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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

  ระบบสุขภาพ เปนระบบแหงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ทั้งปจจยั

ดานบุคคล ปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร การศึกษารวมทั้งปจจัยที่

สําคัญ คือการจัดบริการสุขภาพ หรือ “ระบบบริการสุขภาพ” โดยปจจัยดานการจัดระบบบริการ

สุขภาพ เปนการจัดบริการที่ครอบคลุมใน 4 มิติ ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ

รักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ที่มีเปาหมายใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

   การปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทยมีความเปนรูปธรรมมากข้ึนหลังจากมีการต้ัง 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อป พ.ศ.2535 ดวยเหตุผลและความตองการสรางองคความรูที่

ชัดเจนดานระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการศึกษาความรูเกี่ยวกับปญหาของระบบสุขภาพทั้งของ

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 2547) จากรายงานระบบสุขภาพประชาชาติ 

และขอเสนอที่สําคัญของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ตอวุฒิสภาในเดือนมีนาคม 2543 คือ

ขอเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยมีสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ แหงชาติ (สปรส.) ทําหนาที่เปน

เลขานุการ การดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพดังกลาว ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องสุขภาพ 

จากเดิมที่ใหความสําคัญกับการเจ็บปวย หรือโรงพยาบาล มาเปนการใหความสําคัญกับ “สุขภาวะ” 

ที่มีความหมายครอบคลุมถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และปญญา และกําหนดนิยามใหมไวใน

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 วา “ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทาง  

ปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเป นองครวมอย างสมดุล” (ประกาศราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ๒๕๕๐ ) ความสําคัญของการปฏิรูปดังกลาวสงผลตอการปรับเปลี่ยน

ระบบบริการสุขภาพมาสูการมุงเนนการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค โดยมีการปรับโครงสราง

หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารบุคลากรใหกระจายสู

พื้นที่ชนบท การบริหารจัดการ การประเมินผลงาน ซึ่งมีผลตอกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคในดานตางๆ รวมทั้งคุณภาพของกิจกรรมตามชุดสิทธิประโยชนในโครงการหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา   

   กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ เปนมิติหลักหน่ึงในสี่ของระบบบริการสุขภาพ มีผูใหคํา

จํากัดความไวอยางหลากหลาย เชน กฎบัตรออตตาวา ใหความหมายของการสรางเสริมสุขภาพวา

เปนกระบวนการเพิ่มศักยภาพใหคนมีความสามารถในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง ซึง่จะ
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สงผลตอสุขภาวะที่สมบูรณทางกาย จิต และสังคม (พิสมัย จันทวิมล 2541) องคการอนามัยโลกไดให

ความหมายของการสรางเสริมสุขภาพวา เปนกิจกรรมหรือการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปจจยั

กําหนดสุขภาวะ ทั้งน้ีไมไดเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะสวนบุคคล แตรวมถึงดานเศรษฐกิจ สังคม   

การศึกษา และการทํางานกิจกรรมปองกันโรคเปนงานที่ตองทําควบคูกับงานสรางเสริมสุขภาพ   

กิจกรรมบางอยางไมสามารถจําแนกไดอยางเด็ดขาดวาเปนกิจกรรมการปองกันโรคหรือกิจกรรมสราง

สุขภาพ แตโดยสวนใหญจะเห็นตรงกันวากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดี

ข้ึน สวนกิจกรรมปองกันโรคเนนที่ความพยายามไมใหเกิดโรค องคการอนามัยโรคใหความหมายของ

การปองกันโรค คือ การลด การจํากัด ปองกันโรคและภาวะแทรกซอน และผลที่ตามมาของโรค  

กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคมีรูปแบบการทํางานจําแนกไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับ

บุคคล มุงพัฒนาศักยภาพดานสุขภาพของระดับบุคคลโดยตรง ทําใหบุคคลมีความเขมแข็งและ

สามารถแกปญหาสุขภาพ สามารถเผชิญกับสถานการณชีวิตและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และระดับชุมชน มุงสรางและเพิ่มศักยภาพของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมทางสังคมใหดีข้ึน ซึ่งจะ

ทําใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมี

พฤติกรรมที่เหมาะสม มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง มีสวนรวมในการจัดการปจจัยแวดลอมตางๆ ให

เอื้อตอการมีสุขภาพดี พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและสรางใหเกิดระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

และบําบัดรักษาโรคที่ไดมาตรฐาน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2557) 

   โครงการประกันสุขภาพถวนหนา มีวัตถุประสงคเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มี

มาตรฐานอยางทั่วถึง ต้ังแต การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู

สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ และการดํารงชีวิต และหวังผลใหแนวทางการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคชัดเจนย่ิงข้ึนกวาเดิม มุงเนนการทําใหประชาชนในเขตรับผิดชอบมีสุขภาพที่ดีข้ึนทั้งทาง

รางกายและจิตใจ เนนการทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคตางๆ สงผลใหประชาชน

เจ็บปวยนอยลง ลดภาวะแทรกซอนจากการปวยไดมากข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังลดภาระคาใชจาย

ดานการรักษาพยาบาล กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนกิจกรรมที่นโยบายหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาพยายามกระตุนใหเกิดข้ึน โดยจัดใหมีงบประมาณรองรับที่ชัดเจน สําหรับใชใน

กิจกรรมที่เกี่ยวของและไดมีการกําหนดสิทธิประโยชนหลักดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรครวมทัง้

ประเภทและขอบเขต ของบริการสาธารณสุขที่บุคคลมีสิทธิไดรับ ครอบคลุมบริการดานการแพทย

และสาธารณสุขที่ใหโดยตรงแกบุคคลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ในมาตรา 47 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ระบุไววา เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพใหกับ

บุคคลในพื้นที่โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ

ของประชาชนในทองถ่ิน ใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดหลักเกณฑ เพื่อใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน



3 

 

สุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน ซึ่งมาตราดังกลาวถือเปนการ

กระจายอํานาจดานสุขภาพเพื่อสรางความเขมแข็งของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและ

ครอบครัว   การเขามามีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในการบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพน้ันเปนกลวิธีที่สําคัญในการนํามาใชเพื่อปฏิรูปการบริการสุขภาพ ทั้งใน

ประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา เพราะการกระจายอํานาจถูกมองวาสามารถทําใหมีการสราง

โอกาสใหเกิดหลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึงข้ึนมาได และยังสามารถทําใหหลักประกันสุขภาพที่

เกิดข้ึนน้ันมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน เพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถ

ตอบสนองความตองการของชุมชน ไดดีกวารัฐบาลกลาง ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ

ตาง ๆ ต้ังแตองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ลักษณะพิเศษอยางกรุงเทพมหานครลวนมีการเจริญเติบโตและมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา

สุขภาพของประชาชนมากข้ึน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2557) 

   ปจจุบันมีองคกรชุมชนในพื้นที่ตางๆดําเนินการจัดบริการสุขภาพในชุมชนกันเองอยู

แลวหลายพื้นที่และบางพื้นที่ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะอนุกรรมการสงเสริม

สนับสนุนการมีสวนรวมภาคประชาชนภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงเห็นควร

ใหมีการคนหาและศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสุขภาพ ในชุมชนที่มีความพรอมและมีศักยภาพ 

รวมทั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเห็นชอบใหมีการต้ังคณะกรรมการประสานงานรวม

ระหวางกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกรรมการกระจายอํานาจ รวมกับสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการ

พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ใหเปนไปตามมาตราตางๆที่เกี่ยวของในพระราชบญัญติั

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ การดําเนินงานดานสุขภาพใหเกิดความสําเร็จและประชาชนสามารถ

พึ่งพาตนเองไดในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค จําเปนตองอาศัยกระบวนการทํางาน

รวมกันของหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน   

 การปฏิรูประบบสุขภาพภาคประชาชน มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อพัฒนาสุขภาพของ

คนในชุมชน ดวยการสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และถือเปนหนาที่

โดยตรงของตนเอง ไมใชหนาที่ของบุคลากรสุขภาพ กลวิธีการทํางานที่สําคัญคือการสรางเครือขาย

สุขภาพ พัฒนาองคกร อาสาสมัครและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว รวมถึงประชาชนในชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่ภาครัฐและองคกรเอกชน ใหเขามามีสวนรวมมากข้ึน ซึ่งการ

สรางการมีสวนรวมจากเครือขายตางๆไดน้ัน ตองสรางใหเห็นเปาหมายรวมกัน รวมกันสรางสะพานสู

ความปรารถนารวมกันของชุมชน วามีความฝนหรือตองการเห็นชุมชนเปนอยางไร จะไปใหถึงความ

ฝนน้ันไดอยางไร แลวแปลงความปรารถนาหรือความฝนน้ันใหเปนวิธีการหรือแผนที่เปนรูปธรรม 

สามารถทําไดจริง มีโอกาสเปนไปไดหรือเปนจริงสูง วัดไดและประเมินผลได ซึ่งจากที่ผานมาแตละ
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ภาคสวนตางปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ หรือภารกิจของตนเอง ทั้งที่มีกลุมเปาหมายและพื้นที่

เดียวกัน  ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร เชน งบประมาณ อัตรากําลังคน วัสดุอุปกรณ เปนตน อีก

ทั้งกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมเดียวกัน ยังตองใชเวลาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่มีความซ้ําซอน ใช

เวลามาก ทําใหไมสะดวกและไมเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ตําบลโคกมวง อําเภอ      

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  มีพื้นที่ ประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร ประชากร จํานวน 10,016 คน 15 

หมูบาน จํานวน 3,017 ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎร มิถุนายน 2557) การดําเนินงานดานสุขภาพใน

พื้นที่กวาง ประชากรอาศัยกระจายอยูเต็มพื้นที่ การดูแลสุขภาพ จึงไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย และ

เปนไปแบบตางคนตางทํา เพื่อใหการดําเนินงานดานสุขภาพเปนไปอยางครอบคลุม ทั่วถึง 

ประหยัดเวลา กําลังเจาหนาที่ งบประมาณ ตลอดจนวัสดุอุปกรณตาง ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกมวง และผูเกี่ยวของดานสุขภาพ จึงไดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรวมกันทํางานดาน

สุขภาพแบบบูรณาการ โดยไดมีประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลโคกมวง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่องแตงต้ังทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวงข้ึน   วัตถุประสงคเพื่อใหแกนนํากลุมน้ีไดเปนเครือขายในการสงเสริมสุขภาพ 

ปองกันและฟนฟูโรค โดยเปนแกนนําหลักในปฏิบัติงานดานสุขภาพของตําบลรวมกัน ประกอบดวย 

เจาหนาที่สาธารณสุข อสม./แกนนําสุขภาพ แกนนําชุมชน หมอพื้นบาน ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสําคัญ

ในงานสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค (ประกาศแตงต้ังทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง 2554) โดยทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวงได

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองมาถึงปจจุบันเปนเวลากวา 4 ป มีการดําเนินงานหลายโครงการ เชน 

โครงการใหความรูหญิงต้ังครรภในการดูแลตนเองและบุตรแบบบูรณาการ โครงการสงเสริมสุขภาพ

มารดาหลังคลอดและทารกแบบบูรณาการ โครงการตรวจสารตกคางในอาหารและเครื่องสําอาง 

โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ เปนตน ซึ่งการบริหารจัดการโครงการเพื่อใหเกิดความย่ังยืนใน

บริบทของชุมชน มีความจําเปนที่จะตองมีระบบการจัดการขอมูลที่ชัดเจน ถูกตอง ทันกับเหตุการณ 

และตองมีการประเมินผลโครงการและแผนงาน เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ

ใหไดตามเปาประสงค รวมถึงการจัดโครงสรางการทํางานใหเหมาะสม และการสรางการมีสวนรวม

อยางแทจริงต้ังแตระดับของการรวมคิดวางแผนดําเนินการ และติดตามประเมินผล  

   การประเมินโครงการเปนข้ันตอนสําคัญในการดําเนินโครงการ ที่จะทําใหเกิดการ

พัฒนาผูเกี่ยวของกับโครงการ และทําใหทราบวาโครงการที่ดําเนินการน้ันบรรลุผลตามเปาหมายที่

กําหนดไวเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอยางไร จากการศึกษาและทบทวนการประเมินโครงการใน

ประเทศไทยที่ผานมา ยังจํากัดอยูเฉพาะการประเมินผลผลิต เพียงเพื่อทราบความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวของโครงการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเทาน้ัน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูใหบรกิาร

หรือผูใหทุนในการยุติหรือขยายโครงการ สําหรับรูปแบบสําคัญในการประเมินโครงการที่ผานมา พบ 



5 

 

3 รูปแบบ (สมคิด พรมจุย 2550) ไดแก (1) การประเมินที่สนใจผลที่เกิดจากโครงการ โดยเทียบกับ

วัตถุประสงค ซึ่งนักประเมินในรูปแบบน้ี เปนนักประเมินทางการศึกษา เชน ไทเลอร (Tyler) ครอน

บาช (Cronbach) และ เคอรคแพทริก (Kirkpattrick) (2) การประเมินที่มุงเนนการตัดสินคุณคาของ

สิ่งที่ถูกประเมิน กลุมน้ี ไดแก สเต็ก (Stake) สคริฟเวน (Scriven) และโพรวัส (Provus) และ (3) การ

ประเมินที่มุงผลิตสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ไดแก สตัฟเฟลบีม (Stufflbeam) และอัลคิน (Alkin) 

   จากรูปแบบการประเมินดังกลาว พบวา การประเมินทําใหทราบผลสําเร็จโดยเทียบ

กับวัตถุประสงค ซึ่งสวนใหญจะมุงเนนการวัดผลผลิตและผลลัพธเชิงปริมาณ ที่ไมไดเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดเสียกับโครงการอยางแทจริง ทําใหโครงการที่

ดําเนินการขาดความย่ังยืน เปนเพียงการจัดโครงการที่สิ้นสุดตามระยะเวลา และวัดผลลัพธระยะสั้น 

ซึ่งตรงกันขามกับผลลัพธที่ตองการใหเกิดข้ึนจากการสรางเสริมสุขภาพที่ตองการเห็นการเปลีย่นแปลง

ของพฤติกรรมสุขภาพที่คอนขางถาวร  และเมื่อพิจารณาภารกิจหลักของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ

และครอบครัวตําบลโคกมวง แลวพบวา การดําเนินการที่ผานมายังไมสามารถทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ทั้งในระดับบุคคลและภาคีในการทํางานรวมกับคนอื่น เทศบาล

ตําบลโคกมวง มีแผนกิจกรรมการดําเนินงานโครงการตางๆ เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน

โรค และฟนฟูสมรรถภาพรางกาย  แตขาดการประเมินผลในลักษณะกระบวนการเรียนรูและการ

พัฒนาตนเอง สวนใหญประเมินรายกิจกรรม เชน การใชแบบสอบถามความพึงพอใจในเพียงบาง

กิจกรรม ในการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมของ

เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลโครงการ โดยสวนใหญจะใชแคแบบสอบถามความพึงพอใจใน

โครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ ซึ่งในแตละทองถ่ินก็จะมีปญหาดังกลาวคลายคลึงกัน จึงทําใหขาด

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง ไมไดรับทราบขอมูลปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ

อยางแทจริง  ซึ่งในการเลือกรูปแบบการประเมินโครงการก็ตองมีความเหมาะสมกับโครงการ ปญหาที่

เกี่ยวของกับการเลือกรูปแบบและวิธีการการประเมิน คือ การประเมินแตละครั้งผูประเมินและผูมสีวน

เกี่ยวของจะตองเลือกรูปแบบและวิธีการประเมินไปใชในการประเมินใหเหมาะสม จึงจะไดประโยชน

จากการประเมิน 

  จากสภาพปญหาของการดําเนินงานโครงการ ผลลัพธที่เกิดข้ึนตอผูดําเนินโครงการ

หรือภาคีหุนสวนไมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังไมสามารถสรางความย่ังยืนของโครงการ              

จึงจําเปนตองกําหนดแนวทางการประเมินผลจากการมีสวนรวมของบุคคล กลุมคน หนวยงาน และ

องคกรตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการคิดวางแผน และรวมกันในการปฏิบัติ การเลือกรูปแบบการ

ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว  ตองใชวิธีการวางแผนใน

รูปแบบเฉพาะที่ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเกี่ยวของ และทําใหเกิดความย่ังยืนได 

แนวคิดดังกลาว คือการประเมินโดยใชแผนที่ผลลัพธ (Outcome mapping)  เน่ืองจากแผนที่ผลลัพธ 
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เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลการทํางานแบบมีสวนรวม แนวคิดหลักคือ

เนนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ความสัมพันธ  หรือ การปฏิบัติของผูที่เกี่ยวของที่เรียกวา “ภาคี

หุนสวน” แผนที่ผลลัพธมีความเหมาะสมในการประเมินผลกระบวนการพัฒนา ซึ่งในลักษณะของ

โครงการสรางเสริมสุขภาพ ไมสามารถประเมินผลผลิตแบบตรงๆไดเพียงอยางเดียว (พิกุล สิทธิ

ประเสริฐกุล 2547) แผนที่ผลลัพธมีความแตกตางจากการประเมินผลในรูปแบบอื่น ที่ ไมไดมองวา 

“ผลลัพธ” ตองเกิดจากการกระทําอยางใดอยางหน่ึง หรือชุดของเหตุการณชุดใดชุดหน่ึงเพียงอยาง

เดียว แตจะมองไปที่ความสัมพันธของการเช่ือมโยงเหตุผลระหวางการเขาแทรกแซง (interventions) 

ของแผนงาน กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดข้ึน ในการติดตามและประเมินผลตามแนวทางของ

แผนที่ผลลัพธ จะพิจารณา 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุนสวน 2) 

ยุทธศาสตรของแผนงาน และ 3) การดําเนินงานขององคกร อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ประยุกตใชแผนที่

ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานยังมีไมมากนัก โดยเฉพาะการประเมินกับเครือขายสรางเสรมิ

สุขภาพ ตัวอยางงานวิจัยในตางประเทศ เชน งานวิจัยของ David and Lawrence (2006) การศึกษา

การใชระบบแผนที่ผลลัพธเพื่อสนับสนุนการจัดการสรางเสริมสุขภาพ โดยเห็นวาการจัดระบบการ

ปฏิบัติงานเปนกระบวนการสําคัญในการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของศูนยสุขภาพ และควรมีการ

ประเมินผลกระบวนการและผลลัพธของโครงการทั้งในระดับของโรงพยาบาล ระดับอําเภอ ตลอดจน

ระดับชาติ โดยทําการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่คาดหวังในแตละระดับ แตการประเมินผลที่

ผานมาไมสามารถทําการสะทอนขอมูลกลับเกี่ยวกับยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน ดังน้ันทางศูนยสุขภาพ

จึงไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลโดยใชแผนที่ผลลัพธ  ซึ่งพบวามีความเช่ือมโยงระหวาง

กระบวนการในการรักษาสุขภาพกับผลลัพธในการสะทอนกลับของขอมูลสารสนเทศ ซึ่งแสดงใหเห็น

วาการประเมินผลโดยใชแผนที่ผลลัพธเปนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชวยบูรณาการตอการจดั

องคกรแหงการเรียนรูโดยผานขอมูลสะทอนกลับจากผลลัพธที่เกิดข้ึนและขอมูลจากการประเมนิผลใน

รายละเอียดตางๆ ขององคกร 

   จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา

แผนที่ผลลัพธมาประยุกตใชในการประเมินผลการดําเนินโครงการของเครือขายสรางเสรมิสขุภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง เน่ืองจากการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธ ในการประเมินผล จะสงผลตอ

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุนสวน ยุทธศาสตร

ของแผนงาน และการดําเนินงานขององคกร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความย่ังยืน และจะเปน

แนวทางในการนําแผนที่ผลลัพธไปใชในการประเมินผลโครงการของเทศบาลตําบลโคกมวง และ

หนวยงานอื่นๆไดเปนอยางดี ตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

วัตถุประสงคหลัก 

 เพื่อศึกษาการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานเครือขาย

สรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง  

วัตถุประสงคเฉพาะ เพ่ือ 

1. ศึกษากระบวนการการประเมินผลของแผนงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวงตามข้ันตอนแผนที่ผลลัพธ 

2. ศึกษาลักษณะกลุมบุคคลที่จะนําแผนที่ผลลัพธไปใช 

3. ศึกษาประโยชนและปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน 

 

1.3 คําถามการวิจัย 

 

  1. แผนที่ผลลัพธและเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสรางเสริม

สุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ที่สรางข้ึนตามแนวคิด หลักการที่ถูกตอง โดยความรวมมือจาก

ภาคีหุนสวนเปนอยางไร 

  2. ถาจะใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินการดําเนินงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพ

และครอบครัวตําบลโคกมวงจะประยุกตใชไดอยางไร 
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บริบท : 1. บริบทในพื้นที่ ไดแก สังคม วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา 

 2. บริบทของแผนงาน/โครงการ ไดแก ประเภทของแผนงาน/โครงการ 

 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

ปจจัยนําเขา 

ในการประเมินโครงการ 

 

1. บุคคล/กลุมที่เกี่ยวของ 

(stakeholder) 

  - ศักยภาพ ทักษะ  

  - การมีสวนรวม 

2. ทรัพยากร 

   - ขอมูลทีเ่กี่ยวของกบัแผนงาน 

   - รายงานผลการดําเนินกจิกรรม 

3. เครื่องมอื 

   - เครื่องมือที่ใชในการเกบ็ขอมลู 

   - เครื่องมือในการวิเคราะห

ขอมูล 

4. องคกรทีเ่กี่ยวของ 

   - บทบาท 

   - การสนับสนุน  

กระบวนการ 

การประเมินโครงการ 

 

1. รูปแบบการประเมินผลแบบมีสวนรวม 

2. การประยุกตใชแผนทีผ่ลลัพธ 12 ข้ันตอน 

    1) วิสัยทัศน  

    2) พันธกิจ 

    3) ภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของในแผนงาน 

    4) ผลลัพธที่พงึประสงค  

    5) เกณฑบงช้ีความกาวหนา 

    6) แผนที่ยุทธศาสตร  

    7) การดําเนินงานระดับองคกร  

    8) จัดลําดับการติดตามการทํางานของ

แผนงาน 

    9) แบบบันทึกผลลัพธ คือการ

เปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวน 

  10) แบบบันทึกยุทธศาสตรที่ใชในโครงการ  

  11) แบบบันทึกการดําเนินงานขององคกร  

  12) แผนการประเมินผล  
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จากกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ี มุงสนใจในตัวแปรหลัก 2 กลุม ไดแก (1) ปจจัย

นําเขา (Input) ในการประเมินโครงการ ประกอบดวย บุคคล หรือกลุมที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดเสีย 

(stakeholder) เปนคนหรือกลุมคนที่เกี่ยวของกับแผนงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว

ตําบลโคกมวง ซึ่งในกลุมของผูเกี่ยวของน้ี เน่ืองจากการนําแผนที่ผลลัพธไปประยุกตใชมีปจจัยทีส่าํคัญ

ที่สุดคือ บุคคลที่จะเอาไปใช ปจจัยสวนบุคคลที่สามารถนําแผนที่ผลลัพธไปใชจะตองมีศักยภาพ 

ทักษะความรู ความสามารถ และการมีสวนรวม ของคนหรือกลุมคนดังกลาว นอกจากน้ีทรัพยากร 

หรือ ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับแผนงาน เชน รายงานผลการดําเนินกิจกรรม ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

จํานวนประชากร  แผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล เครื่องมือ คือ เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บขอมูลและเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล ที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธ และ

องคกรที่เกี่ยวของ ในที่น้ี มุงศึกษาถึงบทบาท และการสนับสนุนจากองคกรที่เกี่ยวของ ไดแก รพช. 

รพ.สต. ผูนําชุมชน (2) กระบวนการ (Process) เปนการศึกษาเพื่อตองการทราบวา จากกลุมตัวแปร

ปจจัยนําเขาดังกลาว เมื่อนํามาใชในการประเมินผลแบบมีสวนรวมโดยการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธ

ทั้ง 12 ข้ันตอน คือ 1) วิสัยทัศน 2) พันธกิจ 3) ภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของในแผนงาน 4) ผลลัพธที่พึง

ประสงค 5)เกณฑบงช้ีความกาวหนา 6) แผนที่ ยุทธศาสตร 7) การดําเนินงานระดับองคกร 8) 

จัดลําดับการติดตามการทํางานของโครงการ 9) แบบบันทึกผลลัพธ คือการเปลี่ยนแปลงของภาคี

หุนสวน 10) แบบบันทึกยุทธศาสตรที่ใชในโครงการ 11) แบบบันทึกการดําเนินงานขององคการ 12) 

แผนการประเมินผล จะมีกระบวนการของการนําไปใชในแตละข้ันตอนอยางไร โดยในการศึกษาครั้งน้ี

ใหความสําคัญในกลุมของตัวแปรดาน บริบท หมายถึง บริบทในพื้นที่ และบริบทของแผนงาน บริบท

ในพื้นที่ ไดแก ลักษะทางสังคม วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ที่พบวา ตําบลโคกมวงมีจุดเดน

ของทีมหมอพื้นบานและความเขมแข็งของชุมชน รวมไปถึงความรวมมือของเครือขายทางดานสุขภาพ

ซึ่งเคยไดรับทุนงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน ป 2553 จากสํานักการแพทยพื้นบานไทย เพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิ

ปญญาการดูแลรักษาสุขภาพแมและเด็ก และงานเดนดานอื่นๆของเครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง เคยไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดนวตกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ดาน

การดูแลหญิงต้ังครรภ หญิงหลังคลอด และนตวกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ในงานเกษตรแฟร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 3 ปซอน คือ ป 2555 2556 และ2557 ซึ่งบริบทของเครือขาย

สรางเสริมสุขภาพและครอบครัว จะรับผิดชอบโครงการ/แผนงาน เกี่ยวกับ การสงเสริมสุขภาพ

ปองกันโรคในทุกกลุมวัย และฟนฟูสมรรถภาพผูพิการในตําบลโคกมวง  
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การประยุกตใช หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการและข้ันตอนของแผนที่ผลลัพธ

ในการวางแผนและประเมินผล 

เครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง  หมายถึง กลุมคน ที่มี

การรวมตัวกันจัดต้ังกลุมเปนแกนนําในปฏิบัติงานดานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟู

สมรรถภาพ ของตําบลโคกมวง โดยประกาศแตงต้ังจากประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบล โคกมวง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อทํางานเชิงรุก และให

ประชาชนในพื้นที่เขาถึงบริการสาธารณสุขมากข้ึน ประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุข อสม./แกนนํา

สุขภาพ แกนนําชุมชน หมอพื้นบาน   

การประเมินผล หมายถึง การสรุปคุณคาที่เกดิข้ึนจากกระบวนการดําเนินโครงการ/

แผนงาน ในการศึกษาครั้งน้ี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของภาคี  

แผนท่ีผลลัพธ หมายถึง เครื่องมือที่ใชเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลการ

ทํางานอยางมีสวนรวม มีวิธีคิดที่เนนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ความสัมพันธ และ/หรือ การ

ปฏิบัติการของภาคีหุนสวน ตามแนวคิดของ ซาราล เอล เฟรด คารเดน เทอรี่ สมุไทโล และแปลเปน

ภาษาไทยโดยพิกลุ สิทธิประเสริฐกุล และวีรบูรณ วิสารทสกุล ในการศึกษาครั้งน้ีใช 1 ข้ันตอนหลัก 

และ 7 ข้ันตอนยอย เพื่อนําไปใชในการติดตามและวางแผนการประเมินในข้ันตอนที่ 2 และ 3 

ข้ันตอนแผนที่ผลลัพธที่ใชในการวางแผนการดําเนินงาน หมายถึง ข้ันตอนที่ 1 และ

ข้ันตอนที่ 2 ในแผนที่ผลลัพธ ซึ่งมี 11 ข้ันตอนยอย ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางเจตนารมณ (Intention design) 

ข้ันตอนยอยที่ 1 การสรางวิสัยทัศน (Vision) 

ข้ันตอนยอยที่ 2 การกําหนดพันธกจิ (Mission) 

ข้ันตอนยอยที่ 3 ภาคีหุนสวน (Boundary partners) 

ข้ันตอนยอยที่ 4 ผลลพัธที่พึงประสงค (Outcome Challenge) 

ข้ันตอนยอยที่ 5 ตัวบงช้ีความกาวหนา (Progress Marker) 

ข้ันตอนยอยที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

ข้ันตอนยอยที่ 7 การดําเนินงานขององคกร (Operational Practices) 

ขั้นตอนท่ี 2 การติดตามการทํางาน (Outcome&Performance 

Monitoring) 

ข้ันตอนยอยที่ 8 จัดลําดับความสําคัญเพื่อการติดตามการทาํงาน 

(Monitoring Priorities) 
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ข้ันตอนยอยที่ 9 แบบบันทึกผลลพัธ (Outcome Journal) 

ข้ันตอนยอยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร (Strategy Journal) 

ข้ันตอนยอยที่ 11 แบบบันทึกการการดําเนินงาน (Performance 

Journal) 

ข้ันตอนแผนที่ผลลัพธที่ใชในการวางแผนการประเมินผล หมายถึง ข้ันตอนที่ 3 ใน

แผนที่ผลลัพธ ซึ่งมี 1 ข้ันตอนยอย ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการประเมนิผล (Evaluation  Planning) 

ข้ันตอนยอยที่ 12 แผนการประเมินผล (Evaluation Plan) 

ภาคีหลัก หมายถึง หนวยงาน กลุมหรือองคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานโดยตรง 

ในการศึกษาน้ี ไดแก กลุมเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง คณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง หัวหนาสถานีอนามัยในเขตพื้นที่ตําบลโคกมวง 3 

แหง ไดแก รพ.สต.บานควนหมอทอง รพ.สต.บานทาควาย รพ.สต.บานเกาะทองสม โรงพยาบาลเขา

ชัยสน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)และหมอพื้นบาน 

ภาคียุทธศาสตร หมายถึง กลุม องคกรหรือ หนวยงาน ที่มีการวางแผนนโยบายการ

ทํางาน ที่ทําใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนตอภารกิจของเครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง ในการศึกษาน้ี  ไดแก เทศบาลตําบลโคกมวง กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกมวง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 

โรงพยาบาลเขาชัยสน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน

พื้นที่ตําบลโคกมวง 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. แผนที่ผลลัพธสามารถนํามาใช ในกระบวนการวางแผน กระบวนการดําเนินการ 

และกระบวนการติดตามและประเมินผลเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวงได

และเปนกรณีศึกษาใหกับทองถ่ินอื่นๆได 

2. เกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปสูการพัฒนากระบวนการวางแผน กระบวนการ

ดําเนินการ และกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคี 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และบทความวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งไดนําเสนอตามลําดับดังตอไปน้ี  

1. แนวคิดและหลักการในการประเมิน 

2. แนวคิด รูปแบบ และปญหาในการติดตามประเมินผลโครงการ 

3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแผนทีผ่ลลพัธ (Outcome Mapping)  

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและหลักการในการประเมิน 

 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและหลักการในการประเมินผล ซึ่งในการดําเนินงานมี

ความสําคัญตอการทบทวนความเปนไปไดของแผนงาน หรือการนําโครงการไปปฏิบัติและยังเปนการ

สรางความมั่นใจใหกับผูรับผิดชอบโครงการวาการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการน้ัน จะนําไปสู

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  

การประเมินเปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ตรวจสอบ 

ติดตามความกาวหนาของการดําเนินแผนงานหรือโครงการ และพิจารณาตัวบงช้ีใหทราบถึงจุดเดน 

จุดดอยของแผนงานหรือโครงการอยางเปนระบบ แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการอยางไร

เพื่อการดําเนินการตอไปโดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิผล หรือยุติการดําเนินงานโครงการน้ัน 

โดยทั่วไปการประเมินจะดําเนินการในสองชวงเวลา คือ ระหวางดําเนินโครงการ และหลังสิ้นสุด

โครงการ ขอมูลหรือสารสนเทศที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะหจะใหประโยชนตามบทบาทที่

ตางกัน การประเมินระหวางดําเนินโครงการ เปนการประเมินความกาวหนาหรือกระบวนการ

ดําเนินงาน (Formative Evaluation) ชวยใหเห็นขอบกพรองในการดําเนินงานแตละข้ันตอน ซึ่งจะ

ใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สวนการประเมินผลหลัง

สิ้นสุดโครงการเปนการประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) ชวยใหมองเห็นผลกระทบทัง้

ทางบวกและทางลบจากการดําเนินโครงการ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจยุติ หรือใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนากําหนดวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมในครั้งตอไป (ศิริชัย กาญจนวาส ี2550) 
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การประเมินยังเปนวิธีการที่ผูประเมินและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนด และให

คุณคากับการวางแผนและการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ โดยใชเกณฑเปรียบเทียบหรือ

มาตรฐานเปนตัวบงช้ีความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ชวยช้ีใหเห็นวาจุดประสงคของการ

ดําเนินงานน้ันเหมาะสมและเปนไปได อีกทั้งทําใหทราบวาการดําเนินงานน้ันบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม (Sanders and Chair1994) 

การประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนา เปนการประเมินระหวางการทําโครงการหรือ

กิจกรรม เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิผลมากข้ึน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด

โครงการเพื่อความสําเร็จของโครงการ การประเมินที่นําผลมาเปรียบเทียบวาโครงการบรรลุตาม

เปาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือไม โดยมีการประเมินทั้งทางตรงและทางออม ทั้งดาน

บวกและดานลบของโครงการ หรือการประเมินตามชวงระยะเวลา 3 ชวง คือการประเมินกอนดําเนิน

โครงการวามีความเหมาะหรือไม การประเมินระหวางดําเนินโครงการวา โครงการดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย ไปในทิศทางที่ถูกตอง และการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อวัดความสําเร็จของโครงการ 

(สมหวัง พิธิยานุวัฒน 2549) 

จากแนวคิดการประเมินดังกลาว อาจสรุปไดวา การประเมินเปนการรวบรวมขอมูล 

สําหรับนํามาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงแกไข หรือตัดสินคุณคาในการดําเนินแผนงานหรือ

โครงการ ไมวาการประเมินน้ันๆจะประเมินความกาวหนา กระบวนการดําเนินงาน หรือการ

ประเมินผลสรุปรวม ผูประเมินหรือผูเกี่ยวของจะตองใชความรูทั้งทางวิชาการ ความชํานาญ ทักษะ 

และตองรูจุดมุงหมายของการประเมินน้ันๆ ดวย เพื่อใหสามารถนําผลจากการประเมินกลับสูการ

ดําเนินงานและผลลัพธที่ตองการใชจากการประเมินใหเกิดความคุมคาที่สุด การประเมินนอกจากจะ

สะทอนใหเห็นวา การดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ น้ัน อยูในกรอบหรือทิศทางที่กําหนดไวหรือไม หรือ

เปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายของการดําเนินงานหรือไม หัวใจสําคัญในกระบวนการประเมนิแบบ

มีสวนรวม ที่ตองตระหนักเสมอในการติดตามและประเมินงานพัฒนาแบบมีสวนรวม 4 ประการ คือ 

1) ตระหนักความสําคัญในการติดตามประเมนิ จะตองมีการทําความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาที่

ภายในองคกร กลุมเปาหมาย ทีมประเมิน และผูที่เกี่ยวของ 2) ยึดหลักการการมีสวนรวมของทุกฝาย

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ โดยใหความสําคัญกับผูที่มีสวนไดสวนเสียและทุกฝายที่เกี่ยวของใน

การดําเนินโครงการ 3) ไมยึดมาตรฐานของทีมประเมิน หรือคนใดคนหน่ึง แตเคารพในการ

แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับผูปฏิบัติงานจริง และ 4) ไมใชการช้ีผิดช้ีถูก แตเนนการทํางานที่ที่เกิด

การเรียนรูรวมกัน เปนกระบวนการสรางใหเกิดการเรียนรูจากการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อใชเปน

แนวทางในการจัดโครงการตอไป  
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2. แนวคิด รูปแบบ และปญหาในการติดตามประเมินผลโครงการ 

 

 2.1 แนวคิดในการติดตามประเมินผลโครงการ 

เปาหมายของโครงการหรือแผนงานพัฒนา คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูรับผลจาก

การพัฒนา การประเมินแผนงานพัฒนาจึงใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบ (Impact) หรือ

ผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมตางๆของแผนงาน มากกวาผลลัพธ (Outcome) ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม (Behavior Change) และความสัมพันธระหวางผูที่มีความเกี่ยวของในแผนงานพัฒนา ซึ่ง

ผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางจะเปนผลที่เกิดข้ึนเพียงช่ัวคราวขณะที่มีการดําเนินการ

ตามแผนงานน้ันๆ แตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับแผนงานจะดํารงอยูได

ยาวนานกวา และยังสามารถตอบสนองตอปญหารูปแบบอื่นๆ ที่เขามากระทบในอนาคตได ซึ่งเปน

การแสดงถึงความย่ังยืนของการพัฒนา เพื่อมุงไปสูจุดมุงหมายในการทําใหประชาชนอยูดีมีสุข

ตลอดไป (พิกุล สิทธิประเสริฐกุล 2547) 

 

2.2 รูปแบบในการติดตามประเมินผลโครงการ 

 จากการศึกษาพบวามีงานวิจัยการติดตามประเมินผลโครงการหลากหลายวิธี 

แตกตางไปตามรูปแบบของโครงการน้ันๆ ดังน้ี 

 1. แบบผสมผสาน (Mixed Methodology คือ การรวบรวมขอมูลหลากหลายวิธี 

โดยใชวิธีการสังเกต การเขารวมกิจกรรมในพื้นที่ การเก็บขอมูลเปนระยะ การแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดําเนินโครงการของผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการ ขอมูลที่ใชมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงทาํให

