลุม่ เป้าหมาย
ครบ ๕ หมู่ /
การสัมภาษณ์
ข้าว ๑ ส่วน
เนื้อสัตว์ ๑ ส่วน
ผัก ๒ ส่วน
๒) ออกกาลังกาย
เป็นประจา
๓) ดูแลสุขอนามัย
สม่าเสมอ เช่น
ล้างมือบ่อยๆ มีการ
ดูแลช่องปาก
๔)ไปรับวัคซีน
ตามนัด
๕) ระมัดระวัง
อุบัติเหตุตามวัย
๖) ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง (หญิง)
๗)ไปตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก

๔๔

ผล

พฤติกรรมที่
ปรับเปลี่ยน

ตัวชี้วัด
๘) ได้รับเหล็ก
เมื่อตั้งครรภ์
๑.๑.๒ ด้านสังคม
๑) สัมพันธภาพกับ
ครอบครัว
๒) มีเพื่อน มีการรวม
กลุ่ม มีเครือข่าย
๓) มีกิจกรรมในกลุ่ม/
เครือข่ายสม่าเสมอ
๔) เข้าไปมีส่วนร่วม
ในชุมชน
๑.๑.๓ ด้านจิตอารมณ์
และจิตวิญญาณ
๑) มีกิจกรรมการผ่อน
คลายของตัวเอง
เช่น ฟังเพลง
ทางานอดิเรก
๒) มีการปฏิบัติกิจ
ทางศาสนา
๑.๒ ผลลัพธ์
(Outcomes):
๑.๒.๑ ด้านร่างกาย
๑) ความเจ็บป่วยลดลง
เช่น โรคอ้วน หัวใจ
ความดันลดลง ไม่มี
ฟันผุ ฟันผุลดลง
๒) ความแข็งแรง
ของร่างกาย
๓) อายุยืนขึ้น

วิธีการหาข้อมูล

แหล่งข้อมูล

-คาตอบจาก
การสัมภาษณ์
-การสังเกต
-ตรวจสอบ

-กลุ่มเป้าหมาย

-การสัมภาษณ์
-การสนทนา
กลุ่ม

-กลุ่มเป้าหมาย

-สถิติการ
เจ็บป่วย
การตาย
ความพิการ

สถานีอนามัย
พสต.

๔๕

-บันทึกการทา
กิจกรรม

ผล

พฤติกรรมที่
ปรับเปลี่ยน

ตัวชี้วัด

วิธีการหาข้อมูล

๑.๒.๒ ด้านสังคม
๑)รู้สึกมีเพื่อน มีคนที่
ไว้ใจ มีคนที่พึ่งพา
ได้เมื่อยามมีปัญหา
๑.๒.๓ ด้านจิตอารมณ์
และจิตวิญญาณ
๑)รู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง เช่น ทาอะไร
ได้เอง คนอื่นยกย่อง
ชมเชย ให้ความ
สนใจ เชื่อถือและ
ยอมรับเป็นที่พึ่งพา
ของคนอื่น
๒)รู้สึกมีเพื่อน มีคน
ที่พึ่งพาได้
๓) มีความหวัง
๔)รู้สึกสุข สงบ
๒.พฤติกรรม ๒.๑ ผลผลิต
-การสัมภาษณ์
การรักษา (outputs):
-สถิติการมา
๑) รับประทานยาอย่าง ตรวจ
สม่าเสมอ
๒) ไปตรวจและรับยา
ตามนัด
๓) ไปพบแพทย์เมื่อ
สังเกตอาการ
ผิดปกติ
๔)ใช้สมุนไพรในการ
รักษาโรคเบื้องต้น

๔๖

แหล่งข้อมูล

-รายงาน
สถานการณ์
สุขภาพของ
สถานีอนามัย/
รพสต.

ผล

พฤติกรรมที่
ปรับเปลี่ยน

ตัวชี้วัด

๒.๒ ผลลัพธ์
(Outcomes):
๑) ไม่มีอาการแสดงว่า
โรคกาเริบ เช่น จับ
หอบนานๆครั้ง
๒)ไปพบแพทย์น้อย
ครั้ง ระยะเวลาใน
การไปพบแพทย์
ห่างขึ้น
๓.พฤติกรรม ผลผลิต (outputs):
เสี่ยง
๑) การกินอาหาร
หวาน มัน เค็ม
ลดลง
๒)ไม่มีพฤติกรรม
ที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ เช่น การ
ขับรถเร็ว
๓)ไม่ใช้สารเสพติด
บุหรี่ สุรา ยาบ้า
ใบกระท่อม
๔x๑๐๐
๔)ใช้ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพัธ์

