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การประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : 
ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 

 

1.ชื่อโครงการ  การประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ :
ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 

 
2. คณะทำงาน   ดร.จิรชัยา เจียวก๊ก  หลักสูตรพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ดร.นวพล  แก้วสุวรรณ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อ.ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

3. ที่มาและความสำคัญ  
สถานการณ์ปัจจุบัน ความขัดแย้งและความรุนแรงแพร่ขยายทวีขึ้นในสังคมทุกระดับอย่างไม่เคย

เป็นมาก่อน เราจึงพบเห็นความขัดแย้งและความรุนแรงในแทบทุกพ้ืนที่ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงใน
ครอบครัว การกระทำรุนแรงต่อเด็ก ต่อผู้หญิง ความรุนแรงในโรงเรียนที่เพ่ิมขึ้นมากและมีรูปแบบที่ไม่เคยเห็น
ปรากฏมาก่อน รวมไปถึงความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดจากปัญหาทางการเมืองที่ทำให้สังคมไทยแบ่งพวก
เป็นขั้วตรงข้ามและการก่อการร้ายที่มีการทำร้ายกันอย่างรุนแรง ในระบบบริการทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกัน 
ความขัดแย้งและความรุนแรงในระบบงานสุขภาพมีเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาความขัดแย้งที่เพ่ิมทวีมากขึ้นจนเป็น
วิกฤตในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนที่ยากต่อการแก้ไขปัญหา เพราะมีทั้งเหตุปัจจัยในเชิงระบบ ความซับซ้อน
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ความคาดหวังของสังคมต่อระบบงานทางการแพทย์ ระบบทุนนิยมและ
การแพทย์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความไว้วางใจกันระหว่างวิชาชีพและประชาชน 
(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550) ดังนั้น จึงส่งผลให้สังคมต้องเจอกับสถานการณ์เสี่ยงที่มีต้นเหตุ หรือสาเหตุ
ที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่
ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม โดยปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) สามารถพิจารณาได้ทั้ง
ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ และปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการทำงาน ฯลฯ 

อย่ า ง ไรก็ ต าม ศู น ย์ วิ ช าก าร พั ฒ น าน โย บ าย ส าธ ารณ ะด้ าน ก ารส ร้ า ง เส ริ ม สุ ข ภ าว ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะที่
มุ่งเน้นในการพัฒนาและแก้ไขสุขภาวะของประชาชนในระดับรากหญ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้มี โครงการ
การดำเนินภายใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 317 โครงการตามแกนนำ
บัณฑิตอาสา ทั้งนี้ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ได้มีการสนับสนุน
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ประมาณในการจัดทำโครงการประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ และโครงการประเมิน
โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประเด็นจัดการปัจจัยเสี่ยงตาม
แนวทางสันติสุขภาวะ ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เพ่ือกลไกในการ
ประเมินคุณภาพของโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
4. วัตถุประสงค์  
 1. วัตถุประสงค์หลัก 

4.1 เพ่ือยกระดับและขยายผลกระบวนการ ทำงานแบบเครือข่ายและเพ่ิมการประสาน ความ
ร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาคีภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อสารมวลชน ในการ 
ดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะตามประเด็น ปัญหาสำคัญทั้ง 4 ประเด็นหลัก (ความ มั่นคงทางอาหาร ความ
มั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ และความและ ความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้) 

2. วัตถุประสงค์ยอ่ย 
4.2.1 เพ่ือสร้างบัณทิตอาสาในพ้ืนที่ 5 จังหวัด จำนวน 200 คน มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ 

ดำเนินโครงการพร้อมทั้งการติดตามประเมินผล  
4.2.2 เพ่ือสร้างแผนงานโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะเพ่ือเสนอของ

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบล อย่างน้อย 317 โครงการ 
4.3.1 เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดำเนินงานสันติสุขภาวะในพ้ืนที่ (ผ่านกลไกบัณฑิต

อาสา) 
 

5. พื้นที่ศึกษา 
 พ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส 
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6. กรอบแนวคิดการประเมิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impact 

Input 
คน ทรัพยากร งบประมาณ ทุนทางสังคม ระบบข้อมลู และเครือข่าย 

กระบวนการดำเนินงาน (Process) 
1. ร่วมกับ ศอบต. พัฒนาการดำเนนิงาน สันติสุข
ภาวะ มิติการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน  

2. การพฒันาศกัยภาพบณัฑติอาสา ในการเป็นแกน
นำ เพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยง  

3. พัฒนาศกัยภาพท่ีมี พีเ่ลีย่งการทำงานการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสนัตสิสุขภาวะ  

4. บัณฑิตอาสาและมีพีเ่ลี้ยง พฒันาโครงการการ
จดัการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันตสิขุภาวะ โดยใช้
งบกองทุนตำบล จำนวน 317 โครงการ  

5. นักวิชาประเมินผลการดำเนินงาน (นักวิชาการ
ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการการ จัดการปัจจยั
เสี่ยงตามแนวทางสนัตสิขุภาวะ เพื่อจดัทำข้อเสนอ
เชิงนโยบายการ ดำเนินงานสันตสิขุภาวะในพื้นที่ผ่าน
กลไกบณัฑิตอาสา)  
6. คณะทำงานโครงการประชุมเพือ่จัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบาย ร่วมกับกระทรวง สาธารณสุข ศอ.บต. สสส 
สปสช ศบ.สต และหน่วยงานวชิาการในพื้นที ่

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ สสส. 

1. เกิดองค์ความรู้และนวตักรรม 

2. พัฒนาขดีความสามารถของคน
และเครือข่าย 

3. มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการ
ดำเนินงาน 

4. เกิดกระบวนการชุมชน ท้องถิ่น
เข้มแข็ง 

5. เกิดกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 

6. เกิดคณุค่าทางจิตวิญญาณ 

ผลลัพธ์ (Output) 
1. บัณทิตอาสาในพ้ืนท่ี 5 
จังหวัด จำนวน 200 คน มี
ศักยภาพในการพัฒนาโครงการ 
ดำเนินโครงการพร้อมทั้งการ
ติดตามประเมินผล  
2. เกิดแผนงานโครงการการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทาง
สันติสุขภาวะเพื่อเสนอของ
งบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนตำบล อย่างน้อย 317 
โครงการ 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ
ดำเนินงานสันติสุขภาวะในพื้นที่ 
(ผ่านกลไกบัณฑติอาสา) 

ผลผลิต (Outcome) 
1. เกิดเครือข่ายบณัฑติอาสา
ในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 
200 คน มีศักยภาพในการ
พัฒนาโครงการ ดำเนิน
โครงการพร้อมทั้งการติดตาม
ประเมินผล 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การดำเนินงานสันตสิุขภาวะ
ในพื้นที่ (ผ่านกลไกบัณฑิต
อาสา) 
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7. วิธีดำเนินการและข้ันตอนการประเมิน 

7.1 ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินผลการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวสันติสุขภาวะ   
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม วิธีดำเนินการ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ งบประมาณ 

การกลั่นกรอง 
(screening) และ
การกำหนด
ขอบเขตและแนว
ทางการประเมิน 
(scoping) ตาม
กรอบ 6 ด้าน 

1. เพ่ือศึกษา
รายละเอียดของ
แผนงานการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงตามแนว
สันติสุขภาวะ  
2. เพ่ือกำหนดกรอบ
แนวทางเชิงเนื้อหา / 
ขอบเขตการประเมิน
จัดทำตัวชี้วัด 

1 การทบทวน
รายละเอียดของ
โครงการ  
 

1. ทีมประเมินทบทวนรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการ เป้าหมายวัตถุประสงค์ 
กิจกรรม ตัวชี้วัด และเอกสาร งานวิจัย
เพ่ิมเติม เพ่ือกำหนดขอบเขตเชิงเนื้อหา
และจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินผล
กระทบ ของโครงการ ฯ เพ่ือเป็นข้อมูล 
input ในการทำ scoping 

1. ผู้ประสานโครงการ 
2. ผู้ประสาน สปสช. 
3. บัณฑิตอาสา 
4. พ่ีเลี้ยงกองทุน 

1. แบบบันทึก
ข้อมลูรายละเอียด
โครงการ 
 

25,000 บาท 

  2. สัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
บูรณาการ 

2. ทีมประเมินสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือ
ออกแบบร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการ
ประเมินร่วมกัน  

 2. แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง/
ปลายเปิด 

 

  3 การประชุมกลุ่มย่อย
เพ่ือ กำหนดขอบเขต
การประเมินร่วมกับ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. ทีมประเมินประชุมกลุ่มเพ่ือปรับ
รายละเอียดเชิงเนื้อหา และจัดทำ
เครื่องมือตามตัวชี้วัดการประเมินตาม
กรอบ HIA เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 
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ขั้นตอน วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม วิธีดำเนินการ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ งบประมาณ 

การประเมินผล
กระทบ 
(assessing) 

 1 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ตาม
เครื่องมือที่กำหนด 
2 การวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือจัดทำร่างรายงาน
การประเมิน 
3. ทีมวิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพ่ือ
จัดทำร่างรายงานการ
ประเมินผลกระทบ 
 

