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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บริบท ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการด้วย
การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุม่ ตัวอย่างจากการสุม่ แบบเจาะจงประกอบด้วยแกนนำ�ชุมชน อาจารย์
นักศึกษา และผูส้ งู อายุทรี่ ว่ มโครงการ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการและการสนทนา
กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่าด้านบริบทกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (71.42%)เห็นด้วยระดับมากทีส่ ดุ เรือ่ ง หลักการและ
เหตุผลมีความสอดคล้องกับภาวะสุขภาพของสังคม ( x = 4.72, SD = .458) ด้านปัจจัยนำ�เข้า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ (94.26%) เห็นด้วยระดับมากทีส่ ดุ เรือ่ ง ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ( x = 4.62,
SD = .652) ด้านกระบวนการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่(94.28%) เห็นด้วยระดับมากที่สุดเรื่อง ความเหมาะสมของ
วิธีการถ่ายทอดความรู้ ( x = 4.94, SD = .24) ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (94.28%) เห็นด้วยระดับมาก
ที่สุดเรื่อง การใช้ความรู้เพื่อดูแลตนเอง ( x = 4.94, SD = .24) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (77.14%) เห็น
ว่า บริบทของโครงการ ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ มีความเหมาะสมระดับมากทีสดุ ( x
= 4.77, SD = .426, x = 4.88, SD = .32, x = 4.82, SD = .38 และ x = 4.88, SD = .32 ตามลำ�ดับ) จำ�นวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมและกิจกรรมเป็นไปตามทีแ่ ผนกำ�หนด จุดแข็งของโครงการคือ การมีสว่ นร่วมของชุมชนและความ
เชี่ยวชาญของวิทยากร จุดอ่อนคือ ข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ ปัญหาและอุปสรรคคือ การ
บูรณาการโครงการกับแผนการเรียน ทำ�ให้ต้องเร่งดำ�เนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ โครงการนี้ควรดำ�เนินการ
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง
คำ�สำ�คัญ:
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Abstract

The goals of this research project were to explore the context, input, process, and output of a project
using the CIPP Model. A sample group, using purposive sampling, consisted of community leaders, lecturers,
students and the aging participated in the project. The researchers collected data by questionnaires, check-list
and focus group discussion. The data was then analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,
and content analysis.
It was found that: in context, the majority (71.42%) agreed with the consistency between the rational
of this project and the health situation of society at the highest level ( x = 4.72 SD = .458). Looking at the
input, the majority (94.28%) agreed with the appropriateness of all activities of the project at highest level
( x = 4.26 SD = .652). The results from the process section showed the majority (94.28%) agreed with the
appropriateness of knowledge-transferred method at highest level ( x = 4.94 SD = .235). Finally the results
looking at the output, the majority (94.28%) agreed with the usefulness of knowledge for self-caring at highest level
( x = 4.94 SD = .235). Overall evaluation showed the majority (77.14%) agreed with context, input,
process, and output at highest level ( x = 4.77 SD = .426, x = 4.88 SD = .322, x = 4.82 SD =.382, and
x = 4.88 SD = .322 respectively). The numbers of participants and activities were the same as determined
in the project plan. The strengths of this project were from community participation and experiences of the
expert while the weakness was from insufficient online data in learning center website. One of the barriers from
success was from the integration of project activities with academic plan. Therefore, the project was hurriedly
launched before the end of fiscal year. However, this project ought to be continued in order to strengthen the
community’s self-reliance.
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