วิธีการหาข้อมูล

แหล่งข้อมูล

-การสัมภาษณ์
-ตรวจสอบ

-กลุ่มเป้าหมาย
-บันทึกการไป
รับการรักษาที่
สถานบริการ

-แบบสอบถาม
-การสังเกต

-กลุ่มเป้าหมาย
-กลุ่มเป้าหมาย

-การสอบถาม

-คนใกล้ชิด
เพื่อน

ผลลัพธ์ (Outcomes):
สถิติ
๑)ไม่มีการตั้งครรภ์
วัยรุ่น
๒)ไม่เกิดอุบัติเหตุ

สถานีอนามัย/
รพสต

*ในการประเมินผล ให้เลือกตัวชี้วัดตามความเหมาะสมของโครงการ

๔๗

ผล

บทที่ ๘ การประเมินกระบวนการชุมชนและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
ผศ.ดร.สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์
คู่มือประเมินนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สาหรับอบรมพี่เลี้ยงประเมินโครงการในพื้นที่และสามารถนาไปใช้
เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการชุมชนและการปรับแปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
สุขภาพองค์รวม : สุขภาวะ
สุขภาวะเป็ นผลของการดาเนินชี วิตที่มีมิติของความป็นองค์รวมของ กาย จิต สังคมและปัญญา
มนุษย์จะมีสุขหรือมีทุกข์ขึ้นอยู่กับการจัดการหรือการบริหารความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันในสังคมและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพซึ่งให้ปัจจัยในการดาเนินชีวิตร่วมกันของมนุษย์
มนุษย์ เป็นสัตว์ประเสริฐที่ส ามารถพั ฒนาชีวิตให้มีความสุขได้ โดยมีกลไกการทางานกล่าวคือ
มนุษย์มีความเป็นองค์รวมของกายและจิตที่มีการทางานสัมพันธ์กันในการเรียนรู้โดยการรับข้อมูลจากโลก
ภายนอกและการตอบสนองต่อการรับรู้นั้ นๆ ความสัมพันธ์จะเป็นในทิศทางที่จะทาให้สุขหรือทุกข์นั้นมี
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ เ ป็ น เหตุ คื อ แรงจู ง ใจซึ่ ง เกิ ด จากการปรุ ง แต่ ง ของจิ ต และส่ ง ผลเป็ น ปั จ จั ย ต่ อ ทิ ศ ทาง
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับกับสิ่งแวดล้อม หากแรงจูงใจที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตที่เป็นกุศลก็จะกากับ
ทิศทางความสั มพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในทางที่เกิดความสุข การพัฒนามนุษย์ที่สาคัญที่สุดคือการพัฒนา
สุข ภาพทางปั ญญาซึ่ง มี ระดับ ขั้ นเช่ นการเรีย นรู้เข้าใจข้อมูล เรีย นรู้เข้าใจการปรุงแต่งของจิตซึ่งถึงขั้น
สามารถชาแรกแยกแยะรายละเอียดจนเห็นตามความเป็นจริงของชีวิตและเมื่อพัฒนาถึงที่ สุดจะปลดปล่อย
มนุษย์ทาให้เกิดอิสรภาพถึงภาวะสิ้นทุกข์ได้ สุขภาพทางปัญญา มีความสาคัญเนื่องจากเป็นเหตุที่จะกากับ
ทิศทางความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่นาไปสู่ความสุขหรือความทุกข์และมีส่งผลต่อสุขภาพใน
มิติ กาย จิต และสังคม
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
ระบบการด าเนิ น ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ป ระกอบด้ ว ยระบบย่ อ ยคื อ ระบบมนุ ษ ย์ ระบบสั ง คมและระบบ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่ง ระบบย่อยทั้ งสามเป็นปัจจัยก าหนดสุขภาพที่ส่งผลให้มนุษย์ มีสุขหรือทุก ข์
ปัจจัยในส่วนของมนุษย์ได้แก่องค์ประกอบด้านร่างกายคือ พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตามอายุขัย
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ปัจจัยในส่วนของระบบสังคม คือ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมโดยมีการกาหนดบทบาท
หน้าที่ตามสถานภาพ กาหนดบรรทัดฐาน ได้แก่ วิถีประชา จารีตประเพณี กฎหมาย และวัฒนธรรมในการ
อยู่ร่วมกัน มีก ารแบ่งหน้าที่ ที่ชัดเจนในสังคมผ่านทางสถาบันสังคม ได้แก่ส ถาบันครอบครัว เศรษฐกิ จ
ศาสนา การศึ กษา การปกครอง การแพทย์และสาธาณสุข เป็นต้น ปัจจัยสุดท้ายได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ที่ให้ปัจจัยเพื่อการมีชีวิตรอดของมนุษย์ในสังคม
กระบวนการชุมชนเพื่อสุขภาวะ
กระบวนการชุมชนมีความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนในทุกด้าน และกลุ่มปฎิบัติการที่ขับเคลื่ อน
กระบวนการชุมชนคือองค์กรชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มคนที่มีปัญหาและมีเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น
เหมือนกัน ในที่นี้จะนาเสนอแนวคิดขั้นตอนการพัฒนาองค์กรชุมชน แนวคิด
การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และการสร้างพลังอานาจของชุมชน
ขั้นตอนการพัฒนาองค์กรชุมชน
จากประสบการณ์และการทบทวนเอกสารการพัฒนาองค์กรชุมชน พบว่าขั้นตอนการพัฒนาองค์กร
ชุมชนสรุปได้ดังนี้
๑. ขั้นก่อร่างสร้างกลุ่ม เป็นขั้นตอนที่สาคัญ เนื่องจากเป็นการปลุกจิตสานึกเพื่อสร้างฐานในการ
รวมกลุ่ม ขั้นตอนนี้เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกตระหนักรับรู้ปัญหา เกิดความสนใจในการเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่ง
เทคนิควิธีการที่จาเป็นในการกระตุ้นให้สมาชิกเห็นความจาเป็นในการเข้าร่วมกลุ่ม ก็คือ การสร้างความ
ศรัทธา ความไว้วางใจของสมาชิกในการเข้าร่วมกลุ่ม สร้าง ‚หน่วยนาหรือแนวร่วม‛เพื่อเป็นแกนประสาน
และขับเคลื่อนการศึกษาข้อมูลชุมชนหรือการวิเคราะห์ชุมชน
๒. ขั้นการสร้างกลุ่ม เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยอาจจะเริ่มจากการรวมกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้นจึงพัฒนาสู่กลุ่มที่มีการดาเนินกิจกรรม มีโครงสร้าง กฎระเบียบและมีระบบการ
บริหารจัดการการเพื่อดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
๓. ขั้นการขยายกลุ่มและสร้างเครือข่าย เป็นขั้นตอนการพัฒนา กลุ่ม คือการขยายวัตถุประสงค์
ขยายกิจกรรม ขยายสมาชิกภายในกลุ่มและการพัฒนาจากระดับกลุ่มสู่การเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นเป็นเครือข่าย
มีการสร้างแม่ข่าย หรือแกนกลางในการประสาน การเสริมด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบการ
ติดต่อสื่อสารของเครือข่าย การเกิดเครือข่าย ช่วยให้องค์กรชุมชนมีความยั่งยืนจากการพึ่งพาอาศัยกัน ความ
เข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายจะสามารถระดมความร่วมมือจากบุคคลภายนอกที่เรียกว่า องค์กรเครือข่าย
พันธมิตรในการขยายกิจกรรมของกลุ่มและเครือข่าย เป็นที่ยอมรับของสังคมในการเป็นตัวแทนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการต่อรองและการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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การเรียนรู้ของชุมชน
ความหมายของการเรียนรู้
การเรียนรู้ หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนหรือการใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้ และการเรียนรู้ ในความหมายของผลการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในสาระต่าง ๆ
ความสามารถในการกระทา การใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งความรู้สึกหรือเจตคติอันเป็นผลที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้หรือการใช้วิธีการ เมื่อพูดถึงการเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรีย นรู้
สาระการเรีย นรู้ และผลการเรีย นรู้ ซึ่ง ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความรู้ความเข้าใจ ทัก ษะ และเจตคติ
เกี่ยวกับสาระที่เรียนรู้ และส่วนที่เป็นกระบวนการหรือวิธีการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์อธิบายว่ากระบวนการเรียนรู้เป็น กระบวนทางสติปัญญา
โดยบุคคลเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการซึมซับหรือดูดซั บข้อมูลและประสบการณ์เข้าไปเชื่ย มโยงกั บ
โครงสร้ า งทางสติ ปั ญ ญาเดิ ม ของตนเป็ น เหตุ ใ ห้ โ ครงสร้ า งเดิ ม เปลี่ ย นไป แต่ ห ากไม่ ส ามารถปรั บ
ประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมให้เข้ากันก็จะเกิดภาวะไม่สมดุล ซึ่ งบุคคลต้องใช้กระบวนการปรับ
สภาวะ โดยใช้กระบวนการทางสติปัญญาของตน ในการคิดหาวิธีที่จะสร้างความหมายของสิ่งเร้าใหม่กับสิ่ง
เดิ ม ที่ มี อ ยู่ เช่ น ใช้ ก ระบวนการทางสั ง คมเข้ า ไปช่ ว ยหาข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ มาเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ใช้
กระบวนการคิดต่าง ๆ เข้ามาช่วยจนในที่สุดสามารถสร้างความหมายของสิ่งนั้นกับสิ่งเดิม ความหมายที่
สร้างขึ้นจึงเป็นผลการเรียนรู้ของกระบวนการเรียนรู้ อันเป็นกระบวนการสร้างความหมายของข้อมูล สิ่งเร้า
และประสบการณ์ต่าง ๆ ของคน ซึ่งบุคคลแต่ละคน อาจสร้างออกมาไม่เหมือนกัน และส่งผลให้บุคคลเกิด
การปรับโครงสร้าง ทางสติปัญญาของตน
ลักษณะการเรียนรู้ของชุมชน
หัวใจของการพัฒนาชุมชนคือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ขององค์กรชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนมี ๔ ลักษณะดังนี้
๑. กระบวนการเรีย นรู้ข องชุม ชนมีลัก ษณะเป็น กระบวนการกลุ่ม การเรีย นรู้ข องแต่ ล ะคนจะ
เกิ ด ขึ้ น จากการการน าเอาประสบการณ์ จ ริ ง มาแลกเปลี่ ย นกั น มี ก ารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาและระดมสมองเพื่อหาทางออกที่ดีและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนๆ การเรียนรู้เป็น
กลุ่มช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มและช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เนื่องจากการร่วมมือกันจะ
ช่วยให้คนในกลุ่มมีความพยายามที่จะเรียนมีแรงจูงใจภายในเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้มีความสุขใจ
๒. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้จากปัญหาในชีวิตจริ ง และเป็นการเรียนรู้เพื่อ
พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ การเรียนรู้ของชุมชนจึงมิได้มีความหมายเพียงยกระดับความคิดสติปัญญา
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ของคนในชุมชน แต่ยังหมายถึงการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต อันเป็นผลที่คนในชุมชนสามารถ
เห็นเป็นรูปธรรมได้ การเรียนรู้จากปัญหาในชีวิตจริงเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถสร้างแรงจูงใจภายในตัวบุคคล
ให้อยากเรียนรู้เพื่อช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
๓. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนเป็นเรื่องของความพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาในชีวิตจริง พลวัตของการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการได้
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น วิ เ คราะห์ ปั ญ หา สาเหตุ ข องปั ญ หาและหาแนวทางแก้ ไ ข เมื่ อ ได้ แ นว
ทางแก้ไขแล้วสมาชิกก็นากลับไปลงมือปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นการกระทาของบุคคลหรือของกลุ่มก็ได้ แล้วแต่
กรณี เมื่อได้ทดลองทาตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ได้ ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น
ก็นากลับมาทบทวนวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มเพื่อหาทางแก้ต่อไปอีก กระบวนการคิดทาทบทวนวิเคราะห์ทาจึง
หมุนวนไป และส่งผลต่อการยกระดับสติปัญญาของสมาชิกในกลุ่ม /ชุมชน การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
จะช่ ว ยพั ฒนาความรู้ที่ ค งทนไม่ ลื ม ง่ า ยและส่ งเสริมให้ ส ร้า งความรู้ต่อ ไปได้เนื่อ งจากมีความมั่น ใจใน
ศักยภาพของตน
๔. กระบวนการเรี ย นรู้ข องชุ ม ชน เป็น การเรี ย นรู้ และท างานร่ วมกั นในลั ก ษณะเป็น เครื อข่ า ย
เครือข่ า ยเป็นลัก ษณะของความสัม พั นธ์ใ นแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง ความเชื่อมโยงระหว่าง คนที่เข้ามา
สัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายนี้ คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและ/หรือ
ทรัพยากรระหว่างกันและกันตามความสมัครใจ มีการช่วยเหลือกัน มีการติดต่อสื่อสารถึงกันสม่าเสมอ แต่
ไม่มีการบังคับบัญชาสั่งการ ไม่มีโครงสร้างอานาจ เครือข่ายจึงมีลักษณะค่อนข้างหลวม จุ ดร่วมของคนหรือ
ชุมชนที่เข้ามาเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มักจะได้แก่ การมีแนวคิดคล้ายกัน มีความสนใจ หรือทางานในเรื่อง
ประเภทเดียวกัน โดยนัยนี้เครือข่ายในแต่ละชุมชนก็คือ กลุ่มคนที่เข้าร่วมกันเรียนรู้และร่วมกันทางาน โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันนั่นเอง แต่ในระดับที่สูง กว่าชุมชนขึ้นมา คาว่าเครือข่ายมักจะถูกใช้โดยนัยว่า หมายถึง
องค์กรชุมชนในหลาย ๆ แห่งที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ร่วมกัน หรือเชื่อมโยงถึงกัน
องค์กรชุมชนที่ร่วมอยู่ในเครือข่ายเหล่านี้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และติดต่อสื่อสารถึงกันเป็นระยะ ๆ การ
เรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนื่องจากมีบรรยากาศความเท่าเทียมและไม่มี
แรงกดดันเชิงอานาจ
องค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
๑. ฐานการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งของการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เป็นบุคคล กลุ่มคน
ชุมชนและธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่ป้า น้าอา เพื่อน พระหรือนักบวชหรือผู้นาศาสนา
ครู ช่าง พ่อค้า หมอบ้านแม้กระทั่งต้นไม้ สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง รวมทั้งเครือข่ายและองค์กรชาวบ้าน ตลอดจน
สถาบันการเรียนรู้ของชุมชน และทรัพยากรอื่นๆ
๒. เนื้อหา/องค์ความรู้ เนื้อหาความรู้ประกอบด้วย เนื้อหาด้านปัญหา ความต้องการพัฒนาและด้าน
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน การเรียนรู้ของชุมชน จะกาหนดจากความต้องการและความจาเป็นของ
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ชุมชน เป็นหลักและเป็นเนื้อหาในเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี คือ เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม เพราะหวัง
ผลในการนาไปใช้ในวิถีชีวิตจริง
๓. กิจกรรมการเรียนรู้มีหลากหลายวิธี ทั้งการสอน การสังเกต การอ่าน การฟัง การถาม การ
ทดลองทา การเลียนแบบ การคิดไตร่ตรอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การสนทนา
ปรึกษาหารือ การประชุมและการลงมือปฏิบัติจริง
ลาดับขั้นตอนการเรียนรู้ของชุมชน
ลาดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน คือ
การรับรู้และตระหนักในปัญหาของชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ การวางแผนแสวงหาแนวทาง
แก้ปัญหา การดาเนินการ การประเมินผลการดาเนินการ และการปรับปรุงกระบวนการในกรณีที่ไม่ประสบ
ผลสาเร็จ กระบวนการเรียนรู้อาศัยการมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของชุมชน
ปัจจัยที่ เกี่ย วข้องการกระบวนการเรีย นรู้ของชุมชนที่ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย ปัจจัย
ภายในได้แก่ ผู้นาและคนในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นประโยชน์ของการพัฒนาร่วมกัน ความสัมพันธ์
ในชุมชนมีความเป็นปึกแผ่น และมีความคิดที่จะแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ปัจจัยภายนอก ได้แก่
แนวคิดและการปฏิบัติขององค์กรเครือข่ายจากภายนอก และการดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเพณี
และวัฒนธรรมของพื้นที่