1. ทีมประเมินเกบ็รวบรวมข้อมูลตาม
เครื่องมือที่กำหนดในข้อ 3ประเด็นการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวสันติสุขภาวะ 
ประเมินจากการสังเคราะห์เอกสารการ
ถอดบทเรียน  
  1.1 ประเด็น 1 การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม (การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ) 
  1.2. ประเด็นการพัฒนาขีด
ความสามารถของคนและเครือข่าย เป็น
ลักษณะการสังเกตพฤติกรรมของ
เครือข่ายทำงาน (การวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใชแ้บบสังเกต) 
  1.3 ประเด็นมีการสร้างสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการ
ดำเนินงาน (การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
แบบสังเกต) 
  1.4 ประเด็นกระบวนการชุมชน ท้องถิ่น
เข้มแข็ง (การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
แบบสังเกต) 

1. ทีมประเมิน 
2. ผู้ประสานงาน 
3. บัณฑิตอาสา 
4. พ่ีเลี้ยงกองทุน 
5. คณะกรรมการกองทุน 
6. เจ้าหน้าที่ ศอบต. 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง 
3. แบบสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม 
4. แบบบันทึก 

45,0000 บาท 
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ขั้นตอน วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม วิธีดำเนินการ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ งบประมาณ 

  1.5 ประเด็นกระบวนการเกิดนโยบาน
สาธารณะ (อยู่ในกระบวนการผลักดันสู่
การตัดสินใจ) 
  1.6 ประเด็นคุณค่าทางจิตวิญญาณ (อยู่
ในขั้นตอนของการบวนการประเมินผล) 

การทบทวนร่าง
รายงานโดย
สาธารณะ (Public 
review) 

1. เพ่ือตรวจสอบร่าง
รายงานการประเมิน
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ทีมประเมินจัด
ประชุมย่อยกับ 
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดรับ
ฟังความเห็น  
 

1. ทีมประเมินประสานงานเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องของทุกกิจกรรมเข้าร่วมเวทีรับฟัง
ผลการประเมินและร่วมตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และให้
ความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาโครงการ
ในระยะต่อไป  

1. ทีมประเมิน 
2. ผู้ประสานงาน 
3. บัณฑิตอาสา 
4. พ่ีเลี้ยงกองทุน 
5. คณะกรรมการกองทุน 
6. เจ้าหน้าที่ ศอบต. 

1. Power Point / 
ร่างรายงาน
โครงการในการ
นำเสนอ 
 

10,000 บาท 

  2. จัดเวทีคืนข้อมูลกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
กำหนด 

2. ทีมประเมินนำเสนอร่างรายงานในเวที
คืนข้อมูลและประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังความเห็นและจัดทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 2. แนวคำถาม
ปลายเปิดในเวที
และการประชุมย่อย 

 

  3. ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในร่างรายงาน พร้อม
การปรับปรุงแก้ไข 

3. รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขโครงการ  

 3. แบบบันทึกการ
ประชุม 

15,000 บาท 

การผลักดันสู่การ 1. เพ่ือจัดทำ 1. จัดเวทีเสวนา 1. จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนประเด็น เพ่ือ 1. ทีมประเมิน 1. แบบบันทึกการ  
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ขั้นตอน วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม วิธีดำเนินการ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ งบประมาณ 

ตัดสินใจ  ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการ
ดำเนินงานสันติสุข
ภาวะในพ้ืนที่ผ่าน
กลไกบัณฑิตอาสา
มาตุภูมิ 

ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผลักดันสู่นโยบายดำเนินงานสันติสุขภาวะ
ในพ้ืนที่ผ่านกลไกบัณฑิตอาสามาตุภูมิ  

2. ผู้ประสานงาน 
3. บัณฑิตอาสา 
4. พ่ีเลี้ยงกองทุน 
5. คณะกรรมการกองทุน 
6. เจ้าหน้าที่ ศอบต. 
7. ผู้อำนวยการแผน
ยุทธศาสตร์ / กลุ่ม
จังหวัด 
8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จัดเวทีประชุม 
(แบบบันทึกเฉพาะ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปสู่การ
กำหนดนโยบาย 
เช่น ศอบต. 
กระทรวง / กองทุน
ตำบล ฯลฯ ) 

การติดตาม
ประเมินผล 

1. เพ่ือติดตามนำผล
โครงการ / 
ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ 

1. ติดตามการ
ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

1. การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือแลกเปลี่ยน
สอบถามในประเด็นเกี่ยวกับการนำข้อมูล
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึง่โครงสร้าง 
2. วิเคราะห์ผลการติดตามจากการประชุม
กลุ่มยอ่ย     
4. การสรุปผลการติดตาม 
5. การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