การประเมินแยกเปน 2 ระบบ คือการประเมินภายนอก และการประเมินภายใน (สุทธินันท บุญศักด์ิ 

2557) ดังน้ี 

  1.1 การประเมินภายใน (Internal upstream evaluation) เปนกระบวนการที่

สมาชิกในองคกรหรือโครงการ มีความรับผิดชอบประเมินโครงการอยางตอเน่ืองตามการมอบหมาย

ของผูจัดการโครงการ (สุทธินันท บุญศักด์ิ 2557) ซึ่งสามารถจัดความสัมพันธระหวางการประเมินทั้ง

สองข้ัวไดดังน้ี 1) แบบไมสัมพันธกันเลยเพราะตางฝายตางกําหนดคําถาม โจทยการประเมินทั้งของผู

ประเมินภายในและผูประเมินภายนอกไดอยางอิสระและอาจไมเหมือนกัน 2) แบบมีความสัมพันธกัน

อยางมากเพราะผูประเมินภายนอกตองพึ่งพาผูประเมินภายในและตรวจสอบขอมูลกอนตัดสินใจ

สรุปผลการประเมิน 3) แบบสัมพันธกันเล็กนอย ทั้งผูประเมินภายนอกและผูประเมินภายในอาจมี

โจทยประเมินรวมกัน พึ่งพาขอมูลกันบาง 
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  1.2 การประเมินภายนอก (External upstream evaluation) เปนการ

ดําเนินงานโดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับทั้งองคกรที่รับผิดชอบโครงการ และตัว

โครงการ ทําการประเมินโครงการโดยอิสระตามที่องคกรที่ใหทุน องคกรที่มีอํานาจตรวจสอบตาม

กฎหมาย หรือกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียมอบหมาย (Love,1991อางใน สุทธินันท บุญศักด์ิ 2557) ผู

ประเมินภายนอกอยูในฐานะผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนกลาง ไมมีสวนรวมรับผิดชอบตอโครงการ 

  2. การประเมินแบบเสริมพลัง เปนวิธีการในการประเมินที่เนนการเพิ่มโอกาสใน

การประสบความสําเร็จของโครงการโดยจัดหาเครื่องมือดีๆ ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการเพื่อ

ทําการประเมินแผนและการทํากิจกรรมดวยตนเองและทําใหประเมินกับการวางแผนและบริหาร

โครงการหรือองคกรรวมเขาเปนเน้ือเดียวกัน เพื่อชวยใหเขาประเมินตัวเองและยกระดับความสามารถ

ในการทําโครงการไปสูเปาหมายไดในที่สุด Dr.David Fetterman ซึ่งเปนผูคิดคนการประเมินเสริม

พลัง จากมหาวิทยาลัย Stanford University ในสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1993 (สุทธินันท บุญศักด์ิ 

2557) ไดนําการประเมินน้ีไปอยูในโครงการในบริบทของพื้นที่จริง เริ่มจากวัตถุประสงคของโครงการ

และกิจกรรมยอยๆสูผลลัพธหรือเปาหมาย กระบวนการประเมินเปดชองทางใหมีการประเมินตนเอง

ตามความจริง เสริมพลังเพื่อปรับกลยุทธแตละกิจกรรม แกความบกพรองที่ละจุด เมื่อโครงการบรรลุ

เปาหมายจะเกิดบทเรียนจากการทํางานทั้งคนและทีมไดรับการพัฒนาข้ึน สอดคลองกับ บัญชา พรอม

ดิษฐ (2556) กลาววา การประเมินเสริมพลัง มีจุดเริ่มตนที่แตกตางกันข้ึนอยูกับระดับของการนําไปใช 

เชน ระดับองคกรอาจจะเริ่มตนจากการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปนตน แตในที่น้ีผูเขียนไดเนนไปที่

ระดับโครงการ ที่ตองการปรับปรุงหรือพัฒนางานในโครงการใหดีข้ึน ดังน้ัน จึงมีข้ันตอนที่เริ่มจาก 1) 

การคัดเลือกประเด็นหรือโครงการที่ตองการพัฒนา 2)การรวบรวมกิจกรรม และผลการประเมินที่

เกิดข้ึนทั้งในระดับกิจกรรมและโครงการ 3) การตรวจสอบสถานะของตนเอง (Taking Stock) 4)การ

วางแผนงานในอนาคต (Planning for the Future) 

  3. การติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม เปนเครื่องมือหรือกลไกอยางหน่ึงใน

การระดมความคิด จากหลากหลายมุมมอง หลากหลายแนวคิด หลากหลายบทบาท เขามารวมกัน

ผลักดันกิจกรรมหรือโครงการต้ังแตข้ันตอนการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การปรับเปลี่ยนแผน

กิจกรรมเพื่อนําไปสูการตัดสินใจในการทําโครงการรวมกัน สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2541) กลาววา

วิธีการประเมินเชิงธรรมชาติและมีสวนรวม ทําใหผูประเมินมีแนวโนมที่จะเขากับปญหาและความ

ตองการที่แทจริง เพราะเปดโอกาสใหผูประเมินเขาไปมีสวนรวมกับโปรแกรมหรือโครงการอยาง
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ตอเน่ืองเปนระยะเวลานานพอสมควร เปนกระบวนทัศนการประเมินที่มุงตอบสนองความตองการของ

ผูมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม ตลอดจนยอมรับปรัชญาในดานความคิดและความ

หลากหลายของมนุษยในการประเมินทางการศึกษา จึงทําใหเกิดการยอมรับในผลของการประเมิน

การติดตามประเมินผล  

 

2.3 ปญหาจากการติดตามประเมินผล 

โครงการพัฒนาที่หนวยงานตางๆ ดําเนินการเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน

พื้นที่ชนบทหลายโครงการไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจาก ผูบริหารโครงการไมสามารถทราบผลการ

ดําเนินงานผานมาวามจีุดเดน และขอบกพรองในเรื่องใด การประเมินผลจะชวยใหผูบริหารสามารถ

กําหนดนโยบาย หรือทิศทางการดําเนินงานขององคกร ในการปรับปรุงแผนงาน โครงการใหเหมาะสม

กอนนําไปปฏิบัติในพื้นที่ นอกจากน้ีในขณะที่ดําเนินกิจกรรมตามโครงการหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว

ยังทําใหผูรับผิดชอบงานทราบจุดเดน จุดดอยของงาน ซึ่งสามารถปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน รวมทั้งเปนการลดโอกาสความสูญเปลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทําใหทราบวาปฏิบัติการใดๆ 

ที่ไดลงทุนไปแลวเกิดประโยชนคุมคาหรือไม หรือควรจะดําเนินการตอไปหรือไม ผูบริหารสามารถรู

ขอดีขอเสียในข้ันตอนการวางแผนการโครงการการดําเนินงาน และยังสามารถคาดคะเนผลที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคตอันเน่ืองมาจากโครงการไดดวย ซึ่งในการประเมินผลโครงการพัฒนาในปจจุบันไดพบ

กับปญหาจากการประเมินผลหลายประเด็น เชน การบริหารโครงการ การเลือกรูปแบบและวิธีการ

การประเมิน ประเด็นที่เกี่ยวของกับผูประเมิน ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชผลการประเมิน และ

ประเด็นการเมืองของการประเมิน นักวิชาการใหความสนใจและการศึกษาถึงปญหาดังกลาวดังน้ี  

ปญหาของการบริหารโครงการพัฒนา (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ 2544) มี 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ปญหาของการบริหารโครงการพัฒนาในภาพรวม มาจากปญหาหลายดาน ปญหา

จากทั้งในและตางประเทศ เชน เกิดการปญหาทางดาน การเมือง เศรษฐกิจตกตํ่า และปญหาสังคม

ทั่วไป สงผลใหเกิดการราคาสินคาในตลาดโลก มีผลกระทบตอประเทศตางๆที่กําลังพัฒนา หรือแมแต

ปญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในประเทศและภายนอกหนวยงาน การกําหนดนโยบายพัฒนา

ประเทศที่ไมชัดเจน ตอเน่ือง หรือมีโครงสรางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาที่ไมชัดเจน ซึ่งจะตอง

ซึ่งจะตองมีการกําหนดกรอบใหถูกตองและเหมาะสมกับคนที่ปฏิบัติงานในดานน้ีเน่ืองจากเปนความรู

เฉพาะดาน เพราะถาสามารถบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดการประหยัด

ทรัพยากร เน่ืองจากโครงการพัฒนาหลายๆโครงการอาจจะมีความสัมพันธกัน และสิ่งที่เปนหัวใจ

สําคัญอีกอยางหน่ึงคือ บุคลากรตองไมมเีกิดการคัดแยง หรือมีทัศนคติที่ไมดีตอกัน  
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2. ปญหาของการบริหารโครงการพัฒนาเฉพาะดาน จะเปนปญหาที่เกิดจากการนํา

โครงการพัฒนาตางๆนําไปปฏิบัติจริง เพราะจะตองทําใหทุกฝายเกิดการยอมรับ ตองมีวัตถุประสงคที่

ชัดเจน วัดผลประเมินผลได ที่สําคัญตองงมีการระบุถึงการดําเนินการอยางไรใหมีการวมกัน

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือจุดประสงคที่ต้ังไว  

   สมประสงค เสนารัตน (2552) พบวาปญหาการประเมินโครงการพัฒนามี 4 ปญหา

หลักและในแตละปญหาหลักดังกลาว พบประเด็นที่เปนปญหา ดังน้ี 

1. การเลือกรูปแบบและวิธีการประเมิน เชน (1) ผูประเมินเลือกใชรูปแบบการ

ประเมินไมเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการประเมิน (2) ผูประเมินใชวิธีการประเมินไมถูกตอง ในประเด็น

การใชรูปแบบและวิธีการประเมิน ผูประเมินอาจจะยึดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือจะผสมรูปแบบ

หลายๆ แบบออกมาเปนรูปแบบของตนเอง แตรูปแบบน้ันจะตองเหมาะสมและกับประเด็นหรือ

วัตถุประสงคของการประเมินอยางมีเหตุมีผล  

2. ประเด็นที่เกี่ยวของกับผูประเมิน เชน (1) จะใชผูประเมินจากภายในหรือ

ภายนอกหนวยงาน แตแนวโนมโดยทั่วไปคือ การใชบุคคลภายนอกเปนหลัก และมีบุคคลภายในเขา

รวมดวยในกระบวนการประเมินผล (2) มีความเช่ือเรื่องเปาหมายและบทบาทของนักประเมินแตกตาง

กัน (3) ความเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูประเมินมีความเห็นแตกตางกัน (4) นักประเมินตองละเลย

จรรยาบรรณของการประเมิน  

3. ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชผลการประเมิน เชน (1) ผูใชผลการประเมินที่มี

ระดับในโครงสรางองคกรที่แตกตางกันมักจะมีปญหาในการใชผลการประเมิน (2) การใชผลการ

ประเมินที่ไมเหมาะสม และ (3) การไมใชผลการประเมิน  

4. ประเด็นการเมืองของการประเมิน เกิดจากผูเกี่ยวของกับการประเมินพยายาม

สรางอิทธิพลหรือเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการประเมิน เพื่อใหการดําเนินงานหรือผลการประเมิน

เปนไปในทิศทางที่ผูน้ันปรารถนา 

จากแนวคิดรูปแบบและปญหาในการติดตามประเมินผลโครงการ มีหลายประเด็นที่

แตกตางกันออกไป ทั้งการประเมินภายในและภายนอกซึ่ งจะใหความสําคัญอยู 2 สวน คือ 

กระบวนการและผลลัพธที่เกิดข้ึนในชวงพัฒนาโครงการ สวนการประเมินผลแบบเสริมพลังเปนการ

ประเมินผลที่ชวย พัฒนาการทํางานใหแกกลุมบุคคลในหนวยงาน ใหสามารถทําการประเมินตนเอง 

ตลอดจน สามารถประยุกตใชประโยชนในการพัฒนาไดอยางกวางขวางและนาเช่ือถือ โดยผูประเมิน

จะเปนแคผูช้ีแนะ สวนบุคคลในโครงการเปนผู ควบคุม ตัดสินใจ ต้ังแตกระบวนการข้ันตอนแรกจนถึง

ข้ันตอนสุดทาย และการประเมินผลแบบมีสวนรวมที่ทําใหทุกฝายเกิดการเรียนรูรวมกัน ชวยลดความ

ขัดแยงหรือปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากความไมเขาใจในระหวางการดําเนินงานได แตทั้งน้ีก็ยังพบปญหา

จากการประเมินโครงการ และขอดีขอเสียจากการประเมินแตละรูปแบบแตกตางกันออกไป ดังน้ัน
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การเลือกรูปแบบการประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบล    

โคกมวง ตองอาศัยวิธีการวางแผนในรูปแบบเฉพาะ โดยจะตองทําใหการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

และการประเมินผลการทํางานอยางมีสวนรวม มีวิธีคิด ที่เนนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

ความสัมพันธ และ การปฏิบัติการของภาคีหุนสวนเปนสําคัญ 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแผนท่ีผลลัพธ (Outcome Mapping) 

 

แผนที่ผลลัพธที่เปนเครื่องมือที่เกิดข้ึนตามแนวคิดใหมของการพัฒนาที่เช่ือวาการ

พัฒนามีความสัมพันธกับผูมีสวนเกี่ยวของและการชักนําใหเขาเปนภาคีหุนสวนซึ่งเปนเครื่องมือที่

พัฒนาโดยศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาระหวางชาติแหงคานาดา (International Development and 

Research Centre) ที่ไดเสนอหลักการ แนวคิดของ“แผนที่ผลลัพธ” ในหนังสือ ช่ือ Outcome 

Mapping : Building Learning and Reflection into Development Programs เขียนข้ึนโดย  

Earl et al  (2004) ซึ่งเปนองคกรที่มีความเช่ือที่วา การวางแผนและการติดตามการประเมินผลจะ

เปนเครื่องมือที่จะชวยใหแผนงานหรือโครงการมีกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาตัวเองไดดีข้ึน 

แผนงานที่ใชแผนที่ผลลัพธจําเปนตองมีการเรียนรูอยูบนฐานของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการวางแผน

งานและการติดตาม ประเมินผล  

Earl et al (2004) ไพศาล หรูพาณิชยกิจ และ นภมณฑล สิบหมื่นเปยม (2547) ได

ใหคําจํากัดความของแผนที่ผลลัพธไววา แผนที่ผลลัพธเปนเครื่องมือที่เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของภาคีหุนสวน หรือผูที่เกี่ยวของในแผนงานพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความสัมพันธหรือ

การกระทําของคน กลุมคน หรือองคกร ซึ่งแผนงานทํางานดวย การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี อาจจะเปน

ผลสืบเน่ืองโดยตรงจากกิจกรรมของแผนงานหรือไมก็ได 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะมีเปาหมายอยูที่การมีสวนทําใหความเปนอยูของคน

และสิ่งแวดลอมดีข้ึน โดยอาศัยเครื่องมือ เทคนิคและทรัพยากรใหม ๆ ที่ไดจากกระบวนการการ

พัฒนา ในการติดตามผลการดําเนินงานของแผนงานพัฒนาโดยใชแผนที่ผลลัพธน้ี  จะไมอางวา

ความสําเร็จจากการพัฒนาเปนผลงานเพียงแผนงานเดียว แตจะเห็นวาแผนงานน้ัน ๆ เปนเพียงการมี

สวนในความสําเร็จของการพัฒนาเทาน้ัน และการพัฒนาน้ันตองสงผลในระยะยาวทั้งสิ้น 

มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของแผนที่ผลลัพธ ดังเชน ปรเมษฐ 

โมลี (2548) ที่ไดกลาวถึงแผนที่ผลลัพธวาเปนเครื่องมือเพื่อบริหารจัดโครงการหรือแผนงาน ที่เนน

การประเมินจากผลลัพธ (Outcome) มากกวาผลกระทบระยะยาว (Impact) เปนกระบวนการที่ทั้ง

ฝายผูประเมินและผูดําเนินโครงการมีสวนรวมในการพัฒนาวิธีการประเมิน เพื่อสงเสริมใหเกิด

ความสําเร็จของโครงการตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ดวยการติดตามการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเกี่ยวของในแผนงาน โครงการ ซึ่งตองเปนการเปลี่ยนแปลงในเชิง

พฤติกรรมที่ย่ังยืน แมโครงการจะสิ้นสุดแลว ซึ่งสรางการเรียนรูใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินโครงการ นําไปสูการจัดการความรูเกี่ยวกับผลสําเร็จ และการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน

จากการดําเนินโครงการ ซึ่งสอดคลองกับ ชัยยะ ฉัตรเวชศิริ (2552) ไดกลาววา แผนที่ผลลัพธ เปน

เครื่องมือที่มาชวยเสริมการติดตามและการประเมินผลการทํางานรูปแบบเดิม โดยใหความสําคัญกับ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของเปนหลัก ไดแก การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ความสัมพันธ 

หรือการกระทําของคน กลุมคน และองคกรผูมีสวนไดสวนเสีย และภาคีหุนสวนการดําเนินแผนงาน 

โครงการ เปนเครื่องมือในการออกแบบการวางแผน ติดตามประเมินผลสําหรับโครงการที่ตองการ

ความชัดเจนในการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการพัฒนา ที่มีความซับซอน และ

ตองการความชัดเจน ต้ังแตข้ันตอนการออกแบบจนไปสูการติดตามการประเมินผล (ประพนธ    

ผาสขุยืด 2552)  ซึ่งสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (2552) ยังไดกลาวอีกวา จะตองมี

การออกแบบการทํางานตองชัดเจนในการเลือกกลุมเปาหมาย เพราะจะชวยใหการทํางานสําเร็จตาม

ผลที่ไดมุงหวังไวเปนไปตามตัวช้ีวัด แตละบริบทของพื้นที่ก็จะมีความสําเร็จที่แตกตางกัน ดังน้ันการ

ออกแบบการทํางานของแผนที่ผลลัพธ ตองมีการกําหนดบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ และจะหาจุดที่

มีการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมในแตละข้ันตอน ทําใหทราบผลความกาวหนาในการดําเนินงาน

เปนระยะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานในข้ันตอนตอไป (สุเทพ ไชยขันธุ 2552)  สอดคลองกับ

ทรงพล เจตนาวณิชย (2552) ไดกลาวถึง แนวคิดแผนที่ผลลัพธวาเปนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนได

สวนเสียกับแผนงานในทุกข้ันตอน รวมถึงภาคีหุนสวน และดวยกระบวนการมีสวนรวมต้ังแตการ

ออกแบบไปจนถึงการเก็บขอมูลที่สงเสริมความรูสึกของการเปนเจาของแผนงาน และสงเสริมใหมีการ

นําผลที่ไดไปใชประโยชนปรับปรุงการทํางาน และสนใจในประเด็นของ “การเรียนรู” ที่เกิดข้ึนจาก

การทํางาน ที่จะนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับแผนงาน สวนประโยชนที่ใชในการเขียน

รายงานน้ันทําเพื่อแสดงการตรวจสอบแกองคกรทุน วาแผนงานกําลังกาวหนาไปในทิศทางที่มุงสู

ผลกระทบของแผนงานและการมีประสิทธิภาพของแผนงาน แตไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อแสดงถึง

ผลกระทบของแผนงานโดยตรง และในกระบวนการแผนที่ผลลัพธยังชวยกระตุนจิตสํานึกสรางพันธะ

ผูกพันตอแผนงานและสงเสริมความเขมแข็งใหแกคนทํางานในแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุนสวนการทํางานและการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของแผนงาน

ตามการเรียนรูที่ไดจากกระบวนการทํางาน (พัชรินทร เล็กสวัสด์ิ 2549) 

ดังน้ันแผนงานที่นําแผนที่ผลลัพธไปใชจะตองสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับบทบาท

ของภาคีหุนสวนซึ่งจะตองสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา หากทําไมไดหรือปฏิเสธการปรับเปลี่ยน

ยอมหมายถึงความลมเหลว และแผนที่ผลลัพธจะตองมีความยืดหยุนที่จะปรับเปลี่ยนการทํางาน ที่

สามารถใชไดใน 2 ระดับ คือ 
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  1. ระดับโครงการ (Project) ที่มีขนาดใหญพอสมควร ควรเริ่มทําแผนที่ผลลัพธเมื่อ

เริ่มโครงการ แตก็สามารถนําไปใชตอนระหวางทําโครงการหรือสิ้นสุดโครงการได 

2. แผนที่ผลลัพธสามารถใชในระดับแผนงาน (program) ควรทําใหแผนงานน้ัน แบง

ออกเปนชุดโครงการขนาดยอย เพื่อดูวาใครจะเปลี่ยนแปลง และจะเปลี่ยนแปลงอยางไร ทําใหกลุม

ผูทําแผนงานสามารถจําแนกเปาหมายที่เปนกลุมคนที่ตองการไดอยางชัดเจน 

นอกจากน้ี Earl et al (2004) ไดระบเุกณฑวาแผนทีผ่ลลัพธเหมาะกบัแผนงานหรือ

โครงการ ประเภทใดบาง ดังน้ี 

1. การกําหนดทิศทางของยุทธศาสตร กลาวคือ แผนที่ผลลัพธใชไดดีที่สุดเมื่อ

แผนงานตัดสินใจกําหนดทิศทางของยุทธศาสตร หรือพื้นที่เปาหมายเบื้องตนของโครงการ แตจะไม

ชวยในการเลือกพื้นที่ หรือกลุมที่เหมาะสมของโครงการ แตจะชวยคนหาเงื่อนไขในการปฏิบัติการ

แนวทางของแผนยุทธศาสตรเชน ใครจะไดรับผลกระทบจากโครงการในทางใดบางและผานทาง

กิจกรรมใดของโครงการและจะชวยในการออกแบบระบบติดตามและการประเมินผลเพื่อชวยในการ

ติดตามผลลัพธที่ตองการ โดยแผนที่ผลลัพธสามารถใหขอมูลแกการประเมินผลดานผลลัพธของการ

ทํางานของภาคีหุนสวนแตไมชวยในการประเมินผลวาโครงการน่ันมีความคุมทุนหรือไหม 

2. ความตองการในการเขียนรายงานแผนที่ผลลัพธข้ึนอยูกับการเก็บขอมูลที่เปน

ระบบ เพื่อการประเมินผลตัวเองของโครงการและภาคีหุนสวน ซึ่งอาศัยการทํางานแบบมีสวนรวม

และการเรียนรู จากการติดตามและประเมินผล แมวาวิธีการน้ีจะสามารถดึงเอาคนนอกเขามารวมทีม 

แตขอมูลที่เก็บมาตองครอบคลุมและตรงตามประเด็นที่แหลงทุนตองการเพื่องายตอการตรวจสอบ  

  3. พันธะผูกพันของทีมทํางาน จะตองเขาใจวัตถุประสงคของการทํางาน และให

ความสําคัญกับความเห็นของผูอื่น ใหกลุมสามารถอภิปราย ถกเถียง ตอรองเพื่อนําไปสูขอตกลง

รวมกันใหม 

4. การแบงสรรทรัพยากร แผนงานตองตกลงรวมกันในเรื่องของทรัพยากรทั้งบุคคล 

งบประมาณ และเวลา เพื่อการติดตามและการประเมินผล 

 

กระบวนการของแผนท่ีผลลัพธ ประกอบดวย 3 ข้ันตอนใหญ และ 12 ข้ันตอนยอย 

ไดแก 

ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเจตนารมณ 

เปนการสรางเปาหมายรวมกันในภาพรวม ซึ่งจะนํามาสูแผนและยุทธศาสตรที่จะใช

ในการทํางานของโครงการ เปนการตอบคําถาม “วิสัยทัศน” (Why) “ผูเกี่ยวของในแผนงาน” 

(Who)“การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ตองการ” (What) และ “โครงการจะทําใหเกิดกระบวนการในการ

เปลี่ยนแปลงน้ันไดอยางไร” (How) ในข้ันตอนที ่1 มี 7 ข้ันตอนยอย คือ 
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ข้ันตอนยอยที ่1 การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เปนการกําหนดเปาหมายในภาพ

กวางที่แผนงานตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และจะมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของแผนงาน

หรือเปนสิ่งที่แผนงานตองการใหเกิดข้ึน และดํารงอยูตอไป จะเนนการดําเนินงานที่สงผลตอผลลพัธใน

การพัฒนา 

ข้ันตอนยอยที่ 2 การกําหนดพันธกิจ (Mission) เปนการอธิบายวาแผนงาน

สามารถทําใหไปถึงวิสัยทัศนไดอยางไร ซึ่งจะระบุถึงบุคคล กลุม หรือองคกรที่แผนงานจะทํางานดวย 

รวมถึงพื้นที่ที่แผนงานจะดําเนินการ แตไมลงรายละเอียดถึงกิจกรรม 

ข้ันตอนยอยที่ 3 การกําหนดภาคีหุนสวน (Boundary partners) เปนบุคคล 

กลุมคน หรือองคกรที่แผนงานจะเขาไปมีความสัมพันธหรือทํางานดวยโดยตรง เพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งภาคีหุนสวนจะแบงเปน 2 สวน คือ 

1. ภาคีหุนสวนโดยตรง (Direct partners) เปนภาคีหุนสวนที่มีสวน

เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการ 

 2. ภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategy partners) เปนภาคีที่มีสวน

ผลักดันสนับสนุนที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ 

ข้ันตอนยอยที่  4 การกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคหรือผลลัพธที่ทาทาย

(Outcome Challenges) เปนการอธิบายถึงพฤติกรรม ความสัมพันธ กิจกรรม และการกระทําของ

คน กลุมคนและองคกร หรือภาคีหุนสวนโดยตรงที่แผนงานเขาทํางานดวยโดยตรง จะเปลี่ยนแปลงไป

อยางไรถาแผนงานประสบความสําเร็จสูงสุด โดยผลลัพธที่พึงประสงคมุงเนนที่การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม 

ข้ันตอนยอยที ่5 การกําหนดเกณฑบงช้ีความกาวหนา (Progress Markers) เปน

การกําหนดตัวช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของภาคหุนสวนเปนลําดับข้ันในแผนงาน โดยถา

เห็นผลที่เกิดข้ึนในระดับหน่ึง แปลวาการดําเนินการมาถูกทางแลว โดยทุกครั้งที่พัฒนาตองมีการ

ตรวจสอบในเชิงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบงได 3 ระดับ คือ 

ระดับที ่1 ระดับที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึน (Expect to See) ซึง่จะเปนการ

สะทอนการเปลี่ยนแปลงในระดับเริ่มตนเปนการตอบสนองตอกิจกรรมพื้นฐานของแผนงาน 

ระดับที่ 2 ระดับที่อยากจะใหเกิดข้ึน (Like to See) เปนการสะทอนการ

เปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงข้ึนตองอาศัยการเรียนรูที่มากข้ึนจึงจะเกิดข้ึน 

ระดับที่ 3 ระดับที่ถาเกิดข้ึนไดก็ดี (Love to see) เปนการสะทอนการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อแผนงานไดรับความสําเร็จอยางสูง และย่ังยืนซึ่งเปนข้ึนตอนที่ยากที่สุด 
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ข้ันตอนยอยที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Maps) เปนการกําหนดทิศทาง

หรือวิธีการที่กําหนดข้ึนและเลือกใชเพื่อใหมีอิทธิพลตอภาคีหุนสวนทําใหไดมาซึ่งผลลัพธที่พึงประสงค

โดยมีกรอบยุทธศาสตรดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรที่เปนเหตุโดยตรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Causal) 

2. ยุทธศาสตรที่ชักจงูใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Persuasive) 

3. ยุทธศาสตรที่หนุนเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Supportive) 

ข้ันตอนยอยที่ 7 การดําเนินงานระดับองคกร (Organizational Practice) เปน

การแสดงถึงแผนการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนงาน และงานที่จะตองทํา 

เพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนไวไดอยางย่ังยืน ซึ่งจะเนนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจ

วาการดําเนินงานอยางตอเน่ือง สรางสรรค และมีการติดตามการทํางาน รวมทั้งการทําใหเปนองคกร

ที่มีการสะทอนหรือติดตามตัวเองอยูตลอดเวลา  

 

ขั้นตอนท่ี 2 การติดตามผลลัพธ แผนท่ียุทธศาสตรและการดําเนินงานขององคกร

ที่เนนการประเมินตนเองเปนหลัก ข้ันตอนน้ีม ี4 ข้ันตอนยอยคือ 

ข้ันตอนยอยที่ 8 จัดลําดับติดตามการทํางานของโครงการ (Monitoring 

Priorities) การกําหนดติดตามการทํางานที่จะทําใหการติดตามน้ันมีความตอเน่ืองที่แสดงผลลัพธของ

แผนงานหรือเพื่อปรับปรุงการทํางาน ซึ่งมีการจําแนกการติดตามการทํางานออกเปน 3 สวน ไดแก

การดําเนินขององคกร ความกาวหนาของภาคีหุนสวน และยุทธศาสตรที่ใชในแผนงาน 

ข้ันตอนยอยที่  9 แบบบันทึกผลลัพธการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวน 

(Outcome Journal) เปนการติดตามความกาวหนาของภาคีหุนสวนโดยอิงตามเกณฑบงช้ี

ความกาวหนาที่แสดงใหเห็นระดับของการเปลี่ยนแปลงต้ังแตละดับ ตํ่า กลาง สูง ขอมูลที่ไดจะอธิบาย

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงคน เหตุการณ และสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนในการวิเคราะหหรือ

ประเมินตอไป 

ข้ันตอนยอยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร (Strategy Journal) เปนการบันทึก

ขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรที่ใชกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุนสวน ซึ่งจะบันทึกการประชุม

และการติดตามงานในแตละครั้งอยางตอเน่ือง โดยจะใหความสนใจในเรื่องของ 1) การจัดสรร

ทรัพยากร 2) กิจกรรมที่กําลังทํา 3) ประสิทธิผลของการทํางาน 4) ผลผลิตที่ได และ 5) ความ

ตองการในการติดตามงานครั้งตอไป 

ข้ันตอนยอยที่ 11 แบบบันทึกการดําเนินงานขององคการ (Performance 

Journal) เปนการบันทึกขอมูลในการประชุมติดตามการทํางานวาแผนงานมีการดําเนินการอยางไร 

เพื่อใหบรรลุภารกิจขององคกร ซึ่งจะเปนขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทําแผนการประเมินผล จัดลําดับในการประเมินผล และการ

สรางแผนการประเมินผล ระยะน้ีมี 1 ข้ันตอนยอยคือ 

ข้ันตอนยอยที่ 12 แผนการประเมินผล (Evaluation Plan) เปนขอมูลที่

เกี่ยวของกับและงบประมาณ โดยที่ผลการประเมินยังใชเพื่อสรางความรูใหม ๆ หรือการกระตุน

กิจกรรมของแผนงานในอนาคต 
 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนแผนที่ผลลัพธ 

จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา แผนที่ผลลัพธจึงเปนเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่

ใชในการวางแผนงาน โดยเนนการมีสวนรวมของภาคีหุนสวน ใหแผนงานมีความรูสึกในความเปน

เจาของ เพื่อคงไวซึ่งความย่ังยืนในแผนงานการพัฒนา รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบความกาวหนา 

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม การกระทํา หรือกิจกรรมของแผนงานของภาคีหุนสวน ซึ่งจะชวยให

มองเห็นผลของความกาวหนาหรือการเปลี่ยนแปลงในระหวางการดําเนินงานไปจนถึงผลลัพธสุดทาย

ของแผนงานหรือผูที่ไดรับผลประโยชน 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 1 : การออกแบบเจตนารมณ 

ขั้นตอนยอยที่ 1 สรางวิสัยทัศนของแผนงาน 

ขั้นตอนยอยที่ 2 กําหนดพันธกิจ 

ขั้นตอนยอยที่ 3 ระบุภาคีหุนสวนที่เก่ียวของในแผนงาน 

ขั้นตอนยอยที่ 4 กําหนดผลลัพธที่พึงประสงค 

ขั้นตอนยอยที่ 5 สรางเกณฑบงชี้ความกาวหนา 

ขั้นตอนยอยที่ 6 กําหนดแผนที่ยุทธศาสตร 

ขั้นตอนยอยที่ 7 การดําเนินงานระดับองคการ 

ข้ันตอนที่ 3 : การจัดทําแผนการประเมินผล 

ขั้นตอนยอยที่ 12 แผนการประเมินผล 

ข้ันตอนที่ 2 : การติดตามผลลัพธ แผนที่ยุทธศาสตรและการ

ดําเนินงานขององคการ 

ขั้นตอนยอยที่ 8 จัดลําดับการติดตามการทํางานของแผนงาน 

ขั้นตอนยอยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ 

ขั้นตอนยอยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตรที่ใชในแผนงาน 

ขั้นตอนยอยที่ 11 แบบบันทึกการดําเนินงานขององคการ 
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4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว 

 

4.1 ความหมาย 

เครือขาย หมายถึง การติดตอประสานงานในการทํางานรวมกัน ระหวางคน กลุมคน 

หรือองคกร ที่มีเปาหมายการทํางานที่เหมือนกัน ซึ่งกลุมดังกลาวมีการดําเนินงานรวมกันมาระยะหน่ึง 

ถึงแมวาการทํางานจะไมตอเน่ืองอยูตลอดเวลา (กาญจนา แกวเทพ อางในงามเนตร จริงสูงเนิน 

2538) 

อรรณพ พงษวาท ( 2539) ไดกลาววาเครือขายเปนการทํางานงานแบบบูรณาการ

รวมกันในการดําเนินการทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ  เพื่อจุดมุงหมายเดียวกัน ภายใตบริบทของ

พื้นที่ ทรัพยากรของตนเองและความเปนเอกลักษณของตนเอง  

สรุปไดวา การสรางเครือขายหมายถึง การรวมตัวกันของ คน กลุมคน องคกร ที่

เจตนารมณ หรือจุดประสงคเปาหมายเดียวกันในการดําเนินงาน ภายใตบริบทของพื้นที่และทรัพยากร

ของตนเอง ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการการที่ตองประสานความรวมมือ และประสานการ

ทํางานมาเปนระยะเวลาพอสมควร  

 

4.2 ความรูท่ัวไปในการสรางเครือขาย 

การพัฒนาองคกรใหเขมแข็งคือการพัฒนาองคกรของตนเองใหมีความเปนทีมที่มี

ประสิทธิภาพสูง มีการรวมตัวของสมาชิกกลุม การสื่อสารทั่วถึง มีความไววางใจระหวางสมาชิก 

เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การตัดสินใจแบบทุกคนมีสวนรวม และการประสานงานระหวาง

สมาชิก และเช่ือมตอกับองคกรอื่น ๆ ไดเปนอยางดี จะเห็นไดวาการพัฒนาองคกรใหเขมแข็งน้ันตอง

อาศัยทั้งการประสานงานภายในทีม และองคกรภายในเครือขาย ปจจุบันในยุคของการเปลี่ยนแปลง

การจัดการองคกรเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาองคกรจากการใหความสําคัญกับขนาดขององคกร มาเปน

ความยืดหยุนขององคกร โดยเฉพาะโครงสรางองคกรเครือขาย (สุนันทา เลาหนันท 2544) 

 

4.3 การกอเกิดของเครือขาย อาจกอเกิดข้ึนได 2 ลักษณะ (อาภาพร เผาวัฒนา 

2552) คือ 

1. เครือขายที่เกิดโดยธรรมชาติ เปนเครือขายที่เกิดจากความเปนเครือญาติ

หรือมีภูมิลําเนาเดียวกัน มีความเช่ือศรัทธาเหมือนกัน มีปญหารวมกัน มีความสนใจหรือมีกิจกรรม

รวมกัน  

2. เครือขายโดยการจัดต้ัง เปนเครือขายที่ตองมีผูคอยกระตุน คอยปลุกให

เกิดความคิดในการแกปญหารวมกันของชุมชนและใหมีการจัดต้ังองคกรข้ึนเพื่อแกไขปญหาที่กลาวมา 
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โดยเฉพาะเครือขายในระบบราชการ หรือเครือขายระหวางราชการกับราชการ และราชการกับ

ประชาชน  

 

  4.4 ชนิดของเครือขาย 

 เครือขายมีหลายชนิด (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ อางใน Lewis, Goodman, & 

Fandt, 2004: 292) ไดแก เครือขายภายใน เครือขายภายนอก เครือขายพลวัตร ซึ่งเครือขายแตละ

ชนิดมีความแตกตางออกไป เชน เครือขายภายใน เปนเครือขายที่ใหหนวยงานน่ันมีการบริหารจัดการ

ภายในหนวยงานเอง โดยใหคํานึงถึงทรัพยากรของหนวยงานน้ัน โดยไมมีความยุงยากซ้ําซอนใดๆ 

สวนเครือขายย่ังยืน เปนเครือขายที่เกิดข้ึนภายในองคกร มีการประสานงานกับหนวยงานขางนอกเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินงานที่เปนประโยชนรวมกัน และเครือขายพลวัตรเปนเครือขายที่มีลักษณะ

แตกตางจากเครือขายภายใน และเครือขายย่ังยืน โดยเครือขายชนิดน้ีเนนการประสานกับหนวยงาน

ภายนอก โดยมีการใชทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 

จากชนิดของเครือขายที่กลาวขางตน จะเห็นไดวาเครือขายแตละประเภทมีความ

แตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับการาบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูดวยหนวยงานเองโดยไมพึ่งจาก

หนวยงานดานนอก หรือมีการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อผลประโยชนที่เกิดอยางคุมคา หรืออาจจะใช

ทรัพยากรจากภายนอกอยางเดียว  

 

4.5 การสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว 

การทํางานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว เปนงานดานการสงเสริม

สุขภาพ การปองกัน และการฟนฟูสภาพ จะมีการกําหนดภารกิจหนาที่ของสมาชิกในการทํางาน ซึ่ง

การปฏิบัติงานในแตละสวนน้ันจําเปนตองมีการประสาน การเช่ือมโยงการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของภายในและภายนอกองคกรเพื่อ  เอื้อใหเกิดความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและ

ความแข็งแกรงของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรม มีลักษณะกระจายอํานาจไปใหกับสมาชิก การ

ดําเนินงานของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาที่เปนเปาหมายสูงสุดขององคกร    

สตารเคย Starkey  (1997) ไดเสนอแนวทางในการสรางเครือขายดังน้ี  

สรางความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการสรางเครือขาย โดยเชิญองคกรและผูมี

สวนไดเสียมารวมประชุมโดยหารือเกี่ยวกับเปาประสงคหรือผลประโยชนรวมที่จะเกิดจากการทํางาน

รวมกัน ในการกําหนดวัตถุประสงคของการจัดต้ังเครือขาย ทิศทาง และกิจกรรมหลักจะตองมีความ

ชัดเจน ควรเปดโอกาสใหสมาชิกเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  การเลือกกิจกรรมและวิธีการ

ทํางานของเครือขายในลักษณะประชาธิปไตย เพื่อปองกันการผูกขาดของกลุมคนบางกลุม และควรมี

การทบทวนเปนระยะๆ เพื่อปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ และความตองการของสมาชิก ซึ่งการ
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จัดต้ังกลุมแกนนําของเครือขายเพื่อทําหนาที่ประสานงานและจัดการ และตองดําเนินกิจกรรมของ

เครือขายใหบังเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งน้ีตองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุมผูนําเครือขายเพื่อพัฒนาภาวะ

ผูนําของสมาชิก เครือขายตองมีการบริหารและจัดการทรัพยากรของเครือขายเพื่อประสิทธิภาพใน

การขับเคลื่อนและความสามารถในการพึ่งตนเอง มีความเขมแข็งมากข้ึน มีการทํางานรวมกันของ

เครือขายทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการดวยการมีกิจกรรมรวมกัน อาจจะจัดอบรมเพื่อฟนฟู

ความรูดานการจัดการเครือขายใหกับองคกรแกน และผูนําเครือขายสม่ําเสมอ หรือเปนตัวแทน

รวมกันในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของ มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมสม่ําเสมอ 

โดยดูความสอดคลองของแผนการทํางานกับวัตถุประสงคความกาวหนาและความสําเร็จของเครือขาย

ในแตละระยะ ทั้งน้ีควรใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดวิธีและเครื่องช้ีวัด

ประสิทธิภาพของกิจกรรมเครือขายและรวมเรียนรูตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล  

 

4.6 องคประกอบของการสรางเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

การสรางเครือขายมีหลายเปาหมาย ซึ่งแตละเครือขายจะสรางข้ึนตามวัตถุประสงค

และมีกิจกรรมเฉพาะ การที่จะสรางเครือขายใหมีประสิทธิภาพน้ัน เครือขายควรมีองคประกอบดังน้ี 

(เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 2549) 

1. การรับรูมุมมองรวมกัน เครือขายตองมีการเรียนรูหรือรับรูสิ่งตางๆรวมกนั 

ตองเปดโอกาสใหมีการเสนอความคิดเห็นรวมกันเพื่อนําไปสูการพัฒนาทีมที่แปลกใหม มีความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกัน รับรูปญหาตางๆรวมกันและชวยกันแกปญหาดังกลาวไป

พรอมๆกัน ตองมีความรวมมือในทุกดาน สิ่งๆเหลาน้ีจะทําใหเครือขายเกิดความรักความสามัคคีใน

การทํางานรวมกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน 

2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน เครือขายตองมีจุดมุงหมายเดียวกัน ตองมีการวาด

ภาพฝนที่เครือขายตองการเพื่อใหการทํางานเดินไปในทิศทางเดียวกัน แตละคนก็ตองมีเปาหมายของ

ตัวเองแยกออกมาดวยเพื่อจะไดมีแรงจูงใจในการทํางาน 

3. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย คือทํางานแบบเกิดผลประโยชนและ

ความสนใจรวมกนั ทุกภาคีตองทํางานดวยความเสียสละและใหความรวมมือในการทํางาน เพราะมี

การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการพึ่งพิงกัน ผูกพันกัน 

4. การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหวางเครือขาย เพื่อเปนการพัฒนา

ความคิด แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทํางานรวมกัน เพื่อใหงานออกมาประสบความสําเร็จและเปนที่

ยอมรับของทุกฝาย 
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4.7 แนวทาง การพัฒนาเครือขายสูความยั่งยืน 

  หลายเครือขายที่ไดจัดต้ังข้ึนแลวดูคลายกับจะมั่นคงในชวงแรกแตกลับปรากฏผลวา

ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวได ซึ่งสาเหตุที่สําคัญมาจากการที่เครือขายเหลาน้ัน

ขาดความเขาใจในเรื่องของการธํารงรักษาเครือขาย ทําใหเครือขายตองยุติบทบาทลง เกรียงศักด์ิ 

เจริญวงศศักด์ิ (2549) ไดใหแนวทางในการดํารงรักษา เครือขายไวดังน้ี 

1. การจัดกิจกรรมรวมที่ดําเนินการอยางตอเน่ือง ความย่ังยืนของเครือขายจะ

เกิดข้ึนก็ตอเมื่อไดมีการจัดกิจกรรมดําเนินการอยางตอเน่ือง จนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเปน

แบบแผน (Pattern) ของการกระทําที่สมาชิกของเครือขายยอมรับโดยทั่วกันดวยการกําหนด

โครงสรางของกิจกรรมอยางชัดเจน ทั้งในแงของเวลา ความถ่ีและการจัดกิจกรรมที่มีความนาสนใจ

เพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกใหเขารวมโครงสรางของกิจกรรมดังกลาว โดยที่กิจกรรมเหลาน้ีก็ยังตอง

สนับสนุนการบรรลุเปาหมายภาพรวมของเครือขายดวย กิจกรรมเหลาน้ีอาจออกมาทั้งในรูปแบบที่

เปนทางการ อาทิ การวางแผนงานรวมกัน การพบปะเพื่อประเมินผลรวมกันประจําทุกเดือน ฯลฯ 

หรือรูปแบบที่ไมเปนทางการ อาทิ การจัดกีฬา สันทนาการระหวางสมาชิก การจัดงานประเพณีของ

ทองถ่ินรวมกัน เปนตน ในกรณีที่เครือขายครอบคลุมพื้นที่ที่กวางขวางมาก ก็ไมควรรวมศูนยอยูแต

เฉพาะที่สวนกลาง แตควรมีการกระจายจุดพบปะสังสรรคลงสูระดับทองถ่ินใหเปนจุดพบปะในชุมชน

น้ันๆ เพื่อใหสมาชิกเขารวมไดโดยสะดวก 

2. การรักษาสัมพันธภาพที่ ดีระหวางสมาชิกเครือขาย สัมพันธภาพที่ดีเปน

องคประกอบสําคัญย่ิงในการรักษาเครือขายใหย่ังยืนตอไป จึงควรมีการจัดกิจกรรมบางอยางที่มี

จุดประสงคเพื่อการกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอยางสม่ําเสมอ เมื่อใด

ที่เกิดความขัดแยงระหวางกันข้ึน ก็ตองรีบแกไขและดําเนินการไกลเกลี่ยใหเกิดความเขาใจกันใหม 

และควรมีมาตรการปองกันปญหากอนเกิดความขัดแยง เชน การจัดโครงสรางองคกรและอํานาจ

หนาที่ใหชัดเจนไมซ้ําซอน การกําหนดเปาหมายการทํางานที่สมาชิกยอมรับรวมกัน การจัดสรร

ทรัพยากรอยางเพียงพอ การกําหนดผูนําที่เหมาะสม การกําหนดกติการวมอันเปนที่ยอมรับรวมกัน 

เปนตน 

3. การกําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ สมาชิกจะยังเขารวมกิจกรรมของเครือขาย

ตราบเทาที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดใหมีสวนรวมในการรักษาเครือขายและรวมไปถึงการขยาย

เครือขาย ดังน้ันจึงควรทําการวิเคราะห เพื่อบงช้ีถึงแรงจูงใจที่แตกตางในแตละบุคคล แลวทําการจัด

กลุมของสิ่งจูงใจที่ใกลเคียง กันออกเปนกลุม ๆ เชน เกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับ เปนตน อันจะ

นําไปสูมาตรการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคคลในแตละกลุมอยางเฉพาะเจาะจง   

4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ หลายเครือขายตองหยุดดําเนินการ

ลงไป เน่ืองจากการขาดแคลนทรัพยากรการสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ ทั้งทรัพยากรดาน
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วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ปริมาณ และคุณภาพของบุคลากร และที่สําคัญคือเงินทุน

ดําเนินการซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลวนไปหลอเลี้ยง เครือขายใหดําเนินการตอไปได เมื่อขาดเงนิทนุ

เพียงพอที่จะจุนเจือเครือขายก็ตองปดตัวเองลง  

5. การใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา แตละเครือขายอาจเกิดปญหา

ระหวางการดําเนินงานได โดยเฉพาะอยางย่ิงเครือขายที่เพิ่ง เริ่มตนดําเนินการใหมๆ การมีที่ปรึกษาที่

ดีคอยใหคําแนะนําและความชวยเหลือจะชวยใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได และจะชวย

หนุนเสริมใหครือขาย เกิดความเขมแข็งย่ิงข้ึนแนวทางที่ควรทําคือ การจัดต้ังหนวยงานซึ่งอาจจะเปน

หนวยงานที่คอยประสานความรวมมือทั้งในรูปแบบการใหคําแนะนํา เปนพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงาน 

ทั้งน้ีก็เพื่อสรางความรูและความเขาใจในการบริหารเครือขายอันจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถใน

การทํางานของเครือขายดวย 

6. การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง หัวใจหลักของการจะรักษาเครือขายใดใหคง

อยูดําเนินตอไปอยางย่ังยืนได ก็คือการสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง แมจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูนํา 

หรือผูบุกเบิกเครือขาย เครือขายแตละแหงก็จะยังคงดําเนินการ ตอไปได แตละเครือขายจึงตองมีการ

คัดเลือก ฝกฝน และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผูนํารุนใหมข้ึนมาอยูเสมอ โดยแตละเครือขายตอง

คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งดานความรูความสามารถ การมีประสบการณรวมกับเครือขาย

และที่สําคัญ คือเปนที่ยอมรับนับถือและสามารถ เปนศูนยรวมใจของคนในเครือขายได แลว

ดําเนินการนําคนเหลาน้ีมารับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ โดยการจัดการอบรมตามความสอดคลอง

กับภารกิจของแตละเครือขาย 

กลาวโดยสรุปเครือขายเปนกระบวนการทํางานที่สรางความเช่ือมโยง ของบุคคล 

กลุมหรือองคกรหลายองคกรที่ตางก็มีเปาหมาย วิธีการทํางานและมีกลุมเปาหมายของตัวเอง 

ทรัพยากรของตนเองเพื่อปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหน่ึงรวมกัน เครือขายอาจเกิดโดยธรรมชาติหรือ

จัดต้ังข้ึน แนวทางสําคัญในการสรางเครือขายผูเกี่ยวของจะตองเขาใจในการกําหนดวัตถุประสงค

รวมกัน มีแกนนําเครือขาย เช่ือมโยงและติดตามงาน องคประกอบที่สําคัญของการสรางเครือขายคือ

การรับรูรวมกัน การกําหนดวิสัยทัศนของเครือขาย ความสนใจ การมีปฏิสัมพันธ การพึ่งพิงกันและ

ความย่ังยืนของเครือขายจะเกิดไดเครือขายตองมีการจัดกิจกรรมรวมกัน จัดหาทรัพยากร การรักษา

สัมพันธภาพ การกําหนดแรงจูงใจการใหความสําคัญซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกและการสรางผูนํา

อยางตอเน่ือง  ซึ่งเปนการกระบวนการพัฒนากลุมบุคคลเพื่อใชในการแกไขปญหา และปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการทํางานทั้งน้ีเครือขายจะมีความสําคัญตอการประสิทธิภาพคุณภาพการตัดสินใจ 

การมีสวนรวมและการยอมรับในผลงานของหนวยงาน ปจจัยสําคัญของการสรางทีมงานคือบุคคล 

อํานาจและลักษณะการทํางานของเครือขายและเมื่อมีการประเมินผลเครือขาย ผูประเมินจะเปน

ปจจัยสําคัญที่ตองมีความรูความสามารถและมีจริยธรรม 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ผูวิจัยไดศึกษาการวางแผนประเมินผลโดยการนําแผนที่ผลลัพธไปเปนเครื่องมือใน

การดําเนินงานในหนวยงาน และองคกรตาง สรุปไดดังน้ี 

วารี สุดกรยุทธ และสมยศ ศรีจารนัย (2550) ไดนําแผนที่ผลลัพธไปใชในการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในโครงการการพัฒนาศูนยเด็กเล็กบานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม 

อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เน่ืองจากตองการใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคีที่เกี่ยวของ ไมวาจะ

เปนครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ผูบริหารศูนย และเจาหนาที่โรงพยาบาล ในการทําใหเด็กในศูนยเด็กเล็ก

ไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย และสติปญญาอยางเหมาะสม และจากการดําเนินงานที่ทุก ๆ ภาคี

ชวยกันกําหนด พบวา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ และกิจกรรมตาง ๆ  ของกลุมภาคีที่

เกี่ยวของ 

ศูนยสุขภาพชุมชนบานเหลา อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา (2549) จัดทํา “โครงการ

การจัดสถานที่ทํางาน นาอยู นาทํา งานมีชีวิตชีวา โดยกระบวนการแผนที่ผลลัพธ ระหวางเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2548 – กันยายน พ.ศ. 2549 เพื่อจัดแนวทางและรูปแบบการดําเนินงานที่มุงเนนให

ผูบริหาร และผูปฏิบัติของหนวยงาน ไดทํางานแบบกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ มุงประเด็นที่ผลลัพธ

ของงาน รวมกัน อยางมีความสุขทุกฝายทุกคน กําหนดกิจกรรมตาง ๆ อันจะกอใหเกิดขวัญกําลังใจใน

การทํางาน และผลสําเร็จที่เปนประโยชนตอทุกคนโดยสวนรวม เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจนใน

หนวยงานที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยมีการดําเนินงานประชุมเจาหนาที่ใน

หนวยงาน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคโครงการ รวมทั้งแนวทางการดําเนินงาน และเจาหนาที่ในหนวยงาน

รวมประเมินสภาพปญหา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แบงหนาที่ความรับผิดชอบและมอบหมายภารกิจ 

โดยมีการศึกษา SWOT Analysis ของโครงการสถานที่ทํางาน นาอยู นาทํางานและการใชแนวคิด 

และทฤษฎีแผนที่ผลลัพธในโครงการ งดเหลาวันเขาพรรษา พบวา ปจจัยที่เอื้อหนุนใหการดําเนินงาน

ประสบผลสําเร็จ คือผูบริหารและผูปฏิบัติ ตองมีความรู ความเขาใจกระบวนการ แผนที่ผลลัพธ และ

สามารถปฏิบัติไดสอดคลองกับพันธกิจ และประยุกตไดอยางเหมาะสม ผูบริหารตองใหความสําคัญ

และมีความจริงใจในการแกไขปญหาและมีสวนในกิจกรรมดวยตนเองเปนประจําและสม่ําเสมอ มี

ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมโดยตรงต้ังแตเริ่มวางโครงการกําหนดกิจกรรม งบประมาณ และ

ประเมินผล กิจกรรมที่ไดผลดีควรจัดอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอสวนกิจกรรมที่ไมไดผลดี อาจตองแกไข 

ปรับปรุงใหดีข้ึนในโอกาสตอไป โดยมีการเชิญชวนกระตุนและจูงใจใหเจาหนาที่ในองคกรทุกคน เขา

รวมกิจกรรมดวยความเต็มใจอยางพรอมเพรียง 

ทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ (2547) ไดศึกษากระบวนการเรียนรูแบบมี

สวนรวมในการปองกันการติดเช้ือเอดส โดยครูและนักเรียนในสถานศึกษาเปนการวิจัยแบบมีสวนรวม
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(PAR) ผูวิจัยเปนผูกระตุนหนุนเสริม สรางการเรียนรู และสะทอนกลับ ซึ่งเปนการศึกษานํารองใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 10 โรงเรียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต 

บันทึกทุกข้ันตอนของกระบวนการ และสรุปดวยการประเมินผลกอนและหลังกระบวนการดําเนินงาน 

และใชแผนที่ผลลัพธ เปนรูปแบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จากผลการศึกษาพบวา 

ในการดําเนินงานภายใตการมีสวนรวมของหลายฝาย ประกอบดวย ผูบริหาร ครูและฝายอื่น ๆ ทําให

สามารถผลักดันใหมีหลักสูตร การเรียนการสอนเรื่องเอดสและเพศศึกษาตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอม

ใหเอื้อตอการเรียนรู เชน การมีชมรมรณรงค การสื่อสารกับผูปกครองทําใหกระบวนการดําเนินงาน

ของโรงเรียนผานการประเมินดีถึงดีมาก เพิ่มข้ึนผานเกณฑการประเมิน 

สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน( 2550) ไดศึกษาแผนงานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตแรงงานนอกระบบ ซึ่งอํานวยกระบวนการและสนับสนุนโดยคณะทํางานสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มาต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2550 แผนแมบทหรือแผนที่ผลลัพธ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ระยะที่ 2 มีองคประกอบ 2 สวนหลักไดแก การกําหนด

กรอบการพัฒนา ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญคือ วิสัยทัศน พันธกิจ ภาคีหุนสวนและผลลัพธที่พึง

ประสงค เกณฑบงช้ีความกาวหนา แผนที่ยุทธศาสตร และการดําเนินงานขององคกร และการติดตาม

ประเมินผลและเครื่องมือ ซึ่งแผนงานกําหนดมาตรฐานในการกํากับติดตาม ไว 3 ดานตามหลักการ

ของแผนที่ผลลัพธ ไดแก การติดตามประเมินผล การบรรลุผลถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคีพันธมิตร 

การติดตามประเมินผล การบรรลุผลสําเร็จของแผนงาน การติดตามประเมินผล กระบวนการทํางาน

ของแผนงาน 

Hostetler(2006) ไดใชแผนที่ผลลัพธในโครงการดานสังคม โดยเขารวมกับ

โครงการวิจัยเชิงพัฒนาตาง ๆ ใน Caribian Nicaragua ชวงป ค.ศ. 2000 – 2003 โดยเฉพาะเปน

การวิจัยสรางความเขมแข็งในชุมชน ซึ่งใหขอสรุปเกี่ยวกับการใชแผนที่ผลลัพธวา ชวงเวลาในการใช

เครื่องน้ันจะคอนขางสั้น แตก็ไดชวยใหเกิดการเรียนรูโครงการและการพัฒนาตนเอง และเปน

แหลงขอมูลสําหรับเปาหมายที่รับผิดชอบของโครงการ 

Fonseca (2003) ไดศึกษาผลของการจัดการความรูแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบไป

ดวยการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ แผนที่ผลลัพธที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ทํางานในองคกรของบุคลากรในธนาคารทั่วโลก ผลของการวิจัยยืนยันเกี่ยวกับ การจัดการความรูที่ทํา

กอนหนาน้ัน คือสามารถกําหนดเกณฑ 10 ประการ ในการขับเคลื่อนโครงการ การจัดการความรูใน

องคกร และกําหนดคุณลักษณะของการนําเสนอความรูที่มีผลตอการยอมรับ ความสําคัญของ How 

to และ Procedural Knowledge และองคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอการ ยอมรับความรูรวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกของผูเขารวมกิจกรรม 
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จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาในหนวยงานที่มีการนําแผนที่ผลลัพธไปใชในการใช

พัฒนาหนวยงานหรือองคกรดานสุขภาพ จะเนนการมีสวนรวมของชุมชน และทองถ่ินใหเขามามี

บทบาท ซึ่งการมีสวนรวมจากบุคคลหลายกลุม จะทําใหเกิดการเรียนรูในการทํางาน เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคี ซึ่งเปนหลักการสําคัญของแผนที่ผลลัพธ เน่ืองจากบุคลากรภาครัฐไม

สามารถทํางานเองไดทั้งหมด ในขณะเดียวกัน การสรางใหเกิดแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่ยังยืน

ของภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร จะทําใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่สามารถ

พยากรณถึงความย่ังยืนของสุขภาวะน้ันๆ 

ดังน้ันการเลือกรูปแบบการประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพ

และครอบครัวตําบลโคกมวง  ตองอาศัยวิธีการวางแผนในรูปแบบเฉพาะ ซึ่งมีความสอดคลองกับ

แนวคิดของแผนที่ผลลัพธ ที่จะทําใหเกิดกระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธที่

ตองการ ซึ่งจะสงผลตอกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคี

หุนสวน ยุทธศาสตรของแผนงาน  และการดําเนินงานขององคกร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด

แนวโนมของความย่ังยืนตอไป 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินการศกึษา 

 

การประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสรางเสริม

สุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 

 

3.1 ประชากรและ กลุมตัวอยาง 

 

3.1.1 ประชากร คือ บุคลากรหลักที่เกี่ยวของกับโครงการ (Key Persons) โดย

จําแนกออกเปน 2 กลุม คือ 

1)  กลุมภาคีหลัก หมายถึง บุคคล หนวยงาน กลุมหรือองคกรที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินงานโดยตรง ไดแก  กลุมเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง  

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง หัวหนาสถานีอนามัยในเขตพื้นที่

ตําบลโคกมวง 3 แหง ไดแก รพ.สต.บานควนหมอทอง รพ.สต.บานทาควาย รพ.สต.บานเกาะทองสม 

โรงพยาบาลเขาชัยสน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และหมอพื้นบาน 

2) กลุมภาคียุทธศาสตร หมายถึง บุคคล กลุม องคกรหรือ หนวยงาน ที่มีการ

วางแผนนโยบายการทํางาน  ที่ทําใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนตอภารกิจของเครือขายสราง

เสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ไดแก เทศบาลตําบลโคกมวง กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกมวง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 

โรงพยาบาลเขาชัยสน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน

พื้นที่ตําบลโคกมวง 

3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรหลักจากกลุมภาคีหลัก และกลุมภาคียุทธศาสตร โดย

ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง (specified Sampling) เพื่อใหไดผูใหขอมูลที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

จํานวน 25 คน โดยจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ 

1)  กลุมที่เปนภาคีหลัก จํานวน 20 คน ประกอบดวย 

1.1) หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง จํานวน 1 คน  

1.2) หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย จํานวน 1 คน  

1.3) หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม จํานวน 1 คน 

1.4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 15 คน  



 

33 

1.5) หมอพื้นบาน จํานวน 4 คน 

1.6) นักกายภาพบําบัดโรงพยาบาลเขาชัยสน จํานวน 1 คน 

2) กลุมที่เปนภาคียุทธศาสตร จํานวน 5 คน ประกอบดวย 

2.1) หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง จํานวน 1 คน  

2.2) หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย จํานวน 1 คน  

2.3) หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม จํานวน 1 คน 

2.4) เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง จํานวน 1 คน  

2.5) นายกเทศมนตรีตําบลโคกมวง จํานวน 1 คน  

หมายเหตุ หัวหนาสถานีอนามัย เปนทั้งภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร 

 

3.2  แบบแผนการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) โดยใชการประชุม

กลุม การสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการสนทนากลุมยอย (Focus Group) เพื่อศึกษาขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง ใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3 แสดงแบบแผนการวิจัย 

 

 

 

 

ประชุมกลุมและอภิปรายกลุมภาคีหลัก และกลุมภาคียุทธศาสตร 

จํานวน 25 คน ระหวาง วันที่ 18-19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 

สัมภาษณแบบมโีครงสราง ผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

จํานวน 5 คน ระหวางวันที่ 24 - 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 

สนทนากลุมยอย กลุมผูเช่ียวชาญ 5 คน เพื่อยืนยันขอมูล           

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558  

กระบวนการ

และขั้นตอนการ

ประเมินของ

แผนงาน 
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3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการวางแผนการดําเนินงานและ

วางแผน การประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพ ผูวิจัยไดใช แนวทางในการ

สนทนากลุมแบบบันทึกผลลัพธแนวทางข้ันตอนตามคูมือแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) และ

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล โดยเครื่องมือที่ในในการวิจัยมี

รายละเอียดดังน้ี 

3.3.1 แนวทางในการประชุมกลุมตามข้ันตอนของแผนที่ผลลัพธ (Outcome 

Mapping) ประกอบดวย 3 ข้ันตอนใหญ และ 12 ข้ันตอนยอย ดังน้ี 

1) ข้ันตอนที ่1 การออกแบบเจตนารมณ เปนการสรางเปาหมายรวมกันในภาพรวม 

ซึ่งจะนํามาสูแผนและยุทธศาสตรที่จะใชในการทํางานของแผนงาน ประกอบดวย 7 ข้ันตอนยอย และ

มีประเด็นคําถามดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงประเด็นคําถามในการประชุมกลุมในข้ันตอนที ่1 การออกแบบเจตนารมณ 

 

ขั้นตอนยอยแผนท่ีผลลัพธ ประเด็นคําถาม 

ข้ันตอนยอยที่ 1 วิสัยทัศน เปาหมายของเครือขายสรางเสริมสุขภาพคืออะไร   

ข้ันตอนยอยที่ 2 พันธกิจ เรามสีวนในการไปถึงเปาหมายน้ันไดอยางไร 

ข้ันตอนยอยที่ 3 ภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของ ใครคือภาคีหุนสวนในการทํางาน 

ข้ันตอนยอยที่ 4 ผลลพัธที่พึงประสงค เราชักนําใหภาคีหุนสวนเขามามสีวนรวมในการ

กําหนดระบุเปาหมายของการพฒันาในระดับกวางได

อยางไร 

ข้ันตอนยอยที่ 5 เกณฑบงช้ีความกาวหนา ภาคีหุนสวนของแผนงานมีการเปลี่ยนแปลงกาวหนา

ไปสูผลลัพธแคไหน 

ข้ันตอนยอยที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร เราไดทําอะไรบางเพื่อสนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการ 

ข้ันตอนยอยที่ 7 การดําเนินงานระดับองคกร เราดําเนินงานไดดีแคไหน 

 

2) ข้ันตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ แผนที่ยุทธศาสตรและการดําเนินงานขององคกร

เนนการประเมินตนเองเปนหลัก ประกอบดวย 4 ข้ันตอนยอย และมีประเด็นคําถามดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 แสดงประเด็นคําถามในการประชุมกลุมในข้ันตอนที ่2 การติดตามผลลัพธ  

 

ขั้นตอนยอยแผนท่ีผลลัพธ ประเด็นคําถาม 

ข้ันตอนยอยที่ 8 การจัดลําดับการติดตาม 

การทํางานของโครงการ 

เราทําอะไรไดดีบางทําไมถึงทําไดดีและไดใช 

ยุทธศาสตรทีจ่ําเปนทุกประการแลวหรอืยัง 

ข้ันตอนยอยที่ 9  แบบบันทึกผลลัพธ คือ 

การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวน 

 

1. มีใครเปลี่ยนแปลงบาง และเปลี่ยนแปลงได

อยางไร 

2. ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังจะตอง 

ปรับเปลี่ยนอะไรบางหรือไม  หรือปรบัเปลี่ยนความ

คาดหวัง 

ข้ันตอนยอยที ่10 แบบบันทึกยุทธศาสตรที่ใช

ในแผนงาน 

เราพยายามที่จะใชยุทธศาสตรมากเกินความจําเปน

หรือไม 

ข้ันตอนยอยที ่ 11 แบบบันทกึการดําเนินงาน

ขององคกร 

1. เราจะมีสวนในการสนับสนุนการทํางานของ

เครือขายไดอยางเต็มทีห่รือเต็มกําลังความสามารถ 

ไดอยางไร 

2. ไดใชกิจกรรมหรอืวิธีการอะไรบางที่ทําใหภาคี

หุนสวนเกิดการเปลี่ยนแปลง 

3. กิจกรรมเหลาน้ันมีอทิธิพลตอภาคีหุนสวนอยางไร

บางในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งในระดับบุคคล กลุมและองคการ หรือสถาบัน 

 

3) ข้ันตอนที่ 3 การจัดทําแผนการประเมินผล จัดลําดับความสําคัญในการประเมินผล 

และการสรางแผนการประเมินผล ประกอบดวย 1 ข้ันตอนยอย และมีประเด็นคําถามดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3 แสดงประเด็นคําถามในการประชุมกลุมในข้ันตอนที ่3 การจัดทําแผนการประเมินผล 

 

ขั้นตอนยอยแผนท่ีผลลัพธ ประเด็นคําถาม 

ข้ันตอนยอยที ่12 การวางแผนการประเมินผล ประเมินโดยใคร ประเมินอยางไร เมื่อไหร   

ใชงบประมาณเทาไหร 
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3.3.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย  

 1) กระบวนการและข้ันตอนการประเมินผลของแผนงานตามข้ันตอนแผนที่

ผลลัพธ 

2) ปญหาอุปสรรคในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการ

ดําเนินงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง 

3) แนวทางที่เหมาะสมในการนําแผนที่ผลลัพธมาประยุกตใชในการ

ประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง 

 

3.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

3.4.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แนวทางในการประชุมกลุมแบบบันทึก

ผลลัพธแนวทางข้ันตอนตามคูมือแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) และแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง โดยผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน  

3.4.2 ผูทรงคุณวุฒิไดทําการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของ

คําถามและสงกลับมา ซึ่งผูวิจัยไดนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางเน้ือหาและข้ันตอน

ของกระบวนการ โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังน้ี 

1) ผูทรงคุณวุฒิ แนใจวาเปนขอคําถามเหมาะสมตามเน้ือหา จะใหคะแนน +1 

2) ผูทรงคุณวุฒ ิไมแนใจวาเปนขอคําถามเหมาะสมตามเน้ือหา จะใหคะแนน 0 

3) ผูทรงคุณวุฒิ แนใจวาเปนขอคําถามที่ไมเหมาะสมตามเน้ือหา จะใหคะแนน -1 

จากน้ันผูวิจัยจะนําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร ดังน้ี 

IOC = N 

Σ R 

IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหาและข้ันตอนของกระบวนการ 

R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

N คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

ถาคาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.6 จะถือวา เน้ือหาของ

กระบวนการ หรือขอคําถามมีความเหมาะสม และสามารถนําไปใชได และถาขอคําถามใดที่มีคาดัชนี 

IOC ตํ่ากวา 0.6 เน้ือหาของกระบวนการ หรือขอคําถามจะถูกตัดออกหรือปรับปรุงแกไขใหมตาม

คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ (สุรพงษ คงสัตย และ ธีรชาติ ธรรมวงค ,2551) 

3.4.3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของคําถาม มคีาดัชนี 

ความสอดคลอง (IOC) ระหวางเน้ือหาและข้ันตอนของกระบวนการ ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของคําถาม 

 

 คะแนน   

ขอคําถาม 
ผูทรงคุณวุฒิ 

คนท่ี 1 

ผูทรงคุณวุฒิ 

คนท่ี 2 

ผูทรงคุณวุฒิ 

คนท่ี 3 

ผลรวม 
คาดัชนี 

ข้ันตอนยอยที่ 1 1 1 1 3 1.0 

ข้ันตอนยอยที่ 2 0 1 1 2 0.67 

ข้ันตอนยอยที่ 3  1 0 1 2 0.67 

ข้ันตอนยอยที่ 4 0 1 1 2 0.67 

ข้ันตอนยอยที่ 5  0 1 1 2 0.67 

ข้ันตอนยอยที่ 6 1 1 1 3 1.0 

ข้ันตอนยอยที่ 7 0 1 1 2 0.67 

ข้ันตอนยอยที่ 8 1 0 1 2 0.67 

ข้ันตอนยอยที่ 9 0 1 1 2 0.67 

ข้ันตอนยอยที่ 10        0          1          1          2        0.67 

ข้ันตอนยอยที่ 11        0          1          1          2        0.67 

ข้ันตอนยอยที่ 12        1          1          1          3        1.0 

 

3.5  วิธีการจัดเก็บขอมูล 

 

3.5.1 จัดการประชุมกลุมยอย ดําเนินการเมื่อวันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ.2557 ณ 

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผูวิจัยได

ดําเนินการดังน้ี 

1) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณเพือ่ใชในการสนทนากลุมยอย ประกอบดวย  

1.1) โปรแกรมแผนที่ความคิด โดยใชผานเครื่องฉายภาพและจอภาพ  

1.2) แผน flip chart เพื่อใชสรปุขอมลูในแตละประเด็นของข้ันตอนยอย 

1.3) เครื่องมือบันทึกเสียง และกลองถายรปู เพื่อบันทึกภาพน่ึงและเสียงสนทนา 

ในการสนทนากลุม  

2) ผูวิจัยเปนผูดําเนินรายการ (Moderator) เปนผูนําเสนอประเด็นในการประชุม

ตามแนวทางการประชุมกลุม เพื่อชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนว



 

38 

ทางการประชุมอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผูชวยนักวิจัยเปนผูบันทึก (Note taker) ขอมูล

จากการประชุมกลุม โดยใชโปรแกรมแผนที่ความคิดบันทึกการประชุมกลุม และจับประเด็นสําคัญ

จากการอภิปรายเพื่อฉายแสดงบนจอภาพในขณะทีป่ระชุมกลุม ซึ่งจะทําใหผูเขารวมการประชุมกลุม

ไดเห็นภาพรวมและประเด็นที่สําคัญในการอภิปรายตลอดการประชุมกลุม รวมถึงชวยใหผูเขารวมการ

ประชุมกลุมไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่มีการบันทึกไวตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการประชุม 

3) ประเด็นการประชุมกลุมในแตละข้ันตอน ใชระยะเวลาดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5 แสดงระยะเวลาที่ใชในการประชุมกลุมประชุมกลุมในแตละข้ันตอน  

 

ขั้นตอนยอยแผนท่ีผลลัพธ ระยะเวลา 

ข้ันตอนยอยที่ 1 วิสัยทัศน 1 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที่ 2 พันธกิจ 1 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที่ 3 ภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของ 1 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที่ 4 ผลลพัธที่พึงประสงค 1 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที่ 5 เกณฑบงช้ีความกาวหนา 1 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร 1 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที ่7 การดําเนินงานระดับองคกร   1 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที ่8 การจัดลําดับการติดตามการทํางานของโครงการ   1 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที่ 9  แบบบันทึกผลลัพธ คือการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวน   1 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที ่10 แบบบันทึกยุทธศาสตรที่ใชในแผนงาน 1.5 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที ่11 แบบบันทึกการดําเนินงานขององคกร 1.5 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนยอยที ่12 การวางแผนการประเมินผล    2 ช่ัวโมง 

 

3.5.2 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ดําเนินการระหวางวันที่ 24 - 26 เดือน

มิถุนายน   พ.ศ. 2558 โดยกลุมตัวอยางที่ใหขอมูล จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
 

ตารางท่ี 6 แสดงกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลในการสมัภาษณแบบมีโครงสราง  
 

ผูใหขอมูล เวลา/สถานท่ี 

หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม 26 มิถุนายน 2558  เวลา 15.00 น.  

ณ รพ.สต.บานเกาะทองสม 

หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง 26 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น.  
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 

 

ผูใหขอมูล เวลา/สถานท่ี 

 ณ รพ.สต.บานควนหมอทอง 

หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย 26 มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 น.  

ณ รพ.สต.บานทาควาย 

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกมวง 

25 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น.  

ณ เทศบาลตําบลโคกมวง 

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลโคกมวง 25 มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 น.  