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ความหมายของการมีส่วนร่วม
การมี ส่ วนร่ วม หมายถึง การเกี่ ยวข้ องทางด้านจิ ตใจและอารมณ์ ของบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม คนใน
สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งมีผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและเข้ามารับผิดชอบในการดาเนินการเพื่อการ บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม คิด ตัดสินใจร่วมปฏิบัติและร่วมรับประโยชน์
ในการดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อตนและชุมชน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากประสบการณ์และการทบทวนเอกสารสรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนี้
๑. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)
๒. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการริเริ่มตัดสินใจ การดาเนินการตัดสินใจ
และการตัดสินใจปฏิบัติการ(Decision Making)
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๓. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วย การสนับสนุนทรัพยากร การบริหาร และ
ประสานความช่วยเหลือ(Implementation)
๔. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ
ประโยชน์ทางด้านสังคม หรือประโยชน์ส่วนบุคคล(Benefits)
๕. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินการ
(Evaluation)
ระดับการมีส่วนร่วม กพร.ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนี้
๑. ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (to inform)
๒. ระดับการให้คาปรึกษาหารือ (to consult)
๓. ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve)
๔. ระดับการร่วมมือ (to collaborate)
๕. ระดับการมอบอานาจการตัดสินใจ (to empower)

ระดั
ระดับบการมี
การมีสส่ว่วนร่
นร่ววมของประชาชน
มของประชาชน
((Public
Public Participation
Participation Spectrum)
Spectrum)
ให้
ให้ขข้อ้อมูมูลลข่ข่าาวสาร
วสาร
Inform
Inform

รัรับบฟัฟังงความคิ
ความคิดดเห็
เห็นน
Consult
Consult

เกีเกี่ย่ยวข้
วข้อองง
Involve
Involve

ร่ร่ววมมื
มมืออ
Collaboration
Collaboration

เสริ
เสริมมออานาจประชาชน
านาจประชาชน
Empower
Empower

เป้าหมาย :
เป้าหมาย :

เป้าหมาย :
เป้าหมาย :

เป้าหมาย :
เป้าหมาย :

เป้าหมาย :
เป้าหมาย :

เป้าหมาย :
เป้าหมาย :