วัยเด็กและผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพสูง เนื่องจากสภาพร่างกายที่มีความสามารถ
ต้านทานโรคภัยได้ไม่เต็มที่ ทำ�ให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ต่างๆทั้งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง (ชนิกา ตู้จินดา, 2553;
เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม และคณะ, 2548) ดังนัน้ การสร้าง
เสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัยจะเป็นการวางพื้นฐานของ
การมีสุขภาพดีและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก ปฐมวั ย และ
ผู้สูงอายุเป็นบทบาทด้านบริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบัน อุ ดมศึก ษาโดยเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์
การบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอนเป็นวิธีการหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สองสถาน กล่าวคือ ประโยชน์กับประชาชนกลุ่มเป้า
หมาย และประโยชน์กบั นักศึกษา รวมทัง้ เป็นการแสดง
บทบาทผู้ชี้นำ�สังคมของอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ได้นำ�นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลในชุมชนแห่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องและพบว่า
ชุมชนดังกล่าวมีองค์กรชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและมีศกั ยภาพ
ดังนัน้ การให้บริการวิชาการเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
คณะจึงเกิดขึน้ ภายใต้โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียน
รู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ
ในชุมชนในปีงบประมาณ 2552 –2553 และบูรณาการ
กับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลชุมชน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะปฏิบัติ แก่ชุมชน
ภายใต้กจิ กรรมโครงการดังกล่าว สำ�หรับชุมชนทีเ่ ป็นก
ลุ่มเป้าหมายของโครงการ เป็นชุมชนในเขตเมือง มี
องค์กรชุมชนที่สำ�คัญ คือ กรรมการชุมชน กลุ่มอาสา
สมัครสาธารณสุขและศูนย์สุขภาพชุมชน ซึ่งยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุโดยชุมชนเอง ผลการ
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สอบถามความต้องการของชุมชน พบว่า ผูป้ กครองเด็ก
ปฐมวัยต้องการการดูแลด้านพัฒนาการและผู้สูงอายุ
ต้องการการดูแลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย (คณะ
กรรมการประเมิ น ผล, 2553) ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน โครงการนี้จึง มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมโครงการประกอบ
ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกน
นำ�ชุมชน 2 เรื่อง คือ การเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ด้วยรูปวาด กระดาษพับและนิทานที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุของเด็ก กิจกรรมตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพ
แก่ประชาชนผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพบน
ระบบเครือข่ายและกิจกรรมการถอดบทเรียนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมของแกนนำ�ชุมชน อาจารย์ นักศึกษา
และผู้สูงอายุที่มารับบริการสุขภาพ ภายหลังดำ�เนิน
โครงการเสร็จสิน้ แล้ว 1 เดือน จึงประเมินผลโครงการ
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย
สำ � หรั บ การประเมิ น ผลโครงการด้ ว ย
กระบวนการวิจัยนั้น รูปแบบการประเมินโครงการที่
ใช้กันมากเช่น รูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์
ของ ราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) รูปแบบการ
ประเมินเชิงตัดสินคุณค่าของ โรเบิร์ต สเตค (Robert
E. Stake) รวมทั้งรูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสิน
ใจของ แดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam)
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ (ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพคณะครุศาสตร์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, มปป.) การประเมินดังกล่าว สตัฟเฟิลบีม
และคณะ ร่วมกันพัฒนาขึ้นและเรียกว่าการประเมิน
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) (Stufflebeam, Madam,
& Kellaghan, 2000) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่
หลาย เนื่องจากเป็นการประเมินเชิงระบบหรือเรียกว่า
ประกอบด้วย การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context
evaluations) ซึ่งประเมินเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล
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ของโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งพันธกิจ
ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ การประเมิ น
ปัจจัยนำ�เข้า (Input evaluation) เป็นการประเมินความ
เหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการดำ�เนิน
โครงการ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
เวลา เทคโนโลยี และวิ ธี ก ารจั ด การ การประเมิ น
กระบวนการ (Process evaluation) ได้แก่ การประเมิน
เกีย่ วกับการดำ�เนินงานตามแผนและช่วงเวลาทีก่ ำ�หนด
การจัดกิจกรรมครบถ้วนตามแผน สิ่งเหล่านี้จะยืนยัน
ว่าการดำ�เนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
สำ�หรับองค์ประกอบสุดท้ายของรูปแบบซิปป์ (CIPP
Model) คือ การประเมินผลผลิต (Productevaluations)
เป็ น การประเมิ น เกี่ ย วกั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากได้
ดำ�เนินโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อเปรียบเทียบผลผลิต
กับวัตถุประสงค์โครงการจะแสดงถึงประสิทธิผลของ
การดำ�เนินโครงการ ซึ่งผู้บริหารสามารถนำ�ผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจกำ�หนดนโยบาย
วางกลยุทธ์และแผนงานในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวอย่าง
ของการวิ จั ย ประเมิ น โครงการที่ มี แ นวคิ ด จากการ
ประเมินรูปแบบซิปป์ เช่น การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูง
อายุที่ประสบภัยสึนามิ (เจน บุญไพรัตน์สกุล, 2552)
การประเมินผลการดำ�เนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองโดยใช้ CIPP Model: กรณีศึกษากองทุน
หมู่บ้านเก็ตโฮ่ ตำ�บลกะทู้ อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

(จีรนัย สืบโสตร, 2551) การใช้แบบจำ�ลอง CIPP ใน
การประเมินการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา
เทศบาลนนทบุรี (พรชนก ณรงค์ม,ี 2554) และการวิจยั
เรื่องการประเมินผลโครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย
เมืองโกเซียง ไต้หวัน โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์
(Ho et al., 2011) เป็นต้น
กล่าวได้ว่าการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP
Model) สามารถนำ�มาใช้เป็นแนวคิดในการประเมิน
ผลโครงการ โดยที่ โ ครงการเหล่ า นั้ น อาจมี ส าระ
สำ�คัญที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันกับการวิจัยประเมิน
ผลโครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุในชุมชน ที่นำ�
การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาประยุกต์
ใช้ ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบ้ ริหารระดับสูงในการจัดทำ�กลยุทธ์
เชิงรุกของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่ อ ประเมิ น ผลโครงการ การพั ฒ นาศู น ย์
การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก ปฐมวั ย
และผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนวั ด ภคิ นี น าถ เขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร ด้านบริบท ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการ
และผลผลิต ตามวิธีการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP
Model)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิต่อไปนี้
	
  

	
  

การประเมินผลโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)
องค์ประกอบการประเมิน ประกอบด้วย การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluations) การประเมินปัจจัย
นำ�เข้า (Input evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) และการประเมินผลผลิต (Productevaluations) (Stuflebeam et al., 2000)
บริบทของโครงการ
-หลั ก การและเหตุ ผ ลของ
โครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เป้าหมายโครงการ
- กิจกรรมโครงการ
	
  

	
   ปัจจัยนำ�เข้าของโครงการ

- วิทยากร
- วัสดุอุปกรณ์
- สิ่งอำ�นวยความสะดวก
- ชุดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกน
นำ � ชุ ม ชน กิ จ กรรมตลาด
นั ด สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและ
กิจกรรมการจัดการความรู้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

	
   กระบวนการของโครงการ

-การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการ
-การลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
- เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
- วิธกี ารถ่ายทอดความรู้ (ได้แก่
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การให้ ค วามรู้ ป ระกอบการ
จั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ และการ
สัมมนาวิชาการ)
- การบริการอาหารและเครื่อง
ดื่ม
- สถานที่ในการจัดกิจกรรม
- การอำ�นวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่

	
   ผลผลิตของโครงการ

-ความรู้จากเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ
- การนำ � ความรู้ จ ากเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมไปใช้ ใ นการดู แ ล
ตนเอง
- ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้บุคคลอื่น
- ผลผลิต/ผลที่ได้รับจากเข้า
ร่วมกิจกรรม โครงการตรงตาม
ความคาดหมาย
- ความพึงพอใจโครงการใน
ภาพรวม

โครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุในชุมชนวัดภคินีนาถเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดำ�เนินการภายหลัง
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 1 เดือน
1. ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ รวบรวมโดยผู้ วิ จั ย
ส่งแบบสอบถามและแบบตรวจสอบรายการให้กลุ่ม
ตัวอย่าง และรวบรวมกลับคืนได้ครบทุกฉบับ
2. ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพรวบรวมโดยการ
สนทนากลุม่ (focus group discussion) และผูว้ จิ ยั เป็นผู้

ดำ�เนินรายการ ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง และขออนุญาตสมาชิก
บันทึกการสนทนา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการ
ศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แกนนำ � ชุ ม ชน ได้ แ ก่ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุข กรรมการชุมชน และ สมาชิกชมรมผู้สูง
อายุ ชุมชน วัคภคินนี าถ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดบริการ
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

สุขภาพและการสัมมนาวิชาการจำ�นวน 30 คน
2. อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ที่เ ป็นกรรมการโครงการ จำ � นวน
15 คน
3. นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ที่ ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ วิ ช า
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จำ�นวน 52 คน
4. ประชาชนผู้สูงอายุในชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จำ�นวน 50 คน
กลุ่มตัวอย่างจำ�แนกเป็นจำ�นวน 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มตัวอย่างสำ�หรับตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบท ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการ
และผลผลิ ต ของโครงการผู้ วิ จั ย กำ � หนดขนาด
ตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม คือ ร้อยละ 25 ของจำ�นวน
ประชากร(สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553) สุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้ที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมโครงการ
ตลอดระยะเวลา 2 ปี (กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ �
ชุมชน กิจกรรมตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรม
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
บนระบบเครื อ ข่ า ย และกิ จ กรรมการถอดบทเรี ย น
จากการเข้าร่วมกิจกรรมของแกนนำ�ชุมชน อาจารย์
นักศึกษา และผู้สูงอายุ ที่มารับบริการสุขภาพ ผู้วิจัยได้
เพิ่มจำ�นวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบ
ถ้วนมากขึ้น ดังนั้น จำ�นวนตัวอย่างในการรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วย แกนนำ�ชุมชน
จำ�นวน 10 คน อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 15 คน และ
ประชาชน15 คน
2. กลุ่มตัวอย่างสำ�หรับรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบตรวจสอบกระบวนการดำ�เนินโครงการ (Check
List) และการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)
ได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กำ�หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง 15 คน ประกอบ

ด้วยแกนนำ�ชุมชน 5 คนอาจารย์ 5 คน และนักศึกษา 5
คน เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง คือ เป็นผูท้ เี่ ข้าร่วม
ทุกกิจกรรมโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปีและได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ผ่านการถอดบทเรียน
จากกิจกรรมโครงการ

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยการให้ข้อมูลผู้วิจัย อธิบายวัตถุประสงค์และขั้น
ตอนการวิจัย พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิในการถอนตัวจาก
โครงการ การปฏิเสธให้ข้อมูล การรักษาความลับของ
ข้อมูล และการนำ�เสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ บริ บ ท ปั จ จั ย นำ � เข้ า กระบวนการ
ดำ � เนิ น โครงการ และผลผลิ ต แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว นคื อ
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่2 ความ
คิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ บริ บ ท ปั จ จั ย นำ �
เข้า กระบวนการดำ�เนินโครงการ และผลผลิตของ
โครงการลักษณะคำ�ถามเป็นคำ�ถามปลายปิด คำ�ตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิรท์
(Likert’s Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็น
คำ�ถามปลายเปิด
2. แบบตรวจสอบกระบวนการดำ � เนิ น
โครงการ (Check List) เป็นแบบแสดงรายการกิจกรรม
ในแผนงานโครงการเรียงลำ�ดับตามช่วงเวลา ผู้ตอบทำ�
เครื่องหมาย “ถูก” และ “ผิด” ท้ายข้อความซึ่งมีความ
หมายดังนี้
เครื่องหมาย “ถูก” หมายถึง กิจกรรมนั้นมี
การดำ�เนินการ หรือ ดำ�เนินการครบถ้วนทุกกิจกรรม
ย่อย (ถ้ามี) ตรงตามเวลาทีก่ �ำ หนด และจำ�นวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมตรงตามระบุ
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เครื่องหมาย “ผิด” หมายถึง กิจกรรมนั้นไม่มีการ
ดำ�เนินการ หรือ ดำ�เนินการไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม
ย่อย (ถ้ามี) ไม่ตรงตามเวลาที่กำ�หนด และจำ�นวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามระบุ รวมทั้งการระบุเหตุผลที่
ไม่เป็นไปตามแผน
ทั้งนี้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใน
กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มเป็นชุดเดียวกัน
3. การสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำ�เนิน
รายการ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุด
ด้อย ปัญหา และอุปสรรคในการดำ�เนินโครงการ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างฯ
และแบบตรวจสอบกระบวนการดำ � เนิ น โครงการ
(Check List) ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยผูท้ รง
คุณวุฒิ 5 ท่าน สำ�หรับแบบสอบถามตรวจสอบความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างฯ หาความเที่ยงโดยการนำ�
แบบสอบถามไปทดลองใช้ในประชากรทีไ่ ม่ได้เป็นกลุม่
ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน คำ�นวณด้วยสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ของครอนบาคได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ 0.78