 

3.5.3 การสนทนากลุมยอย ดําเนินการเมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ 

ณ หองประชุมยอยเทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยกลุมตัวอยางที่ใหขอมูล 

จํานวน 5 คน ประกอบดวย 

 

ตารางท่ี 7 แสดงกลุมผูเช่ียวชาญที่ใหขอมูลในการสนทนากลุม 

 

ตําแหนง จํานวน(คน) 

นายกเทศมนตรีตําบลโคกมวง 1 คน 

ปลัดเทศบาลตําบลโคกมวง 1 คน 

รองปลัดเทศบาลตําบลโคกมวง 1 คน 

สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 1 คน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เทศบาลตําบลโคกมวง 

1 คน 
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3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 

3.6.1 วิเคราะหขอมูลจากแนวทางในการประชุมกลุมแบบบันทึกผลลัพธแนวทาง

ข้ันตอนตามคูมือแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) ใชหลักการดังน้ี 

1) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ 

และสังเกตการณ จากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล  

2) นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงในรูปแบบของขอความเพื่องายตอการแยก

ประเด็น  

3) ทําการวิเคราะหและจัดหมวดหมูของสวนประกอบหรือตัวแปรเหลาน้ัน 

โดยจําแนกประเภท (Categories) ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนรายประเด็นที่เปนหนวยในการ

วิเคราะหลงในแบบบันทึกผลลัพธ 12 ข้ันตอน  

4) ตีความขอมูลที่ไดโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นํามาใชในการ

วิเคราะห 

5) สรุปขอมูลที่ได และนําไปเปรียบเทียบทีละประเด็น 

6) อภิปรายผลขอมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ เพื่อสรางขอสรุปและ

ขอเสนอแนะ 

3.6.2 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ

ในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และ

ครอบครัวตําบลโคกมวง   

1) นําขอมูลที่ ไดจากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ 

วิเคราะหแยกแยะรายละเอียดและใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

2) นําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมู และเรียบเรียงในรูปแบบของขอความเพื่อ

งายตอการแยกประเด็น 

3) ตีความขอมูลที่ไดโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นํามาใชในการ

วิเคราะห 

4) สรุปขอมูลกระบวนการที่ได ในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธ ลงตาราง 

ดังน้ี 
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ตารางท่ี 8 แสดงสรุปขอมูลกระบวนการที่ได ในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธจากการสัมภาษณแบบ

มีโครงสราง 

 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเจตนารมณ 

จากการประชุมกลุม

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

จากแบบสัมภาษณเชิงลึก  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ถึงกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

1.วิสัยทัศน (Vision)   

2.พันธกิจ (Mission)   

3.ภาคีหุนสวน(Boundary partners)   

4.ผลลัพธที่พงึประสงค 

(Outcome Challenges) 

  

5.เกณฑบงช้ีความกาวหนา  

(Progress markers) 

  

6. แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy maps)   

7.การดําเนินงานระดับองคกร 

(Organizational practices) 

  

  

3.6.3 วิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมยอย เพื่อยืนยันขอมูลผลการประยุกตใช

แผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบล 

โคกมวง โดยสรุปขอมูลที่ไดลงตาราง ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 9 แสดงการวิเคราะหขอมลูจากการสนทนากลุมยอย  
 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเจตนารมณ 

จากการสัมภาษณแบบมี

โครงสราง ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ถึงกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสนทนา

กลุมยอย 

ผูเชี่ยวชาญ 

1.วิสัยทัศน (Vision)   

2.พันธกิจ (Mission)   

3.ภาคีหุนสวน(Boundary partners)   

4.ผลลัพธที่พงึประสงค 

(Outcome Challenges) 

  



 

42 

ตารางท่ี 9 (ตอ) 
 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเจตนารมณ 

จากการสัมภาษณแบบมี

โครงสราง  ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ถึงกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสนทนา

กลุมยอย 

ผูเชี่ยวชาญ 

5.เกณฑบงช้ีความกาวหนา  

(Progress markers) 

  

6. แผนที่ยุทธศาสตร 

(Strategy maps) 

  

7.การดําเนินงานระดับองคกร 

(Organizational practices) 

  

 

3.6.4  สรุปกระบวนการในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบล โคกมวง 
 

ตารางท่ี 10 แสดงสรุปกระบวนการในการประยุกตใชแผนทีผ่ลลพัธในการประเมินผลการดําเนินงาน

ของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบล โคกมวง  
 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบ 

เจตนารมณ 

สัมภาษณแบบมี

โครงสราง ผูมี

สวนไดสวนเสีย 

สนทนากลุมยอย 

ผูเชี่ยวชาญ 

สรุปกระบวนการ

และขั้นตอน 

1.วิสัยทัศน (Vision)    

2.พันธกิจ (Mission)    

3.ภาคีหุนสวน (Boundary partners)    

4.ผลลัพธที่พงึประสงค 

(Outcome Challenges) 

   

5.เกณฑบงช้ีความกาวหนา  

(Progress markers) 

   

6. แผนที่ยุทธศาสตร 

(Strategy maps)  

   

7.การดําเนินงานระดับองคกร 

(Organizational practices) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการการประเมินผลการดําเนินงาน

เครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง” เปนการ

วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทาง การประยุกตใชแผนที่

ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ ตําบลโคกมวง กลุมตัวอยางคือ 

บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแก กลุมภาคีหลัก และกลุมภาคียุทธศาสตร รวมจํานวน 25 คน 

คัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย คือ ประเด็นแนวคําถามและการอภิปรายในการ

ประชุมกลุม  แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง และแนวทางในการสนทนากลุม แบบบันทึกผลลัพธ 

ตามคูมือการดําเนินงาน 12 ข้ันตอน ของแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) วิเคราะหขอมูลโดย

การวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  ผลการวิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงคเฉพาะใน 3 

ประเด็น ดังน้ี 

4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

4.2 ผลการศึกษากระบวนการประเมินผลของแผนงานเครือขายฯ ตามข้ันตอนของ

แผนที่ผลลัพธ จากวิธีการเก็บขอมูลดังตอไปน้ี 

  4.2.1 การประชุมกลุมเพื่อศึกษากระบวนในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธ

ในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง 

  4.2.2 การสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อศึกษาถึงกระบวนการในการ

ประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และ

ครอบครัวตําบลโคกมวง 

4.2.3 การสนทนากลุมเพื่อยืนยันผลการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง 

4.2.4 สรุปกระบวนการในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผล

การดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบล โคกมวง 

4.3 บุคคล หรือกลุมบุคคล ที่จะนําแผนที่ผลลัพธไปใช  

  4.4 ประโยชนและปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน 
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4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 

จากกลุมตัวอยาง 2 กลุมหลัก จํานวน 25 คน การนําเสนอขอมูลในสวนน้ี ผูวิจัยจะใช

ช่ือตําแหนงแทนการเรียกช่ือจริงเพื่อมิใหเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลตามจริยธรรมของการวิจัย 

โดยผูใหขอมูลมีคุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางดังน้ี 

 

ตารางท่ี 11 แสดงคุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง  

 

กลุมตัวอยาง ตําแหนง/อาชีพ จํานวน 

คน(รอยละ)  

อาย ุ 

(ป)  
เพศ หมายเหตุ 

ภาคีหลัก  1. อาสาสมัครสาธารณสุข  15(60)  29-51  ชาย 4  

หญิง 11  

สรปุ 

- เพศชาย 

รอยละ 28  

- เพศหญิง 

รอยละ 72 

หมายเหตุ 

หัวหนาสถานี

อนามัยเปนทั้ง

ภาคีหลักและ

ภาคียุทธศาสตร  

2. หมอพื้นบาน  4(16)  68-80  ชาย 2  

หญิง 2  

3.นักกายภาพบําบัด  

โรงพยาบาลเขาชัยสน  

1(4)  28  หญิง  

4.หัวหนาสถานีอนามัย  3(12)   46-51 หญิง  

ภาคียุทธศาสตร 1.หัวหนาสถานีอนามัย  3(12)   46-51 หญิง  

2.เลขานุการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกมวง  

1(4)  43  หญิง  

3.นายกเทศมนตรีตําบล

โคกมวง  

1(4)  54  ชาย  

 

1)  กลุมภาคีหลัก คือ หนวยงาน กลุมหรือองคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน

โดยตรง จํานวน 20 คน ประกอบดวย 

1.1) หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง จํานวน 1 คน  

1.2) หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย จํานวน 1 คน  

1.3) หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม จํานวน 1 คน 

1.4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 15 คน  

1.5) หมอพื้นบาน จํานวน 4 คน 
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1.6) นักกายภาพบําบัดโรงพยาบาลเขาชัยสน จํานวน 1 คน 

2) กลุมภาคียุทธศาสตร คือ กลุม องคกรหรือ หนวยงาน ที่มีการวางแผนนโยบาย

การทํางาน  ที่ทําใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนตอภารกิจของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ

และครอบครัวตําบลโคกมวง จํานวน 5 คน ประกอบดวย 

2.1) หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง จํานวน 1 คน  

2.2) หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย จํานวน 1 คน  

2.3) หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม จํานวน 1 คน 

2.4) เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง จํานวน 1 คน  

2.5) นายกเทศมนตรีตําบลโคกมวง จํานวน 1 คน  

หมายเหตุ หัวหนาสถานีอนามัย เปนทั้งภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร เน่ืองจากเปน

สวนหน่ึงของเครือขายในการเปนผูปฏิบัติและดําเนินงาน และอีกบทบาทคือ ตองวางแผนนโยบายการ

ทํางานที่ทําใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนตอภารกิจของเครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง 

 

4.2  กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลของแผนงานตามขั้นตอนแผนท่ีผลลัพธ 

 

เน่ืองจากผูวิจัยตองการไดขอมูลที่สมบูรณ ครอบคลุมทุกประเด็น และนาเช่ือถือ จึง

ทําการเก็บขอมูล 3 แบบ คือ การประชุมกลุม การสัมภาษณชนิดมีโครงสราง และการสนทนากลุม

ยอยผูเช่ียวชาญเพื่อยืนยันขอมูล ถึงกระบวนการในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผล

การดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 

 

4.2.1  การประชุมกลุมเพ่ือศึกษากระบวนในการประยุกตใชแผนท่ีผลลัพธในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง 

 

ผูวิจัยดําเนินการจัดการประชุมกลุม เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางภาคีหลัก และ

กลุมภาคียุทธศาสตร จํานวน 25 คน เพื่อศึกษากระบวนการและข้ันตอนการประเมินผลของแผนงาน

ตามข้ันตอนของแผนที่ผลลัพธ โดยดําเนินการเมื่อวันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินรายการ 

และผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตําบลโคกมวง ทําหนาที่เปนผูชวยผูดําเนินรายการ และ

เปนผูบันทึกขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุม โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการจัดประชุม
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กลุม และทําการเรียบเรียงสรุปขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อ

บรรยายขอมูลตามกระบวนการทั้ง 12 ข้ันตอน ดังน้ี 

1)  ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเจตนารมณ เปนการสรางเปาหมายรวมกันในภาพรวม 

ซึ่งจะนํามาสูแผนและยุทธศาสตรที่จะใชในการทํางานของแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว

ตําบลโคกมวง ประกอบดวย 7 ข้ันตอนยอย และมีขอมูลที่ผานการวิเคราะหเชิงเน้ือหาใหไดคําตอบ

ตามวัตถุประสงคในการวิจัยดังน้ี 

1.1)  ขั้นตอนยอยท่ี 1 การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  

เปนกระบวนการสรางวิสัยทัศนของกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาดําเนินการประมาณ 1 

ช่ัวโมง มีประเด็นคําถามที่สําคัญคือ สิ่งที่เราฝนจะไปใหถึงหรือเปาหมายในการดําเนินงานของ

เครือขายสรางเสริมสุขภาพคืออะไร กลุมตัวอยางไดใหขอมูลและความคิดที่หลากหลาย และสรุปเปน

วิสัยทัศนของแผนงานฯ ดังน้ี 

  

“เปนเครือขายที่มุงสรางการมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคนโคกมวงทุกกลุมวัยใหมีสุขภาพ

ดีตามวิถีชีวิตชุมชน”  

 

โดยวิสัยทัศนดังกลาวมาจากตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

ดังน้ี 

 

“เครือขายของเราทํางานทุกวันน้ีก็เพื่อเปาหมายที่สําคัญคือ ตองชวยกันรวมกัน

พัฒนาใหสังคมดีข้ึน พัฒนาโคกมวงเราใหคนมีชีวิตที่ดีข้ึน เรามาอยูตรงน้ีก็ตองชวยกันทําสิ่งน้ีใหเปน

จริงลูกหลานเห็นกะไดภาคภูมิใจเรากัน เปนตัวอยางที่ดีของเด็กๆกันวา..โดแลตะแมเราพอเราไปชวย

คนพิการกันนุ”   

                                       (อาสมัครสาธารณสุข) 

 

“การทํางานของทีมงานของเรา ทุกวันน้ีเราเนนใหคนมีความสุขนิ ใหเขายอมรับใน

สิ่งที่เขาเปนเหมือนคนพิการกะใหยอมรับสภาพตัวเองลุกข้ึนมาตอสู เห็นมายวาเราชวยเขาไดมากแค

ไหนที่ผานมาชวยคนใหลุกข้ึนมาเดินไดทั้งหลายคน น่ันแหละเปาหมายของเรากะคือพัฒนาสุขภาพใน

ชุมชนใหกาวไกล ไปในทิศทางที่ใหคนอยูดีกินดีนิ  มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง อยาเจ็บไขไมบายสรุป

กะคือ เพื่อใหทุกคนมีสุขภาพดีและแข็งแรง”   

                (อาสมัครสาธารณสุข) 
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“เครือขาย หรือทีมงามของเรา มีจุดหมายอยากใหพี่นอง ประชาชนในชุมชนของเรา 

ไมวากลุมไหน วัยไหน อยูอยางมีความสุข ทั้งทางกายและทางใจ คนเราพอใจสบาย กายกะสบายนิ 

แตถาใจไมสบายบางทีกะทําใหใจไมบายไปกัน”   

              (หมอพื้นบาน)

  

“เปาหมายของการทํางานของเครือขายเรา กะคือตองการใหคนในบานเรา มีความ

เปนอยู มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทุกวันน้ีคนเปนโรคความดันเบาหวานกันมาก บางคนกะอยูเปนภาระคน

ขางหลัง ลูกหลานกะไปทํางานมายคนดูแล อีไปหาหมอสักทีกะลําบาก มายใครพาไป ถึงเราทําพรือกะ

ไดอยาใหคนเปนโรคเพิ่มมากข้ึน เพราะถาเราลดตรงน้ีได คนกะมีชีวิตดีข้ึน”  

                                  (อาสมัครสาธารณสุข)

  

“เครือขายของเราตองทํางานแบบรวมมือประสานใจ คือตองใหความรวมมือ พอ

โทรไปแจวาลงพื้นที่วันไหนกะตองลอกวันเอาไว บอกตอคนอื่นกัน เพราะบางทีอีกคนรูอีกคนไมรู คือ

ตองทํางานเปนแบบเครือขาย และตองหวงใยสุขภาพของชาวบาน ดวยใจจริง เพื่อใหเขามีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี เพราะบางทีความหวังของเขาอาจจะอยูที่เรา เพราะสังเกตแลตะ พอปถัดมาคนไขจะน่ังรอ

แลววาโบเราจะไปตอใดลาว ทุกคนรอ เพราะเห็นทีมเราแลวเขามีความหวัง เขามีความสุข”   

                                      (หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย) 

 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 

 

1.2)  ขั้นตอนยอยท่ี 2 การกําหนดพันธกิจ (Mission)  

เปนกระบวนการกําหนดพันธกิจ โดยใชเวลาดําเนินการประมาณ 1 ช่ัวโมง เพื่อ

สอบถามและอธิบายวาแผนงานฯสามารถทําใหไปถึงวิสัยทัศนไดอยางไร ประเด็นคําถามเพื่อใหได

ขอมูลของคําวา พันธกิจ คือ เรามีสวนในการไปถึงเปาหมายน้ันไดอยางไรและจะตองทําอะไรบาง    

ซึ่งจากการประชุมกลุม กลุมตัวอยางไดใหขอมูลที่หลากหลาย โดยสรุปเปนพันธกิจของแผนงานสราง

เสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวงได 4 ประเด็น ดังน้ี 

1) คุณภาพของแผนงานโครงการ ใหรองรบัวิสัยทัศน และสอดคลองกันทุกกจิกรรม 

2) พัฒนาศักยภาพของเครือขายฯ 

3) กลไกการสนับสนุน การเสรมิแรง เสริมความรูและทกัษะ ในขณะปฏิบัติกิจกรรม

จริงการติดตาม สนับสนุนขณะลงพื้นที่ ของเครือขายฯ 
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4) การทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการแผนงานโครงการ ติดตามและประเมินผล

อยางเปนระบบ   

ทั้งน้ี การกําหนดพันธกิจมาจากตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

ดังน้ี 

 

“ผมวาการทํางานใหบรรลุวิสัยทัศน เราตองมีการวางแผนการทํางานอยางมีระบบ ให

แผนงานสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกกลุมและที่สําคัญพวกเราทุกคนตองมีความรักความสามคัคี

เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันอยางเที่ยวรบกัน ไมพอใจกัน”  

                (อาสมัครสาธารณสุข) 

 

“ผมขอเสนอวาเราตองมีความรูเวลาลงไปเย่ียมผูพิการ หรือหญิงต้ังครรภ หรือหญิง

หลังคลอดก็แลวแต ถาเราไมมีความรู ความนาเช่ือถือของทีมเราก็ลดลง เราตองจัดใหมีการพัฒนา

ความรูใหกับทีมงานเครือขายเราอยางเรื่อยๆ และที่สําคัญตองมีการประเมินการทํางานของทีมเรา

ดวย แตถาเราแลแลวเรายังไมชับ เราตองดึงเจาหนาที่ลงมารวมดวยทุกครั้ง ใหเจาหนาที่เขามามีสวน

รวมมากๆ คนจะไดเช่ือถือเรามากข้ึน ทุกวันน้ีหมอพื้นบานเรากะยังไมมีใบอนุญาต เราทําอะไรก็ตอง

ระวัง น่ีคือสิ่งที่หมอพื้นบานเราอึดอัดใจ เพราะทางการไมคอยเห็นความสําคัญของหมอพื้นบานสัก

เทาไหร”   

                       (หมอพื้นบาน) 

 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 

 

1.3)  ขั้นตอนยอยท่ี 3 การกําหนดภาคีหุนสวน (Boundary Partners)  

1.3.1) เปนกระบวนการกําหนดภาคีหุนสวนของกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา

ดําเนินการประมาณ 1 ช่ัวโมง ประเด็นคําถาม คือ ใครคือคนที่เราทํางานหรือเกี่ยวของดวย ทั้งนอก

และในพื้นที่ ที่ชวยใหเราทํางานไดผลสําเร็จตามแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคก

มวง ซึ่งจากการประชุมกลุม กลุมตัวอยางไดเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย แลวนํามาจับกลุม โดยใช

ภารกิจหนาที่เปนหลักเกณฑในการจําแนกภาคีออกเปน 2 ประเภท คือ ภาคีหุนสวนโดยตรง และภาคี

หุนสวนยุทธศาสตรตามลักษณะของภารกิจที่ดําเนินการรวมกัน โดยสรุปเปนคน กลุม หรือหนวยงาน

ภาคีเครือขายที่เปนภาคีหุนสวนดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 
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1.3.1.1) ภาคีหุนสวนโดยตรง (Direct Partners) ประกอบดวย (1) 

โรงพยาบาลเขาชัยสน (2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ตําบลโคกมวง (3) อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน  (4) หมอพื้นบาน 
 

ทั้งน้ี การระบุภาคีหุนสวนดังกลาวมาจากตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยางดังน้ี 
 

“ภาคีหุนสวนหลัก กะคนที่ทํางานจริงๆเวลาลงพื้นที่ เวลาไปเย่ียมผูพิการ หญิงหลัง

คลอด ก็มี เจาหนาที่อนามัย นักกายภาพโรงบาล นักวิชาการสาสุข แลวกะทีมงานของหมอพื้นบาน 

สวนหนวยงานอื่นกะเปนคนสนับสนุนเพนะ”   

              (หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม) 
 

“โดแลหมอ..ตะ เราน่ีชวยงานกันอีตายแลว ไมใสเราไปกันเออเบอเรากะคนทํางาน

กันเหลา..ที่สําคัญอยาลืมเรากันแหละ อสม. ลืมไมไดเลย นานอยใจลาวเรา ฮาๆๆ” 
 

      (อาสาสมัครสาธารณสุข) 
 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 
 

1.3.1.2) ภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partners) ประกอบดวย (1) 

เทศบาลตําบลโคกมวง (2) สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน (3) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ 

(4) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 

ทั้งน้ี ในการระบุภาคีหุนสวนดังกลาวมาจากตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยาง ดังน้ี 
 

“คนที่คอยสนับสนุนหรือผลักดันเราใหเดินไดก็คือ เจาของเบี้ยนะและกะคนที่คอย

สนับสุนอยางอื่น ไมวาจะเปนวิทยากรหรือสนับสนุนอะไรกะได หรือแมแตใหคําปรึกษา  ไมวาจะเปน 

เทศบาล สสจ.หรือ สสอ. รวมไปถึง สปสช.กันนะพี่วา เพราะถามายคนเหลาน้ี เรากะดําเนินงานไหร

ไมได”  

      (เลขานุการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง) 
 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 
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1.4)  ขั้นตอนยอยท่ี 4 การกําหนดผลลัพธที่พึงประสงค (Outcome Challenge)  

1.4.1) เปนกระบวนการกําหนดผลลัพธที่ตองการของกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา

ดําเนินการประมาณ 1 ช่ัวโมง และมีประเด็นคําถามที่สําคัญคือ เราจะชักนําใหภาคีหุนสวนเขามามี

สวนรวมในการกําหนดระบุเปาหมายไดอยางไร เพื่อสอบถามใหเกิดความชัดเจนวา ภาคีหุนสวนแตละ

รายที่ไดกลาวถึงน้ัน จะตองทําหนาที่อะไรบางที่ชวยใหแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบล

โคกมวงประสบผลสําเร็จ รวมถึงในการดําเนินแผนงานโครงการของภาคีหุนสวนควรมีตัวช้ีวัดอะไรบาง 

ซึ่งจากการประชุมกลุม  กลุมตัวอยางไดใหขอมูลที่หลากหลาย โดยสรุปเปนผลลัพธที่พึงประสงคดาน

แผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง จําแนกตามกลุมที่เปนภาคีหุนสวนดังน้ี 

 

ตารางท่ี 12 แสดงการกําหนดผลลัพธทีพ่ึงประสงคดานแผนงานสรางเสรมิสุขภาพและครอบครัว

ตําบลโคกมวง 

 

แผนบันทึกการออกแบบท่ี 1 : กรอบแผนดําเนินงาน 

วิสัยทัศน: “เปนเครอืขายรวมมือประสานใจ เพื่อพฒันาคนโคกมวงทุกกลุมวัยใหมีสุขภาพดีตาม

วิถีชีวิตชุมชน” 

พันธกิจ:  

1) คุณภาพของแผนงานโครงการ ใหรองรบัวิสัยทัศน และสอดคลองกันในทุกกจิกรรมของ

โครงการ 

2) พัฒนาศักยภาพของเครือขาย  

3) กลไกการสนับสนุน การเสริมแรง เสริมความรูและทักษะ ในขณะปฏิบัติกิจกรรมจริง              

การติดตาม สนับสนุนขณะลงพื้นที่ ของเครือขาย 

4) การทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการแผนงานโครงการ ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ 

ภาคีหุนสวน ผลลัพธท่ีพึงประสงค 

1. โรงพยาบาลเขาชัยสน  การใหคําปรึกษาแนะนํา จัดระบบใหความชวยเหลือ 

การสงเสริม และสรางแรงจูงใจ สนับสนุนบุคลากร 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   ผลลัพธที่พึงประสงค : สนับสนุนการมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของและประสานงานกับทางเทศบาล

อยางตอเน่ือง มีการตรวจสอบ และติดตามประเมินผล

การทํางานของ อสม. 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 

 

ภาคีหุนสวน ผลลัพธท่ีพึงประสงค 

3. อสม.   

 

 

ผลลัพธที่พึงประสงค : เปนผูที่ผานการอบรม มี

องคความรูทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มีศักยภาพ

ในการแนะนํา และชวยเหลือคนไขมีความ

เสียสละและจิตอาสาในการชวยเหลือประชาชน

ในพื้นที่ตําบลโคกมวง 

4. หมอพื้นบาน   ผลลัพธที่พึงประสงค : เปนผูที่ นําภูมิปญญา

ทองถ่ินมาใชในการชวยเหลือคนไข เชน การนํา

สมุนไพรในพื้นที่มาใหความรูแกกลุมเปาหมาย 

การนวดแผนไทย การประดิษฐน วัตกรรม

ทางดานสุขภาพมาชวยเหลือคนพิการ สนับสนุน

การถายทอดภูมปิญญาทองถ่ิน ซึ่งการกระทําทุก

อยางจะไมขัดกับประเพณีวัฒนธรรมของพื้นที่ 

5. ภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร   ผล ลัพ ธ ที่ พึ ง ปร ะส ง ค  : ภ า คีหุ น ส วนท า ง

ยุทธศาสตรเห็นความสําคัญและความจําเปนของ

การสรางเสริมสุขภาพ การมีสวนรวมและให

ความรวมมือกับทีมงานเครือขายสรางเสริม

สุขภาพและครอบครัวและภาคีหุนสวนตางๆ 

เพื่อใหการดําเนินงานของทีมงานครือขายเปนไป

ในทิศทางเดียวกันและมีความตอเ น่ือง การ

จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ

อุปกรณ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร และเปนหนวยงานพัฒนาบุคลากรดาน

การสรางเสริมสุขภาพ ทั้ง 4 มิติ (การปองกัน การ

สงเสริม การรักษา และการฟนฟ)ู 

 

ทั้งน้ี มีตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในการนํามาระบุภาคี

หุนสวนดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 
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“กองทุน สปสช.สนับสนุนบุคลากร เชน นักวิชาสาธารณสุขมาชวยงาน และ

สนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง รวมทั้งโรงบาลดวยตองสนับสนุน นักกายภาพใหเราทุกป สราง

แรงจูงใจใหเจาหนาที่อะไรประมาณน้ีคะ”  

                 (นักกายภาพบําบัด) 

 

“อนามัยชวยในเรื่องขอมูลพื้นฐาน สถานการณขอมูลปญหาสุขภาพของคนในตําบล 

กะเชน เวลาพอเราจะทําโครงการในปหนาเรากะตองใหอนามัยสํารวจแลวาคนพิการที่ตองไดรับการ

ฟนฟูมีกี่คน คนทองยังกี่คน แมลูกออนยังกี่คน แลวกะการประสานงาน อสม.ตางๆเวลาจะลงพื้นที่

หรือทําอะไร ถึงพอทําโครงการเสร็จกะตองมีการประเมินผลการทํางานของทีมลาว”  

            (หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง) 

 

“ในสวนของสาสุขอําเภอก็ชวยในเรื่องสงเจาหนาที่ลงมาชวยเหลือ รวมทีมบาง 

แนะนําขอมูลตางๆ เชน แนะนําในเรื่องวิชาการ การตอยอดโครงการ ผูใหญบาน อสม. ก็อํานวยความ

สะดวก ใหความรวมมือในการสํารวจขอมูล ลงพื้นที่มีจิตอาสาชวยเหลือประชาชน”  

                               (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

“หมอพื้นบานเราสิ่งที่พอจะทําไดกะอยางเชน เรื่อง การถายถอดภูมิปญญาใหคนรุน

หลัง เรื่องการใชสมุนไพรทีมีอยูในตําบล ถึงกะการนวด ถึงกะอาหารจากภูมิปญญาพื้นบาน พืช

สมุนไพรที่หายาก สรางนวัตกรรมการเรียนรู”  

                        (หมอพื้นบาน) 

 

“ภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตรคือไคอะ หมายถึง เทศบาลใชไหม กะตองใหความ

รวมมือ ทั้งในเชิงพวกนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อใหดําเนินงานไปในทางเดียวกัน ครบทั้ง 4 มิติ กะ

คือ การปองกัน การสงเสริม การรักษา การฟนฟู ที่จริงแลวการรักษาทีมไมสามารถทําได แตที่เราทํา

กะคือการนําภูมิปญญาจากการใชสมุนไพรมารักษาโรคตางๆ ที่จริงมันกะพอชวยไดนะ” 

              (หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม)

  

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 
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1.5)  ขั้นตอนยอยท่ี 5 การกําหนดเกณฑบงช้ีความกาวหนา (Progress Markers)  

1.5.1) เปนกระบวนการกําหนดเกณฑบงช้ีความกาวหนาของกลุมตัวอยาง โดยใช

เวลาดําเนินการประมาณ 1 ช่ัวโมง และมีประเด็นคําถามที่สําคัญตามตามผลลัพธที่พึงประสงคทั้ง 3 

ระดับ ไดแก อะไรที่เราคาดหวังวาจะเกิดข้ึน (Expect to See) อะไรที่คาดหวังที่อยากจะใหเกิดข้ึน 

(Like to See) และและอะไรถาเกิดไดก็จะดี (Love to See) ซึ่งจากการประชุมกลุม กลุมตัวอยางได

ใหขอมูลที่หลากหลาย โดยสรุปเปนเกณฑบงช้ีความกาวหนาดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง จําแนกตามกลุมที่เปนภาคีหุนสวนดังน้ี 

 

ตารางท่ี 13 แสดงเกณฑบงช้ีความกาวหนาโรงพยาบาลเขาชัยสน 

 

แผนบันทึกการออกแบบท่ี 2 : เกณฑบงชี้ความกาวหนา โรงพยาบาลเขาชยัสน 

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : ใหคําปรึกษา จัดระบบใหความชวยเหลือ สรางแรงจูงใจใหบุคลากร 

ระดับท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (Expect to See) 

1 การกําหนดนโยบายทีเ่กี่ยวของ 

2 การมีนโยบายและแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกัน 

3 การจัดระบบโครงสรางการดําเนินงานเปนรปูธรรม 

4 การกําหนดทิศทาง และเปาหมายการพฒันาเครอืขาย 

ระดับท่ีอยากจะใหเกิดขึ้น (Like to See) 

5 การมสีวนรวมในการดําเนินงานกบัเครือขาย 

6 การประสานงานหรือประชุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

7 การสรรหาทรัพยากรและการจัดหาวิทยากร 

ระดับท่ีถาเกิดขึ้นก็ดี (Love to See) 

8 การบริหารจัดการที่ดี 

9 การมสีวนรวมกบัเครอืขายในการดําเนินงาน 

10 การติดตามและประเมินความกาวหนาของทมีงาน 

 

ทั้งน้ี ในการระบุเกณฑบงช้ีความกาวหนาดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง มีตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดังน้ี 

 

“สิ่งที่หวังจากโรงบาลคือ ตัวของโรงบาลเองตองมีนโยบายที่ชัดเจน ถาใหดีหวาน้ัน

กะเขามามีสวนรวมในการทํางานกับทีมงานเราใหมากๆ เอาเงินสนับสนุนมามั้ง สนับสนุนวิทยากรให



 

54 

เรามั้ง ถาใหดีไปหวาเลย กะบริหารจัดการใหดีหวาน้ี ไมใชเอาแตผลงานของโรงบาลไป ลงมาแลมั้งวา

เราทําไหรกัน ลงมาประเมินมั้ง”  

       (เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง) 

 

“อยากใหโรงบาลลงมาประเมินงานมั้ง ลงมาเดินเปนเพื่อนเวลาไปในพื้นที่กะได จะ

ไดรูวาเราทําไหรกันมั้ง ที่จริงโรงบาลกะเอาไปทําผลงานยุนะ แตพอพันน้ีไมคอยลงมาแล คอยมาเวลา

จะเอาผลงานนุ” 

             (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 

 

ตารางท่ี 14 แสดงเกณฑบงช้ีความกาวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 

แผนบันทึกการออกแบบท่ี 2 : เกณฑบงชี้ความกาวหนา โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : สนับสนุนการมสีวนรวมกบัภาคีเครอืขายที่เกี่ยวของ ประสานงานกบั

หนวยงานอื่น และติดตามประเมินผลการทํางาน 

ระดับท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (Expect to See) 

1  การดูแลเอาใจใสในทมีงาน   

2 การปรับรูปแบบกจิกรรมใหเหมาะสม 

3 การรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน 

4 การตรวจสอบ ติดตามงาน 

ระดับท่ีอยากจะใหเกิดขึ้น (Like to See) 

5 ระบบการแจงขอมูลทางดานสุขภาพทีเ่ปนปจจุบัน 

6 เสริมความรูทางวิชาการใหกับทีมงาน 

7 ฐานขอมูลทางดานสุขภาพ 

8 การสรางความมั่นใจใหกับผูปวย และญาติผูปวย 

9 การสรางแรงจูงใจใหกบัทีมงาน 

10 การประสานความรวมกบักับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 

ระดับท่ีถาเกิดขึ้นก็ดี (Love to See) 

11 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทมีงานกบัอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมที่ไมได 

อยูในทีมงาน  
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ตารางท่ี 14 (ตอ) 

 

ระดับท่ีถาเกิดขึ้นก็ดี (Love to See) 

12 การยกยอง เชิดชูเกียรติทีมงาน 

13 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทมีงาน 

 

ทั้งน้ี ในการระบุเกณฑบงช้ีความกาวหนาดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง มีตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดังน้ี 

 

“สิ่งที่หวังอนามัยคือใหดูแลเอาใจใสทีมงานอสม.เรามั้ง เปนพี่เลี้ยงในการทํางานมั้ง 

ไมใชแตใชอยางเดียว ยังไหรกะเรียกเราน่ันแระ ถึงกะชวยประเมินการทํางานของพวกเราดวย” 

                      (อาสาสมัครสาธารณสุข)  

 

“อยากใหอนามัยมีการแจงขอมูลทางดานสุขภาพ เชน ตอนน้ีมีคนพิการเพิ่มข้ึน 1 

คนนะ มีคนทอง เพิ่มข้ึน 1 คนนะ มีคนเกิดแลวบานอยูตรงไหน ไมตองรอใหถามวาตอนน้ีมีผูพิการ 

คนทอง หญิงหลังคลอดมาย ถึงที่ผานมาอาจจะตองโทรถามทุกอนามัยเลยเลยวา มีคนไขรายใหมมาย 

คือถามี กะแจงเลย เพราะบางทีเรากะยุงๆจนลืมถาม” 

  (เลขานุการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง) 

 

“ตองมีการสรางแรงจูงใจใหคนทํางานมั้ง เพราะมันจะทําใหเราเกิดความมั่นใจ ใน

การทํางาน ที่สําคัญถาเปนไปไดตองมีการยกยองคนทําความดีมั้ง ประกาศที่ประชุม อสม.กะไดนิ 

เพื่อนไดรูมั้งวาเราทําไหรกันอยู เผื่อดีไมดี มีคนสนใจอยากจะมาเปนจิตอาสาเหมือนเรากะได”  

                                (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

(การประชุมกลุมโยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 
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ตารางท่ี 15 แสดงเกณฑบงช้ีความกาวหนาอาสาสมัครสาธารณสุข  

 

แผนบันทึกการออกแบบท่ี 2 : เกณฑบงชี้ความกาวหนาอาสาสมัครสาธารณสขุ  

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : อาสาสมัครสาธารณสุข มหีนาที่แนะนํา ชวยเหลือคนไขในพื้นที่ตําบลโคกมวง 

ระดับท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  (Expect to See) 

1 มีความรู และประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

2 มีแผนการดําเนินงานที่เหมาะ 

3 เทคนิคการใหความรูที่นาสนใจ 

4 เขาใจความตองการของประชาชน ผูปวย ผูพกิาร 

ระดับท่ีอยากจะใหเกิดขึ้น(Like to See) 

5 การมสีวนรวมพฒันาและประสานความรวมมือ 

6 ระบบพัฒนาและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

7 คูมือบันทึกผลการดําเนินงานของทีมงาน 

8 การสรางแรงจูงใจและกําลังใจแกทีมงาน 

9 การเปนที่ยอมรบัจากประชาชนและผูปวย 

10 การพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีม 

ระดับท่ีถาเกิดขึ้นก็ดี (Love to See) 

11 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน  

12 การพัฒนาทีมงานใหเปนที่ยอมรบั 

13 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่เปนระบบ 

 

ทั้งน้ี มตัีวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ในการนํามาระบุเกณฑ

บงช้ีความกาวหนาดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 
 

“หวังให อสม.ทุกคนมีความรูที่ทันสมัย คือสมัยใหมๆยุตลอด ไมซ้ําแบบเดิมๆเพราะ

ผูปวยกะเบื่อ และก็ตองเขาใจความตองการของผูปวยดวย”  

                       (หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง) 
 

“สิ่งที่หวังจาก อสม.เราคือตองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีจิตอาสา ใหความรวมมือ

กับเจาหนาที่ ทุมเททั้งแรงกายแรงใจใหประชาชนเช่ือถือในตัวเราใหได แลวกะตองไมหยุดน่ิง ตองใฝ

เรียนใฝรูอยูเสมอ”  

                                         (อาสาสมัครสาธารณสุข)  
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“สิ่งที่อสม.ถาทําไดจะดีมากเลยรูมายอะไร...ฉันอยากใหเรามาน่ังพูดคุยกันเรื่อยๆ 

รายงานผลการทํางานของโบเรานิ เผื่อผิดพลาดอะไรกะไดชวยกันแกไข คือทําพรือกะไดใหเคายอมรับ

เรา เปนที่รูจักไปทั่วจังหวัด อําเภอนิ”      

   (อาสาสมัครสาธารณสุข)  
 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 
 

ตารางท่ี 16  แสดงเกณฑบงช้ีความกาวหนาหมอพื้นบาน 
 

แผนบันทึกการออกแบบท่ี 2 : เกณฑบงชี้ความกาวหนาหมอพ้ืนบาน 

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการชวยเหลือคนไข และถายทอดภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ระดับท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  (Expect to See) 

1 เขาใจในบทบาทหนาที่ของหมอพื้นบาน 

2 นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการชวยเหลอืคนไข 

3 นําสมุนไพรในพื้นที่มาใหความรู 

4 การนําความรูดานสุขภาพมาชวยเหลอืคนพิการ 

ระดับท่ีอยากจะใหเกิดขึ้น(Like to See) 

5 ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน   

6 การสรางแรงจูงใจ 

7 การสรางขวัญและกําลังใจใหผูปวย 

8 การสงเสริมวิชาการ 

ระดับท่ีถาเกิดขึ้นก็ดี (Love to See) 

9 การวางแผน และกําหนดเปาหมายของทีมงาน การสืบทอดความรูและทักษะสูคนรุนหลัง 

10 ติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน 

 

ทั้งน้ี มีตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ในการนํามาระบุเกณฑ

บงช้ีความกาวหนาดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 
 

“หมอพื้นบานเรานินะ..ตองเขาใจวาทีมงานเครือขายเรานิคืออะไร สวนใหญหมอเรา

กะแกๆเพแลวเหลือเวลาชวยเหลือสังคมอีกไมนาน สิ่งที่เราตองทําคือคิดคนนวตกรรม ภูมิปญญา

ตางๆมาชวยเหลือคน ไมวาจะเปนการนวด การนําสมุนไพรมาชวยเหลือคน สิ่งที่ยากใหเกิดข้ึนคือ เรา
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สามารถถายทอดวิชาไดโดยไมขัดกับประเพณี มีการชมเชยการทํางานกันมั้ง สรางขวัญกําลังใจกับ

คนไข”   

            (หมอพื้นบาน) 
 

“สิ่งที่ลงุ..คาดหวังมากทีสุ่ดคือตองกําหนดเปาหมายของเราใหชัดเจน และกะแลวา

ใครที่อยูในทีมเปลี่ยนแปลงไปมั้ง”   

                   (หมอพื้นบาน) 
 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 
 

 ตารางท่ี 17 แสดงเกณฑบงช้ีความกาวหนากลุมทีเ่ปนภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร 
 

แผนบันทึกการออกแบบท่ี 2 : เกณฑบงชี้ความกาวหนากลุมท่ีเปนภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร 

ประกอบดวย (1) เทศบาลตําบลโคกมวง (2) สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน (3) สํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวัดพทัลงุ และ (4) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : ใหความรวมมือกับทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว ทั้งใน

เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อใหดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน ครบทั้ง 4 มิติ ไดแก  

การปองกัน การสงเสริม การรกัษา และการฟนฟ ู

ระดับท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  (Expect to See) 

1 การใหความสําคัญและเขาใจในทมีงาน 

2 การกําหนดนโยบาย แผนงานและกจิกรรมใหสอดคลองกบับริบทของพื้นที ่

3 การสงเสรมิและสนับสนับสนุนทมีงานตามศักยภาพ 

4 การประชาสมัพันธ ขอมูลขาวสาร 

ระดับท่ีอยากจะใหเกิดขึ้น(Like to See) 

5 มีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินการ และการเปน ที่ปรกึษา 

6 การมสีวนรวมในการพัฒนาบุคลากร และทมีงาน 

7 การมสีวนรวมกบัทีมงานในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

8 การเสรมิสรางแรงจูงใจดานตางๆ ใหกบัทีมงาน 

ระดับท่ีถาเกิดขึ้นก็ดี (Love to See) 

9 จัดสวัสดิการใหกับทีมงานความเหมาะสม 

10 สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ อปุกรณ 

11 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาทีมงาน 
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ทั้งน้ี มีตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ในการนํามาระบุเกณฑ

บงช้ีความกาวหนาดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 
 

“อยากให สปสช. มีการกําหนดแผนงานสนับสนุนเบี้ย ใหพัฒนาทีมงานของเราอยาง

ตอเน่ืองทุกปคลอบคลุมทุกดาน ใหหาหลักสูตรใหมมาพัฒนาโบเรามั้ง โดยการเชิญวิทยากรเกงๆมา

อบรม พัฒนาใหทุกปไปเลย ปละ 1 หลักสูตรกะได”  

      (อาสาสมัครสาธารณสุข) 
 

“สิ่งที่หวังใหเกิดคืออยากให  สปสช. เขามามสีวนรวมตลอดเวลา ไมวาจะทําอะไร 

มาใหกําลงัใจโบเรามัง้ ถาใหมีจัดใหมีการประชุมสรปุงานแลกเปลี่ยนกันบอยๆ  พาไปแลงานกะดี เอา

ผลงานโบเราลงในเฟสบุคมั้ง ถือวาเปนการประชาสัมพันธไปดวยในตัว”  

          (หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม) 
 

“ที่จริงเรากะมาทํางานตรงน้ีดวยจิตอาสากันเพนะ แตพอมองไปทางดานเศรษฐกิจ

กะแลตะยางกะถูก ถึงไปทุกทีกะตองใสมันรถเครื่องมั้ง ถึงถาเราชวยเพื่อจนเราเองกะลําลากมันกะไม

คอยเทาใดนะ ถา สปสช.เราจัดสวัสดิการ เชน คาตอบแทน คานํ้ามันรถ เล็กๆนอยๆ ใหกับทีมงาน

เรามั้งก็นาจะดีนะ”   

           (อาสาสมัครสาธารณสุข) 
 

“เคาตองเขาใจกอนวาทีมงานเครือขายของเรานิพันพรือ แลวหลังจากน้ันเคาตองมา

ชวยสนับสนุนทีมของเราเทาที่เขาจะชวยได อยางเชน ชวยประชาสัมพันธ ใหกะยังดี”    

                                  (หมอพื้นบาน) 
 

“หนวยงานเหลาน้ีตองเขามาชวยในการวางแผนงานมาสงเสริมในการพัฒนาทีมงาน

ของเรา มีสวนรวมในการทํางานของเรา และสําคัญตองสรางแรงจูงใจใหกับคนทํางานดวย”   

             (หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง) 
 

“พันน้ีแระ..ถาใหดีอันนะ..ตองจัดสวัสดีการใหทีมงาน น่ีแหลงถาเปนไปไดนะ..