เพือ
่ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
เพือ
่ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและเสริมสร้าง
ประชาชนและเสริมสร้าง
ความเข้าใจของประชาชน
ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา
เกี่ยวกั
บประเด็นปัญไหา
ทางเลื
อกและทางแก้
ข
ทางเลือกและทางแก้ไข

เพือ
่ ได้รับข้อมูลและความ
เพือ
่ ได้รับข้อมูลและความ
คิดเห็นจากประชาชนเกี่ยว
คิดเห็นจากประชาชนเกี่ยว
กับสภาพปัญหา ความคิด
กับสภาพปัญหา ความคิด
เห็นและแนวทางแก้ไข
เห็นและแนวทางแก้ไข

เพือ
่ ร่วมทางานกับประชาชน
เพือ
่ ร่วมทางานกับประชาชน
เพือ
่ สร้างความมั่นใจกับ
เพือ
่ สร้างความมั่นใจกับ
ประชาชนว่ามีความคิดเห็น
ประชาชนว่ามีความคิดเห็น
และความต้องการของ
และความต้
องการของ
ประชาชนจะได้
รับการ
ประชาชนจะได้รับการ
พิจารณา
พิจารณา

เพือ
่ เป็นหุ้นส่วนกับ
เพือ
่ เป็นหุ้นส่วนกับ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของ
การตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุ
การตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุ
ปัญหา พัฒนาทางเลือกและ
ปัญหา พัฒ
นาทางเลือกและ
แนวทางแก้
ไข
แนวทางแก้ไข

เพือ
่ ให้ประชาชนเป็นผู้
เพือ
่ ให้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ

สัญญาต่อประชาชน :
สัญญาต่อประชาชน :

สัญญาต่อประชาชน :
สัญญาต่อประชาชน :

สัญญาต่อประชาชน :
สัญญาต่อประชาชน :

สัญญาต่อประชาชน :
สัญญาต่อประชาชน :

สัญญาต่อประชาชน :
สัญญาต่อประชาชน :

เราจะทาให้ประชาชนได้รับ
เราจะทาให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร

เราจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่
เราจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและรับฟังความ
ประชาชนและรับฟังความ
คิดเห็น รวมทั้งตระหนักถึง
น รวมทั้งตระหนั
กถึง
ข้คิ
อด
มูเห็
ลและความคิ
ดเห็นจาก
ข้อมูลและความคิดเห็นจาก
ประชาชน เพือ
่ นามาใช้ใน
ประชาชน เพือ
่ นามาใช้ใน
การตัดสินใจ
การตัดสินใจ

เราจะทางานเพือ
่ ให้เห็นการ
เราจะทางานเพือ
่ ให้เห็นการ
แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นที่
แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ ส่งผลให้
เป็นประโยชน์
ส่งอ
ผลให้
ความคิ
ดเห็นและข้
มูลจาก
ความคิดเห็นและข้อมูลจาก
ประชาชนสะท้อนใน
ประชาชนสะท้อนใน
ทางเลือก
ทางเลือก

เราจะร่วมงานกับประชาชน
เราจะร่วมงานกับประชาชน
เพือ
่ ได้ข้อเสนอแนะและ
เพือ
่ ได้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดใหม่ รวมทั้งนา
ดใหม่ รวมทั้งนา
ข้ความคิ
อเสนอแนะของประชาชน
ข้อเสนอแนะของประชาชน
มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้
ทาได้

เราจะปฏิบัตส
ิ ง
ิ่ ที่ประชาชน
เราจะปฏิบัตส
ิ ง
ิ่ ที่ประชาชน
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ

เทคนิคการมีส่วนร่วม :
เทคนิคการมีส่วนร่วม :

เทคนิคการมีส่วนร่วม :
เทคนิคการมีส่วนร่วม :

เทคนิคการมีส่วนร่วม :
เทคนิคการมีส่วนร่วม :

เทคนิคการมีส่วนร่วม :
เทคนิคการมีส่วนร่วม :

เทคนิคการมีส่วนร่วม :
เทคนิคการมีส่วนร่วม :

- Fact Sheet
- Fact Sheet
- Websites
- Websites
- Open House
- Open House

- การสารวจความคิดเห็น
- การสารวจความคิดเห็น
- การประชุม/เวทีสาธารณะ
- การประชุม/เวทีสาธารณะ
- ประชุมกลุม
่ ย่อย
- ประชุมกลุม
่ ย่อย

- สัมมนาเชิงปฏิบัตก
ิ าร
- สัมมนาเชิงปฏิบัตก
ิ าร

- คณะที่ปรึกษาภาค
- คณะที่ปรึกษาภาค
ประชาชน
ประชาชน
- คณะกรรมการ
- คณะกรรมการ
- การตัดสินใจแบบมีส่วน
- การตัดสินใจแบบมีส่วน
ร่วม
ร่วม

- การลงประชามติ
- การลงประชามติ
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สามเหลื่ยมเขยื้อนภูเขา : การมีส่วนร่วมของภาคีหลัก
นายแพทย์ ประเวศ วะสี ได้ให้แนวคิดการพัฒนาชุมชนที่จะประสบความสาเร็จและมีผลกระทบ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างและมีความยั่งยืนด้วย สามเหลื่ยมเขยื้อนภูเขากล่าว คือกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก ๓ ภาคีหลัก ประกอบด้วย ภาคประชาชน ซึ่งเป็นภาคีที่มีบทบาท
เป็นผู้ลงมือปฎิบัติการแก้ปัญหาของตนเอง ภาครัฐ ได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทให้การสนับสนุนการ
ดาเนิ น การของภาคประชาชน และภาควิช าการซึ่ง มีบ ทบาทในการพั ฒนาการเรี ย นรู้ ใ นกิ จ กรรมการ
ดาเนินการ

การสร้างพลังอานาจของชุมชน
ความหมายของการสร้างพลังอานาจของชุมชน
ความหมายของการสร้ า งพลั ง อ านาจของชุ ม ชนคื อ กระบวนการที่ ท าให้ ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพ
ความสามารถจัดการปัญหาของชุมชนได้ด้วยตนเอง การสร้างพลังอานาจของชุมชนเกิดจากกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง
แนวคิดการสร้างพลังอานาจของชุมชน
การสร้างพลังอานาจของชุมชนมีฐานคิดคือ การมุ่งเน้นชุมชน การมีส่วนร่วม การรับรู้ข้อมูล
และการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ในแนวราบ และการมีสุขภาวะหรือการมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วบุ ค คลหรื อ องค์ ก ารภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ เ ป็ น เพี ย งผู้ ใ ห้ ก า
รสนันสนุน เป็นแหล่งทรัพยากรหรือช่วยประสานประโยชน์ให้
แนวคิดหลักการที่นาเสนอทั้งหมดจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ ในอดีต แนวคิดที่ใช้ กันมาก
คือการร่วมกลุ่ม การมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อมาตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาชุมชนโดยเน้นการ
พัฒนาคนจึงเกิดแนวคิดการเรียนรู้ของชุมชนขึ้น ปัจจุปันนี้ แนวคิดการสร้างพลังอานาจชุมชนได้รับความ
สนใจและมีการนาไปใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากแนวคิดได้พัฒนาให้เห็นระบบการพัฒนาชุมชนโดยบูรณา
การแนวคิดการพัฒนาชุมชนในอดีตเข้าไว้ด้วยกัน

๕๔

เครื่องมือการประเมินผล
ตาราง กรอบการประเมินกระบวนการชุมชนเพื่อสุขภาวะ
ปัจจัย

๑.การรวมกลุ่ม/
เครือข่าย
๒.โครงสร้าง
ความสัมพันธ์
ของกลุ่ม/เครือข่าย
๓.การศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหา
อย่างมีส่วนร่วม

๔.การวางแผนหรือ
หาแนวทางการ
แก้ปัญหา
อย่างมีส่วนร่วม

๕.การดาเนินการตาม
แผนอย่างมีส่วนร่วม
๖.การประเมินผลการ
ดาเนินการอย่างมี
ส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