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่า
เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สำ�หรับข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประกอบด้ ว ยแกนนำ � ชุ ม ชน
ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน และ
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สมาชิ ก ชมรมผู้ สู ง อายุ และประชาชนในชุ ม ชน
กรุ ง เทพมหานคร อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 85.72)
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 62.86) และมี
ประสบการณ์การจัดกิจกรรม/โครงการ (ร้อยละ 74.29)
ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ บริ บ ท
ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ
1. บริบทของโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ดุ กับบริบทของโครงการ
ในภาพรวม (ร้อยละ 77.14, = 4.77 SD = .426) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยในระดับมากที่สุดเรื่องความสอดคล้องของ
หลักการและเหตุผลของโครงการกับสภาวะสุขภาพ
ของสังคม (ร้อยละ 71.42, = 4.72 SD = .458) รอง
ลงมา คือ กิจกรรมโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการและกิ จ กรรมโครงการสอดคล้ อ งกั บ
ภารกิ จ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ร้ อ ยละ 77.14,
= 4.77 SD = .426 และร้อยละ 77.14, = 4.77
SD = .426 ตามลำ�ดับ)
2. ปัจจัยนำ�เข้าของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากที่สุดกับปัจจัยนำ �เข้า
ของโครงการในภาพรวม (ร้อยละ 88.57, = 4.88
SD = .322) สำ�หรับรายละเอียดของปัจจัยนำ�เข้า พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
เรื่อง ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้(ร้อยละ 94.28, x = 4.62 SD = .652) รอง
ลงมาคือความเชีย่ วชาญของวิทยากร (ร้อยละ 85.72, x
= 4.85 SD = .355) และลำ�ดับสุดท้าย คือความเพียงพอ
ของวัสดุอปุ กรณ์ (ร้อยละ 77.14, = 4.74 SD = .505)
3. กระบวนการ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยในระดับมากทีส่ ดุ กับกระบวนการของโครงการใน
ภาพรวม (ร้อยละ 82.87, = 4.82 SD = .382) ซึ่งพบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
เรื่อง วิธีการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมโครงการ (ร้อยละ 94.28, x = 4.94 SD = .235
เท่ากัน) สำ�หรับ สถานที่ในการจัดกิจกรรมเป็นปัจจัย
กระบวนการเพียงด้านเดียว ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยในระดับมาก(ร้อยละ 65.70, = 4.22 SD =
.546)
4. ผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่พงึ พอใจผลผลิตของโครงการในภาพรวมในระดับ
มากที่สุด(ร้อยละ 88.59, = 4.88 SD = .322) โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากที่สุดเรื่อง
การนำ�ความรู้จากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไปใช้ใน
การดูแลตนเองได้ (ร้อยละ 94.28, = 4.94 SD = .235)
รองลงมาคือ ผลผลิต/ผลที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ ตรงตามความคาดหมาย (ร้อยละ 85.72,
= 4.85 SD = .355) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
ในระดับมากที่สุดเป็นลำ�ดับสุดท้ายคือ การฝึกปฏิบัติ
ช่วยให้สามารถถ่ายทอดความรู้/วิธีการให้บุคคลอื่น
ได้ (ร้อยละ 42.86, = 4.37 SD = .598) ผลการวิจัย
แสดงดังตารางที่ 1

โครงการ

ผลการตรวจสอบกระบวนการดำ � เนิ น

ผลการตรวจสอบกิจกรรมและช่วงเวลาทีร่ ะบุ
ไว้ในแผนงานโครงการกับกิจกรรมทีไ่ ด้ด�ำ เนินการแล้ว
พบว่า ทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนงานโครงการได้มี
การดำ�เนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมและตรงตามเวลา
ที่กำ�หนด จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการประชุม
เชิงปฏิบัติการตรงตามที่กำ�หนดไว้ในแผนกิจกรรม
แต่จำ�นวนประชาชนที่มารับบริการสุขภาพในชุมชน
มีจำ�นวนมากกว่าที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมเนื่องจากไม่
สามารถจำ�กัดการให้บริการเฉพาะผู้สูงอายุได้ อย่างไร
ก็ตามการเตรียมการด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ดี เช่น จัดแผ่น
ตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือดมีจำ�นวนมากเพียงพอ
ทำ�ให้สามารถให้บริการแก่กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการ
คัดกรองโรคเบาหวานในเบื้องต้นได้ครบทุกคน
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ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จำ�แนกตามระดับ
		 ความคิดเห็นต่อบริบท ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการดำ�เนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ (N = 35)
รายการประเมิน

ระดับความเห็นด้วย (ร้อยละ)
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

บริบทของโครงการ
1. หลั ก การและเหตุ ผ ลของโครงการ 25
10
สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของสังคม
(71.42) (28.58)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ 18
10
ความต้องการของชุมชน
(51.42) (28.58)
3. เป้าหมายโครงการมีความเป็นไปได้
20
12
(57.16) (34.27)
4. กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 22
12
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(62.86) (34.27)
5. กิจกรรมโครงการสอดคล้องกับภารกิจของ 19
14
แกนนำ�ชุมชน
(54.26) (40.00)
6. กิจกรรมโครงการสอดคล้องกับภารกิจของ 22
12
สถาบันการศึกษาพยาบาล
(62.86) (34.27)
ความคิดเห็นต่อบริบทในภาพรวม
27
8
(77.14) (22.86)
ปัจจัยนำ�เข้าของโครงการ
1. ความเชี่ยวชาญของวิทยากร
30
5
(85.72) (14.28)
2. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์
27
7
(77.14) (20.00)
3. ความเหมาะสมของสิง่ อำ�นวยความสะดวก 28
6
(80.00) (17.13)
4. ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการพัฒนา 33
2
ศูนย์การเรียนรู้
(94.28) (5.72)
ความคิดเห็นต่อปัจจัยนำ�เข้าในภาพรวม
31
4
(88.57) (11.43)