1. ทีมประเมิน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ย่อย 
3. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

1. แนวคำถามการ
ประชุมกลุ่ม 
2. บันทึกการ
ประชุม 

10,000 บาท 

 
 
 



8 

7.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ให้ข้อมูลคัดเลือกแบบเจาะจง โดยกำหนดคุณสมบัติ คือ 

1) ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามกิจกรรมหลักของแต่ละ
ประเด็น อาทิ บัณฑิตอาสา  

2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วยนเสียอ่ืน เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
อาทิ คณะกรรมการกองทุน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 
(ศอบต.) คัดเลือกจากตัวแทนของกลุ่มและเป็นคนที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของโครงการ
อย่างต่อเนื่องทุกครั้ง 

3) กลุ่มนักวิชาการ คัดเลือกจากทีมวิชาการที่ร่วมดำเนินงานกับโครงการของแต่ละประเด็น 
อาทิ ทีมประเมิน 
 

7.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการหรือผู้ให้ข้อมูลตามขั้นตอน HIA 
ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการหรือผู้ให้ข้อมูลตามขั้นตอน HIA  

ขัน้ตอน HIA กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูล หมายเหตุ 

ขั้นตอนการกลั่นกรองและ
การกำหนดขอบเขตการ
ประเมิน (Screening and 
Scoping ) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการละ 2 คน  
2. นักวิชาการท่ีจะร่วมประเมินประเด็นย่อย 3 คน 
3. ทีมประเมิน 3 คน 
4. นักวิชาการ 3 คน  
5. ผู้ประสานโครงการ 2 คน 
6. คณะกรรมการกองทุน 2 คน 

แนวคำถามในการประชุมเพ่ือ
ทบทวนโครงการและกำหนด
ขอบเขตเนื้อหาการประเมิน
กรอบ 6 ด้าน 

ขั้นตอนการประเมินผล
กระทบ (Assessing) 

ขึ้นอยู่กับประเด็น และวิธีการตามสถานการจริง  เครื่องมือตามตารางข้างต้น 

ขั้นตอนการทบทวนร่าง
รายงาน (Public review) 
และการผลักดันสู่การ
ตัดสินใจ (Influencing)  

1. ประเด็นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
ประกอบด้วย ทีมประเมิน 3 คน บัณฑิตอาสา
โครงการละ 2 คน นักวิชาการ 3 คน 
คณะกรรมการกองทุน 3 คน พี่เลี้ยงอาสา 3 คน 
2. ประเด็นประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ของคนและเครือข่าย ประกอบด้วย ทีมประเมิน 3 
คน บัณฑิตอาสาโครงการละ 2 คน นักวิชาการ 3 
คน คณะกรรมการกองทุน 3 คน พี่เลี้ยงอาสา 3 
คน 
3. ประเด็นประเด็นมีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้ง

แนวคำถามในการทบทวนร่าง
รายงาน 
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ขัน้ตอน HIA กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูล หมายเหตุ 

ภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย ทีมประเมิน 3 คน บัณฑิตอาสา
โครงการละ 2 คน นักวิชาการ 3 คน 
คณะกรรมการกองทุน 3 คน พี่เลี้ยงอาสา 3 คน 
4. ประเด็นกระบวนการชุมชน ท้องถิ่นเข ้มแข็ง 
ประกอบด้วย ทีมประเมิน 3 คน บัณฑิตอาสา
โครงการละ 2 คน นักวิชาการ 3 คน 
คณะกรรมการกองทุน 3 คน พี่เลี้ยงอาสา 3 คน 
5. ประเด็นประเด็นกระบวนการเกิดนโยบาน
สาธารณะ ประกอบด้วย นักวิชาการ 3 คน ตัวแทน
ผู้ประสานการจัดทำยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด / 
กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น จำนวน 12 คน และตัวแทน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 5 คน 
6. ประเด็นคุณค่าทางจิตวิญญาณ ประกอบด้วย 
ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ 317 โครงการ ทีม
ประเมิน 3 คน และผู้ประสานงาน 3 คน  

 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประเด็นบัณทิตอาสาในพ้ืนที่ 5 จังหวัด จำนวน 200 คน มี
ศักยภาพในการพัฒนาโครงการ ดำเนินโครงการพร้อมทั้งการติดตามประเมินผล และแผนงานโครงการการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะเพ่ือเสนอของงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบล อย่างน้อย 
317 โครงการ โดยใช้สถิติในเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการสังเกต และ
ภาพถ่าย การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดำเนินงานสันติสุขภาวะในพ้ืนที่ (ผ่านกลไกบัณฑิตอาสา) 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า 
(Data Triangular)  
 
 
 