วิธีการรวบรวมข้อมูล

มีการก่อตั้งหรือพัฒนา
กลุ่ม/เครือข่าย

สัมภาษณ์หัวหน้า
โครงการและศึกษาจาก
เอกสารของโครงการ
๑.มีการแต่งตั้ง
สัมภาษณ์หัวหน้า
คณะทางาน
โครงการและศึกษาจาก
๒.มีการกาหนดบทบาท เอกสารของโครงการ
หน้าที่ที่ชัดเจน
๑.มีการรวบรวมข้อมูล การสังเกตแบบมีส่วน
โดยกลุ่ม/เครือข่าย
ร่วมและการศึกษา
๒.มีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากเอกสาร
โดยกลุ่ม/เครือข่าย
๓.มีข้อมูลผลการศึกษา
และการวิเคราะห์
๑.มีการประชุมเพื่อ
การสังเกตจากการเข้า
วางแผนหรือหาแนว ร่วมประชุมและศึกษา
ทางการแก้ปัญหาของ จากเอกสาร
กลุ่ม/เครือข่าย
๒.มีแผนของกลุ่ม/
เครือข่าย
มีความร่วมมือของกลุ่ม/ การสังเกตจากการเข้า
เครือข่ายในการ
ร่วมกิจกรรมและศึกษา
ดาเนินงานตามแผน
จากเอกสารโครงการ
มีการประชุมเพื่อประ- การสังเกตจากการเข้า
เมินผลการดาเนินงาน ร่วมกิจกรรมและศึกษา
ของกลุ่ม/เครือข่าย
จากเอกสารโครงการ

๕๕

เกณฑ์การประเมินผล
ไม่มี
มี
รายละเอียด
(๐คะแนน) (๑คะแนน) เพิ่มเติม

๗.การปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
๘.การพัฒนานโยบาย
ของกกลุ่ม/เครือข่าย

มีการประชุมเพื่อนาผล
การประเมินไปปรับปรุง
การดาเนินการ
มีการประชุมเพื่อหา
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายจากโครงการ

การสังเกตจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมและศึกษา
จากเอกสารโครงการ
การสังเกตจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมและศึกษา
จากเอกสารโครงการ

วิธีการประเมิน
๑. ให้ศึกษากรอบการประเมินให้เข้าใจ
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้วยวิธีการที่ได้กาหนดไว้
๓. ให้คะแนนผลการประเมินรายข้อย่อยของตัวชี้วัดซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ข้อ โดยให้คะแนน ๐ หากไม่มี
และให้ ๑ คะแนนเมื่อพบว่ามีเหตุการณ์ และให้รายละเอียดข้อมูลที่พบด้วย
๔. รวมคะแนนทั้งหมด
การแปลผล
คะแนนรวมทั้งหมด เท่ากับ ๑๒ คะแนน
๑-๓ คะแนน หมายถึง
๔-๖ คะแนน หมายถึง
๗-๙ คะแนน หมายถึง
๑๐-๑๒ คะแนน หมายถึง

ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

๕๖

ตาราง กรอบการประเมินผลโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ปัจจัย
ตัวชี้วัด
วิธีการเกบข้อมูล

เกณฑ์การประเมินผล
ไม่เกิด
(๐คะแนน)

๑.ส่งเสริมให้มี
มีการปลูกพืชปลอด
อาหารที่ปลอดภัย สารพิษ การทาเกษตร
อินทรีย์
๒.ส่งเสริมการปลูก ๑.มีการรณรงค์การปลูก
สมุนไพรไว้ใช้
และใช้สมุนไพร
ดูแลสุขภาพ
๒.มีการแปรรูปสมุนไพร
ใช้และจาหน่าย
๓ ส่งเสริมการ
๑.มีการดูแลป่าต้นน้า
อนุรักษ์ธรรมชาติ ๒.การปลูกป่า
สิ่งแวดล้อม

การสัมภาษณ์และการ
สังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
การสัมภาษณ์และการ
สังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

๔.เพิ่มพื้นที่
สาธารณะเพื่อ
สุขภาพ
๕.ระบบการจัดการ
สิ่งปฎิกูลและ
แหล่งเชื้อโรค

การสัมภาษณ์และการ
สังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
การสัมภาษณ์และการ
สังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

มีการพัฒนาลานกิจกรรม
เช่น ลานออกกาลังกาย
ลานจิตภาวนา
๑.มีการจัดการขยะอย่าง
มีส่วนร่วม
๒.มีการทาลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง
๓.การจัดการสุนัขจรจัด

การสัมภาษณ์และการ
สังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

๕๗

เกิด
รายละเอียด
(๑คะแนน) เพิ่มเติม

วิธีการประเมิน
๑. ให้ศึกษากรอบการประเมินให้เข้าใจ
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้วยวิธีการที่ได้กาหนดไว้
๓. ให้คะแนนผลการประเมินของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งมีทั้งหมด ๕ข้อ โดยให้คะแนน ๐ หากไม่เกิด
และให้๑ คะแนนเมื่อพบว่ามีเหตุการณ์ และให้รายละเอียดข้อมูลที่พบด้วย
๔. รวมคะแนนทั้งหมด
การแปลผล
คะแนนรวมทั้งหมด เท่ากับ ๕ คะแนน
๐-๑ คะแนน หมายถึง
๒-๓ คะแนน หมายถึง
๔ คะแนน หมายถึง
๕ คะแนน หมายถึง

ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

๕๘

ตาราง กรอบการประเมินผลโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ปัจจัย
ตัวชี้วัด
วิธีการเกบ
ข้อมูล
๑.ครอบครัว
อบอุ่น

๑. เกิดครอบครัวต้นแบบ

๒.ชุมชน
เข้มแข็ง

๑. มีการร่วมกลุ่ม เพื่อพัฒนาสุขภาพ
๒.มีการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม/
เครือข่ายในการปฎิบัติการแก้ปัญหา
ของชุมชน
๓.มีการพัฒนานโยบายสาธารณะ
๔.มีภาคีเครือข่ายครบทั้งภาครัฐ
ภาควิชาการและภาคประชาชน
๕.มีองค์กรภายนอกเข้ามาให้การ
สนับสนุนโดยไม่ชี้นา
๖.มีเป้าหมายที่ต้องการพึงพาตนเอง
๑.มีสถานบริการที่มีมาตรฐานและ.
ให้บริการที่ประทับใจ
๒.มีบริการการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบาน

๓.มีระบบ
บริการที่
หลากหลาย
และเข้าถึง
ได้ง่าย
๔.กฎเกณฑ์เพื่อ ๑.มีนโยบายสุขภาพของชุมชน องค์กร
สร้างระเบียบ
อปท.
ของชุมชน
๒.มีการสร้างและใช้
มาตรการทางสังคม
เช่นมาตรการทางศาสนา ธรรมนูญ
สุขภาพ
๕.การใช้ศาสนา มีแกนนาศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมและ
เป็นฐานการ นาหลักธรรมมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
พัฒนาสุขภาพ

๕๙

การสัมภาษณ์
และการ
สังเกต
การสัมภาษณ์
และการ
สังเกตขณะ
ร่วมกิจกรรม

การสัมภาษณ์
และการ
สังเกต

เกณฑ์การประเมินผล
ไม่เกิด
เกิด
รายละเอียด
(๐ คะแนน) (๑คะแนน) เพิ่มเติม

วิธีการประเมิน
๑. ให้ศึกษากรอบการประเมินให้เข้าใจ
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้วยวิธีการที่ได้กาหนดไว้
๓. ให้คะแนนผลการประเมินรายข้อย่อยของตัวชี้วัดซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ข้อ โดยให้คะแนน ๐ หากไม่เกิด
และให้ ๑ คะแนนเมื่อพบว่ามีเหตุการณ์ และให้รายละเอียดข้อมูลที่พบด้วย
๔. รวมคะแนนทั้งหมด
การแปลผล
คะแนนรวมทั้งหมด เท่ากับ ๑๒ คะแนน
๑-๓ คะแนน หมายถึง
๔-๖ คะแนน หมายถึง
๗-๙ คะแนน หมายถึง
๑๐-๑๒ คะแนน หมายถึง

ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

๖๐

บทที่ ๙ การติดตามและประเมินผล
ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นเรื่องใหม่ใน
สังคมไทย ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ได้ให้สิทธิคนไทยในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ แต่การปฏิบัติจริงกลับพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนยังถูกละเลย
จากการวางแผนการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการ ทาให้สังคมไทยยัง
ต้องเผชิญปัญหาภัยคุกคามสุขภาพ และความขัดแย้งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและประเมินผล
นโยบายสาธารณะและผลกระทบทางสุขภาพ จึงเป็นเสมือนเครื่องมือ หรือกระบวนการที่จะทาให้การ
ตัดสินใจในประเด็นสาธารณะที่กาลังจะเกิดขึ้น ได้มีการทบทวนเพื่อเลือกแนวทางที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด
สาหรับการสร้างเสริมและการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ( Healthy Public Policy)
นโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพ หมายถึง ‚นโยบายสาธารณะที่แสดงความห่วงใยอย่างชัดเจนเรื่อง
สุขภาพ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบทางด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากนโยบายนั้น ขณะเดียวกันก็
เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางกายภาพที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และมุ่งให้
พลเมืองมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงทางเลือกที่ก่อให้เกิดสุ ขภาพที่ดีได้‛1 แนวความคิดเรื่องนโยบาย
สาธารณะ จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางสังคมที่มีการขยายพรมแดนความคิดเรื่องสุขภาพไปสู่ส่วน
อื่นๆ ในสังคม นอกเหนือจากระบบบริการสุขภาพ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู้ ความห่วงใย และการให้คุณค่าที่อาจมีความแตกต่างกันในสังคม อย่างสมานฉันท์ บนพื้นฐาน
ของความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในสังคม ดังนั้นกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะจึง
เปรียบเสมือนการกาหนดมาตรการทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเชิงบวกและลบ ปัจจุบันเรียกว่า
กระบวนการนี้ว่า ‚การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ‛ (Health Impact Assessment; HIA)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
มาก เพราะจะทาให้ ๑) สร้างความตระหนักในคุณค่าของสุขภาพที่มีต่อตนเองและชุมชน ๒) สนับสนุน
ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งในแง่บวกและลบ ๓) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ
ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ๔) นาเสนอทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพผ่าน
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นโยบายสาธารณะ รวมถึงการนาเสนอผลการดาเนินงานที่มาจากความคิดริเริ่มในการสร้างเสริมสุขภาพ
ต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลหลักฐานในการตัดสินใจ และระดมทรัพยากรร่วมกัน
หัวใจสาคัญของการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จะต้องประกอบด้วย
๑) การมีภาวะผู้นา ผู้นาต้องประกาศนโยบายในเรื่องนี้ออก มาอย่างชัดเจน ทาหน้าที่เป็นหัวจักร
ขบวนรถไฟ โอกาสสาเร็จจึงจะสูง
๒) การแสดงเจตจานงแน่วแน่ พร้อมที่จะลงทุนและอุทิศตัวผลักดันหรือดาเนินการตามนโยบาย
๓) การสร้างพลังอานาจให้แก่ประชาชน ทั้งในรูปแบบให้อานาจและการติดอาวุธทางปัญญา
๔) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพดี ในทุกๆที่ที่มีคนอยู่ รวมทั้งกับระบบนิเวศน์โดยรวม
๕) การสร้างภาคีเพื่อสุขภาพ ต้องอาศัยการทางานร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและความ
รับผิดชอบของสาธารณชนในเรื่องสุขภาพ จะเป็นพลังสาคัญที่จะผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้
ประสบความสาเร็จ
๖) การมี พันธะที่จะรับผิดชอบ ในฐานะที่มีหน้าที่ควบคุมการใช้ทรัพยากรส่วนรวมจะต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชนในผลพวงอันเนื่องมาจากนโยบายต่างๆ จึงต้องมีพันธะที่จะวัดหรือประเมินผล
กระทบทางสุขภาพอันเนื่องจากนโยบายและรายงานต่อสาธารณะชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ตัดสินใจ
ได้ว่าควรจะสนับสนุนนโยบายหรือไม่ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดาเนินงานตามนโยบาย
ตัวอย่างนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น ได้แก่
นโยบายเพิ่มรายได้ เช่น โครงการพักชาระหนี้ โครงการกองทุนหมู่บ้าน
นโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
นโยบายส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่น แผนงานส่งเสริมอาชีพ โครงการหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้าน เป็นต้น
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาหนดถึงสิทธิและหน้าที่ทางสุขภาพ
โดยระบุในมาตรา ๕ ความว่า “บุคคลมีสิทธิในการดารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตาม
วรรคหนึ่ง”
เพื่อให้สิทธิและหน้าที่ตามมาตรา ๕ ปรากฏผลเป็นจริง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ จึงได้
กาหนดสิทธิของบุคคลและคณะบุคคลในมาตรา ๑๑ ความว่า “บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการ
ประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะบุคคลหรือ
คณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คาชี้แจง เหตุผล จากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือดาเนินโครงการ
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หรือกิจกรรมใดทีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตน หรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่อง
ดังกล่าว”
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2 หมายถึง ‚กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้น จาก
นโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างหากดาเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่
เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว‛ การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 3 จึงเป็นกระบวนตัดสินคุณค่าของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ โดย
พิจารณาที่ผลกระทบและการกระจายของผลกระทบนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน ในการ
ตัดสินที่จะนาไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
องค์ประกอบสาคัญของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีดังต่อไปนี้
๑) เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ คุณค่าหรือการให้ความสาคัญในการ
ดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และการพัฒนาสุขภาวะของตนเองและชุมชน
๒) เน้นย้าถึงเป้าหมายทางสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงสิทธิมนุษยชน อันเป็นการช่วย
สนับสนุนให้เห็นถึงความสาคัญของคุณค่า และข้อมูลหลักฐานทางด้านสุขภาพ
๓) นาเสนอข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งทางบวกและทางลบอย่างเป็นระบบ
เข้าใจง่าย และอยู่บนพื้นฐานของการใช้วิชาการอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวควรมีการยึดโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔)นาเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้จริง เคยเห็นผลความสาเร็จจากการปฏิบัติในวงกว้าง
๕) สื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยช่องทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในวงกว้างออกไปได้รับทราบ และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการประเมินผล
กระทบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้วย
๖) สร้างองค์ความรู้และความตระหนักอย่างต่อเนื่อง เพราะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอาจมีการ
ทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงได้อีก เมื่อข้อมูลหลักฐานและความพร้อมทางทรัพยากรเปลี่ยนไป
เพราะฉะนั้น การรวบรวมประสบการณ์ ข้อมูลหลักฐาน และการสื่อสารกับสาธารณะและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง จะทาให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่นโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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หลักการประเมินผลกระทบสุขภาพของโครงการ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จึงเป็นเครื่องมือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม เพื่อให้
ตัดสินใจได้ว่าควรจะสนับสนุนหรือไม่ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดาเนินงาน4
ขั้นตอนที่ ๑ : การกลั่นกรองโครงการ (Screening) เป็นขั้นตอนของการพิจารณาโครงการว่า มีประเด็น หรือ
การกระทาใดของโครงการ ที่น่าจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพหรือไม่
ตารางที่ ๑ ตัวอย่างเครื่องมือในการกลั่นกรอง (Screening)
ประเดนการกลั่นกรอง (Screening)
ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ ไม่มีผลกระทบ
การดารงชีวิตประจาวัน
อาหาร หรือการออกกาลังกาย
สารเสพติด เหล้า บุหรี่
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
อากาศ น้า เสียงรบกวน
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
อาชญากรรม
การศึกษา การจ้างงาน หรือ รายได้
กิจกรรมวัฒนธรรมของชุมชน
บริการสุขภาพและสังคม
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
การได้รับบริการทางสังคม
ผลกระทบต่อประชากร
ผู้สูงอายุ หรือ เยาวชน หรือ ผู้ยากจน
ที่มา : ปรับปรุงจาก The Institute of Public Health in Ireland, ๒๐๐๖
ขั้นตอนที่ ๒ : กาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบ (Scoping) หลังจากการกลั่นกรองโครงการและได้
ประเด็นที่ต้องการประเมินแล้ว นาประเด็นหรือ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ มากาหนดขอบเขตเพื่อระบุดัชนีชี้วัด
และวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเชิงบวกและลบ ดังตารางที่ ๒ ตัวอย่างการระบุดัชนีชี้วัด ดังนี้
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ตารางที่ ๒. ตัวอย่างดัชนีชี้วัดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประเดน/ปัจจัย
ตัวอย่างการระบุดัชนีชี้วัดปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ
ที่มีผลต่อสุขภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อปีต่อคน ค่อครอบครัว หนี้สิน ทรัพย์สิน การกระจาย
รายได้และสถานะทางสังคม
รายได้ ร้อยละของจานวนครอบครัวที่มีรายได้ระดับต่างๆ จานวนครอบครัว
ที่ว่างงาน
โอกาสทางการเรียนรู้ ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ การมีแหล่งเรียนรู้
การศึกษา
การมีงานทา และสภาพการทา งาน อัตราการมีงานทา อัตราการตกงาน ภาวะความเครียดจากการทา งาน อัตรา
การเกิดการบาดเจ็บและโรคจากการทางาน
คุณภาพอากาศ น้า อาหาร และที่พักอาศัย การจัดการของเสียและขยะ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
จานวนของครอบครัวที่รู้จักเพื่อนบ้านอย่างน้อย ๕ ครอบครัว อัตราการ
เครือข่ายทางสังคม
อพยพย้ายออกจากชุมชน ผลกระทบความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เช่น
จานวนชุมชน หรือ โรงเรียน ที่มีความเข้มแข็งในด้านการจัดการตามเกณฑ์
พฤติกรรมสุขภาพและทักษะชีวิต ระดับภาวะโภชนาการ อัตราการออกกาลังกาย การสูบบุหรี่ การใช้สารเสพ
ติด การดื่มแอลกอฮอล์เกิน ปริมาณการจาหน่ายสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์
ในเขตที่ประเมิน ต่อปี
อัตราการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค ปัจจัยเสี่ยงต่อ
บริการสุขภาพและสังคม
สุขภาพ และทางเลือกต่างๆเพื่อสุขภาพ การให้ความรู้ และการดูแลให้
คาปรึกษา อัตราการได้รับบริการทางสังคมต่างๆ เช่นด้านการเงิน สวัสดิการ