สนับสนุนโนน สนับสนุนน่ี พาโบเราไปแลงานที่อื่นมั้งภายในจังหวัดกะได ตางจังหวัดกะได เพื่อเปน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและกะพัฒนาทีม”   

                             (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 
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1.6)  ขั้นตอนยอยท่ี 6 การกําหนดแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Maps)  

1.6.1) เปนกระบวนการกําหนดแผนที่ยุทธศาสตรของกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา

ดําเนินการประมาณ 1 ช่ัวโมง ประเด็นคําถามที่สําคัญคือ “เราไดทําอะไรบางเพื่อสนับสนุนใหเกิด

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ” เพื่อสรางแผนที่ยุทธศาสตรในการดําเนินภารกิจ โดยกลุมตัวอยางไดรวมกัน

กําหนดไว 4 ยุทธศาสตร ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ระดับ คือ (1) เหตุโดยตรงใหมีการ

เปลี่ยนแปลง (2) ชักจูงใหมีการเปลี่ยนแปลง และ (3) หนุนเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการ

ประชุมกลุม กลุมตัวอยางไดใหขอมูลที่หลากหลาย โดยสรุปเปนแผนที่ยุทธศาสตรดานแผนงานสราง

เสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาความรูของทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง 1) เหตุโดยตรงใหมีการเปลี่ยนแปลง (Causal) ประกอบดวย 5 ขอ คือ การ

สรางเสริมองคความรู การเขารวมกิจกรรม พฤติกรรมการทํางานของทีมงาน การติดตามและ

ประเมินผลพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานของเครือขายฯ  และประเมินผลเหตุโดยตรง

การเปลี่ยนแปลง 2) เหตุชักจูงใหมีการเปลี่ยนแปลง(Persuasive) ประกอบดวย 4 ขอ คือ การเขา

รวมกิจกรรมของทีมงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม

เครือขายฯ กับกลุมที่ไมไดอยูในเครือขาย และประเมินผลชักจูงการเปลี่ยนแปลง 3) เหตุหนุนเสริมให

มีการเปลี่ยนแปลง (Supportive) ประกอบดวย 4 ขอ คือ รพ.สต.และคณะกรรมการประเมินผล ได

ติดตามผลการดําเนินงานเครือขายฯ อยางตอเน่ือง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง  

สนับสนุนใหเครือขายฯ ไดพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง การนําผลการติดตามและประเมินผลดาน

การดําเนินงานประเมินผลการหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาและปรับปรุง 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มจิตอาสาทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว

ตําบลโคกมวง 1) เหตุโดยตรงใหมีการเปลี่ยนแปลง (Causal) ประกอบดวย 4 ขอ ดังน้ี กําหนด

เปาหมายในการเพิ่มทีมงาน รับสมัครจิตอาสาที่จะเขามารวมทีมโดยไมจําเปนตองเปน อสม.หรือผูนํา

ในชุมชน การติดตาม และประเมินผลการเพิ่มทีมงานเครือขาย และประเมินผลเหตุโดยตรงการ

เปลี่ยนแปลง 2) เหตุชักจูงใหมีการเปลี่ยนแปลง (Persuasive) ประกอบดวย 4 ขอ คือ พัฒนาทักษะ

พื้นฐานการทํางานในชุมชนแกทีมงาน มีกิจกรรมหรือโครงการที่นาติดตาม และเปนที่ยอมรับของ

ชุมชน การมีสวนรวมของเครือขายฯ และประเมินผลชักจูงการเปลี่ยนแปลง 3) เหตุหนุนเสริมใหมีการ

เปลี่ยนแปลง (Supportive) ประกอบดวย 4 ขอ คือ กําหนดบทบาทหนาที่ของเครือขาย สรางขวัญ

กําลังใจ มีการนําผลการติดตามและประเมินผลการเพิ่มจิตอาสา และประเมินผลการหนุนเสริมการ

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศักยภาพของทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัวตําบลโคกมวง 1) เหตุโดยตรงใหมีการเปลี่ยนแปลง (Causal) ประกอบดวย 5 ขอ คือ 



 

61 

กําหนดแผนงานและเปาหมายในการเพิ่มขีดความสามารถ การจัดหาวิทยากรที่มีศักยภาพสูง จัดสรร

งบประมาณในการอบรม ติดตาม และประเมินผลการเพิ่มศักยภาพของเครือขายฯ และประเมินผล

เหตุโดยตรงการเปลี่ยนแปลง 2) เหตุชักจูงใหมีการเปลี่ยนแปลง (Persuasive) ประกอบดวย 4 ขอ 

คือการจดัหลักสูตรอบรมใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดําเนินงาน มีกระบวนการและเทคนิคใน

การอบรมที่เปนระบบและมีมาตรฐาน เชิญวิทยากรอบรมใหความรูดานการชวยเหลือผูปวยเฉพาะทาง  

และประเมินผลชักจูงการเปลี่ยนแปลง 3) เหตุหนุนเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลง (Supportive) 

ประกอบดวย 6 ขอ คือ การเสริมสรางแรงจูงใจใหกับทีมงาน กระตุนการเปนจิตอาสา ความต้ังใจ 

ความหนักแนนในการทํางาน วางแผนจัดทําปฏิทินการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ ทําแบบ

บันทึกการปฏิบัติงาน การนําผลการติดตามและประเมินผลการเพิ่มขีดความสามารถมาปรับปรุงและ

พัฒนา และประเมินผลการหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางการมีสวนรวมของทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพ

และครอบครัวตําบลโคกมวง 1) เหตุโดยตรงใหมีการเปลี่ยนแปลง (Causal) ประกอบดวย 6 ขอ คือ 

การกําหนดนโยบายและเปาหมายการมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับภาคีหุนสวน สรางภาคี

หุนสวนในการพัฒนาทีมงาน การมีสวนรวมกับภาคีหุนสวนในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

ทีมงาน จัดทํายุทธศาสตรเชิงรุกดึงคน กลุมคนที่ไมเคยมีสวนรวมใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมกับ

ทางทีมงานเครือขาย การมีสวนรวมของภาคีหุนสวนในการติดตามและประเมินผล และประเมินผล

เหตุโดยตรงการเปลี่ยนแปลง 2) เหตุชักจูงใหมีการเปลี่ยนแปลง (Persuasive) ประกอบดวย 5 ขอ 

คือ การจัดทําหลักสูตรพัฒนาทีมงานรวมกับภาคีหุนสวนตางๆ ภาคีภาคีหุนสวนมีสวนรวมในการ

ประชุม ช้ีแจงขอมูลขาวสารตางๆ จากทีมงานเครือขาย ภาคีหุนสวนมีสวนรวมในการสนับสนุน

ทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาทีมงานเครือขาย มีการติดตอสื่อสาร กับภาคีภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของได

หลากหลายวิธี และมีคุณภาพ และประเมินผลชักจูงการเปลี่ยนแปลง 3) เหตุหนุนเสริมใหมีการ

เปลี่ยนแปลง (Supportive) ประกอบดวย 6 ขอ คือผูที่มีสวนเกี่ยวของและภาคีภาคีหุนสวนเขารวม

กิจกรรมของทีมงานเครือขายอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เสริมสรางใหภาคีหุนสวนเขาใจบทบาท

ตนเอง และหนาที่ในการพัฒนาทีมงานเครือขาย เผยแพรสารสนเทศ ขาวสาร ขอมูลการดําเนินงาน

หลายชองทาง เชน เว็บไซดวารสาร และบทความ การนําผลการติดตาม และประเมินผลการมีสวน

รวมของภาคีภาคีหุนสวนมาแกไขปรับปรุงและพัฒนา และประเมินผลการหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 18 แสดงแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Maps) 

 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
งาน/กิจกรรมท่ีจะทําให 

เกิดการดําเนินงานขึ้นทันที 
งาน/กิจกรรมท่ีจะชวยสนับสนุน 

งาน/กิจกรรมท่ีจะชวยสนับสนุน 

ใหมีการดําเนินงานตอไป 

มุงที่คน กลุมคนหรือ

องคกร 

 

 

 

 

 

 

 

1 การสรางเสรมิองคความรู 

2 การเขารวมกจิกรรมของทมีงาน 

3. กําหนดเปาหมายในการเพิม่ทีมงาน 

4. รับสมัครจิตอาสาทีจ่ะเขามารวมทีม 

5.กําหนดบทบาทหนาที่ของทีมงาน 

6.ทําแบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

7.วางแผนจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 

1. การจัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพทมีงาน 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมทีมงานกบั

กลุมที่ไมไดอยูในทีมงาน 

3.พัฒนาทักษะพื้นฐานการทํางานในชุมชนแก

ทีมงาน 

4. มีรูปแบบและเทคนิคและกระบวนการ

ดําเนินงาน 

5. การจัดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกบักิจกรรม 

6. กระบวนการและเทคนิคในการอบรมทีเ่ปน

ระบบ 

7. เชิญวิทยากรอบรมใหความรูดานการชวยเหลือ

ผูปวยเฉพาะทาง 

1. รพ.สต. และคณะกรรมการประเมินผล

ไดติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลโคกมวงสนับสนุนใหทีมงานไดพัฒนา

องคความรูอยางตอเน่ือง 

3. การนําผลการติดตามและประเมินผลไป

ใช 

4. การนําผลการประเมินมาพัฒนาและ

ปรับปรงุ 

5.สรางแรงจูงใจโดยการยกยองเชิดชูเกียรติ

แกทีมงาน 

6. กระตุนการเปนจิตอาสาในการทํางาน 
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ตารางท่ี 18 (ตอ) 

 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
งาน/กิจกรรมท่ีจะทําให 

เกิดการดําเนินงานขึ้นทันที 
งาน/กิจกรรมท่ีจะชวยสนับสนุน 

งาน/กิจกรรมท่ีจะชวยสนับสนุน 

ใหมีการดําเนินงานตอไป 

มุงทีส่ิ่งแวดลอม 

 

 

 

1. กําหนดนโยบายและเปาหมายการมี

สวนรวม 

2. สรางภาคีหุนสวนในการพฒันา

ทีมงาน 

3. การมีสวนรวมกับภาคีหุนสวนในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของทีมงาน

เครือขายสรางเสริมสุขภาพและ

ครอบครัว 

4. จัดทํายุทธศาสตรเชิงรกุ 

5. การมีสวนรวมของภาคีหุนสวน 

1. ภาคีหุนสวนมีสวนรวมในการประชุม ช้ีแจง

ขอมูล 

2. ภาคีหุนสวนมีสวนรวมในการสนับสนุน

ทรัพยากร 

3. การติดตอสื่อสารกับภาคีหุนสวน 
 

1. ผูที่มีสวนเกี่ยวของและภาคีหุนสวนเขา

รวมกิจกรรม 

เสริมสรางใหภาคีหุนสวนเขาใจบทบาทของ

ตนเอง  

2. เผยแพรขาวสาร ขอมูลการดําเนินงาน 

3. นําผลการประเมินผลมาใชปรับปรงุและ

พัฒนา 
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ทั้งน้ี มีตัวอยางของคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ในการกําหนดแผนที่

ยุทธศาสตรดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 

 

“ความรูของทมีงานเครือขายเปนสิง่สําคัญ ตัวเราเองตองมั่นเขารวมกจิกรรมบอยๆ 

คือถาเปนไปไดก็ตองทุกครัง้ เพราะสิง่น่ีจะทําใหเรามีความรูเพิ่มข้ึนทุกครั้ง”  

       (เลขานุการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง) 

 

“ขอเพิ่มเติมพี.่..สักหิด  สิ่งที่ทําใหเรามีความรูมากข้ึนกะคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของกลุมกับชาวบาน การประเมินตางๆ ซึง่ตองอาศัย อนามยั สปสช.เขามาชวย และนําผลประเมิน

น่ันมาปรบัปรุง”  

             (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

   “เราตองมากําหนดจํานวนกันวา เราอยากไดจิตอาสาเพิม่อกีกี่คนในทีม หลังจากน้ัน

ก็รับสมัคร อาจจะไปประประชาสมัพันธเวลาประชุม อสม.หรือประชุมหมูบานกะได”  

             (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

“เรานาจะกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละคน ถึงกะจะไดเพิม่ทักษะของแตละคนให

ตรงกบับทบาทหนาที่ของคนน้ัน เพราะบางทพีอหลายอยางกะจําไมได แลวกะอยางที่บอกวา ตองมี

แรงจงูใจกันมั้ง เชิดชูกันมัง้”  

       (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

“เพิ่มความสามารถของทีม ก็ตองเชิญวิทยากรเฉพาะดานมาอบรมใหความรู จัดแต

ละหลักสูตรไปเลย ใหผานไปทีละหลักสูตรเลยนิ”  

            (หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย) 

 

“ตองตอกยํ้าตัวเองบอยๆวา...เราคือจิตอาสา”  

       (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

“การทํางานตองมีการจดบันทึก อาจจะทําสมุดบันทึกการทาํงานข้ึนมา เพื่องายใน

การประเมินผลดวย”  

     (เลขานุการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง) 
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“ทุกคนตองมีสวนรวมในทุกข้ันตอน แลวกะตองดึงคนอื่นที่ไมใชทีมงานเครือขายเขา

มามีสวนรวมดวย”  

               (หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม) 

 

“เรานาจะมีการจัดทําหลักสูตรและขอมูลของทีมงานเครือขาย..เพื่อเปนการเผยแพร

แลวกะใหมีเบอรของทุกคนที่สามารถติดตอไดสะดวก”  

     (เลขานุการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง) 

   

“ภาคีตางๆตองใหการสนับสนุนเรากันนะ ไมงั้นเรากะเดินไมได ทุกฝายทุก

หนวยงานตองเขามามีสวนรวม”  

       (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 

 

1.7)  ขั้นตอนยอยท่ี 7 การดําเนินงานระดับองคกร (Organizational Practice) 

1.7.1) เปนกระบวนการดําเนินงานระดับองคกรของกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา

ดําเนินการประมาณ 1 ช่ัวโมง และมีประเด็นคําถามที่สําคัญคือ “เราดําเนินงานไดดีแคไหน” เพื่อ

สอบถามใน 8 ประเด็นสําคัญที่ตองดําเนินงาน ประกอบดวย (1) การคนหาและสํารวจแนวความคิด 

โอกาส และทรัพยากรใหมๆ (2) การรับฟงขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเสนอแนะจากผูใหขอมูลหลัก 

และภาคีหุนสวนทุกระดับ (3) การสรางโอกาสการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และ มีบทบาทในการ

ตัดสินใจ (4) การทบทวนระบบและการดําเนินงานอยูเสมอ (5) การตรวจสอบสิ่งที่มีอยูเพื่อเพิม่คุณคาของ

สิ่งเหลาน้ัน (6) การแลกเปลี่ยนความรูที่ไดกับโลกภายนอก (7) การนําผลการดําเนินงานและรูปแบบ

ที่ไดผานการทดลองหรือลงมือปฏิบัติจริงมาแลวมาทดลองปฏิบัติเพื่อหาองคความรูหรือนวัตกรรมใหม

อยูเปนประจํา และ (8) การสรางโอกาสใหกับการสะทอนความเห็นในการทํางาน ซึ่งจากการประชุม

กลุม  กลุมตัวอยางไดใหขอมูลที่หลากหลาย โดยสรุปเปนการดําเนินงานระดับองคกรดานแผนงาน

สรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ทั้ง 8 ประเด็น ดังน้ี 
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ตารางท่ี 19 แสดงการดําเนินงานระดับองคกรดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบล

โคกมวง 

 

แบบบันทึกการออกแบบท่ี 4: การดําเนินงานขององคกร 

                 การดําเนินงานท่ีสําคัญ 

1. การคนหาและสํารวจแนวความคิด โอกาส 

และทรัพยากรใหมๆ 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดระหวางภาคี

หุนสวนและการศึกษาดูงาน 

2. การรับฟงขอเท็จจรงิและขอคิดเห็นเสนอแนะ

จากผูใหขอมลูหลัก และภาคีหุนสวนทุกระดับ 

การจัดเสวนา สัมมนาในการดําเนินงานอยาง

สม่ําเสมอ  

 

3. การสรางโอกาสการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ

และมีบทบาทในการตัดสินใจ 

การรวมมือกบัผูมีอํานาจในการจัดการหรือ

ดําเนินการ และใหเขามามีสวนรวมต้ังแตข้ันตอน

ในการวางแผนงาน  

4. การทบทวนระบบและการดําเนินงาน 

อยูเสมอ 

การประชุมรวมกับภาคีอยางตอเน่ือง 

5. การตรวจสอบสิ่งที่มีอยูเพื่อเพิ่มคุณคาของสิ่ง

เหลาน้ัน 

การตรวจสอบการดําเนินงาน และการนําเสนอ

ผลงานที่ประสบความสําเร็จหรือการปรับปรุง

ในสิ่งที่เปนปญหารวมกับภาคี 

6. การแลกเปลี่ยนความรูที่ไดกับโลกภายนอก การจัดระบบขอมูลการเผยแพรประชาสัมพันธ 

และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

7. การนําผลการดําเนินงานและรูปแบบที่ไดผาน

การทดลองหรือลงมือปฏิบัติจริงมาแลวมาทดลอง

ปฏิบัติเพื่อหาองคความรูหรือนวัตกรรมใหมอยู

เปนประจํา 

การปรับแนวคิดหรือการคิดนอกกรอบ และ 

การรับฟงความคิดจากผูมีประสบการณ 

8. การสรางโอกาสใหกับการสะทอนความเห็นใน

การทํางาน                                                                       

การติดตามความกาวหนาและรายงาน 

การดําเนินการเปนระยะๆ 

 

ทั้งน้ี มตัีวอยางคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ในการนํามากําหนดแผนการ

ดําเนินงานระดับองคกรดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 
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“มีสวนรวมในการประชุมแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานตางๆ ละกะตองสงทีมงาน

ของเราไปอบรมเรียนรูมั้ง”  

                    (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

 “ตองมีการจัดใหแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ปญหาตางๆในการทํางาน”  

               (หมอพื้นบาน) 

 

“ทุกฝายตองใหความรวมมือ ผลักดันใหทีมงานเครือขายของเราทํางานประสบ

ความสําเร็จโดย ทุกฝายเขามามีสวนรวมทุกข้ันตอนกระบวนการ”  

     (เลขานุการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง) 

 

“เสนอใหมกีารประชุมทีมงานเครือขาย เดือนละ 1 ครั้ง แลวกะเชิญหนวยงานตางๆ

เขามารับรูกันวาเรากําลงทําอะไรอยู”  

             (หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง) 

 

“นาจะมีการสงผลงานของโบเราเขารวมประกวดมั้ง มาน่ังแลกันวา อะไรที่เราเดน 

อะไรที่เรายังดอย กะรวมกันปรับปรุง ไปแลของเพื่อนที่เคาทําดีๆมั้ง วาเคาทําพันพรือที่ประสบ

ความสําเร็จ”  

             (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

“ตอนน้ีเราตองสรางขอมูลของทีม เรามากๆ  และกะตองขอชวยเทศบาล

ประชาสัมพันธใหมั้งในเวบไซด”    

                (หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง) 

        

“นาจะมีเวทีแลกเปลี่ยนใหเราไปนําเสนอใหบุคคลภายนอกรูถึงการทํางานของเรา 

ถามีแบบน้ันมั้งนาจะดีนะ”  

                   (หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย) 

“น่ีเสนอนะ วาเรานาคิดคนสิ่งใหมๆอยูเสมอ อยาไปยึดติดกับอะไร คือที่ผานมาผม

คิดอยูคนเดียว อยากใหทุกคนรวมกันคิดเผื่อมีอะไรใหมๆ ไมจําเปนวาเฉพาะในทีมของเรา เอาคน

นอกๆมาชวยกันคิดกะได”  

                                     (หมอพื้นบาน) 
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 “ตอไปเราคงตองประชุมกันอยางที่บอก คือตองบอยข้ึน เพื่อสรุปงานเปนชวงๆ แล

ความกาวหนาของทีม”   

     (เลขานุการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง) 

 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 17 กันยายน 2557) 

 

2)  ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบเจตนารมณ เปนการติดตามผลลัพธ แผนที่ยุทธศาสตร 

และการดําเนินงานขององคกร โดยเนนการประเมินตนเองเปนหลักในการทํางานตามแผนงาน 

ประกอบดวย 4 ข้ันตอนยอยและมีขอมูลที่ผานการวิเคราะหเชิงเน้ือหาใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค

ในการวิจัยดังน้ี 

2.1)  ขั้นตอนยอยท่ี 8 การจัดลําดับการติดตามการทํางานของโครงการ 

(Monitoring Priorities)  

2.1.1) เปนกระบวนการการจัดลําดับการติดตามการทํางานของกลุม

ตัวอยาง โดยใชเวลาดําเนินการประมาณ 1 ช่ัวโมง และมีประเด็นคําถามที่สําคัญคือ “เราทําอะไร ไดดี

บางทําไมถึงทําไดดีและไดใชยุทธศาสตรที่จําเปนทุกประการแลวหรือยัง” เพื่อสอบถามขอมูลสาํคัญใน 

3 ประเด็นคือ (1) การบรรลุผลลัพธของภาคีพันธมิตร (2) การประเมินยุทธศาสตรของแผนงาน และ 

(3) การดําเนินงานขององคกร ซึ่งจากการประชุมกลุม กลุมตัวอยางไดใหขอมูล ที่หลากหลาย โดย

สรุปเปนการจัดลําดับการติดตามการทํางาน ดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคก

มวง ดังน้ี 
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ตารางท่ี 20 แสดงการจัดลําดับการติดตามการทํางาน ดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง 

 

แผนบันทึกการติดตาม 1 : แผนการติดตาม 

ลําดับการติดตาม ใครใชขอมูล 
จุดประสงคของ

ขอมูล 
ใชเมื่อไร 

ใครเปนคนเก็บ

ขอมูล 
ความถ่ี 

เก็บขอมูล

อยางไร 

เครื่องมือท่ี

ใช 

1.การบรรลุ

ผลลัพธของภาคี

พันธมิตร 

ภาคีหุนสวนที่

เกี่ยวของ เชน      

1.กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพเทศบาล

ตําบลโคกมวง  

 2.โรงพยาบาล

เขาชัยสน           

3.โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

1. รายงานผลการ

ดําเนินงาน ให

ทราบ

ความกาวหนาหรือ

ความเปลี่ยนแปลง

ของภาคีหุนสวน          

2. ปรับปรงุและ

พัฒนาการทํางาน

ของภาคี 

มีการใชขอมลู

การติดตามเมื่อมี

การทบทวน และ

การประเมินผล

การทํางานของ

แผนงาน 

บุคคล กลุม 

หนวยงานที่

เกี่ยวของกบัการ

ดําเนินงานของ

ทีมงานเครือขายฯ 

1.ประเมินชวงกอน

การทําโครงการ/

กิจกรรมการทุกครัง้                   

2. ประเมินระหวาง

การทําโครงการ/

กิจกรรม           3.

ประเมินเมื่อเสร็จสิ้น

แตละโครงการ/

กิจกรรม 

1. วิธีการตรวจ

เย่ียม                   

2.การพูดคุยอยาง

ไมเปนทางการ  

3.การประชุม     

4.การบันทึก

ขอมูลตามแบบ

บันทึก  

แบบบันทึก

ผลลัพธ         
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

 

แผนบันทึกการติดตาม 1 : แผนการติดตาม 

ลําดับการติดตาม ใครใชขอมูล 
จุดประสงคของ

ขอมูล 
ใชเมื่อไร 

ใครเปนคนเก็บ

ขอมูล 
ความถ่ี 

เก็บขอมูล

อยางไร 
เครื่องมือท่ีใช 

2.การประเมิน

ยุทธศาสตรของ

แผนงาน 

 

1.กองทุนหลกัประกัน  

สุขภาพเทศบาลตําบล

โคกมวง  

2.โรงพยาบาลเขาชัยสน  

3.โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล 

1. รายงานผลการ

ดําเนินงาน ให

ทราบ

ความกาวหนาหรือ

ความเปลี่ยนแปลง

ของภาคีหุนสวน 

 2.ปรับปรงุและ

พัฒนาการทํางาน

ของภาคี 

 

มีการใชขอมลู

การติดตามเมื่อ

มี การทบทวน 

และการ

ประเมินผลการ

ทํางานของ 

แผนงาน 

คือ บุคคล กลุม 

หนวยงานที่

เกี่ยวของกบั

การดําเนินงาน

ของทีมงาน

เครือขายฯ 

1.ประเมินชวงกอน

การทําโครงการ/

กิจกรรมทุกครัง้                   

2. ประเมินระหวาง

การทําโครงการ/

กิจกรรม            

3.ประเมินเมื่อเสร็จ

สิ้นแตละโครงการ/

กิจกรรม 

1. วิธีการตรวจ

เย่ียม                   

2.การพูดคุยอยาง

ไมเปนทางการ  

3.การประชุม     

4.การบันทึก

ขอมูลตามแบบ

บันทึก 

แบบบันทึก

ยุทธศาสตร 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

 

แผนบันทึกการติดตาม 1 : แผนการติดตาม 

ลําดับการติดตาม ใครใชขอมูล 
จุดประสงคของ

ขอมูล 
ใชเมื่อไร 

ใครเปนคน

เก็บขอมูล 
ความถ่ี 

เก็บขอมูล

อยางไร 
เครื่องมือท่ีใช 

3. การดําเนินงาน

ขององคกร 

 

1. กองทุน

หลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคก

มวง 

2.โรงพยาบาลเขา

ชัยสน  

3.โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล  

4. อาสาสมัคร

สาธารณสุข  

5. หมอพื้นบาน 

1. รายงานผลการ

ดําเนินงาน ให

ทราบ

ความกาวหนา

หรือความ

เปลี่ยนแปลงของ

ภาคีหุนสวน 

 2. ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางาน

ของภาคี 

ใชขอมูลการ

ติดตามเมื่อมกีาร

ทบทวน และการ

ประเมินผลการ

ทํางานของ

แผนงาน 

คือ บุคคล 

กลุม 

หนวยงานที่

เกี่ยวของกบั

การ

ดําเนินงาน

ของทีมงาน

เครือขายฯ 

1.ประเมินชวงกอน

การทําโครงการ/

กิจกรรมทุกครัง้                   

2. ประเมินระหวาง

การทําโครงการ/

กิจกรรม           

3.ประเมินเมื่อเสร็จ

สิ้นแตละโครงการ/

กิจกรรม 

1. วิธีการตรวจ

เย่ียม                   

2.การพูดคุย

อยางไมเปน

ทางการ  

3.การประชุม     

4.การบันทึก

ขอมูลตามแบบ

บันทึก 

1.แบบบันทึก

การดําเนินงาน

ขององคกร   

 2.แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
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ทั้งน้ี มีตัวอยางคําพูดและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ในการนํามากําหนดการ

จัดลําดับการติดตามการทํางาน ดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 

 

“จริงๆแลวการประเมินผลทุกอยาง คนที่นําขอมูลไปใชไดทั้งหมด นาจะเปน กองทุน

ฯนะ สวนโบเราแคคนปฏิบัติงาน เขาวาพรือกะวางั้น”  

                    (อาสาสมัครสาธารณสุข) 

 

“คนที่จะประเมิน วางานสําเร็จมายก็นาจะเปนทุกคนในทีมงานเครือขายวางาน

ออกมาพันพรือมั้ง เพราะไมมีใครที่รูดีไปหวาคนที่ทํา”  

                                        (หมอพื้นบาน) 

  

“การที่เราตองประเมินก็เพราะจะทําใหเรารูวาการทํางานของเราพันพรือมั้ง มีอะไร

ที่เราตองชวยกันปรับปรุงใหดีข้ึนมั้ง แลวก็จะมีประโยชนตอนเรามาน่ังทบทวนทําแผนของปถัดไป 

เหมือนที่ผานมาเรากะประชุมกันทุกครั้งกอนทําโครงการและสิ้นสุดโครงการ ถึงก็นําผลน้ีแระมาเทียบ

แล”  

                         (หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง) 

 

“การประเมินก็ตองประเมินกันทุกระยะของงาน ไมใชประเมินเวลา เสร็จโครงการ

แลว เพราะบางทีเราลงพื้นที่ไปได สัก2-3 เคส เราก็จะพบปญหาแลววาพบอะไรมั้ง คอยมาปรับใน

การทํางานโซนพื้นที่อนามัยอื่นตอไป”  

                               (หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย) 

 

“ที่จริงเวลาประเมินเราก็แคสังเกต หรือสอบถามแลวาพันพรือมั้ง หรืออาจจะใช

แบบสอบถามถามคนไขหรือญาติแลวา มีความพึงพอใจแคไหน คืออาจจะพูดคุยไมตองเปนทางการ

มากนิ ไมงั้นเดียวคนถูกถามเคาเกร็ง ไมหานตอบลาว เดียวตอบมาวาดีๆเพ ฮาฮา”  

                            (เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง) 

 

(การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ : วันที่ 18 กันยายน 2557) 
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2.2)  ขั้นตอนยอยท่ี 9 แบบบันทึกผลลัพธ คือการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวน 

(Outcome Journal)  

2.2.1) เปนกระบวนการบันทึกการติดตามผลลัพธของกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา

ดําเนินการประมาณ 1 ช่ัวโมง และมีประเด็นคําถามที่สําคัญ 2 ประเด็น คือ “มีใครเปลี่ยนแปลงบาง 

และเปลี่ยนแปลงไดอยางไร”และ“ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังจะตองปรับเปลี่ยนอะไรบาง

หรือไม หรือปรับเปลี่ยนความคาดหวัง” เพื่อสอบถามขอมูลตามแบบเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ

ภาคีหุนสวนโดยตรงและทางยุทธศาสตร 10 ประเด็น ดังน้ี (1) ชวงเวลาของการประเมิน (2) ทีมการ

ประเมิน (3) ภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของ (4) ผลลัพธที่ทาทายของภาคีหุนสวน (5) ผลการประเมินใน

ภาพรวม 3 ระดับ ไดแก ระดับที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึน ระดับความคาดหวังที่อยากจะใหเกิดข้ึน และ

ระดับความคาดหวังที่ถาเกิดไดก็จะดี (6) อธิบายการเปลี่ยนแปลง (7) ปจจัยและบุคคลที่มีผลการ

เปลี่ยนแปลง (8) หลักฐานเชิงประจักษ (9) การเปลี่ยนแปลงที่ไมไดคาดการณลวงหนา และ (10) 

บทเรียน ซึ่งจากการประชุมกลุมยอย กลุมตัวอยางไดใหขอมูลที่หลากหลาย โดยสรุปเปนประเด็นที่

ตองการติดตามดานแผนงานสรางเสรมิสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 
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ตารางท่ี 21 แสดงแบบบันทึกผลลัพธที่ 1 ดานโรงพยาบาลเขาชัยสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลลัพธ(1) ดานโรงพยาบาลเขาชัยสน 

ผูใหขอมูล  :  

 วันท่ี เวลา (ว/ด/ป)   :       

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : ใหคําปรึกษา จัดระบบใหความชวยเหลือ สรางแรงจูงใจใหบุคลากร 

ระดับท่ีคาดหวังวาจะเกิด ใคร 

ตํ่า       กลาง        สูง   

                  1. การกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ  

                  2. การมีนโยบายและแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกัน  

                  3. การจดัระบบโครงสรางการดําเนินงานเปนรปูธรรม  

                  4. การกําหนดทิศทาง และเปาหมายการพัฒนาเครอืขาย  

ระดับท่ีอยากใหเกิดขึ้น ใคร 

                  5. การมีสวนรวมในการดําเนินงานกับเครือขาย  

                  6. การประสานงานหรือประชุมกับผูทีม่ีสวนเกีย่วของ  

                  7. การสรรหาทรัพยากรและการจัดหาวิทยากร  

ระดับท่ีเกิดไดก็จะดี ใคร 

                  8. การบริหารจัดการที่ดี  

                  9. การมีสวนรวมกับเครือขายในการดําเนินงาน  

                  10. การติดตามและประเมินความกาวหนาของทมีงาน  
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ตารางท่ี 22  แบบบันทกึผลลพัธที่ 1 ดานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลลัพธ(1) ดานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ผูใหขอมูล  :  

วันท่ี เวลา (ว/ด/ป)  :       

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : สนับสนุนการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของและประสานงานกับ

ทางเทศบาลอยางตอเน่ือง มีการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการทํางานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข 

ระดับท่ีคาดหวังวาจะเกิด ใคร 

ตํ่า      กลาง        สูง   

                  1. การดูแลเอาใจใสในทีมงาน    

                  2. การปรับรูปแบบกิจกรรมใหเหมาะสม  

                  3. การรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน  

                  4. การตรวจสอบ ติดตามงาน  

ระดับท่ีอยากใหเกิดขึ้น ใคร 

                  5. ระบบการแจงขอมูลทางดานสุขภาพที่เปนปจจุบัน  

                  6. เสริมความรูทางวิชาการใหกับทีมงาน  

                  7. ฐานขอมูลทางดานสุขภาพ  

                  8. การสรางความมั่นใจใหกับผูปวย และญาติผูปวย  

                  9. การสรางแรงจูงใจใหกับทีมงาน  

                  10. การประสานความรวมกับกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ  

ระดับท่ีเกิดไดก็จะดี ใคร 

                  11. การแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางทมีงานกบัอาสาสมัคร

สาธารณสุข กลุมที่ไมไดอยูในทมีงาน 

 

                  12. การยกยอง เชิดชูเกียรติทีมงาน  

                  13. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทีมงาน  
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ตารางท่ี 23 แสดงแบบบันทกึผลลัพธที่ 1 ดานอาสาสมัครสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลลัพธ(1) ดานอาสาสมัครสาธารณสุข 

ผูใหขอมูล  :  

 วันท่ี เวลา (ว/ด/ป)  :     

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : แนะนํา ชวยเหลือคนไขในพื้นที่ตําบลโคกมวง 