SD
.458

-

-

-

4.71

7
(20.00)
3
(8.57)
1
(2.87)
2
(5.74)
1
(2.87)
-

-

-

4.31

.796

-

-

4.48

.658

-

-

4.60

.553

-

-

4.48

.612

-

-

4.60

.553

-

-

4.77

.426

-

-

-

4.85

.355

1
(2.87)
1
(2.87)
-

-

-

4.74

.505

-

-

4.77

.490

-

-

4.62

.652

-

-

-

4.88

.322

40

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ จำ�แนกตามระดับ
		 ความคิดเห็นต่อบริบท ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการดำ�เนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ (N = 35) (ต่อ)
รายการประเมิน
กระบวนการดำ�เนินโครงการ
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
3. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
4. วิธีการถ่ายทอดความรู้ *
5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
6. สถานที่ในการจัดกิจกรรม
7. การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ความคิดเห็นต่อกระบวนการในภาพรวม
ผลผลิตของโครงการ
1. ความรู้เพิ่มขึ้นจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

มาก
ที่สุด
33
(94.28)
15
(42.86)
22
(62.86)
33
(94.28)
29
(82.87)
10
(28.58)
29
(82.87)
29
(82.87)

27
(77.14)
2. ความรูจ้ ากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนำ�ไปใช้ 33
ในการดูแลตนเองได้
(94.28)
3. การฝึกปฏิบัติช่วยให้สามารถถ่ายทอดความ 15
รู้/วิธีการให้บุคคลอื่นได้
(42.86)
4. ผลผลิ ต /ผลที่ ไ ด้ รั บ จากเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 30
โครงการตรงตามความคาดหมาย
(85.72)
ความพึงพอใจโครงการในภาพรวม
31
(88.59)

ระดับความเห็นด้วย
มาก
ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
2
(5.72)
18
(51.42)
12
(34.27)
2
(5.72)
6
(17.13)
23
(65.70)
4
(11.41)
6
(17.13)

SD

-

-

-

4.94

.235

2
(5.72)
1
(2.87)
-

-

-

4.37

.598

-

-

4.60

.553

-

-

4.94

.235

-

-

-

4.82

.382

2
(5.72)
2
(5.72)
-

-

-

4.22

.546

-

-

4.77

.546

-

-

4.82

.382

8
(22.86)
2
(5.72)
18
2
(51.42) (5.72)
5
(14.28)
4
(11.41)

-

-

4.77

.426

-

-

4.94

.235

-

-

4.37

.598

-

-

4.85

.355

-

-

4.88

.322
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* วิธีการถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการให้ความรู้ประกอบการ
จัดบริการสุขภาพ
ผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย
ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินโครงการ
การสนทนากลุ่ ม เกี่ ย วกั บ จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดำ � เนิ น โครงการผู้ เ ข้ า
ร่ ว มสนทนากลุ่ ม ประกอบด้ ว ย แกนนำ � ชุ ม ชน
คณะกรรมการโครงการ และนักศึกษา ข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มสรุปได้ดังนี้
จุดเด่นของโครงการ
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนแห่งนี้
เป็นชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งแล้วและมีองค์กรชุมชน
ที่เข้มแข็ง แกนนำ�ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
นี้ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการ
ชุ ม ชนและสมาชิ ก ชมรมผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง มี แ นวปฏิ บั ติ
ที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วมด้านการดูแลสุขภาพใน
ชุมชนกับศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนั้น เมื่อสถาบัน
การศึกษาพยาบาลขอความร่วมมือในการใช้พื้นที่เพื่อ
ดำ�เนินโครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ การสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้
รับความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ
รวมทั้งชุมชนได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
โครงการด้วย
แกนนำ�ชุมชนได้กล่าวในการสนทนากลุ่ม
ว่า “...คนในชุมชนนี้มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน หากมีงาน
ที่เป็นเรื่องของส่วนรวมก็สามารถขอใช้สถานที่ หรือ
เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของวัดได้ และวัดจะ
เป็นศูนย์รวมในการทำ�กิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะชมรม
ผู้สูงอายุที่รวมกันได้ตลอดถ้ามีการบอกกล่าวกัน...”
2. ความเชี่ยวชาญของวิทยากร วิทยากรรับ
เชิญในแต่ละกิจกรรมโครงการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เช่น เป็นผู้สร้างสรรค์สื่อเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในเด็ก
ปฐมวัย เป็นผู้เชี่ยวชาญการเล่านิทานโดยใช้ภาพวาด
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และพับกระดาษเพื่อใช้ประกอบการเล่านิทาน เป็นผู้
เชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพซึง่ เป็นอาจารย์สาขาการ
พยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ และสาขาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำ�ปรึกษาและ
กลุ่มช่วยเหลือ ผู้เข้าสนทนากลุ่มกล่าวว่าความรู้ที่ได้ มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย และนำ�ไปปฏิบัติได้
แกนนำ�ชุมชนได้กล่าวในการสนทนากลุ่มว่า
“...อาจารย์สอนวิธีการที่ง่ายและไม่ต้องใช้วัสดุอะไร
มาก ใช้กระดาษแผ่นเดียวก็เล่านิทานได้เป็นสิบเรือ่ ง....”
“...ฉันคิดว่าตัวเองดูแลสุขภาพดีแล้ว แต่พอจะแนะนำ�
คนอื่นกลับไม่มั่นใจ อาจารย์สอนทั้งวิธีการพูดคุยเรื่อง
สุขภาพและให้ยกตัวอย่างจากเรื่องรอบตัว ทำ�ให้เรื่อง
ยากเป็นเรื่องที่พอจะทำ�ได้จริง...”
จุดด้อยของโครงการ
กิจกรรมทีส่ �ำ คัญอีกกิจกรรมหนึง่ ในโครงการ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุในชุมชน คือการพัฒนาศูนย์
การเรียนรูบ้ นเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ ผลผลิต
ของโครงการ คือ ฐานข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพที่
ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
จากการสนทนากลุ่ม ผู้เข้าสนทนากลุ่มกล่าว
ว่า “...ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์มีจำ�นวนไม่มากพอที่จะ
เป็นแหล่งค้นคว้าได้ ควรที่จะพัฒนาต่อไป ควรอบรม
อาจารย์ ใ ห้ ส ามารถเขี ย นบทความวิ ช าการเพื่ อ เผย
แพร่ความรู้บนเว็บไซต์ด้วย...” “....บางครั้งงานเขียน
ที่ส่งอาจารย์ยังไม่ดีพอ ต้องแก้ไขหลายจุด ไม่มั่นใจ
ว่าข้อความที่สืบค้นมาจะเผยแพร่ได้หรือไม่...” ผู้เข้า
สนทนากลุม่ ให้ความเห็นว่าบทความมีจ�ำ นวนน้อยและ
ข้อมูลไม่ทันสมัย
ปัญหาและอุปสรรค
จากการสนทนากลุ่มผู้เข้าสนทนากลุ่มกล่าว
ว่ า การบู ร ณาการโครงการกั บ การจั ด การเรี ย นการ
สอน ทำ�ให้การจัดกิจกรรมโครงการต้องดำ�เนินการใน
ไตรมาสที่ 3 ซึง่ ต้องเร่งรีบในการดำ�เนินงานทีม่ กี จิ กรรม
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หลากหลายให้แล้วเส็จตามเวลา ผูเ้ ข้าสนทนากลุม่ กล่าว
ว่า “...การจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนเป็นเรือ่ งทีด่ ี แต่ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
ไม่สะดวกเพราะจะต้องบริหารกิจกรรมให้เสร็จสิน้ ทัน
ปีงบประมาณ...” และ “....ต้องเร่งรีบจัดกิจกรรมเพราะ
ช่วงเวลาฝึกภาคปฏิบตั มิ จี �ำ กัดและต้องฝึกงานในหลาย
พื้นที่ ทำ�ให้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อเชื่อมโยง
ประสบการณ์กับความรู้ภาคทฤษฎีมีน้อยลง..”

อภิปรายผลการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายได้ดังนี้

บริบทโครงการ ผลการประเมินพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ดุ เรือ่ งความ
สอดคล้องของหลักการและเหตุผลของโครงการกับ
สภาวะสุขภาพของสังคม คำ�ว่าสังคมในที่นี้ นอกจาก
จะหมายถึ ง สั ง คมในภาพกว้างที่ประชากรกลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผูส้ งู อายุเป็นกลุม่ ทีเ่ ปราะบาง และต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษแล้ว เมือ่ พิจารณาในระดับชุมชน ผล
การสำ�รวจความต้องการด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัย
และผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายพบว่า ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยต้องการการดูแลด้านพัฒนาการและผู้สูงอายุ
ต้องการการดูแลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย (คณะ
กรรมการประเมินผล, 2553) ดังจะเห็นได้จากการ
ออกแบบกิจกรรมโครงการทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาศักยภาพ
แกนนำ� ชุ ม ชน ให้ เ ป็ น พลั ง สำ� คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและกิจกรรมการ
ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่ผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการที่แกนนำ�
ชุมชนสามารถดำ�เนินการได้เอง ผลการวิจยั นีส้ อดคล้อง
กับแนวคิดการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนทีว่ า่ การ
สร้างเสริมสุขภาพมีองค์ประกอบสำ�คัญ คือการเสริม
สร้างอำ�นาจการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความ
สำ�คัญแก่ปัจจัยทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพการลดความไม่เท่าเทียม ความไม่ยุติธรรมทาง
สังคม และการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน
(สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2541)

นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบันการศึกษาพยาบาล และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการพัฒนาระบบสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่ง
ชาติฉบับปัจจุบนั ทีก่ ล่าวถึงการพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน การส่ง
เสริมนวัตกรรม การจัดการปัญหาสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม
ท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการระบบสุขภาพของชุมชน การสร้างเสริม
ภาวะผู้นำ�ด้านสุขภาพในทุกท้องถิ่น นอกจากนี้ชุมชน
ยังมีแหล่งประโยชน์ภายในชุมชน เช่น วัดที่เป็นศูนย์
รวมในการทำ�กิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีองค์กรในชุมชน
ที่มีการรวมตัวกัน เช่น ชมรมผู้สูงอายุที่พร้อมจะร่วม
มือในการทำ�กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จารีย์ พรหมเกิด (2548) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพผูน้ ำ�ชุมชนในการทำ�แผนชุมชนเพือ่ แก้
ปัญหาความยากจน พบว่า ในชุมชนมีทรัพยากรท้องถิน่
ทีส่ ามารถเป็นทุนในการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเสริม
และสาเหตุของความยากจน คือ การศึกษาน้อย ขาด
เงินทุน ขาดนํา้ เพือ่ การเกษตร มีอาชีพไม่มนั่ คง เป็นต้น
และผูน้ �ำ ชุมชนได้จดั ทำ�แผนชุมชนเพือ่ แก้ปญ
ั หาความ
ยากจนใน 3 ประเด็น คือ แผนงานเพิ่มรายได้ แผนงาน
ลดรายจ่าย และแผนงานขยายโอกาส ซึ่งการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำ�ชุมชนศึกษาจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�เพื่อการแก้ไขปัญหา
ในชุมชน จึงอาจสรุปได้ว่าการประเมินบริบทในการ
ดำ�เนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผูส้ งู อายุในชุมชนมีบริบท
ที่พร้อมต่อการดำ�เนินกิจกรรมโครงการ
ปั จ จั ย นำ � เข้ า ผลการประเมิ น พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ดุ เรือ่ ง ความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ปัจจัยนำ�เข้าของโครงการได้แก่ ความเชี่ยวชาญของ
วิทยากร ความเพียงพอของวัสดุอปุ กรณ์ ความเหมาะสม
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ของสิง่ อำ�นวยความสะดวก และชุดกิจกรรมการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วย วิธีการถ่ายทอดความรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ประกอบการ
จัดบริการสุขภาพ และการสัมมนาวิชาการ กิจกรรม
เหล่านี้อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากร ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในแวดวงของการจัดกิจกรรมกระตุ้น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ผนวกกับวิธกี ารถ่ายทอดทีน่ า่ สนใจ เช่น การให้แกนนำ�
ชุมชนได้อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ ถ่ายทอดประสบการณ์และ
มุมมองต่างๆ ส่งผลให้กจิ กรรมโครงการมีประสิทธิผล
มากขึน้ และแกนนำ�ชุมชนทีเ่ ข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจ การทีม่ วี ทิ ยากรหรือสือ่ ทีด่ ี จะทำ�ให้การเรียนรูไ้ ด้
ผลดี ผลการวิจยั สอดคล้องกับหลักการประเมินรูปแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งสตัฟเฟิลบีมได้กล่าวถึงปัจจัย
นำ�เข้าว่า โครงการนั้นจะทำ�ให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพดีขึ้นได้และจะเกี่ยวข้องกับ งบประมาณ การ
วางแผนงานการ เลือกกิจกรรมในโครงการที่คาดว่าจะ
ทำ�ให้โครงการหรือแผนงานนั้นประสบความสำ�เร็จ
ดังนั้น การประเมินปัจจัยนำ�เข้าจึงเป็นการประเมิน
ถึ ง ความสำ � เร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของโครงการได้
(จีรนัย สืบโสตร, 2551; เจน บุญไพรัตน์สกุล, 2552;
พรชนก ณรงค์มี, 2554; Ho et al., 2011; Stufflebeam
et al., 2000)
กระบวนการดำ�เนินโครงการ ผลการประเมิน
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ดุ
เรื่อง วิธีการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ ซึง่ ความเห็นเกีย่ วกับวิธกี ารถ่ายทอด
ความรูม้ คี วามเชือ่ มโยงกับความเชีย่ วชาญของวิทยากร
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย นำ � เข้ า สะท้ อ นให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่
แปรตามกันระหว่าง 2 ปัจจัยดังกล่าว สำ�หรับการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ สะท้อนความเข้ม
แข็งขององค์กรชุมชน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
แนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
ที่สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam et al., 2000) กล่าวว่าการ
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ประเมินกระบวนการจะทำ�ให้เห็นภาพกว้างๆของการ
ดำ�เนินงานว่า ดำ�เนินไปเพียงใด มีแนวโน้มจะประสบ
ผลสำ � เร็ จ ตามที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ ห รื อ ไม่ การดำ � เนิ น
โครงการตามแผนที่ได้วางไว้ และการได้ผลลัพธ์ของ
การดำ�เนินโครงการตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ถือเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญทีแ่ สดงถึงความสำ�เร็จของโครงการ
(Baccarini, 1999) รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ
วิรงรอง จรัญรักษ์ (2551) ศรินญา เครื่องฉาย (2552)
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์และมัลลิกา พรหมโชติ (2553)
ที่พบว่าการพัฒนาศักยภาพของแกนนำ�จะเสริมความ
เข็มแข็งของชุมชนได้
ผลผลิตของโครงการ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นด้วยในระดับมากที่สุดเรื่อง การนำ�ความรู้
จากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไปใช้ในการดูแลตนเอง
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า องค์ความรู้จากกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ �
ชุมชน 2 เรื่อง คือ การเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย
รู ป วาด กระดาษพั บ และนิ ท านที่ เ หมาะสมกั บ ช่ ว ง
อายุของเด็ก กิจกรรมตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพ
แก่ประชาชนผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพบน
ระบบเครือข่าย ตอบสนองตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะแกนนำ�ชุมชนและผู้สูงอายุที่
ร่วมกิจกรรม ในส่วนของอาจารย์และนักศึกษานัน้ องค์
ความรูด้ งั กล่าว เป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอนวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลชุมชน ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการ
ถอดบทเรียนทีผ่ เู้ ข้าร่วมสนทนากลุม่ กล่าวถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการนี้ นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพ
แกนนำ�ชุมชนเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพของตนเองและชุมชนได้นั้น พบได้ในการ
วิจัยของ เอกสุธี พยุหมนตรี (2538) ที่ระบุว่าการเรียน
รูเ้ ป็นกลุม่ แบบมีสว่ นร่วมและสร้างเสริมศักยภาพของ
องค์กรชุมชนในการเป็นแกนนำ�ในการดำ�เนินงานเป็น
วิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของชุมชน นอกจากนี้
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

งานวิจยั หลายเรือ่ งพบว่า กระบวนการศึกษาเพือ่ พัฒนา
แกนนำ � สุ ข ภาพก่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพ
และสามารถดำ�เนินกิจกรรมด้านสุขอนามัยในชุมชน
กระบวนการของการพัฒนาแกนนำ �ด้านสุขภาพจะ
ประกอบด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านสุขภาพ
ก่อนแล้วจึงจะเกิดความมั่นใจให้ศักยภาพของตนเอง
(จารีย์ พรหมเกิด, 2548; พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ และ
มัลลิกา พรหมโชติ, 2553; เยาวดี สุวรรณนาคะ, 2543;
วิรงรอง จรัญรักษ์, 2551; ศรินญา เครื่องฉาย, 2552;
สุนิเทศก์ ไชยกุล, 2548; อัญชลา พรมสีใหม่, 2546)