ขั้นตอนที่ ๓ : ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ( Appraisal) เพื่อระบุผลกระทบต่อสุขภาพเชิง
บวกและเชิงลบที่เกิดขึ้น ดังนี้
๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบ (Profiling) ที่ต้องการเพิ่มเติม หลังจากการกาหนดขอบเขต
(Scoping) ในขั้นตอนที่ ๒ ในพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยการรวบรวมข้อมูล
(๑) เชิงปริมาณ ได้แก่ “ การตรวจวัดอาการและอาการแสดง การใช้แบบสัมภาษณ์/สอบถาม การสารวจ
ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในประเด็นต่างๆ (๒) เชิงคุณภาพโดย การสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่มีข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี การจัดสนทนากลุ่ม การสังเกต หรือ สารวจ ณ สถานที่จริง การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการกระทา หรือในสถานการณ์ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงในประเด็นต่างๆ
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๓.๒ การบ่งชี้และแจกแจงลักษณะของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโครงการ (Identify health
impact) เพื่ออธิบาย (๑) ลักษณะของผลกระทบ (๒) กิจกรรมหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (๓) ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ (๔) ระดับ/ขนาดและความรุนแรงของผลกระทบ ตารางที่ ๓ (๕) โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๓ ตัวอย่างแสดงระดับของผลกระทบ
ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ระดับของผลกระทบ
เกิดผลกระทบน้อยมาก/ไม่เกิด
เกิดผลกระทบน้อย
เกิดผลกระทบปานกลาง
เกิดผลกระทบสูง
เกิดผลกระทบสูงมาก

ตารางที่ ๔ ตัวอย่างเกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อ
นิยาม
สุขภาพ (Likelihood)
(๑)
น้อยมาก
ไม่พบหลักฐานว่าเคยเกิดขึ้น
(๒)
น้อย
มีโอกาสจะเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีรายงานมาก่อน
(๓)
ปานกลาง เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๑ ครั้ง
(๔)
สูง
เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากกว่า ๑ ครั้ง
(๕)
สูงมาก
เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการดาเนิน
โครงการที่ เหมือนกัน
๓.๓ การจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดผลกระทบเชิงบวกและระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งช่วยในการจัดลาดับ
นัยสาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากโครงการและนาไปสู่การขยายผลโครงการต่อไป ดังตารางที่ ๕
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ตารางที่ ๕ ตัวอย่างพิจารณาลาดับความสาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพ
ระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
๑
๒
๓
๔
(๑)
๑
๒
๓
๔
(๒)
๒
๔
๖
๘
(๓)
๓
๖
๙
๑๒
(๔)
๔
๘
๑๒
๑๖
(๕)
๕
๑๐
๑๕
๒๐
ระดับความสาคัญของผลกระทบ

๕
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

ตารางที่ ๕ ตัวอย่างสรุปประเดนผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพจากโครงการ
ระยะ
โครงการ

ลักษณะของ
ผลกระทบ

ระยะก่อน พฤติกรรมเสี่ยง
ได้แก่
-พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ
-การสูบบุหรี่
-ความรุนแรง
ระยะ
พฤติกรรมสร้าง
ดาเนิน
เสริมสุขภาพ
งาน

กิจกรรม/ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ

ผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบ

-ตามเพื่อน
-ครอบครัวไม่ให้ความ
สนใจ/ไม่เข้าใจ
-ชุมชนไม่ส่งเสริม
-โรงเรียนเน้นแต่เด็กเก่ง

เด็กและ
เยาวชน

ระดับบุคคล
-ตัวเด็ก
กล้าพูดกล้าทา
ใช้สติแก้ปัญหา
-เพื่อน
ชวนกันทากิจกรรมดีๆ
ระดับครอบครัว
-พ่อ-แม่
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ให้ความอบอุ่น
-สมาชิกครอบครัว
มีสัมพันธภาพที่ดี
-ศูนย์พัฒนาครอบครัว
สนับสนุนการทากิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน
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ผลกระทบ
บวก ลบ ระดับ โอกาส ลาดับความ
ที่จะเกิด สาคัญ
๔
๔
๑๖

+

๔

๕

๒๐ (๒)

+

๕

๕

๒๕ (๑)

เช่น โครงการครอบครัว
สัมผัสรัก เกิดครอบครัว
ต้นแบบ
ระดับชุมชน
-โรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
-ชุมชน
ส่งเสริมให้เด็กทากิจกรรม
ในชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่

+

๔

๔

๑๖ (๓)