ระดับท่ีคาดหวังวาจะเกิด ใคร 

ตํ่า     กลาง         สูง   

                  1. มีความรู และประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

                  2. มีแผนการดําเนินงานที่เหมาะ  

                  3. เทคนิคการใหความรูที่นาสนใจ  

                  4. เขาใจความตองการของประชาชน ผูปวย ผูพิการ  

ระดับท่ีอยากใหเกิดขึ้น ใคร 

                  5. การมีสวนรวมพัฒนาและประสานความรวมมือ  

                  6.ระบบพฒันาและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข  

                  7. คูมือบันทึกผลการดําเนินงานของทีมงาน  

                  8. การสรางแรงจูงใจและกําลังใจแกทีมงาน  

                  9. การเปนที่ยอมรับจากประชาชนและผูปวย  

                  10. การพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีม  

ระดับท่ีเกิดไดก็จะดี ใคร 

                  11. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน  

                  12. การพัฒนาทีมงานใหเปนที่ยอมรับ  

                  13. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทีเ่ปนระบบ  
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ตารางท่ี 24 แสดงแบบบันทกึผลลัพธที่ 1 ดานหมอพื้นบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลลัพธ(1) ดานหมอพื้นบาน 

ผูใหขอมูล  :  

 วันท่ี เวลา (ว/ด/ป)   :       

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการชวยเหลอืคนไข และถายทอดภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ระดับท่ีคาดหวังวาจะเกิด ใคร 

ตํ่า      กลาง        สูง   

                  1. เขาใจในบทบาทหนาที่ของหมอพื้นบาน  

                  2. นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการชวยเหลือคนไข  

                  3. นําสมุนไพรในพื้นที่มาใหความรู  

                  4. การนําความรูดานสุขภาพมาชวยเหลือคนพิการ  

ระดับท่ีอยากใหเกิดขึ้น ใคร 

                  5. ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน    

                  6.การสรางแรงจูงใจ  

                  7. การสรางขวัญและกําลังใจใหผูปวย  

                  8. การสงเสริมวิชาการ  

ระดับท่ีเกิดไดก็จะดี ใคร 

                  9. การวางแผน และกําหนดเปาหมายของทีมงาน  

                  10. ติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน  
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ตารางท่ี 25 แสดงแบบบันทกึผลลัพธที่ 1 ดานกลุมทีเ่ปนภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลลัพธ(1) ดานกลุมที่เปนภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร 

ผูใหขอมูล  :  

 วันท่ี เวลา (ว/ด/ป)   :    

ผลลัพธท่ีพึงประสงค : ใหความรวมมือกับทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว ทั้งใน

เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อใหดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน ครบทั้ง 4 มิติ ไดแก การปองกัน 

การสงเสริม การรักษา และการฟนฟู 

ระดับท่ีคาดหวังวาจะเกิด ใคร 

ตํ่า      กลาง        สูง   

                  1. การใหความสําคัญและเขาใจในทีมงาน  

                  2. การกํ าหนดนโยบาย แผนงานและกิจกรรมให

สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 

 

                  3. การสงเสริมและสนับสนับสนุนทีมงานตามศักยภาพ  

                  4. การประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร  

ระดับท่ีอยากใหเกิดขึ้น ใคร 

                  5. มีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินการ และการเปน 

ที่ปรึกษา 

 

                  6.การมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร และทีมงาน  

                  7. การมีสวนรวมกับทีมงานในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  

                  8. การเสริมสรางแรงจูงใจดานตางๆ ใหกับทีมงาน  

ระดับท่ีเกิดไดก็จะดี ใคร 

                  9. จัดสวัสดิการใหกับทีมงานความเหมาะสม  

                  10. สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ  

                  11.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาทีมงาน  
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ตารางท่ี 26 แสดงแผนบันทึกการติดตามที่ 2 :แบบบันทึกผลลัพธ (2) 
 

 

2.3)  ขั้นตอนยอยท่ี 10 แบบบันทึกยุทธศาสตรที่ ใชในแผนงาน (Strategy 

Journal) มีการอธิบายคําวายุทธศาสตรเพื่อการทําความเขาใจกับกลุมตัวอยาง และในการดําเนินการ

ครั้งน้ี มี 2 สวนคือ 1) เปนการทบทวนวา ที่ผานมา แผนงานน้ีใชยุทธศาสตรอะไรบาง มีการประเมิน

หรือไมอยางไร ชวงเวลาประเมิน ตาม 10 ประเด็น 2) ภาคีเครือขาย เสนอวิธีการ เกณฑ ในการ

ประเมินผลการดําเนินงานอยางไร   

2.3.1) เปนกระบวนการสรางแบบบันทึกยุทธศาสตร ของกลุมตัวอยาง โดยใช

เวลาดําเนินการประมาณ 1.5 ช่ัวโมง และมีประเด็นคําถามที่สําคัญคือ “เราพยายามที่จะใช

ยุทธศาสตรมากเกินความจําเปนหรือไม” เพื่อสอบถามขอมูลตามแบบบันทึกยุทธศาสตรที่ใชใน

แผนงาน 10 ประเด็น ดังน้ี (1) แบบบันทึกยุทธศาสตร (2) ชวงเวลาการประเมิน (3) ทีมประเมิน (4) 

ยุทธศาสตรที่ติดตาม (5) กิจกรรมที่ดําเนินการ (6) ประสิทธิผล (7) ผลผลิต (8) ประเด็นหรือการ

เปลี่ยนแปลงที่แผนงานตองการ (9) บทเรียน และ (10) เวลาที่จะจัดการประชุมติดตามครั้งตอไป โดย

แบบบันทึกยุทธศาสตรเปนการบันทึกเกี่ยวกับ 4 ยุทธศาสตร แตละยุทธศาสตรประกอบดวย 3 

มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 เหตุโดยตรงใหมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ 2 การชักจูงใหมีการ

เปลี่ยนแปลง และมาตรการที่ 3 การหนุนเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลง (ตามรายละเอียดในข้ันตอนยอย

ที่ 6) เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวนในการดําเนินงานของทีมงาน

เครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง โดยสรุปเปนแบบบันทึกยุทธศาสตรที่ใชใน

แผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 

แผนบันทึกการติดตามท่ี 2 :แบบบันทึกผลลัพธ (2) 

อธิบายการเปลี่ยนแปลง : 

 

ปจจัยและผูท่ีมีสวนตอการเปลี่ยนแปลง :  

หลักฐานเชิงประจักษ :  

 

การเปลี่ยนแปลงท่ีไมไดคาดการณลวงหนา :  

 

บทเรียน :  



 

80 

ตารางท่ี 27 แสดงบันทึกการติดตามที่ 3 : แบบบันทึกยุทธศาสตร 

 

แผนบนัทกึการตดิตามที่ 3 : แบบบนัทกึยุทธศาสตร 

ต้ังแตวันท่ี ถึงวันท่ี :ข้ึนอยูกับการดําเนินการของแผนงาน โครงการ 

(มีหรือไมมี  ถามี เปนชวงไหนของแผน/กิจกรรม) 

ผูใหขอมูล :  

ยุทธศาสตรท่ีติดตาม(ชนิดของยุทธศาสตร)  

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มความรูของทีมงานเครือขายฯ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มจิตอาสาทมีงานเครือขายฯ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศักยภาพของทีมงานเครือขายฯ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางการมีสวนรวมของทีมงานเครอืขายฯ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ (อะไร  กับใคร เมื่อไร) 

ประสิทธิผล (มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวนอยางไร)  

ผลผลิต (Output)  

ประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีแผนงานตองการ  

บทเรียน  

เวลาท่ีจะจัดการประชุมติดตามครั้งตอไป 

 

2.4)  ขั้นตอนยอยท่ี 11 แบบบันทึกการดําเนินงานขององคกร (Performance 

Journal)  

2.4.1) เปนกระบวนการสรางแบบบันทึกการดําเนินงานของกลุมตัวอยาง โดย

ใชเวลาดําเนินการประมาณ 1.30 ช่ัวโมง และมีประเด็นคําถามที่สําคัญ 3 ประเด็น คือ “เราจะมีสวน

ในการสนับสนุนการทํางานของเครือขายไดอยางเต็มที่หรือเต็มกําลังความสามารถไดอยางไร” “ไดใช

กิจกรรมหรือวิธีการอะไรบางที่ทําใหภาคีหุนสวนเกิดการเปลี่ยนแปลง” และ “กิจกรรมเหลาน้ันมี

อิทธิพลตอภาคีหุนสวนอยางไรบางในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง” เพื่อใชติดตามการทํางานของ

ทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ซึ่งแบบบันทึกการดําเนินงานจะใช

บันทึกในการประชุมติดตามงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือทั้งสองแบบผสมกัน โดยมีการ

เก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมี

ประสิทธิภาพสูง และเปนไปตาม แผนงานหรือโครงการที่กําหนด ซึ่งจากการประชุมกลุม กลุมตัวอยาง

ไดใหขอมูลที่หลากหลาย โดยสรุปเปนแบบบันทึกการดําเนินงานขององคกรดานแผนงานสรางเสริม

สุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 
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ตารางท่ี 28 แสดงบันทึกการติดตามที่ 4 : แบบบันทึกการการดําเนินงาน 

 

แผนบนัทกึการตดิตามที่ 4 : แบบบนัทกึการการดําเนินงาน 

ต้ังแตวันท่ี ถึงวันท่ี : ข้ึนอยูกับการดําเนินการของแผนงาน โครงการ 

ผูใหขอมูล : 

เกณฑชี้วัด 1 :  การคนหาและสํารวจแนวความคิด โอกาส และทรัพยากรใหมๆ 

ตัวอยางรูปธรรม :  หลักฐานเชิงประจักษ :  บทเรียน :  

 

เกณฑชี้วัด 2: การรับฟงความคิดเห็นท่ีเปนเสียงสะทอน 

ตัวอยางรูปธรรม : หลักฐานเชิงประจกัษ :  บทเรียน :  

 

เกณฑชี้วัด 3 ไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจสูงสุด 

ตัวอยางรูปธรรม : หลักฐานเชิงประจกัษ :  บทเรียน : 

 

เกณฑชี้วัด 4 : มีการประเมินและออกแบบผลผลิต การบริหารและระบบใหมๆ 

ตัวอยางรูปธรรม : หลักฐานเชิงประจักษ :  บทเรียน : 

 

เกณฑชี้วัด 5 :  การตรวจสอบผลผลิตท่ีได เพ่ือทําการเพ่ิมคุณคา 

ตัวอยางรูปธรรม : หลักฐานเชิงประจักษ :  บทเรียน : 

 

เกณฑชี้วัด 6 :  แบงปนความรูกับสาธารณะ 

ตัวอยางรูปธรรม : หลักฐานเชิงประจักษ :  บทเรียน : 

 

เกณฑชี้วัด 7 : มีการคนควา ทดลองเพ่ือดํารงความเปนผูนําดานนวัตกรรมใหมๆ  

ตัวอยางรูปธรรม : หลักฐานเชิงประจักษ :  บทเรียน : 

 

เกณฑชี้วัด 8 :  เขารวมในการสะทอนการทํางานขององคกร 

ตัวอยางรูปธรรม : หลักฐานเชิงประจักษ :  บทเรียน : 
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ตารางท่ี 29 แสดงแบบบันทกึการตอบสนองของแผนงานหรือกจิกรรม 

 

แผนบนัทกึการตดิตาม ที่ 5 : แบบบันทกึการตอบสนองของแผนงาน 

 ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เรายังควรทําอะไรตอ 

 

  

เราตองเปลี่ยนแปลงแกไขอะไร

เพื่อการปรับปรงุคุณภาพ 

 

  

ยุทธศาสตร/วิธีปฏิบัติการที่เรา

ตองเพิม่เติม 

 

  

ยุทธศาสตร/วิธีปฏิบัติการที่เรา

ควรเลิกใช 

 

  

มีประเด็นทีเ่ราตองการทําการประเมินทีล่ึกกวาน้ีมากข้ันหรอืไม ประเด็นอะไรบาง ทําไม เมือ่ไร 

 

 

 

3) ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทําแผนการประเมินผล เปนการจัดลําดับความสําคัญในการ

ประเมินผล และการสรางแผนการประเมินผล ประกอบดวย 1 ข้ันตอนยอย และมีขอมูลที่ผานการ

วิเคราะหเชิงเน้ือหาใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคในการวิจัยดังน้ี 

3.1)  ขั้นตอนยอยท่ี 12 การวางแผนการประเมินผล (Evaluation Plan)   

3.1.1) เปนกระบวนการการวางแผนการประเมินผลของกลุมตัวอยาง โดยใช

เวลาดําเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีประเด็นคําถามที่สําคัญคือ “ประเมินโดยใคร ประเมิน

อยางไร เมื่อไหร ใชงบประมาณเทาไหร” เพื่อกระตุนใหแผนงานมีการจัดการ และมีการตัดสินใจ ทํา

ใหแผนงานสามารถเก็บขอมูลที่มีความครอบคลุมอยางกวางขวาง ซึ่งจากการสนทนากลุมยอย กลุม

ตัวอยางไดใหขอมูลที่หลากหลาย โดยสรุปเปนการวางแผนการประเมินผล ดานแผนงานสรางเสริม

สุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ดังน้ี 
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ตารางท่ี 30 แสดงแผนบันทึกการประเมินผลที่ 1 : แผนการประเมินผล 

 

แผนบันทึกการประเมินผลท่ี 1 : แผนการประเมินผล 

ใครจะใช 

ผลการประเมิน 

อยางไร  เมื่อไหร 

คําถาม แหลงขอมูล วิธีการประเมินผล โดยใคร เวลา งบประมาณ 

บุคคลที่นําไปใช 

1. คณะกรรมการกองทุน

หลักประกัน 

สุขภาพเทศบาลตําบลโคก

มวง   

2. โรงพยาบาล รพ.สต.   

3. อสม. หมอพื้นบาน 

บุคคลหรือหนวยงานอื่นๆที่

เกี่ยวของ 

การนําผลการประเมินไปใช 

 ผูใชจะนําผลการประเมินไป

ใชในการแสดงความสําเรจ็  

1. ประเด็นแผนงานที่

ตองการรูคําตอบ 

2. คําถามที่ถามเมื่อได

คําตอบแลวจะชวยใน

การปรับปรงุการ

ทํางาน 

3. มีอะไรที่

เปลี่ยนแปลงไปบาง

ภายหลังการ

ดําเนินงานเกี่ยวกบั

พฤติกรรม

ความสัมพันธ การ 

1. แหลงขอมลูทีเ่ปน

บุคคล ไดแก บุคคลที่

เกี่ยวของกบัแผนงาน

การการดําเนินงาน

ของทีมงานเครือขาย

สรางเสริมสุขภาพ

และครอบครัวตําบล

โคกมวง เชน 

1.1 คณะกรรมการ

กองทุนหลกัประกัน

สุขภาพเทศบาล

ตําบลโคกมวง  

การประเมิน จะดําเนินการ

กอนดําเนินการ ระหวาง

ดําเนินการ และสิ้นสุด

โครงการ ทั้งการสงัเกต 

การประชุม พูดคุย ทั้งที่

เปนทางการและไมเปน

ทางการ การซักถามพูดคุย  

เครื่องมือที่ใชในการ

ประเมิน ควรเลือกให

เหมาะสมกับเทคนิคการ

ประเมิน ชนิดของขอมลู 

และแหลงของขอมูล  

1.  ผูประเมิน

ภายใน เปนบุคคลที่

เกี่ยวของกบั

แผนงานการ

ดําเนินงานของ 

ทีมงานเครือขาย

สรางเสริมสุขภาพ

และครอบครัว

ตําบลโคกมวง  

2. ผูประเมิน

ภายนอก เปนบุคคล

ที่มีความรู ม ี

ระยะเวลา

ในการ

ประเมิน 

ควรวัดหรือ

ประเมินผล

ต้ังแตกอน

เริ่ม

โครงการ/

กิจกรรม  

ประเมิน

ความกาว 

หนา หรือม ี

งบประมาณ

ใหเปนสวน

หน่ึงของการ

วางแผน

โครงการ/

กิจกรรม 
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ตารางท่ี 30 (ตอ) 

 

แผนบันทึกการประเมินผลท่ี 1 : แผนการประเมินผล 

ใครจะใช 

ผลการประเมิน 

อยางไร  เมื่อไหร 

คําถาม แหลงขอมูล วิธีการประเมินผล โดยใคร เวลา งบประมาณ 

การเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรม และแนวทางการ

ตัดสินใจกบัการดําเนินงาน

ของเครือขายฯตอไป 

นําไปใชเมื่อ 

โดยการนําผลไปใชระหวาง

ดําเนินการตามแผนและใช

เปนขอมลูสําหรับการ

วางแผนครั้งตอไป 

กระทํา หรือกจิกรรม

ของบุคคล หรือองคกร 

4. มีอะไรบางที่จะตอง

ทําเพื่อตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงจากการ

ดําเนินงาน 

 

1.2 โรงพยาบาล รพ.

สต.  อสม. หมอ

พื้นบาน เชน บันทึก

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ขอมูล

เกี่ยวกับเครือขาย 

1.3 แหลงขอมลูที่

เปนเอกสารที่

เกี่ยวของกบัการ

ดําเนินการตาม

แผนงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูเกบ็รวมรวมขอมลู ตองมี

ความเหมาะสม เชน แบบ

บันทึกการประชุม แบบ

สัมภาษณ แบบสอบถาม 

แบบสํารวจ 

ประสบการณดาน

เทคนิคการประเมิน 

มาใหคําแนะนํา 

ปรึกษา 

การ 

ประเมินเมื่อ

สิ้นสุด 

โครงการ/

กิจกรรม 
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4.2.2 การสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการในการประยุกตใช

แผนท่ีผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัว

ตําบลโคกมวง 

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณแบบมีโครงสราง จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 5 คน 

เพื่อสัมภาษณถึงกระบวนการในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของ

เครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง ในข้ันตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ 7 

ข้ันตอนยอย สําหรับการนําเสนอขอมูลผูวิจัยจะใชช่ือตําแหนงแทนการเรียกช่ือจริงเพื่อมิใหเปนการ

ละเมิดสิทธิสวนบุคคลตามจริยธรรมของการวิจัย โดยผูใหขอมูลมีคุณลักษณะทางประชากรของกลุม

ตัวอยางดังน้ี 

 

4.2.2.1  คุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง  

 

ตารางท่ี 31 แสดงคุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางของการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

 

ตําแหนง เพศ ว.ด.ป.ท่ีสัมภาษณ  

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกมวง 

หญิง  25 มิ.ย.58 

หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง หญิง 26 มิ.ย.58 

หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย หญิง  26 มิ.ย.58 

หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม หญิง  26 มิ.ย.58 

ประธาน อสม.ตําบลโคกมวง หญิง 25 มิ.ย.58 

 

 

4.2.2.2 ผลการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการในการ

ประยุกตใชแผนท่ีผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และ

ครอบครัวตําบลโคกมวง 

 

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณแบบมีโครงสราง จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 5 คน 

เพื่อสัมภาษณถึงกระบวนการในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของ

เครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง ผูวิจัยมีประเด็นคําถามที่สําคัญถึง

กระบวนการในข้ันตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ 7 ข้ันตอนยอย คือ “ทานเห็นดวยกับผลที่ไดมา
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จากการประชุมกลุมหรือไหม โดยถามจากผลที่ไดจากการประชุมกลุมเรียงตามลําดับ ถาเห็นดวย

เครือขายตองทําอยางไรบางถึงจะไดผลตามที่ตองการ หรือทานคิดวามีวิธีการใดบางที่จะทําใหเครือขาย

เกิดการมีสวนรวมกับชุมชนในกระบวนการแตละข้ันตอนของแผนที่ผลลัพธ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดให

ขอมูลที่หลากหลาย และในสวนน้ีผูวิจัยสรุปกระบวนการเปนตารางแสดงกระบวนการของแผนที่

ผลลัพธ ข้ันตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ 7 ข้ันตอนยอย เพื่อไดเห็นภาพที่ชัดเจน ดังน้ี 
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ตารางท่ี 32 แสดงสรุปผลกระบวนการและข้ันตอนตามแผนที่ผลลัพธ จากการสมัภาษณแบบมีโครงสราง 

 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

1.วิสัยทัศน (Vision) “เปนเครือขายรวมมือประสานใจ เพื่อพฒันาคนโคกมวงทกุกลุมวัย 

ใหมีสุขภาพดีตามวิถีชีวิตชุมชน” 

1. ลงพื้นทีเ่ชิงรกุ 

2. เขารวมประชุมเวทีการประชุมสัญจรผูใหญบาน 

3. เขารวมการประชุมประจําเดือนของแตละหมูบาน 

4. เขารวมประชุมประจําเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุข 

5. การสํารวจสถานการณโดยใชแบบสอบถาม 

2.พันธกิจ (Mission) 1. คุณภาพของแผนงานโครงการ ใหรองรับวิสัยทัศน และสอดคลองกันทุก

กิจกรรม 

2. พัฒนาศักยภาพของเครอืขาย 

3. กลไกการสนับสนุน การเสริมแรง เสรมิความรูและทักษะ ในขณะปฏิบัติ

กิจกรรมจริงการติดตาม สนับสนุนขณะลงพื้นที่ ของเครอืขาย 

4. การทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการแผนงานโครงการ ติดตามและ

ประเมินผลอยางเปนระบบ   

1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ การสรางเครือขาย 

สรางทีม สงเสริมสุขภาพ การประเมินผลเพื่อทบทวนและ

ปรับปรุงแผนงานโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2. จัดกิจกรรมใหครอบคลุมทุกลุมวัย ต้ังแตหญิงต้ังครรภ หญิง

หลังคลอด เด็กเยาวชน วัยทํางาน  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร 

3. จัดกิจกรรมลงพื้นทีเ่พื่อเย่ียมดูแล และแนะนําใหความรูเพื่อ

เสริมสรางสุขภาพที่ดีตามวิถีชีวิตชุมชนแกประชาชนที่เปนของ

กลุมเปาหมายทกุกลุม 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

3.ภาคีหุนสวน

(Boundary partners) 

1. โรงพยาบาลเขาชัยสน 

2.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   

3. อสม.   

4. หมอพื้นบาน   

5. ภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร เชน สปสช.สสจ.สสอ.  

1. การทําประชาคม โดยคณะทํางานแผนประชุมรวมกันและ

ใหความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม เนนการดําเนินงานตาม

ความเรงดวนของปญหา 

2. ประชุมกําหนดและมอบหมายงานของคณะทํางาน 

      - ตามความรับผิดชอบของแตละบุคคล 

       - กําหนดผูรับผิดชอบและเปนพี่เลี้ยง 

       - กําหนดบทบาทตามประเด็นยุทธศาสตร  

4.ผลลัพธท่ีพึงประสงค

(Outcome 

Challenges) 

 

 

 

1. โรงพยาบาลเขาชัยสน ใหคําปรกึษาแนะนํา จัดระบบใหความชวยเหลือ

การสงเสรมิและสรางแรงจงูใจ สนับสนุนบุคลากร 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สนับสนุนการมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของและประสานงานกับทางเทศบาลอยางตอเน่ือง มีการ

ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการทํางานของ อสม. 

3.  อสม.เปนผูที่ผานการอบรม มีองคความรูทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มี 

1. มอบหมายใหกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคก

มวงบรรจเุปนแผนการดําเนินงาน  

2. พูดคุยแลกเปลี่ยนชักจงูแกนนําโดยใชความสัมพันธสวนตัว                                                   

3. จัดใหมีการประชุมเดือนละครั้งเพื่อติดตามความกาวหนา                                                               

4. เปดพื้นทีเ่พื่อใหศึกษาดูงาน    

5. เชิญหนวยงานภายนอก เชน สสจ.ฝกอบรมสรางแกนนํา                                 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

 

 

 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 ศักยภาพในการแนะนํา และชวยเหลือคนไข  มีความเสียสละและจิตอาสาใน

การชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลโคกมวง 

4.  หมอพื้นบานเปนผูที่นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการชวยเหลือคนไข เชน 

การนําสมุนไพรในพื้นที่มาใหความรูแกกลุมเปาหมาย การนวดแผนไทย การ

ประดิษฐนวตกรรมทางดานสุขภาพมาชวยเหลือคนพิการ สนับสนุนการ

ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งการกระทําทุกอยางจะไมขัดกับประเพณี

วัฒนธรรมของพื้นที่ 

5.  ภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร การมีสวนรวมและใหความรวมมือกับ

เครือขายฯ และภาคีหุนสวนตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของครือขายฯ

เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความตอเน่ือง การจัดสรรและสนับสนุน

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร และพัฒนาเครือขาย ทั้ง 4 มิติ 

6. ใหมีกิจกรรมรวมกับชุมชนเพิ่มข้ึนโดยคณะทํางาน            

 

   

89 



 

90 

ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

5.เกณฑบงชี้

ความกาวหนา 

(Progress markers) 

 

1. โรงพยาบาลเขาชัยสน  

- ระดับที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึน (Expect to See)จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย 

(1) การกําหนดนโยบายสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือขายฯ (2) การมี

นโยบายและแผนการดําเนินงานดานกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับเครือ  

ขายฯ (3) การจัดระบบโครงสรางการดําเนินงานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

และ (4) การกําหนดทิศทาง และเปาหมายการพัฒนาเครือขายฯอยางชัดเจน 

- ระดับความคาดหวังที่อยากจะใหเกิดข้ึน (Like to See) จํานวน 3 ขอ 

ประกอบดวย (1) การมีสวนรวมในการดําเนินงานกับเครือขายฯกับภาคี

หุนสวนที่เกี่ยวของดานกิจกรรมและดานอื่นๆ (2) การประสานงานหรือ

ประชุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของถึงการดําเนินงาน (3) การสรรหาทรัพยากร เชน 

งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ และการจัดหาวิทยากรที่มีศักยภาพสูง 

1. จัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจขอมลูสถานการณเพื่อมา

กําหนดเปนตัวช้ีวัด 

2. สํารวจโดยใชแบบสอบถาม 

3. ศึกษาดูงานในแตละพื้นที ่

4. ใชผลการดําเนินงานหลังจบโครงการ/กจิกรรม 

5. กําหนดตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ  

6. กําหนดตัวช้ีวัดโดยผานแกนนําชุมชน และอสม.  
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 - ระดับความคาดหวังที่ถาเกิดไดก็จะดี (Love to See) จํานวน 3 ขอ 

ประกอบดวย (1) การบริหารจัดการที่ดีและเปนระบบ (2) การมีสวนรวมกับ

เครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวและภาคีหุนสวนในการดําเนินงาน 

และ (3) การติดตามและประเมินความกาวหนา 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

- ระดับที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึน (Expect to See) จํานวน 4 ขอ 

ประกอบดวย  (1) การดูแลเอาใจใสในทีมงานเครือขายฯ (2) การปรับรูปแบบ

การดําเนินงานหรือกิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับฯ (3) การรายงาน

ความกาวหนาดานการดําเนินงานของเครือขายฯอยางตอเน่ือง และ (4) การ

ตรวจสอบ ติดตามงานอยางตอเน่ือง 

- ระดับความคาดหวังที่อยากจะใหเกิดข้ึน (Like to See) จํานวน 6 ขอ  
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบดวย (1) การมีระบบการแจงขอมูลทางดานสุขภาพของคนในพื้นที่

ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ (2) การสอนเสริมดานวิชาการใหเครือขายฯ (3) การ

จัดทําฐานขอมูลทางดานสุขภาพที่ทีมงานสามารถดูขอมูลไดทันที (4) การ

สรางความมั่นใจใหกับผูปวย และญาติผูปวย (5) การสรางแรงจูงใจใหกับ

เครือขายฯ และ (6) การประสานความรวมกับกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 

- ระดับความคาดหวังที่ถาเกิดไดก็จะดี (Love to See) จํานวน 3 ขอ 

ประกอบดวย (1) การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมงานเครือขายฯกับอาสาสมัครสาธารณสุข กลุม

ที่ไมไดอยูในทีมงาน (2) การยกยอง เชิดชูเกียรติและ (3) มีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 
  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. อาสาสมัครสาธารณสุข   

- ระดับที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึน (Expect to See) จํานวน 4 ขอ 

ประกอบดวย (1) การมีองคความรูในทางทฤษฎี และปฏิบัติที่สามารถ

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม(2) การมีแผนการดําเนินงานที่เหมาะและ

สอดคลอง (3) การปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการการแนะนํา ใหความรู ใหมี

ความทันสมัยนาสนใจ  โดยไมใหกลุมเปาหมายเกิดความเบื่อหนายและ

ทอถอย และ (4) การมีความเขาใจธรรมชาติและความตองการของประชาชน

ในพื้นที่และผูปวย ผูพิการ เปนตน 

- ระดับความคาดหวังที่อยากจะใหเกิดข้ึน (Like to See) จํานวน 6 ขอ

ประกอบดวย (1) การมีสวนรวมพัฒนาและประสานความ 

รวมมือกับภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของ (2) การมีระบบการพัฒนาและคัดเลือก  
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่มีจิตอาสาเขารวมทีม (3) การจัดทํา

คูมือบันทึกผลการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (4) การสราง

แรงจูงใจและกําลังใจแกนเครือขายฯดวยกัน (5) การเปนที่ยอมรับจาก

ประชาชนและผูปวยในการสรางความเช่ือมั่น ทุมเททั้งแรงกายแรงใจ และ 

(6) การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีมอยูเสมอโดยการศึกษาหาความรูจาก

การอานเอกสารตํารา เว็บไซด เปรียบเทียบการดําเนินงานกับพื้นที่ใกลเคียง

รวมทั้งการอบรมสัมมนาและดูงานในระดับตางๆ 

- ระดับความคาดหวังที่ถาเกิดไดก็จะดี (Love to See) จํานวน 3 ขอ 

ประกอบดวย (1) การพบปะ พูดคุยรายงานความกาวหนาดานการ

ดําเนินงานเปนประจําและตอเน่ือง (2) การมีผลงานใหเปนที่ยอมรับในระดับ

ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด เปนตน และ (3) การติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานที่เปนระบบ 
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ตารางท่ี 32 (ตอ)   

   

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 4. หมอพ้ืนบาน   

- ระดับที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึน (Expect to See) จํานวน 4 ขอ 

ประกอบดวย (1) การเขาใจในบทบาทหนาที่ของหมอพื้นบาน (2) เปนผูที่นํา

ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการชวยเหลือคนไข (3) การนําสมุนไพรในพื้นที่มา

ใหความรูแกกลุมเปาหมาย และ (4) การนําความรูการนวดแผนไทย การ

ประดิษฐนวัตกรรมทางดานสุขภาพมาชวยเหลือคนพิการ  

- ระดับความคาดหวังที่อยากจะใหเกิดข้ึน (Like to See) จํานวน 4 ขอ 

ประกอบดวย (1) สนับสนุนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยจะไมขัดกับ

ประเพณีวัฒนธรรมของพื้นที่ (2) การสรางแรงจูงใจ เชน การชมเชย ให

กําลังใจระหวางเครือขายฯ ดวยกัน (3) การสรางขวัญและกําลังใจใหผูปวยใน

สถานการณที่เลวราย และ (4) การสงเสริมวิชาการโดยการเปนที่ปรึกษาและ

ใหคําแนะนําดานภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ 

- ระดับความคาดหวังที่ถาเกิดไดก็จะดี (Love to See) จํานวน 2 ขอ  
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 

 

 

 

 

 

6. แผนท่ียุทธศาสตร

(Strategy maps)  

 

 

 

 

ประกอบดวย (1) การวางแผนอนาคต และกําหนดเปาหมายของเครือขาย

ฯไวชัดเจน และ (2) การติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 

5. กลุมท่ีเปนภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร  

- ระดับที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึน (Expect to See) จํานวน 4 ขอ 

ประกอบดวย (1) การใหความสําคัญและเขาใจ (2) การกําหนดนโยบาย 

แผนงานและกิจกรรมใหมีความสอดคลองบริบทของพื้นที่ (3) การสงเสริม

และสนับสนับสนุนตามศักยภาพที่ควรจะเปน และ (4) การประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสารทีท่ันสมัย และสม่ําเสมอ 

- ระดับความคาดหวังที่อยากจะใหเกิดข้ึน (Like to See) จํานวน 4 ขอ 

ประกอบดวย (1) การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ และเปนที่

ปรึกษาในการพัฒนาเครือขายฯตามความเหมาะสม (2) การมีสวนรวมพัฒนา

บุคคลการ (3) การมีสวนรวม ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และ (4) 

 

 

 

 

 

 

1. ใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจปญหาสุขภาพ 

2. ใชขอมูลจากการทําประชาคมในพื้นที ่

3. ใชแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

4. ใชยุทธศาสตรของเทศบาล 

5. ใชแนวคิดและมุมมองของผูนํา 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 การเสริมสรางแรงจูงใจดานตางๆ ใหกับ ทีมงานเครือขายฯ 

- ระดับความคาดหวังที่ถาเกิดไดก็จะดี (Love to See) จํานวน 3 ขอ 

ประกอบดวย (1) การจัดสวัสดิการ (2) การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ 

อุปกรณที่เกี่ยวของ และ (3) การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา ใหมีการ

แลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ทั้งภายในจังหวัด และตางจังหวัด 

ยุทธศาสตรมุงท่ีคน กลุมคนหรือองคกร มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ระดับ คือ  

1.  เหตุโดยตรงใหมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 7 ขอ ดังน้ี  

 (1) การสรางเสริมองคความรูดวยเทคนิคและวิธีการตางๆ(2) การเขารวม

กิจกรรม (3) กําหนดเปาหมายในการเพิ่มเครือขายฯ (4) รบัสมัครจิตอาสาที่

จะเขามารวมทีมโดยไมจําเปนตองเปนอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน 

หรือผูนําในชุมชน (5) กําหนดบทบาทหนาที่แตละคนในแตละกจิกรรม (6) 

ทําแบบบันทึกการปฏิบัติงาน (7)วางแผนจัดทําปฏิทินการ ดําเนินงานในแต

ละปงบประมาณ 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 
 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 2. เหตุชักจูงใหมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 7 ขอ ดังน้ี  

(1) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายฯ (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

กลุมที่ไมไดอยูในทีมงาน (3) พัฒนาทักษะพื้นฐานการทํางานในชุมชนแก

ทีมงาน (4)  มีรูปแบบและเทคนิคและกระบวนการดําเนินงาน  

(5) การจัดหลักสูตรอบรมใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดําเนินงาน (6) 

มีกระบวนการและเทคนิคในการอบรมที่เปนระบบและมีมาตรฐาน  

(7) เชิญวิทยากรอบรมใหความรูดานการชวยเหลือผูปวยเฉพาะทาง  

3.  เหตุหนุนเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 6 ขอ ดังน้ี  

(1) รพ.สต.และคณะกรรมการประเมินผล ไดติดตามผลการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ือง (2) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวงสนับสนุน

พัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง  (3) การนําผลการติดตามและประเมินผล

ดานการดําเนินงาน และประเมินผลไปใช (4) ประเมินผลการ 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 
 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.การดําเนินงานระดับ

องคกร 

(Organizational 

practices) 

 

หนุนเสริมการเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาและ ปรับปรุง (5) สรางแรงจูงใจโดยการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ  (6) กระตุนการเปนจิตอาสาในการทํางาน 

ยุทธศาสตรมุงท่ีสิ่งแวดลอม มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ระดับ คือ  

1.  เหตุโดยตรงใหมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 5 ขอ ดังน้ี  

(1) การกําหนดนโยบายและเปาหมายการมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับ

ภาคีหุนสวน 2) สรางภาคีหุนสวนในการพัฒนา 

เครือขายฯ (3) การมีสวนรวมกับภาคีหุนสวนในการกําหนดนโยบายและ

แผนงาน (4) จัดทํายุทธศาสตรเชิงรุกดึงคน กลุมคนที่ไมเคยมีสวนรวมใหเขา

มามีสวนรวมในกิจกรรมกับทางทีมงานเครือขาย (5) การมีสวนรวมของภาคี

หุนสวนในการติดตามและประเมินผล 

2. เหตุชักจูงใหมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 3 ขอ ดังน้ี  

(1) ภาคีภาคีหุนสวนมีสวนรวมในการประชุม ช้ีแจงขอมูลขาวสารตางๆ  

(2) ภาคีหุนสวนมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ในการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ทําประชาคมเพื่อจัดกิจกรรมตามความตองการของชุมชน 

2. บรรจุแผนของเครอืขายไวในแผนของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลฯ 

3. กําหนดผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรเปนผูคิดและ 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 
  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

  (3) มีการติดตอสื่อสารกับภาคีภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของไดหลากหลายวิธี  

และมีคุณภาพ 

3.  เหตุหนุนเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 6 ขอ ดังน้ี  

(1)  ผูที่มสีวนเกี่ยวของและภาคีภาคีหุนสวนเขารวมกจิกรรมของทีมงาน

เครือขายอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ (2) เสริมสรางใหภาคีหุนสวนเขาใจ

บทบาทตนเอง และหนาที่ในการพัฒนาเครือขายฯ (3) เผยแพรสารสนเทศ 

ขาวสาร ขอมูลการดําเนินงานหลายชองทาง เชน เว็บไซดวารสาร และ

บทความ (4) การนําผลการติดตาม และประเมินผลการมีสวนรวมของภาคี

ภาคีหุนสวนมาแกไขปรบัปรุงและพฒันา 

การกําหนดแผนการดําเนินงานระดับองคกรของเครือขายฯ มาจาก 

การเสนอความคิดเห็น และมุงเนนใน 8 ประเด็นสําคัญที่ตองดําเนินงาน 

ดังน้ัน การดําเนินงานใหบรรลุแผนงานฯ ควรประกอบดวยการดําเนินงาน

ระดับองคกรดังน้ี  

รวมกันจัดกิจกรรม 

4. กําหนดแกนนําชุมชน เชน อสม.เปนผูคิดและจัดกิจกรรม/

โครงการ 

5. กําหนดใหแตละกลุมนําเสนอโครงการ/กิจกรรม 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 1. การคนหาและสํารวจแนวความคิด โอกาส และทรัพยากรใหมๆ 

ประกอบดวย 2 ขอ ดังน้ี (1) การมีสวนรวมในการประชุมแลกเปลี่ยน

ความคิดและขอมูลระหวางภาคีหุนสวนและบุคคลที่เกี่ยวของ และ(2)   การ

สงบุคลากรที่เกี่ยวของในทีมงานเครือขายไปศึกษาดูงาน การเขารวมอบรม

สัมมนา 

2. การรับฟงขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเสนอแนะจากผูใหขอมูลหลัก และภาคี

หุนสวนทุกระดับ ประกอบดวยเรื่องการเสวนา การสื่อสารสะทอน ความคิด

และปญหาการดําเนินงานของภาคีหุนสวนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

3.การสรางโอกาสการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และมีบทบาทในการตัดสินใจ 

ประกอบดวย 2 ขอ ดังน้ี (1) การรวมมือของผูมีอํานาจเปนผูบริหารระดับสูง

ของภาคีหุนสวนโดยตรงและภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร ไดแก เทศบาล

ตําบลโคกมวง โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ กองทุนหลักประกัน 

สุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 เขาชัยสน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (2) ผลักดันความสําเร็จของ

เครือขายฯ โดยการใหเห็นความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน

หรือกิจกรรม ต้ังแตการวางแผนงานการรับทราบความกาวหนาของแผนงาน 

การเย่ียมชมการดําเนินการของแผนงาน  

4. การทบทวนระบบและการดําเนินงานอยูเสมอ ประกอบดวยการจัดประชุม

รวมกับภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการเครือขายฯอยางตอเน่ือง

และสม่ําเสมอเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการทบทวน และการตรวจสอบการ

ดําเนินงาน      

5. การตรวจสอบสิ่งที่มีอยูเพื่อเพิ่มคุณคาของสิ่งเหลาน้ัน ประกอบดวย 3 ขอ 

ดังน้ี (1) การตรวจความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงาน (2) การ

นําเสนอผลงานดีเดน หรือผลงานที่ประสบความสําเร็จของทีมงานเครือขายฯ

และ (3) การดําเนินการแกไขในสิ่งที่ยังลมเหลวโดยการรวมมือกับภาคี

หุนสวนโดยการจัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคี 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 
  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 หุนสวน 6. การแลกเปลี่ยนความรู ที่ไดกับโลกภายนอก ประกอบดวย 2 ขอ 

ดังน้ี (1) การสรางฐานขอมูล หรือการสรางองคความรู  ที่เกี่ยวของในการ

พัฒนาทีมงานเครือขายฯ (2) การประชาสัมพันธโดยการจัดบอรด หรือ

เผยแพรทางเว็บไซด และ(3) การรวมประชุมแลกเปลี่ยน กับแผนงาน 

โครงการอื่นๆ ของผูที่มีสวนเกี่ยวของในแผนงาน 

7. การนําผลการดําเนินงานและรูปแบบที่ไดผานการทดลองหรือลงมือปฏิบัติ

จริงมาแลวมาทดลองปฏิบัติเพื่อหาองคความรูหรือนวัตกรรมใหมอยูเปน

ประจํา ประกอบดวย 2 ขอ ดังน้ี (1) การปรับเปลี่ยนแนวคิดการดําเนินงาน

โดยไมยึดติดกับกรอบมากจนเกินไป และ (2) การใหอิสระทางความคิด การ

รับฟงความคิดเห็นนอกกรอบของผูที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของ 

8. การสรางโอกาสใหกับการสะทอนความเห็นในการทํางาน ซึ่งจากการ

สนทนากลุมยอย ประกอบดวย 2 ขอ ดังน้ี (1) การใหเวลาและโอกาสใน 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จาการประชมุกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 

 การดําเนินงานโดยการประชุมเพื่อเปนการติดตามความกาวหนา และ (2) 

การจัดเวทีสรุปผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะๆ ของภาคีหุนสวนตางๆ 
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ทั้งน้ี มตัีวอยางคําพูดและความเห็นของกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสีย ดังน้ี 

 

“เห็นดวยนะ..แตเครือขายเราตองมีการลงพื้นที่เชิงรุกมากข้ึน อาจจะตองแบงทีม

กันลงพื้นที่ตามพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ อยางเชนมีการลงไปในเวทีประชุมหมูบาน การประชุม

ประจําเดือนของอสม.”  

        เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง 

 

“อาจจะตองไปเขารวมประชุมเวทีสัญจรของผูใหญบานนะพี่วา กลุมน้ีจะชวยเราได

มากไมวาจะทํากจิกรรมอะไร ถาผูนําในชุมชนไมรู เราอาจจะลําบากเวลาไปขอความชวยเหลืออะไร 

จริงๆ กลุมผูนําเหลาน้ีสามารถชวยเราคิดตัวช้ีวัดโครงการได” 

                        หัวหนาสถานีอนามัยบานควนหมอทอง 

 

“เราอาจจะมองขามการสํารวจพวกสถานการณทางดานสุขภาพในตอนแรก กอนที่

จะนํามาทําแผนอาจะใชแบบสํารวจ แบบสอบถาม หรืออะไรกะไดใหไดขอมูลมา บางทีสวนน้ีจะมี

ประโยชนมากเวลาเราคิดจะทํากิจกรรมอะไรกัน”ใชการสํารวจสถานการณโดยใชแบบสอบถาม” 

        หัวหนาสถานีอนามัยบานเกาะทองสม 

 

“พี่วาเราตองติดตามประเมินอยูเรื่อยๆ ถึงกะสํารวจสิ่งใหมๆหรือปญหาตางๆ ถึงเรา

กะนําสวนน้ีมาประกอบการทําแผนตางๆได รวมไปถึงแผนยุทธศาสตรของเราเองดวย” 

 

        เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง 

 

“กิจกรรมเวลาจัดจะตองใหครอบคลุมทุกลุมวัย ต้ังแตหญิงตังครรภ หญิงหลังคลอด 

เด็กเยาวชน วัยทํางาน  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร” 

                      ประธาน อสม.ต.โคกมวง 

 

“เวลาจะแบงวาใครทําอะไรก็ตองกําหนดหนาที่รับผิดชอบของแตละคน หรือแบง

ภาคีตางๆสวนใหญจะแบงบริบทหนาที่ ตําแหนงของแตละคน เชน อนามัยก็เปนพี่เลี้ยงได” 

            หัวหนาสถานีอนามัยบานทาควาย 
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4.2.3  การสนทนากลุมเพ่ือยืนยันผลการประยุกตใชแผนท่ีผลลัพธในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง 

 

ผูวิจัยดําเนินการจัดการสนทนากลุมยอย โดยเชิญกลุมผูเช่ียวชาญ (Expert) อีก 5 

คน เพื่อยืนยันขอมูลผลการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสราง

เสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง ดําเนินการเมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ หอง

ประชุมยอยเทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สําหรับการนําเสนอขอมูลผูวิจัยจะ

ใชช่ือตําแหนงแทนการเรียกช่ือจริงเพื่อมิใหเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลตามจริยธรรมของการวิจัย 

โดยผูใหขอมูลมีคุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางดังน้ี 

 

4.2.3.1 คุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง  

 

ตารางท่ี 33 แสดงคุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางในการสนทนากลุมยอยจากกลุม

ผูเช่ียวชาญ (Expert) 

 

ตําแหนง เพศ จํานวน (คน) 

นายกเทศมนตรีตําบลโคกมวง ชาย  1 คน 

ปลัดเทศบาลตําบลโคกมวง ชาย  1 คน 

รองปลัดเทศบาลตําบลโคกมวง หญิง  1 คน 

สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน ชาย  1 คน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เทศบาลตําบลโคกมวง 

หญิง  1 คน 

 

4.2.3.2 ผลการศึกษายืนยันขอมูลผลการประยุกตใชแผนท่ีผลลัพธในการวาง

แผนการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง 

 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการจัดสนทนากลุมยอย และทําการเรียบเรียง

ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อสรุปผลกระบวนการและข้ันตอนการ

ประเมินผลของแผนงานตามข้ันตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ 7 ข้ันตอนยอยดังน้ี 
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ตารางท่ี 34 แสดงสรุปผลกระบวนการและข้ันตอนตามแผนที่ผลลัพธ จากการสนทนากลุมยอย ผูเช่ียวชาญ 

 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1 การ

ออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   

 

ผลการยืนยันกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสนทนากลุมยอย ผูเชี่ยวชาญ 

1.วิสัยทัศน (Vision) 1. ลงพื้นทีเ่ชิงรกุ  

2. เขารวมประชุมเวทีการประชุมสัญจรผูใหญบานของเครือขาย  

3. เขารวมการประชุมประจําเดือนของแตละหมูบานของเครอืขาย  

4. เขารวมประชุมประจําเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุข ของเครอืขาย  

5. การสํารวจสถานการณโดยใชแบบสอบถาม  

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยแตขอเพิ่ม

ในการทํา SWOT analysis ซึ่งเปน

เครื่องมือในการกําหนดจุดแข็ง- จุดออน

ของพื้นที่ โดยยึดปญหาสุขภาพในชุมชน

เปนหลัก เพื่อวางเปาหมายรวมกัน 

2.พันธกิจ (Mission)  1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ การสรางเครือขาย สรางทีม สงเสริม

สุขภาพ การประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนงานโครงการใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

2. จัดกิจกรรมใหครอบคลุมทุกลุมวัย ต้ังแตหญิงต้ังครรภ หญิงหลังคลอด เด็ก

เยาวชน วัยทํางาน  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร  

3. จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเย่ียมดูแล และแนะนําใหความรูเพื่อเสริมสราง

สุขภาพที่ดีตามวิถีชีวิตชุมชนแกประชาชนที่เปนของกลุมเปาหมายทุกกลุม  

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย และไดให

ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการกําหนด

พันธกิจวา มีความชัดเจนในการกําหนด

ภารกิจทีส่อดคลองกบัวิสัยทัศน 
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ตารางท่ี 34 (ตอ) 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1 การ

ออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   

 

ผลการยืนยันกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสนทนากลุมยอย ผูเชี่ยวชาญ 

3.ภาคีหุนสวน

(Boundary partners) 

1. การทําประชาคม โดยคณะทํางานแผนประชุมรวมกันและใหความสําคัญกบั

การทํางานเปนกลุม เนนการดําเนินงานตามความเรงดวนของปญหา 

2. ประชุมกําหนดและมอบหมายงานของคณะทํางาน 

      - ตามความรับผิดชอบของแตละบุคคล 

       - กําหนดผูรบัผิดชอบและเปนพีเ่ลี้ยง 

       - กําหนดบทบาทตามประเด็นยุทธศาสตร 

กลุมผูเช่ียวชาญตางเห็นดวย แตมีขอเสนอ

วาภาคีเครือขายตองใหความสําคัญกับการ

ทํางานเปนกลุม ไมไดแบงบทบาทหนาที ่

4.ผลลัพธท่ีพึงประสงค

(Outcome 

Challenges) 

1. มอบหมายใหกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวงบรรจุเปน

แผนการดําเนินงาน  

2. พูดคุยแลกเปลี่ยนชักจงูแกนนําโดยใชความสัมพันธสวนตัว                                                                      

3. จัดใหมีการประชุมเดือนละครั้งเพื่อติดตามความกาวหนา                                                               

4. เปดพื้นทีเ่พื่อใหศึกษาดูงาน    

5. เชิญหนวยงานภายนอก เชน สสจ.ฝกอบรมสรางแกนนํา                                                                     

6. ใหมีกิจกรรมรวมกับชุมชนเพิ่มข้ึนโดยคณะทํางาน         

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย 
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ตารางท่ี 34 (ตอ) 

 
  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1 การ

ออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   

 

ผลการยืนยันกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสนทนากลุมยอย ผูเชี่ยวชาญ 

5.เกณฑบงชี้

ความกาวหนา (Progress 

markers) 

1. จัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจขอมลูสถานการณเพื่อมากําหนดเปนตัวช้ีวัด 

2. สํารวจโดยใชแบบสอบถาม 

3. ศึกษาดูงานในแตละพื้นที ่

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย 

 4. ใชผลการดําเนินงานหลังจบโครงการ/กจิกรรม 

5. กําหนดตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรของกองทุนหลักประกันสขุภาพฯ  

6. กําหนดตัวช้ีวัดโดยผานแกนนําชุมชน และอสม. 

 

6. แผนท่ียุทธศาสตร

(Strategy maps)  

1. ใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจปญหาสุขภาพ 

2. ใชขอมูลจากการทําประชาคมในพื้นที ่

3. ใชแบบตัวอยางยุทธศาสตรจากอําเภออื่นๆ เปนตัวแบบ 

4. ใชแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

5. ใชยุทธศาสตรของเทศบาล 

6. ใชแนวคิดและมุมมองของผูนํา 

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย 
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ตารางท่ี 34 (ตอ) 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1 การ

ออกแบบเจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   

 

ผลการยืนยันกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสนทนากลุมยอย ผูเชี่ยวชาญ 

7.การดําเนินงานระดับ

องคกร 

(Organizational 

practices) 

 1.ทําประชาคมเพื่อจัดกิจกรรมตามความตองการของชุมชน 

2. บรรจุแผนของเครอืขายไวในแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ 

3. กําหนดผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรเปนผูคิดและรวมกันจัดกจิกรรม 

4. กําหนดแกนนําชุมชน เชน อสม.เปนผูคิดและจัดกิจกรรม/โครงการ 

5. กําหนดใหแตละกลุมนําเสนอโครงการ/กิจกรรม 

 

กลุมผูเช่ียวชาญไดใหความเห็นวา  

การดําเนินงานใหบรรลุแผนงานสรางเสริม

สุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวงทีผู่มี

สวนไดสวนเสีย กลาวถึงสาระสําคัญไวใน 

5 ประเด็นน้ันมีความเหมาะสมดีแลว  

โดยอาจมีการปรับการใชคําใหเปนภาษา

วิชาการเพียงเล็กนอย  
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4.2.4  สรุปกระบวนการในการประยุกตใชแผนท่ีผลลัพธในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบล โคกมวง 

 

ผูวิจัยดําเนินการสรุปขอมลูกระบวนการในการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบล โคกมวง จากการ

สัมภาษณแบบมโีครงสราง และการสนทนากลุมยอยผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 
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ตารางท่ี 35 แสดงสรุปผลกระบวนการและข้ันตอนตามแผนที่ผลลัพธ จากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการสนทนากลุมยอยผูเช่ียวชาญ 

 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบ

เจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสัมภาษณ  

 

ผลการยืนยันกระบวนการ 

แผนท่ีผลลัพธ 

จากผูเชี่ยวชาญ 

สรุปกระบวนการและขั้นตอน 

ตามแผนท่ีผลลัพธ 

1.วิสัยทัศน 

(Vision) 

1.  การลงพื้นที่เชิงรุก 

2. เครือขายเขารวมประชุมเวทีการประชุม

สัญจรผูใหญบาน 

3.  เครือขายเขารวมการประชุม

ประจําเดือนของแตละหมูบาน 

4. เครือขายเขารวมประชุมประจําเดือน

ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

5. ใชการสํารวจสถานการณโดยใช

แบบสอบถาม 

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยแต

ขอเพิ่มในการทํา SWOT analysis 

ซึ่งเปนเครื่องมือในการกําหนดจุด

แข็ง- จุดออนของพื้นที่ โดยยึดปญหา

สุขภาพในชุมชนเปนหลัก เพือ่

วางเปาหมายรวมกัน 

1. ลงพื้นทีเ่ชิงรกุ  

2. เขารวมประชุมเวทีการประชุมสัญจร

ผูใหญบานของเครือขาย  

3. เขารวมการประชุมประจําเดือนของแตละ

หมูบานของเครือขาย  

4. เขารวมประชุมประจําเดือนของอาสาสมัคร

สาธารณสุข ของเครือขาย  

5. การสํารวจสถานการณโดยใชแบบสอบถาม  

6.วิเคราะหหาจุดแข็ง- จุดออนโอกาส และภาวะ

คุกคาม (SWOT analysis) ของพื้นที ่ โดยยึด

ปญหาสุขภาพในชุมชนเปนหลัก เพื่อ

วางเปาหมายรวมกัน  
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ตารางท่ี 35 (ตอ) 

 
   

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบ

เจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสัมภาษณ  

 

ผลการยืนยันกระบวนการ 

แผนท่ีผลลัพธ 

จากผูเชี่ยวชาญ 

สรุปกระบวนการและขั้นตอน 

ตามแผนท่ีผลลัพธ 

2.พันธกิจ 

(Mission) 

1. การสํารวจขอมลูพื้นฐานทีเ่กี่ยวของ การ

สรางเครือขาย สรางทีม สงเสรมิสุขภาพ 

การประเมินผลเพื่อทบทวนและปรบัปรุง

แผนงานโครงการใหมปีระสิทธิภาพสูงข้ึน 

2.จัดกิจกรรมใหครอบคลุมทุกลุมวัย ต้ังแต

หญิงต้ังครรภ หญิงหลังคลอด เด็กเยาวชน 

วัยทํางาน  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร 

3.จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเย่ียมดูแล และ

แนะนําใหความรูเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี

ตามวิ ถีชี วิตชุมชนแกประชาชนที่ เปน

กลุมเปาหมายทุกกลุม 

 

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย และ

ไดใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ

กําหนดพันธกิจวา มีความชัดเจนใน

การกําหนดภารกิจที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน 

1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ การสราง

เครือข าย สร า งที ม  ส ง เส ริ มสุ ขภาพ การ

ประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนงาน

โครงการใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

2. จัดกิจกรรมใหครอบคลุมทุกลุมวัย ต้ังแตหญิง

ต้ังครรภ หญิงหลังคลอด เด็กเยาวชน วัยทํางาน  

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร  

3. จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเย่ียมดูแล และแนะนํา

ใหความรูเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีตามวิถีชีวิต

ชุมชนแกประชาชนที่เปนของกลุมเปาหมายทุก

กลุม 
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ตารางท่ี 35 (ตอ) 

 

 

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบ

เจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสัมภาษณ  

 

ผลการยืนยันกระบวนการ 

แผนท่ีผลลัพธ 

จากผูเชี่ยวชาญ 

สรุปกระบวนการและขั้นตอน 

ตามแผนท่ีผลลัพธ 

3.ภาคีหุนสวน

(Boundary 

partners) 

     1. ใชการทําประชาคม โดย

คณะทํางานแผนประชุมรวมกันเพื่อกําหนด

ผูรบัผิดชอบและบทบาทหนาที่ เนนการ

ดําเนินงานตามความเรงดวนของปญหา 

2. คณะทํางานใชการประชุมกําหนดและ 

มอบหมายงาน 

- ตามความรับผิดชอบของแตละ 

บุคคล 

       - กําหนดผูรบัผิดชอบและเปนพีเ่ลี้ยง 

       - กําหนดบทบาทตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

กลุมผูเช่ียวชาญตางเห็นดวย แตมี

ขอเสนอวาภาคีเครือขายตองให

ความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม 

ไมไดแบงบทบาทหนาที ่

1. ใชการทําประชาคม โดยคณะทํางานแผน

ประชุมรวมกันและความสําคัญกับการทํางานเปน

กลุม เนนการดําเนินงานตามความเรงดวนของ

ปญหา 

2. คณะทํางานใชการประชุมกําหนดและ

มอบหมายงาน 

       - ตามความรับผิดชอบของแตละบุคคล 

       - กําหนดผูรบัผิดชอบและเปนพีเ่ลี้ยง 

       - กําหนดบทบาทตามประเด็นยุทธศาสตร 
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ตารางท่ี 35 (ตอ)    

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบ

เจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสัมภาษณ  

 

ผลการยืนยันกระบวนการ 

แผนท่ีผลลัพธ 

จากผูเชี่ยวชาญ 

สรุปกระบวนการและขั้นตอน 

ตามแผนท่ีผลลัพธ 

4.ผลลัพธท่ีพึง

ประสงค

(Outcome 

Challenges) 

1. สงตอใหกับกองทุนหลกัประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกมวงเพื่อบรรจเุปน

แผนการดําเนินงาน 

2. ใชความสัมพันธสวนตัวพูดคุย

แลกเปลี่ยนชักจูงแกนนํา                                                                      

3. ใชจิตอาสาของอสม.ชักชวนเขารวม                                                                                                         

4. จัดใหมีการประชุมเดือนละครั้งเพื่อ

ติดตามความกาวหนา                                                               

5. การเปดพื้นที่เพื่อใหศึกษาดูงาน    

6. เชิญหนวยงานภายนอก เชน สสจ.

ฝกอบรมสรางแกนนํา                                                                     

7. คณะทํางานจัดใหมกีิจกรรมรวมกับ  

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย 1. มอบหมายใหกองทุนหลกัประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกมวงบรรจเุปนแผนการ

ดําเนินงาน  

2. พูดคุยแลกเปลี่ยนชักจงูแกนนําโดยใช

ความสัมพันธสวนตัว                                                                      

3. จัดใหมีการประชุมเดือนละครั้งเพื่อติดตาม

ความกาวหนา                                                               

4. เปดพื้นทีเ่พื่อใหศึกษาดูงาน     

5. เชิญหนวยงานภายนอก เชน สสจ.ฝกอบรม

สรางแกนนํา                                                         

6. ใหมีกิจกรรมรวมกับชุมชนเพิ่มข้ึนโดย

คณะทํางานชุมชนเพิ่มข้ึน                        
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ตารางท่ี 35 (ตอ)  

 

  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบ

เจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสัมภาษณ  

 

ผลการยืนยันกระบวนการ 

แผนท่ีผลลัพธ 

จากผูเชี่ยวชาญ 

สรุปกระบวนการและขั้นตอน 

ตามแผนท่ีผลลัพธ 

5.เกณฑบงชี้

ความกาวหนา 

(Progress 

markers) 

1. จัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจขอมลู

สถานการณเพื่อมากําหนดเปนตัวช้ีวัด 

2. สํารวจโดยใชแบบสอบถาม 

3. ศึกษาดูงานในแตละพื้นที ่

4. ใชผลการดําเนินงานหลังจบโครงการ/

กิจกรรม 

5. กําหนดตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรของ

กองทุนหลกัประกันสุขภาพฯ  

6. กําหนดตัวช้ีวัดโดยผานแกนนําชุมชน  

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย 1. จัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจขอมลูสถานการณ

เพื่อมากําหนดเปนตัวช้ีวัด 

2. สํารวจโดยใชแบบสอบถาม 

3. ศึกษาดูงานในแตละพื้นที่/โครงการ กิจกรรม 

4. ใชผลการดําเนินงานหลังจบโครงการ/กจิกรรม 

5. กําหนดตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรของกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ  

6. ผานแกนนําชุมชน เชน อสม.เปนผูกําหนด

ตัวช้ีวัด 
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ตารางท่ี 35 (ตอ) 

 

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบ

เจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสัมภาษณ  

 

ผลการยืนยันกระบวนการ 

แผนท่ีผลลัพธ 

จากผูเชี่ยวชาญ 

สรุปกระบวนการและขั้นตอน 

ตามแผนท่ีผลลัพธ 

6. แผนท่ี

ยุทธศาสตร

(Strategy 

maps)  

1. ใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจปญหา

สุขภาพ 

2. ใชขอมูลจากการทําประชาคมในพื้นที ่

3. ใชแบบตัวอยางยุทธศาสตรจากอําเภอ

อื่นๆ เปนตัวแบบ 

4. ใชแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

5. ใชยุทธศาสตรของเทศบาล 

6. ใชแนวคิดและมุมมองของผูนํา 

กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย 1. ใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจปญหาสุขภาพ 

2. ใชขอมูลจากการทําประชาคมในพื้นที ่

3. ใชแบบตัวอยางยุทธศาสตรจากอําเภออื่นๆ 

เปนตัวแบบ 

4. ใชแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

5. ใชยุทธศาสตรของเทศบาล 

6. ใชแนวคิดและมุมมองของผูนํา 

7.การดําเนินงาน

ระดับองคกร 

(Organizational 

practices) 

1.ทําประชาคมเพื่อจัดกิจกรรมตามความ

ตองการของชุมชน 

2. บรรจุแผนของเครอืขายไวในแผนของ

กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาล 

กลุมผูเช่ียวชาญไดใหความเห็นวา  

การดําเนินงานใหบรรลุแผนงานสราง

เสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคก

มวงที่ผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวถึง 

1.ทําประชาคมเพื่อจัดกิจกรรมตามความตองการ

ของชุมชน                                                         

2. คณะทํางานแผนสุขภาพตําบลเปนผูรับผิดชอบ

ในการบรรจุไวในแผนของเทศบาล 
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ตารางท่ี 35 (ตอ) 
 

 
  

จําแนกขอคําถาม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การออกแบบ

เจตนารมณ 

สรุปกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ 

จากการสัมภาษณ  

 

ผลการยืนยันกระบวนการ 

แผนท่ีผลลัพธ 

จากผูเชี่ยวชาญ 

สรุปกระบวนการและขั้นตอน 

ตามแผนท่ีผลลัพธ 

  3. กําหนดผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร

เปนผูคิดและรวมกันจัดกิจกรรม 

4. กําหนดแกนนําชุมชน เชน อสม.เปนผู

คิดและจัดกจิกรรม/โครงการ 

5. กําหนดใหแตละกลุมนําเสนอโครงการ/

กิจกรรม 

 

สาระสําคัญไวใน 5 ประเด็นน้ันมี

ความเหมาะสมดีแลว  

โดยอาจมีการปรับการใชคําใหเปน

ภาษาวิชาการเพียงเล็กนอย  

3. กําหนดผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรเปนผู

คิดและรวมกันจัดกจิกรรม 

4. กําหนดแกนนําชุมชน เชน อสม.เปนผูคิดและ

จัดกิจกรรม/โครงการ 

5. กําหนดใหแตละกลุมประเด็นยอยนําเสนอ

โครงการ/กจิกรรม  
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4.3 บุคคลท่ีจะนําไปใช 

 

ผลจาการวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการ

ดําเนินงานเครือขาย สรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง โดยบุคคลที่จะนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนในการทํางาน ประกอบดวย 9 กลุม ไดแก (1) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคก

มวง (2) โรงพยาบาลเขาชัยสน  (3) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ตําบลโคกมวง (4) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (5) หมอพื้นบาน (6) เทศบาลตําบลโคกมวง (7) สาธารณสุข

อําเภอเขาชัยสน (8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ (9) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

4.4 ประโยชนและปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการประยุกตใชแผนท่ีผลลัพธในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน 

 

ผลจาการวิจัยครั้งน้ีสามารถประโยชนและปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการประยุกตใช

แผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน ดังน้ี 

4.4.1 ประโยชนท่ีเกิดจากการประยุกตใชแผนท่ีผลลัพธในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของแผนงาน 

1) แผนที่ผลลัพธสามารถนํามาใชในกระบวนการวางแผน กระบวนการ

ดําเนินการ กระบวนการติดตามและประเมินผลเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง

ไดและเปนกรณีศึกษาใหกับทองถ่ินอื่นๆ ได 

2) เกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปสูการพัฒนากระบวนการวางแผน 

กระบวนการดําเนินการ และกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน โดยการมี

สวนรวมของทุกภาคี ซึ่งกระบวนการของแผนที่ผลลัพธจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไดแก 

(1) การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางคนกับคน และระหวางคนกับองคกร (2) การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของคน (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององคกร  

3) การนําแผนที่ผลลัพธมาใชในแผนงานพัฒนาโดยเฉพาะในดานการวางแผน 

และการเขาถึงศักยภาพของคน กลุมคน องคกร 

4.4.2 ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการประยุกตใชแผนท่ีผลลัพธในการประเมินผล

การดําเนินงานของแผนงาน สรุปไดดังน้ี 

1) กลุมตัวอยางในระดับปฏิบัติ เชน อสม. หมอชาวบาน ยังขาดความเขาใจใน

ศัพททางวิชาการที่เปนคําเฉพาะทางเทคนิค เชน วิสัยทัศน พันธกิจ เกณฑบงช้ีความกาวหนา แผนที่

ยุทธศาสตร เปนตน จึงทําใหไมสามารถเช่ือมโยงความเขาใจในสวนที่เหลือได  
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2) ขอมูลจากการประชุมกลุมเพื่อศึกษากระบวนในการประยุกตใชแผนที่

ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบลโคกมวง 

บางเรื่องเปนนามธรรมทางทีดี่ตองมีพื้นความรูเดิมอยูกอน จึงจะทําใหผูรวมประชุมเกิดความเขาใจ และ

สามารถใหขอมูลไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น เชน การกําหนดวิสัยทัศนที่สวนใหญบอกเปาหมายใน

ภาพรวมที่เปนนามธรรม และไมบอกวาตองทําอยางไรเพื่อใหเกิดข้ึน  

3) การดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดตองใชงบประมาณที่ไดมาจากการเขียน

โครงการ รวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ซึ่งมักจะตกเปนหนาที่ของเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลโคก

มวง ซึ่งหากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีการโยกยาย ก็ยอมทําใหการดําเนินงานขาดความตอเน่ือง 

4) การมีสวนรวมจากภาคีหุนสวนที่กําหนดไวในแผนที่ผลลัพธ ซึ่งเปนการคาด

เดาวาหนวยงานดังกลาวตองเขามีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ โดยยังไมทราบขอเท็จจริงวา 

หนวยงานที่เปนภาคีหุนสวนไดใหความสําคัญตอภารกิจดังกลาวมากนอยเพียงใด และมีการจัดเตรียม

งบประมาณสําหรับภารกิจที่เกี่ยวของไวหรือไม  

5) ความยากในการกําหนดประเด็นตางๆ ในเชิงวิชาการ เชน ผลลัพธที่พึง

ประสงคเกณฑบงช้ีความกาวหนา แผนที่ยุทธศาสตร การดําเนินงานระดับองคกร เปนตน เน่ืองจากภาคี

หุนสวนมีมุมมองที่แตกตางกัน จึงมักกําหนดความตองการของตนเองเปนตัวต้ัง และในบางประเด็นก็ไม

สอดคลองกับภารกิจที่กําหนด รวมถึงเปนการกําหนดเชิงเทคนิค และตองใชความรูในเชิงวิชาการใน

ระดับสูง 
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 บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของ

เครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนการวิจัย

เชิงพรรณนา(Descriptive Research) โดยมวัีตถุประสงคหลักเพือ่ศึกษาการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธ

ในการประเมินผลการดําเนินงานเครือขาย สรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง ผูวิจัยไดสรุป

ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย  

 

ผลการศึกษาพบวา การประยุกตใชแผนที่ผลลัพธทั้ง 12 ข้ันตอนมีความเหมาะสมที่จะ

นํามาใชในการการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบล  

โคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ทั้งน้ี ผูวิจัยจะนําเสนอถึงกระบวนการตามแผนที่ผลลัพธทั้ง 

12 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. กระบวนการและข้ันตอนการประเมินผลของแผนงานตามข้ันตอนแผนที่ผลลัพธ 

ประกอบดวย 12 ข้ันตอนดังน้ี   

1.1 การกําหนดวิสัยทัศนของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบล

โคกมวง มีกระบวนการและข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี (1) ลงพื้นที่เชิงรุก (2) เขารวมประชุมเวทีการประชุม

สัญจรผูใหญบานของเครือขาย (3) เขารวมการประชุมประจําเดือนของแตละหมูบานของเครือขาย  

(4) เขารวมประชุมประจําเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุข ของเครือขาย (5) การสํารวจสถานการณ

โดยใชแบบสอบถาม (6) วิเคราะหหาจุดแข็ง-จุดออนโอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) 

ของพื้นที่ โดยยึดปญหาสุขภาพในชุมชนเปนหลัก เพื่อวางเปาหมายรวมกัน  

1.2 การกําหนดพันธกิจของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบล 

โคกมวง มีกระบวนการและข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี (1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ การสราง

เครือขาย สรางทีม สงเสริมสุขภาพ การประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนงานโครงการใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน (2) จัดกิจกรรมใหครอบคลุมทุกลุมวัย ต้ังแตหญิงต้ังครรภ หญิงหลังคลอด เด็ก

เยาวชน วัยทํางาน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร (3) จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเย่ียมดูแล และแนะนําให

ความรูเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีตามวิถีชีวิตชุมชนแกประชาชนที่เปนของกลุมเปาหมายทุกกลุม 

1.3 การกําหนดภาคีหุนสวนของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัวตําบล

โคกมวง มีกระบวนการและข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี (1) ใชการทําประชาคม โดยคณะทํางานแผนประชุม
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รวมกันและความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม เนนการดําเนินงานตามความเรงดวนของปญหา (2) 

คณะทํางานกําหนดและมอบหมายงาน (2.1) ตามความรับผิดชอบของแตละบุคคล (2.2) กําหนด

ผูรับผิดชอบและเปนพี่เลี้ยง และ (2.3) กําหนดบทบาทตามประเด็นยุทธศาสตร 

1.4 การกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และ

ครอบครัวตําบลโคกมวง มีกระบวนการและข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี (1) มอบหมายใหกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวงบรรจุเปนแผนการดําเนินงาน (2) พูดคุยแลกเปลี่ยนชักจูงแกนนําโดยใช

ความสัมพันธสวนตัว (3) จัดใหมีการประชุมเดือนละครั้งเพื่อติดตามความกาวหนา (4) การเปดพื้นที่

เพื่อใหศึกษาดูงาน (5) เชิญหนวยงานภายนอก เชน สสจ.ฝกอบรมสรางแกนนํา และ (6) คณะทํางาน

จัดใหมีกิจกรรมรวมกับชุมชนเพิ่มข้ึน           

1.5 การกําหนดเกณฑบงช้ีความกาวหนาของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และ

ครอบครัวตําบลโคกมวง มีกระบวนการและข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี (1) จัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจ

ขอมูลสถานการณเพื่อมากําหนดเปนตัวช้ีวัด (2) สํารวจโดยใชแบบสอบถาม (3) ศึกษาดูงานในแตละ

พื้นที่/โครงการ/กิจกรรม (4) ใชผลการดําเนินงานหลังจบโครงการ/กิจกรรม (5) กําหนดตัวช้ีวัดตาม

ยุทธศาสตรของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และ (6) ผานแกนนําชุมชน เชน อสม.เปนผูกําหนด 

ตัวช้ีวัด 

1.6 การกําหนดแผนที่ยุทธศาสตรของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัว

ตําบลโคกมวง มีกระบวนการและข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี (1) ใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจปญหาสุขภาพ 

(2) ใชขอมูลจากการทําประชาคมในพื้นที่ (3) ใชแบบตัวอยางยุทธศาสตรจากอําเภออื่นๆ เปนตัวแบบ 

(4) ใชแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (5) ใชยุทธศาสตรของเทศบาล และ (6) ใชแนวคิดและมุมมอง

ของผูนํา 

1.7 การดําเนินงานระดับองคกรของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และครอบครัว

ตําบลโคกมวง มีกระบวนการและข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี (1) ทําประชาคมเพื่อจัดกิจกรรมตามความ

ตองการของชุมชน (2) คณะทํางานแผนสุขภาพตําบลเปนผูรับผิดชอบในการบรรจุไวในแผนของ

เทศบาล (3) กําหนดผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรเปนผูคิดและรวมกันจัดกิจกรรม (4) กําหนดแกน

นําชุมชน เชน อสม.เปนผูคิดและจัดกิจกรรม/โครงการ และ (5) กําหนดใหแตละกลุมประเด็นยอย

นําเสนอโครงการ/กิจกรรม  

1.8 การจัดลําดับการติดตามการทํางานของโครงการทําใหไดขอมูลสําคัญใน 3 

ประเด็นคือ (1) การบรรลุผลลัพธของภาคีพันธมิตร (2) การประเมินยุทธศาสตรของแผนงาน และ (3) 

การดําเนินงานขององคกรเพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหทราบความกาวหนาหรือความ

เปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวน และปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของภาคีหุนสวน  
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1.9 แบบบันทึกผลลัพธ คือการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวนทั้ง 10 ประเด็นที่

ตองการติดตามผลการดําเนินงานดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง จาก 

โรงพยาบาลเขาชัยสน รพ.สต. อสม. หมอพื้นบาน และกลุมที่เปนภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร 

1.10 แบบบันทึกยุทธศาสตรที่ ใชในแผนงานทั้ง 10 ประเด็นจะเกี่ยวกับ 4 

ยุทธศาสตร ซึ่งในแตละยุทธศาสตรประกอบดวย 3 มาตรการ เพื่อนําไปสูการกระตุนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวนในการดําเนินงานของทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว

ตําบลโคกมวง  

1.11 แบบบันทึกการดําเนินงานขององคกร ไดกําหนดไวตามเกณฑช้ีวัดทั้ง 8 ตัว ซึ่ง

ในแตละเกณฑช้ีวัดประกอบดวย ตัวอยางที่เปนรูปธรรม หลักฐานเชิงประจักษ และบทเรียน ซึ่งจะทํา

ใหทราบถึงประเด็นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในการดําเนินงานตามแผนงาน 

1.12 การวางแผนการประเมินผล โดยผูที่นําไปใชคือ คณะกรรมการกองทุนฯ 

โรงพยาบาลเขาชัยสน รพ.สต. อสม. หมอพื้นบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการประเมินจะแสดง

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และการตัดสินใจในการดําเนินงานของเครือขายฯ ซึ่งผลการ

ประเมินควรนําไปใชระหวางดําเนินการตามแผน และสําหรับการวางแผนครั้งตอไป 

2. บุคคลที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการทํางาน ประกอบดวย 9 กลุม 

ไดแก (1) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง (2) โรงพยาบาลเขาชัยสน (3) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ตําบลโคกมวง (4) อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน (5) 

หมอพื้นบาน (6) เทศบาลตําบลโคกมวง (7) สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน (8) สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง และ (9) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

3. ประโยชนและปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน ดังน้ี 

3.1 ประโยชนที่เกิดจากการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของแผนงาน ประกอบดวย (1) แผนที่ผลลัพธสามารถนํามาใชในกระบวนการวางแผน 

กระบวนการดําเนินการ และกระบวนการติดตามและประเมินผล (2) เกิดกระบวนการเรียนรูและ

นําไปสูการพัฒนากระบวนการของแผนที่ผลลัพธซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ (3) การ

นําแผนที่ผลลัพธมาใชในแผนงานพัฒนาโดยเฉพาะในดานการวางแผน และการเขาถึงศักยภาพของ

คน กลุมคน องคกร 

3.2 ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของแผนงาน ประกอบดวย (1) กลุมตัวอยางยังขาดความเขาใจในศัพททางวิชาการที่เปน

คําเฉพาะทางเทคนิค (2) ขอมูลบางเรื่องเปนนามธรรม (3) เมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีการโยกยาย 

จะทําใหการดําเนินงานขาดความตอเน่ือง (4) การคาดเดาถึงความพรอมในการมีสวนรวมของ
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หนวยงานที่เปนภาคีหุนสวนโดยยังไมทราบขอเท็จจริง และ (5) ความยากในการกําหนดประเด็นตางๆ 

ในเชิงวิชาการ เน่ืองจากภาคีหุนสวนมีมุมมองที่แตกตางกัน และบางประเด็นก็ไมสอดคลองกับภารกิจ

ที่กําหนด  

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 

การวิจัยเรื่อง การประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานของ

เครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัด ผูวิจัยไดอภิปราย

ผลการวิจัยในแตละข้ันตอน ดังน้ี 1. ผลวิจัยพบวา วิสัยทัศนของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และ

ครอบครัวตําบลโคกมวงคือ “เปนเครือขายรวมมือประสานใจ เพื่อพัฒนาคนโคกมวงทุกกลุมวัยใหมี

สุขภาพดีตามวิถีชีวิตชุมชน” ซึ่งมาจากการวิเคราะหขอมูลที่เปนจุดออน-จุดแข็ง ปญหาอุปสรรคที่

เกิดข้ึนในพื้นที่ รวมถึงโอกาส และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เพื่อนํามากําหนดเปน

เปาหมายในการดําเนินงานของกองทุนฯ ในอนาคต แนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ 

Phillips (1997, p. 7) ไดกลาวไววา วิสัยทัศน คือ สิ่งที่สามารถกําหนดกรอบการทํางานที่จะนําไปสู

การปฏิบัติและใหนโยบายตองอาศัยการแสดงความคิดเห็นที่กวางขวางและชัดเจน แตในเวลาเดียวกัน

นําไปสูสิ่งที่ไกลออกไปได สําหรับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551, ออนไลน) ได

กลาววา วิสัยทัศน หมายถึง สิ่งที่อยากใหหนวยงานเปนในอีก 3-5 ปขางหนา หรือเปาหมายหลักของ

องคกร และสอดคลองกับแนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา วิสัยทัศน คือภาพฝนเปน

จินตนาการที่เราปรารถนา และมุงมั่นอยากใหเกิดข้ึนจริง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุราณีย  

ปาจารย (2552, หนา 75) ที่ไดศึกษาพบวา การสรางวิสัยทัศนจะกลาวถึงสิ่งที่ตองการจะใหเกิดข้ึน 

โดยนึกถึงภาพความสําเร็จในอนาคตวาเปนอยางไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคต โดยมี

การไดเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมกลุมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุม และมี

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรางวิสัยทัศนรวมกัน 

2. ผลวิจัยพบวา พันธกิจ จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย (1) คุณภาพของแผนงาน

โครงการใหรองรับวิสัยทัศน และสอดคลองกันทุกกิจกรรม (2) พัฒนาศักยภาพของเครือขาย (3) 

กลไกการสนับสนุน การเสริมแรง เสริมความรูและทักษะในขณะปฏิบัติกิจกรรมจริงการติดตาม 

สนับสนุนขณะลงพื้นที่ของเครือขายฯ และ (4) การทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการแผนงาน

โครงการ ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ ซึ่งช้ีใหเห็นวา การกําหนดพันธกิจจําเปนตองมี

กิจกรรมที่สอดคลองกัน เพื่อนําไปสูวิสัยทัศนที่ต้ังไว ดังน้ัน จึงตองกิจกรรมที่เกิดข้ึนจึงตองมีความ

เช่ือมโยงกันแนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2548, หนา 

32) ที่ไดกลาววา พันธกิจเปนขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงาน
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้ง

แนวคิดเกี่ยวกับองคกรหรือภาพลักษณที่ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่

มุงเนนเปนพิเศษที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

สําหรับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551,ออนไลน) ไดกลาววา พันธกิจ หมายถึง 

กรอบขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน เปนสิ่งที่ตองดาเนินการเพื่อบรรลุปาหมายหลัก และ

สอดคลองกับแนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา กําหนดพันธกิจเปน การอธิบายวาแผนงาน

สามารถทําใหไปถึงวิสัยทัศนไดอยางไร และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุราณีย ปาจารย (2552, 

หนา 76) ที่ไดศึกษาพบวา การกําหนดพันธกิจจะเปนการกําหนดแผนงานวาตองทําอยางไรเพื่อใหเกิด

วิสัยทัศนตามที่ตองการ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยการมีสวนรวม การสรางความตอเน่ือง และการ

สนับสนุนการดําเนินงานจากทุกสวนที่เกี่ยวของ 

3. ผลวิจัยพบวา การกําหนดภาคีหุนสวน จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย (1) 

โรงพยาบาลเขาชัยสน (2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (3) อสม. (4) หมอพื้นบาน และ (5) ภาคี

หุนสวนทางยุทธศาสตร ซึ่งเห็นไดวา ภาคีหุนสวนที่กลาวถึงมีความเกี่ยวของกันในฐานะที่ตองทํางาน

รวมกันทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อชวยใหโครงการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายทีต้ั่ง

ไว ดังน้ัน ระดับการมีสวนรวมและความสนใจของภาคีหุนสวนจึงมีความสําคัญตอขอมูลที่เกิดข้ึนอยาง

มาก แนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา ภาคีหุนสวนคือ คน 

กลุมคน หรือองคกร ที่ เราจะเขาไปมีความสัมพันธหรือทํางานดวยโดยตร ง เพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง โดยภาคีหุนสวนจะรวมเอาหลายๆ คน หลายๆ กลุมคน หรือองคกรที่ทํางานในลักษณะ

เดียวกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสรร  ธงยศ (2553, หนา 237) ที่ไดศึกษาพบวา การ

ประยุกตแนวคิดแผนที่ผลลัพธมีผูที่เกี่ยวของหลากหลายกลุมและหลายระดับ จึงทําใหระดับความลึก

ของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินงานตามแนวทางของแผนที่ผลลัพธเปนปจจยัสาํคัญ

ปจจัยหน่ึงที่จะทําใหแผนงาน/โครงการที่ใชแผนที่ผลลัพธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการคัดกรองผูมีสวนไดเสียเพื่อรวมดําเนินงานต้ังแตการเริ่มตนดําเนินงานและ

ระหวางดําเนินงาน ตองเปนผูที่สนใจและเกี่ยวของกับแผนงาน/โครงการเปนอยางสูง 

4. ผลวิจัยพบวา การกําหนดผลลัพธที่พึงประสงค จํานวน 5 ประเด็น ประกอบดวย 

(1) โรงพยาบาลเขาชัยสนใหคําปรึกษาแนะนํา และใหความชวยเหลือ (2) รพ.สต. มีสวนรวมกับภาคี

เครือขายอยางตอเน่ือง และตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการทํางานของ อสม. (3) อสม.มีศักยภาพ

ในการแนะนํา เสียสละ และมีจิตอาสาในการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ (4) หมอพื้นบานเปนผูที่นํา

ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการชวยเหลือคนไข และ (5) ภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร เขามีสวนรวมและ

ใหความรวมมือกับเครือขายฯ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและตอเน่ืองทั้ง 4 มิติ 
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(ปองกัน สงเสริม รักษา และฟนฟู) ซึ่งช้ีใหเห็นวา ภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของตางมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่ชวยเอื้อใหการดําเนินงานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน แนวทาง

ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของสรร ธงยศ (2553, หนา 29) ที่กลาวไววา แผนที่ผลลัพธมีจุดเดนใน

การใหความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ความสัมพันธ กิจกรรมหรือการกระทําของคน กลุมคน หรือองคกร และสอดคลองกับแนวคิดของ 

Earl et al (2004) ที่กลาวไววา "ผลลัพธ" ที่ช้ีใหเห็นวางานน้ีประสบความสําเร็จคือ การเปลี่ยนแปลง

เชิงพฤติกรรม ความสัมพันธกิจกรรม และการกระทําของคน กลุมคน และองคกรที่รวมทํางานตาม

โครงการ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุราณีย ปาจารย (2552, หนา 78-79) ที่ไดศึกษาพบวา 

การกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคจะมาจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายมาใหขอมูลรวมกันถึงผลลัพธที่พึง

ประสงคของตน เพื่อนํามาสูการวิเคราะหความสอดคลองและกําหนดเกณฑบงช้ีความกาวหนาในการ

ดําเนินโครงการตอไป 

5. ผลวิจัยพบวา การกําหนดเกณฑบงช้ีความกาวหนาของภาคีหุนสวนทั้ง 5 กลุม คือ 

โรงพยาบาลเขาชัยสน รพ.สต. อสม. หมอพื้นบาน และกลุมที่เปนภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตร ซึ่งทุก

กลุมจะประกอบดวย 3 ระดับ คือ ระดับที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึน ระดับความคาดหวังที่อยากจะให

เกิดข้ึน และระดับความคาดหวังที่ถาเกิดไดก็จะดี โดยระดับความคาดหวังจะเปนตัวเกณฑบงช้ี

ความกาวหนาที่แตละกลุมตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งระดับที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึนจะเกิดได

งายสุด และเปนพื้นฐานที่ตองเกิดในการดําเนินการ สําหรับระดับความคาดหวังที่อยากจะใหเกิดข้ึน

คือเปาหมายตามเกณฑในการดําเนินการ ซึ่งทุกกลุมจะตองทําใหเกิดข้ึนเพื่อบงช้ีผลสําเร็จในการ

ดําเนินการ และสุดทายคือระดับความคาดหวังที่ถาเกิดไดก็จะดีจะเกิดไดยากที่สุด ซึ่งถือเปนผลสําเร็จ

เกิดจากเปาหมายที่คาดหวังเอาไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (2551, ออนไลน) ที่กลาววาตัวช้ีวัด หมายถึง สิ่งที่จะเปนตัวบอกวาหนวยงานสามารถบรรลุ

เปาประสงคหรือไม เปนสิ่งที่วัดความสําเร็จของสิ่งที่ตองการดาเนินการและระยะเวลา และฉัตรมงคล 

แนนหนา (2554, หนา 16) ไดกลาววา ตัวช้ีวัด หมายถึง ตัวบงช้ีความสําเร็จของสิ่งที่ตองการวัด เชน 

เปาประสงค วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดควรระบุเปน ปริมาณ คุณภาพ เปาหมาย ระยะเวลา ตัวช้ีวัดที่ดี 

ควรตรงกับสิ่งที่ตองการวัด มีอยูจริง ไมยุงยากในการจัดเก็บ นอกจากน้ีแนวทางดังกลาวสอดคลองกบั

แนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา เกณฑบงช้ีความกาวหนาคือ กลุมของตัวบงช้ีการ

เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมของภาคีหุนสวนที่ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลง เปนการ

เปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ทําโดยปกติ ความสัมพันธ ที่จะนําไปสูขอความผลลัพธ ซึ่งมี

ระดับของการเกิดข้ึนจากงายไปยาก จัดแบงกลุมเกณฑช้ีวัดความคาดหวังเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ

ความคาดหวังจะเกิดข้ึน ซึ่งเกิดไดงายสุด ระดับความคาดหวังที่อยากใหเกิดข้ึน ซึ่งไดปานกลาง และ

ระดับความคาดหวังที่เกิดข้ึนถือวาประสบผลสําเร็จสูงสุด  ซึ่งเกิดไดยาก และยังสอดคลองกับงานวิจัย
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ของสรร ธงยศ (2553, หนา 225) ที่ไดศึกษาพบวา การประยุกตแนวคิดแผนที่ผลลัพธเปนวิธีการที่มี

ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง

ดําเนินงาน มีตัวบงช้ีและเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน จึงทําใหสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานได 

และนําไปปฏิบัติไดไมยาก 

6. ผลวิจัยพบวา การกําหนดแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตรคือ (1) 

ยุทธศาสตรมุงที่คน กลุมคนหรือองคกร และ (2) ยุทธศาสตรมุงที่สิ่งแวดลอม โดยทั้ง 2 ยุทธศาสตรมี

การเปลี่ยนแปลงใน 3 ระดับคือ เหตุโดยตรงใหมีการเปลี่ยนแปลง เหตุชักจูงใหมีการเปลี่ยนแปลง 

และเหตุหนุนเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการกําหนดแผนที่ยุทธศาสตรจะชวยใหผูที่เกี่ยวของเหน็ถึง

ภาพรวมในการทํางานไดโดยงาย และสามารถทําความเขาใจไดอยางถูกตองตรงกัน โดยใหผูที่

เกี่ยวของแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในยุทธศาสตรที่กําหนด และทําการสรุปรวบรวมความคิด

กําหนดเปนแผนที่ยุทธศาสตร ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Kaplan & Norton 

(2004) ที่ไดอธิบายไววา แผนที่ยุทธศาสตรคือ แผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรขององคการใน

รูปแบบของความสัมพันธตอกันในเชิงเหตุและผล (cause and effect relationships)  กลาวคือ 

เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธ (Outcome) ที่องคกรปรารถนา ซึ่งเช่ือมโยงกับทุกๆ มิติทั้ง 4 มิติ

ของ Balanced Scorecard เพื่อใหนําไปสูผลลัพธที่องคกรตองการ และสอดคลองกับที่ อมร นนทสุต 

และสุทธิพงษ วสุโสภาพล (2555, หนา 7) ไดกลาวถึงแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรไววา เปนเครื่องมือใน

การสื่อสารและบริหารจัดการที่จะเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางวิธีปฏิบัติหรือยุทธศาสตรทั้งหมดที่

เลือกที่จะไปใหถึงจุดหมายปลายทางในหลายๆ มิติ หรือหลายๆ มุมมอง ซึ่งแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร

จะชวยใหเห็นภาพความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรทั้งหลายวา ยุทธศาสตรแตละตัวน้ันเกี่ยวของ

และสัมพันธกันในเชิงความเปนเหตุและผลระหวางกันและกันอยางไร เปนแผนที่ที่จะทําใหไมหลงทาง 

และสามารถวางแผนไดอยางมีความเขาใจถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน และสอดคลองกับ

แนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา แผนที่ยุทธศาสตร คือ แผนผังสรุปความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับยุทธศาสตรองคกร เปรียบเสมือนแผนที่แสดงเสนทางเดินสูอนาคต ไปยังเปาหมายหรือ

วิสัยทัศนที่องคกรวางกรอบไว ซึ่งการสรางแผนที่ยุทธศาสตรที่ชวยใหบรรลุผลลัพธที่พึงประสงคจะ

ออกเปน 2 กลุมใหญ คือ (1) ยุทธศาสตรที่มีเปาหมายที่คน กลุมคน หรือองคกร และ (2) ยุทธศาสตร

ที่มีเปาหมายที่สภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค โดยยุทธศาสตรทั้ง 2 มี

คุณสมบัติที่ตางกัน คือ (1) เปนยุทธศาสตรที่เปนเหตุโดยตรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (2) เปน

ยุทธศาสตรที่ ชักจูงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ (3) เปนยุทธศาสตรที่หนุนเสริมใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุราณีย ปาจารย (2552, หนา 87) ที่ไดศึกษาพบวา 

แผนที่ยุทธศาสตร แบงเปน 2 ยุทธศาสตร โดยมีเปาหมายอยูที่คน กลุมคน หรือองคกร และมี

เปาหมายอยูที่สภาพแวดลอมโดยรอบ ซึ่งยุทธศาสตรเหลาน้ีจะเอื้อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามผลลพัธ
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ที่พึงประสงค โดยแบงเปน 3 สวนคือ (1) สวนที่เปนเหตุโดยตรงเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (2) สวน

ที่จะชวยชักจูงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ (3) สวนที่เกื้อหนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  

7. ผลวิจัยพบวา การดําเนินงานระดับองคกร ประกอบดวย (1) การคนหาและ

สํารวจแนวความคิด โอกาส และทรัพยากรใหมๆ (2) การรับฟงขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเสนอแนะ

จากผูใหขอมูลหลัก และภาคีหุนสวนทุกระดับ (3) การสรางโอกาสการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และมี

บทบาทในการตัดสินใจ (4) การทบทวนระบบและการดําเนินงานอยูเสมอ (5) การตรวจสอบสิ่งที่มีอยู

เพื่อเพิ่มคุณคาของสิ่งเหลาน้ัน (6) การแลกเปลี่ยนความรู ที่ไดกับโลกภายนอก (7) การนําผลการ

ดําเนินงานและรูปแบบที่ไดมาทดลองเพื่อหาองคความรูหรือนวัตกรรมใหม และ (8) การสรางโอกาส

ใหกับการสะทอนความเห็นในการทํางาน ซึ่งการดําเนินงานระดับองคกรจะเปนการกําหนดแนวทางที่

ครอบคลุมและชวยใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ แนวทางดังกลาวสอดคลองกับ

แนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา การดําเนินการระดับองคกรเปนการกําหนดรวมกันใน

แผนงานวาจะตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรค

และนวัตกรรมในองคกรโดยมีแนวทางอยู 8 ประการ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของของพัชรินทร    

เอื้ออิฐผล (2555, หนา 133) ที่ไดศึกษาพบวา การดําเนินงานระดับองคกร เปนแผนการดําเนินงาน

เพื่อพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู มีแผนการดําเนินงาน 8 

ประการดังน้ี (1) คนหาและสํารวจขอมูลครูเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (2) จัดการประชุมกลุมเพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางใน

การพัฒนารวมกัน (3) เปดโอกาสใหครูและชุมชนและเครือขายไดเขามีสวนรวมในการบริหาร (4) 

ทบทวนในการพัฒนาครู โดยจัดประชุมและติดตามการพัฒนางานทุกระยะ (5) นําผลการทบทวนการ

พัฒนาครูมาปรับปรุงแกไขและพัฒนา (6) แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน/ภายนอกองคกร (7) สรางช้ินงาน 

โดยนํามาทดลองใชและพัฒนาใหมีคุณภาพอยูเสมอ และ (8) สรุปผลการดําเนินงานและจัดประชุม

เพื่อติดตามความกาวหนา 

8. ผลวิจัยพบวา การจัดลําดับการติดตามการทํางานของโครงการทําใหไดขอมูล

สําคัญใน 3 ประเด็นคือ (1) การบรรลุผลลัพธของภาคีพันธมิตร (2) การประเมินยุทธศาสตรของ

แผนงาน และ (3) การดําเนินงานขององคกร เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหทราบความกาวหนา

หรือความเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวน และปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของภาคีหุนสวน ซึ่งมา

จากการใหความเห็นเกี่ยวกับการติดตามความกาวหนาของภาคีหุนสวนโดยอิงตามเกณฑบงช้ี

ความกาวหนาที่สรางข้ึนมา เพื่อการจัดลําดับการติดตามการทํางานของโครงการใหเกิดความ

เหมาะสมกับการบรรลุผลสําเร็จของโครงการ แนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2554, หนา 22) ไดใหความหมายไววา การจัดทําแผนปฏิบัติงาน

เปนเครื่องมือที่สําคัญในการแปลงแผนงาน/โครงการไปสูกิจกรรมยอยในเชิงปฏิบัติ และชวยควบคุม
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ใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการปฏิบัติงานไดสะดวกย่ิงข้ึน ลดภาระในการตัดสินใจวาจะทําอะไร

เมื่อไหร ลดความเสี่ยงในการควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการ และสอดคลองกับ

แนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา จัดลําดับความสําคัญของการติดตามงานคือ การระบุ

ลําดับความสําคัญของประเด็นที่ตองทําการติดตาม โดยการจัดลําดับความสําคัญของการติดตามงาน 

จะตองกระทําบนพื้นฐานของสิ่งที่สามารถจัดการได ในขอบเขตของทรัพยากร และกําลังคนที่มีอยู  

9. ผลวิจัยพบวา แบบบันทึกผลลัพธ คือการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวนทั้ง 10 

ประเด็นที่ตองการติดตามผลการดําเนินงานดานแผนงานสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบล    

โคกมวง จาก โรงพยาบาลเขาชัยสน รพ.สต. อสม. หมอพื้นบาน และกลุมที่เปนภาคีหุนสวนทาง

ยุทธศาสตร ซึ่งแบบบันทึกผลลัพธจะกอใหเกิดการเรียนรูจากการติดตามผลลัพธ และทําใหตองคิดตอ

วา เรื่องใดบางที่ควรทําตอไป เรื่องใดบางที่ทําไดแคพอใชหรือไมดี และเรื่องใดบางที่ควรมีการ

ปรับปรุง หรือตองเลิกใช แนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา 

แบบบันทึกการติดตามผลลัพธเปนแบบบันทึกผลลัพธชวยใหเขาใจและมองเห็นความกาวหนาของภาคี

หุนสวน เปนการบันทึกรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุนสวน ปจจัยและผูปฏิบัติ

ที่มีสวนสนับสนุน โดยอิงตามเกณฑบงช้ีความกาวหนาที่สรางข้ึนมา แสดงใหเห็นถึงระดับการ

เปลี่ยนแปลงต้ังแต ตํ่า กลาง สูง ซึ่งเปนการแสดงวาภาคีหุนสวนใดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ขอมูล

น้ันจะอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง คน เหตุการณ สิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

บทเรียนของแผนงานก็จะถูกบันทึกดวย เพื่อประโยชนในการวิเคราะหหรือประเมินผลตอไป และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของสุราณีย  ปาจารย (2552, หนา 87) ที่ไดศึกษาพบวา แบบบันทึกผลลัพธจะ

กําหนดผลลัพธที่พึงประสงคใน 3 ระดับของภาคีหุนสวนทุกกลุม เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของคน และสภาพแวดลอมที่กอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง และบทเรียนที่ได 

10. ผลวิจัยพบวา แบบบันทึกยุทธศาสตรที่ใชในแผนงานทั้ง 10 ประเด็นจะเกี่ยวกับ 

4 ยุทธศาสตร ซึ่งในแตละยุทธศาสตรประกอบดวย 3 มาตรการ เพื่อนําไปสูการกระตุนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวนในการดําเนินงานของทีมงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัว

ตําบลโคกมวง ซึ่งแบบบันทึกยุทธศาสตรจะชวยใหเกิดการวิเคราะหตอไปวางานหรือกิจกรรมใดที่

จะตองพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึนเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความตองการในการเปลี่ยนแปลงของ

ภาคีหุนสวน และทําใหงานหรือกิจกรรมมีการติดตามอยางเปนระบบ แนวทางดังกลาวสอดคลองกับ

แนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา แบบบันทึกการติดตามยุทธศาสตรใชบันทึกขอมูล

เกี่ยวกับยุทธศาสตรที่ใชในการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุนสวน ซึ่งจะบันทึกจากการ

ประชุมติดตามงานแตละครั้งอยางตอเน่ือง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุราณีย ปาจารย (2552, 

หนา 98) ที่ไดศึกษาพบวา การนําแผนที่ผลลัพธไปใชจําเปนตองมีเครื่องมือการติดตามการทํางานที่
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เรียกวา “แบบบันทึกยุทธศาสตร” เพื่อใชบันทึกขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรที่ใชเพื่อกระตุนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในภาคีหุนสวน ซึ่งจะบันทึกจากการประชุมติดตามการทํางานหรือกิจกรรมแตละครั้ง

อยางตอเน่ือง โดยใหความสําคัญติดตามในประเด็นตางๆ ไดแก (1) การจัดสรรทรัพยากร (2) 

กิจกรรมที่กําลังทํา (3) ประสิทธิผลของการทํางาน (4) ผลผลิตที่ได และ (5) ความตองการในการ

ติดตามงานหรือกิจกรรมตอไป  

11. ผลวิจัยพบวา แบบบันทึกการดําเนินงานขององคกร ไดกําหนดไวตามเกณฑช้ีวัด

ทั้ง 8 ตัว ซึ่งในแตละเกณฑช้ีวัดประกอบดวย ตัวอยางที่เปนรูปธรรม หลักฐานเชิงประจักษ และ

บทเรียน ซึ่งจะทําใหทราบถึงประเด็นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในการดําเนินงานตามแผนงาน โดย

อาจเปนเพราะในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพน้ัน ผูรับผิดชอบงานตองมีการกําหนดตัวช้ีวัด

ผลสําเร็จที่ชัดเจน เพื่อเปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน รวมถึงชวยใหมีการปรับเปลี่ยน

แนวทางการทํางานไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนตอโครงการที่กําลังดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพ แนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของพัชรินทร เล็กสวัสด์ิ (2549) ที่กลาวไววา 

แผนงานที่นําแผนที่ผลลัพธไปใชจะตองสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับบทบาทของภาคีหุนสวนซึ่ง

จะตองสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา มีความยืดหยุนที่จะปรับเปลี่ยนการทํางาน และสอดคลอง

กับแนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา แบบบันทึกการดําเนินงานขององคการ คือ การ

บันทึกขอมูลติดตามการทํางานวาดําเนินการอยางไรเพื่อใหบรรลุภารกิจ โดยเปนขอมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ รวมถึงสารสนเทศของการปฏิบัติการชวยใหแผนงานเขาใจถึงวิธีการดําเนินงาน

ภายในของแผนงานและสะทอนขอมูลกลับเพื่อใชในการวางแผนการทํางานตอไปหลังจากมีการ

ออกแบบการติดตาม การประเมินผล และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุราณีย ปาจารย (2552, หนา 

100) ที่ไดศึกษาพบวา กระบวนการของแผนที่ผลลัพธเมื่อจัดทําแบบบันทึกการดําเนินงานเรียบรอย

แลวภาคีหุนสวนจะรวมกันทบทวนถึงการดําเนินงานต้ังแตตน เพื่อตรวจสอบอยูเสมอวาการ

ดําเนินงานไดดําเนินมาตามแนวทางที่รวมกันวางแผนไว โดยจะรวมกันทบทวนวา ภาคีหุนสวนไดทํา

อะไรกันมาต้ังแตตน แผนงานดําเนินไปดวยดีหรือไม ขอมูลจากแบบบันทึกการดําเนินงานจะชวยให

ภาคีหุนสวนทํางานไดดีข้ึนหรือไม ยังมีอะไรขาดหายไปบาง และมีอะไรที่ควรเพิ่มเติม เพื่อชวยใหการ

นําแผนที่ผลลัพธไปประยุกตใชสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

12. ผลวิจัยพบวา การวางแผนการประเมินผล โดยผูที่นําไปใชคือ คณะกรรมการ

กองทุนฯ โรงพยาบาลเขาชัยสน รพ.สต. อสม. หมอพื้นบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการ

ประเมินจะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และการตัดสินใจในการดําเนินงานของ

เครือขายฯ ซึ่งผลการประเมินควนนําไปใชระหวางดําเนินการตามแผน และสําหรับการวางแผนครั้ง

ตอไป ซึ่งช้ีใหเห็นวา การวางแผนการประเมินผลจะชวยใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการมีขอมูลที่

ถูกตองเพื่อนําไปใชปรับปรุงการทํางาน ทั้งยังชวยใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาตัวเองใหดีข้ึน ผล
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วิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา การวางแผนและการติดตามการ

ประเมินผลจะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหแผนงานหรือโครงการมีกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา

ตัวเองไดดีข้ึน แผนงานที่ใชแผนที่ผลลัพธจําเปนตองมีการเรียนรูอยูบนฐานของทุกฝายที่เกี่ยวของกับ

การวางแผนงานและการติดตาม ประเมินผล และสอดคลองกับที่ปรเมษฐ โมลี (2548) ไดกลาววา ผล

ที่เกิดจากแผนที่ผลลัพธ คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมที่ย่ังยืนเมื่อแผนงานน้ันๆ สิ้นสุดลง การ

ผนวกการติดตามและประเมินผลเขาไวกับแผนงาน เพื่อการเรียนรูความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคที่

เกิดข้ึนกับแผนงาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ David and Lawrence (2006) ทําการวิจัย

เรื่องการใชระบบแผนที่ผลลัพธเพื่อสงเสริมการจัดการสงเสริมสุขภาพ โดยเห็นวาการจัดระบบการ

ปฏิบัติงานเปนกระบวนการสําคัญในการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของศูนยสุขภาพซึ่งเห็นวาควรมี

การประเมินผลกระบวนการและผลลัพธของโครงการทั้งในระดับของโรงพยาบาล ระดับอําเภอ

ตลอดจนระดับชาติ โดยทําการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่คาดหวังในแตละระดับ แตการ

ประเมินผลที่ผานมาไมสามารถทําการสะทอนขอมูลกลับเกี่ยวกับยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน ดังน้ันทาง

ศูนยสุขภาพจึงไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลโดยใชแผนที่ผลลัพธซึ่งพบวามีความเช่ือมโยง

ระหวางกระบวนการในการรักษาสุขภาพกับผลลัพธในการสะทอนกลับของขอมูลสารสนเทศ ซึ่งแสดง

ใหเห็นวาการประเมินผลโดยใชแผนที่ผลลัพธเปนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชวยบูรณาการตอ

การจัดองคกรแหงการเรียนรูโดยผานขอมูลสะทอนกลับจากผลลัพธที่เกิดข้ึนและขอมูลจากการ

ประเมินผลในรายละเอียดตางๆ ขององคกร 

13. ผลวิจัยพบวา บุคคลที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการทํางาน 

ประกอบดวย 9 กลุม ไดแก (1) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกมวง (2) โรงพยาบาล

เขาชัยสน  (3) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ตําบลโคกมวง (4) อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (5) หมอพื้นบาน (6) เทศบาลตําบลโคกมวง (7) สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน (8) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ (9) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งแผนที่ผลลัพธ

จะชวยใหทุกฝายที่เกี่ยวของเกิดความเขาใจ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยตนเอง นอกจากน้ี

ยังกอใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกฝายไดโดยงาย ซึ่งถือเปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการสราง

กระบวนการการเรียนรู แนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของชะนวนทอง ธนสุกาญจน (2549) ที่

กลาวไววาคุณลักษณะเดนของแผนที่ผลลัพธที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน บุคคล 

หรือองคกรที่เกิดการพัฒนาดวยตนเอง และการมีสวนรวมในกระบวนการ ซึ่งจะชวยใหทุกฝายเกิด

ความเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ และข้ันตอนการพัฒนาที่จะบรรลุเปาหมายรวมกัน และสอดคลองกับที่

สรร ธงยศ (2553, หนา 21) ไดสรุปถึงลักษณะสําคัญของแผนที่ผลลัพธวา เปนการเนนการมีสวนรวม

จากผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อสรางการเรียนรูรวมกันในองคกร และชวยอํานวยกระบวนการใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง รวมถึงเปาหมาย วิธีการ และความสัมพันธของภาคีหุนสวน ไดรับการทบทวนและ
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ปรับเปลี่ยนอยูเสมอ นอกจากน้ี ผลวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของ Earl et al (2004) ที่กลาวไววา 

แผนที่ผลลัพธเปนวิธีการที่มีการบูรณาการทั้งการวางแผน การติดตามและการประเมินผลเขาดวยกัน 

ซึ่งจะชวยใหภาคีหุนสวนที่รวมโครงการเขาใจในเปาหมายของโครงการ แผนการทํางานรวมกับภาคี

หุนสวนอื่นๆ วิธีติดตามการเปลี่ยนแปลงในภาคีหุนสวนที่รวมโครงการ และการเฝาสํารวจตัวเองอยาง

สม่ําเสมอเพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร เอื้ออิฐผล 

(2555, หนา 139) ที่ไดศึกษาพบวา หนวยงานที่นําเทคนิคแผนที่ผลลัพธไปประยุกตใชตองเปดโอกาส

ใหผูเกี่ยวของไดรวมมือกันเขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจแกปญหา 

กําหนดเปาหมายหรือวิสัยทัศน เพื่อใหบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของในแผนงานน้ัน รวมถึงทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงความเช่ือหรือกระบวนทัศนของตนเอง ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

และสามารถพัฒนาตนเองใหมีทักษะความสามารถเพิ่มข้ึนในทิศทางที่สอดคลองกัน เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาที่ย่ังยืน  

14. ผลวิจัยพบวา ประโยชนที่ เกิดจากการประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน ประกอบดวย (1) แผนที่ผลลัพธสามารถนํามาใชใน

กระบวนการวางแผน กระบวนการดําเนินการ และกระบวนการติดตามและประเมินผล (2) เกิด

กระบวนการเรียนรูและนําไปสูการพัฒนากระบวนการของแผนที่ผลลัพธซึ่งจะกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ (3) การนําแผนที่ผลลัพธมาใชในแผนงานพัฒนาโดยเฉพาะในดานการ

วางแผน และการเขาถึงศักยภาพของคน กลุมคน องคกร ซึ่งช้ีใหเห็นวา การประยุกตใชแผนที่ผลลัพธ

ในการประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน จะชวยใหเกิดการมองภาพรวมของโครงการทั้งระบบ 

และนํามาสูการวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกัน ทั้ งในสวนของ

กระบวนงาน และการพัฒนาผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทาง

เดียวกัน แนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Earl, Carden and Smutylo (2004) ไดกลาววา 

แผนที่ผลลัพธใหวิธีการในการกําหนดภาพรวมของเปาประสงคและยุทธศาสตรของแผนงาน เพื่อ

ติดตามวาแผนงานมีสวนทําใหเกดิผลตางๆ ไดอยางไร แผนที่ผลลัพธใหระบบที่ตอเน่ืองในการคิดแบบ

ภาพรวมและคิดในเชิงยุทธศาสตรเพื่อดําเนินงานไปสูจุดมุงหมายของแผนงานและยังเปนเครื่องมือใน

การบันทึกการดําเนินของแผนงานดาน โดยการติดตามการทํางานใน 3 สวน คือ (1) การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของภาคีหุนสวนของแผนงาน (2) ยุทธศาสตรของแผนงาน และ (3) แนวทางการดําเนินงาน

ขององคกร และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Abbema et al. (2004) ที่ไดขอสรุปวา แผนที่ผลลัพธ

เปนวิธีการที่ชวยบูรณาการในการจัดการความรู สามารถเช่ือมโยงผลลัพธที่เกิดข้ึนกับการปฏิบัติงาน 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาแผนที่ผลลัพธเปนเครื่องมือที่ชวยใหมีการสะทอนขอมูลกลับซึ่งจะเปนประโยชนตอ

การพัฒนาองคกรตอไป 
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ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ผลการวิจัยไดนํามาสูขอเสนอแนะ 2 สวน ไดแก ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัย

ไปใช และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 การประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสราง

เสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การศึกษาพบวา ความ

พรอม และการมีสวนรวมเปนบทบาทและหนาที่สําคัญของภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของ เครือขายสราง

เสริมสุขภาพจึงควรใหความสําคัญกับภาคีหุนสวนต้ังแตในการดําเนินการพัฒนารูปแบบแผนที่ผลลัพธ 

การพัฒนาเกณฑประเมิน การนําแผนที่ผลลัพธไปดําเนินการปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และการไดรับประโยชนจากการพัฒนาเครือขาย จากภาคีหุนสวนทั้งภายในและนอก

พื้นที่ตําบลโคกมวง 

1.2 ควรมีการพัฒนาองคความรูเรื่องแผนที่ผลลัพธโดยการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการอยางตอเน่ืองใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานนโยบายและแผนของเทศบาล เพื่อนําไปใชได

จริงในแตละข้ันตอน 

1.3 การประยุกตใชแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสราง

เสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตองอาศัยทั้งเวลาใน

การศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธและการดําเนินการตามกระบวนการแผนที่ผลลัพธ    

ซึ่งจะขาดผูดําเนินการในการประชุมกลุมไปไมได ผูดําเนินการประชุมกลุมตามแนวทางของแผนที่

ผลลัพธจะตองเขาใจในวิธีการไดเปนอยางดี เพื่อใหการดําเนินงานสามารถดําเนินตอไปจนเสร็จสิ้น

กระบวนการ 

1.4 การกําหนดขอบเขตของการนําแผนที่ผลลัพธไปใชในเครือขายฯควร

พิจารณา ถึงระดับความรูของเครือขายฯและขอบเขตใหมีความสอดคลองกับสภาพและบริบทของ

พื้นที่ในแตละแหงหรือแตละระดับ  

1.5 บริบทของการนําไปใช ควรตระหนักถึงสภาพและสถานการณสิ่งแวดลอมที่

เปนปจจัยสําคัญที่อาจเปนขอจํากัดของความสําเร็จของการพัฒนา เชน สถานการณการเมือง และ               

ภัยธรรมชาติ เปนตน 

 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครัง้ตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแตละพื้นที่ที่

ประยุกตใชแผนที่ผลลัพธประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพ และที่ไมใช

รูปแบบแผนที่ผลลัพธ 
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2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบแผนที่ผลลัพธในการประเมินผลการ

ดําเนินงานเครือขายสรางเสริมสุขภาพ ในพื้นที่ที่ มีการดําเนินงานที่ ยังไมมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2.3 ควรมีการศึกษาผลสมัฤทธ์ิ ผลที่ไดรับ หรือความพงึพอใจของภาคีหุนสวนที่ม ี

สวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานและวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสรางเสริม

สุขภาพในระดับตาง ๆ 