ระยะหลัง
โครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ : การระบุมาตรการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก
จากการจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพ หากพบว่าเป็นประเด็นที่ทาให้สุขภาพดีขึ้น
ในระดับสูงมาก ระดับสูง หรือระดับปานกลาง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการหรือกิจกรรมมาตรการ
ส่งเสริมสุขภาพเช่น การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน
โดยการอบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ข้อมูลผลการตรวจวัดสุขภาพ ดังตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ตัวอย่างมาตรการส่งเสริมผลกระทบต่อสุขภาพ
ระยะ
ปัจจัยที่มี ผลกระทบ
มาตรการส่งเสริม/
พื้นที่ ผู้รับ
โครงการ ผลกระทบ
โครงการหรือกิจกรรม
ดาเนิน ผิดชอบ
งาน
ระยะ
ตัวเด็ก
พฤติกรรม ๑.มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเด็กในชุมชน เทศบา
ดาเนินการ และเพื่อน เสี่ยง
๑.๑จัดตั้งกลุ่ม/สภาเด็กชุมชน
ลปาก
ได้แก่
๑.๒พัฒนาศักยภาพเด็ก
พนัง
-พฤติกรรม
๑.๓สนับสนุนการทากิจกรรมสร้างสรรค์
เสี่ยงทาง
๑.๔ให้รางวัลเด็กทาดีและประชาสัมพันธ์
เพศ
๑.๕สนับสนุนกองทุนเด็กในชุมชน
-สูบบุหรี่
๒.มาตรการสนับสนุนการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก
-ความ
รุนแรง
ในชุมชน
๒.๑จัดอบรมครอบครัว โรงเรียน ชุมชน พัฒนา
เยาวชนเชิงบวก
๒.๒ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
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ขั้นตอนที่ ๕ : การตัดสินใจ ให้ข้อเสนอแนะ และการกากับติดตาม
หลังจากการจัดทามาตรการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพแล้ว ให้เจ้าของโครงการ จัดเวที
การทบทวนร่างสรุปผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Public review) ซึ่งเป็นกระ บวนการที่มี
ความสาคัญมาก เพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนจะได้ ร่วมกลั่นกรองความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสรุป และวางแผนการติดตามต่อไป ตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ ตัวอย่างแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ
ระยะ
กิจกรรม มาตรการ
ผู้ได้ผล พื้นที่
ตัวชี้วัด
โครงการ
กระทบ
ระยะ
๑.พฤติ
๑.มาตรการการส่งเสริม เด็กและ เทศ
ดาเนิน
กรรม
และพัฒนาเดกในชุมชน เยาวชน บาล
การ
ปาก
เสี่ยง
๑.๑จัดตั้งกลุ่มเด็ก
พนัง
๑.๒พัฒนาศักยภาพ
๑.๓สนับสนุนการทา
กิจกรรมสร้างสรรค์
๑.๔ให้รางวัลเด็กทาดี
และประชาสัมพันธ์
๑.๕สนับสนุนกองทุน
เด็กในชุมชน
๒.
๒.มาตรการสนับสนุน
ต้นทุน
การมีส่วนร่วมพัฒนาเดก
ชีวิตเด็ก
ในชุมชน
๒.๑จัดอบรมครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน เรื่อง
การพัฒนาเชิงบวก
๒.๒ส่งเสริมกิจกรรม
ครอบครัวโรงเรียน
ชุมชน
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ระยะเวลา วิธีการ
ความถี่
เครือ่ งมือ
ทุกปี
แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม

ผู้รับ
ผิดชอบ
ประธาน
เด็ก

ทุกปี

ประธาน
อสม.

แบบ
สารวจ
ต้นทุน
ชีวิต

บทบาทของพี่เลี้ยงในการประเมินผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะ
บทบาทของพี่เลี้ยงในการประเมินผลกระทบสุขภาพเชิงบวก จึงมีหน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการ
ว่ามีประเด็น/กิจกรรม/มาตรการ/นโยบายสาธารณะใดบ้าง ที่ทาให้เกิดมีผลกระทบต่อสุขภาพเชิงบวกหรือ
การสร้างเสริม สุข ภาพของประชาชนในพื้ นที่อย่ างไร ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน และมี
ข้อคิดเห็นอย่างๆไร เพื่อทาให้เกิดความต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน ตารางที่ ๘
นอกจากนั้น พี่เลี้ยงควรมีการประเมินว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ รู้จักใช้หลักฐานหรือเครื่องมือเพื่อ
การประเมินที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ และมีส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไร เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการที่
จะขยายหรือยกเลิกโครงการต่อไป ตารางที่ ๙
ตารางที่ ๘ การวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพของโครงการ
ประเดน กิจกรรม
เกิดผลกระทบ
อย่างไร
มาตรการ นโยบาย ต่อสุขภาพหรือ
(ระบุดัชนีชี้วัดปัจจัยที่มี
การสร้างเสริม
ผลกระทบต่อสุขภาพ)
สุขภาพหรือไม่
เกิด ไม่เกิด
๑. การปลูกผักปลอด
สารพิษของชุมชน

/

ระดับบุคคล
๑.สุขภาพดีขึ้น
ครอบครัว
๒.ลดค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้
ชุมชน
๓.ชุมชนเกิดการเกื้อกูล :
มีการแลกเปลี่ยนผักเพื่อ
การบริโภค
๔.เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ
๕.นาผักที่ปลูกให้โรงเรียน/
ส่งเสริมให้เด็กปลูกใน
โรงเรียน
๖.เกิดมาตรการทางสังคม
ชุมชนปลอดสารพิษ
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ข้อคิดเหน ความ
ต่อเนื่อง

-สมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการเห็นว่า ควร
มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
-ควรมีการรวมตัว
เป็นกลุ่ม
-ควรมีการเผยแพร่
แก่เด็ก
-ควรมีการขยายตลาด

ตารางที่ ๙ การวิเคราะห์กระบวนการประเมินผลกระทบเชิงบวก
ผลกระทบต่อสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการ
การมีส่วนร่วมของ
ประเมิน
ภาคีที่เกี่ยวข้อง
ระดับบุคคล
๑.สุขภาพดีขึ้น:ระบุ ๑. -กินผักมากขึ้น
๑.อสม.ให้คาแนะนา
อย่างไร
-อาการท้องผูกดีขึ้น ประโยชน์ของผัก
ครอบครัว
ปลอดสารพิษ
๒.ลดค่าใช้จ่าย/เพิ่ม
๒.แกนนาชุมชน
๒.การทาบัญชี
รายได้
ช่วยเผยแพร่
ครัวเรือน
ชุมชน
ประชาสัมพันธ์
๓.ชุมชนเกิดการ
๓.จานวนครอบครัว ๓.แกนนาศาสนา.
เกื้อกูล: มีการ
ให้ข้อชี้แนะ
ที่มีการแลกผัก
แลกเปลี่ยนผัก
๔.เกิดกลุ่มอาชีพและ ๔.โรงเรียน.รณรงค์
เพื่อการบริโภค
การปลูกในผัก
มีสมาชิกเข้าร่วม
๔.เกิดการรวม
ใน รร.
๕.จานวนผัก
กลุ่มอาชีพ
ที่นาไปให้รร.
๕.นาผักที่ปลูกไปให้ ๖. รร.มีการปลูกผัก
โรงเรียน/ส่งเสริม
ปลอดสารพิษ
ให้เด็กปลูกใน
โรงเรียน

ปัจจัยความสาเรจ

๑.ผู้นาโครงการ
มีความตั้งใจและ
มีภาวะผู้นา
๒.มีการประสานงาน
ที่ดี
๓.ผู้นาศาสนา
ให้ความสาคัญ
และให้การ
สนับสนุน

บทสรุป การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นเครื่องมือและกลไก
ทางสังคมอย่างใหม่ของสังคมไทย ที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันเรียนรู้และพัฒนากลไกนี้อย่างละเอียดลึกซึ้ง เพื่อให้
สามารถนา มาใช้กากับ ตรวจสอบและตัดสินคุณค่าของการกระทา ต่างๆในบ้านเมือง อันจะนา ไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

๗๑