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิ จั ย พบข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ดังนี้
1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้กระทำ�ใน
ชุมชนบริเวณใกล้สถาบันการศึกษา เป็นชุมชนเมือง
มีบริบทที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาด้านสุขภาพใน
ชุมชน ทั้งด้านทรัพยากรบุคคลของชุมชน ซึ่งมีระดับ
การศึกษาที่ดี ตัวอย่างเช่น ประชากรบางส่วนเป็น
ข้าราชการบำ�นาญที่เคยรับราชการครูมาก่อน ทำ�ให้
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในชุ ม ชน คื อ แกนนำ �
สุขภาพในชุมชนบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็น
เป้าหมายหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ คือ ทำ �ให้
สภาพเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป อย่างไรก็ตามควร
มีการศึกษาในชุมชนที่มีบริบทที่แตกต่างหรือมีความ
ไม่พร้อมในหลายๆด้าน เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนที่
ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรให้ได้รับการช่วยเหลือ
และจะเป็นการใช้ศักยภาพของบุคคลกรในการดำ�เนิน
โครงการให้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มกำ�ลัง เพื่อให้
ชุ ม ชนที่ มี ค วามขาดแคลนประสบผลสำ � เร็ จ ในการ
พัฒนาชุมชนในด้านสุขภาพ
2. ชุ ม ชนแต่ ล ะชุ ม ชนย่ อ มมี ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นของตน ควรมีการดึงเอาภูมิปัญญาที่มีความ

สอดคล้องกับการพัฒนาด้านสุขภาพมาใช้ เพือ่ ส่งเสริม
ภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น
และทำ�ให้ชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกถึงการมีส่วน
ร่วมมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการประเมิ น ผล. (2553). รายงานการ
ประเมิ น ผลโครงการการพั ฒ นาศู น ย์ ก าร
เรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
และผู้สูงอายุในชุมชน. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
จารี ย์ พรหมเกิ ด . (2548).การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ นำ �
ชุ ม ชนในการทำ � แผนชุ ม ชนเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
ความยากจนบ้านพังสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำ�บลท่าเรือ
อำ�เภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต, คณะมนุษศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ , มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช.
จีรนัย สืบโสตร. (2551). การประเมินผลการดำ�เนิน
งานกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งโดยใช้
CIPP Model: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเก็ตโฮ่
ตำ�บลกะทู้ อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต. ปริญญารัฐ
ประศาสนศาตร มหาบั ณ ฑิ ต , วิ ท ยาลั ย การ
ปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เจน บุญไพรัตน์สกุล. (2552). การส่งเสริมสุขภาพจิต
ผูส้ งู อายุทปี่ ระสบภัยสึนามิ. วารสารโรงพยาบาล
ศรีธัญญา, 10(1), 53-60.
ชนิกา ตูจ้ นิ ดา. (2553). สถานการณ์สขุ ภาพเด็กไทย ต้อง
ใส่ใจ. เข้าถึงเมือ่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 จาก http://
www.raklukemag.com/th/search/article_detail.
aspx?issue.
พรชนก ณรงค์ม.ี (2554). การใช้แบบจำ�ลอง CIPP ในการ
ประเมินการรับเบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุ: กรณีศกึ ษา
เทศบาลนนทบุรี. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์

The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 19 No. 2 July-December 2013

ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ และมัลลิกา พรหมโชติ. (2553).
พั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี แ กนนำ � ในการส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมสุขภาพสตรีวยั เจริญพันธุ.์ เชียงใหม่:
คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เยาวดี สุวรรณนาคะ. (2543). กระบวนการศึกษาเพื่อ
สร้ า งพลั ง ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาแกนนำ � สุ ข ภาพ
ประจำ � ครอบครั ว . วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาครุ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์, อังสนา
บุญธรรม, มันทนา ประทีปปะเสน, ชนินทร์
เจริญกุล, กุลยา นาคสวัสดิ์, … ชลีรัตน์ ดิเรก
วัฒนชัย. (2548). รายงานการวิจัย เรื่อง การ
ศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี. กรุงเทพ:
สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข และองค์ ก าร
อนามัยโลก.
วิรงรอง จรัญรักษ์. (2551). การพัฒนาศักยภาพแกน
นำ�ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีวัยรุ่น.
วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะ
พยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ศริ น ญา เครื่ อ งฉาย. (2552). การศึ ก ษาการพั ฒ นา
กิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ใ น
ชุมชน โดยชมรมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชมรมผู้
สูงอายุบ้านหนองหิน ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ปริญญาพยาบาล
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , คณะพยาบาลศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพคณะครุศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(มปป.). รูปแบบการประเมินโครงการ. เข้าถึง
เมือ่ 22 พฤศจิกายน 2556, จาก http://econ.tu.ac.
th/class/archan/Sakon/.pdf

45

สมชาย วรกิจเกษมสกุล. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์(พิมพ์
ครั้งที่ 2). อุดรธานี: อักษรศิลป์การพิมพ์.
สุนิเทศก์ไชยกุล. (2548). ศักยภาพของชุมชนกับการ
ดูแลสุขภาพโดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ : กรณีศกึ ษา
ชุมชนสันป่าเปาอำ�เภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่.
คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่.
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2541, 6-8 พฤษภาคม).
วิวฒ
ั นาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ.
ใน การประชุ ม วิ ช าการสถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ
บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน. กรุงเทพฯ.
อัญชลา พรมสีใหม่. (2546). การประเมินโครงการ
พัฒนาแกนนำ�สุขภาพประจำ�ครอบครัวจังหวัด
อุ บ ลราชธานี . วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรมหา
บัณฑิต, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี.
เอกสุธี พยุหมนตรี. (2538). ศักยภาพขององค์กรชุมชน
ในการดำ � เนิ น งานเรื่ อ งโรคเอดส์ ใ นชุ ม ชน.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Baccarini, D. (1999). The logical framework method
for defining project success. Project Management Journal, 30(4), 25-32.
Ho, W. W., Chen W. J., Ho, C. K., Lee, M. B., Chen,
C. C, & Chou, F. H. C. (2011). Evaluation of
the suicide prevention program in Kaohsiung
City, Taiwan, using the CIPP evaluation model.
Community Mental Health Journal, 47, 542-550.
Stufflebeam, D. L., Madam, C. F., & Kellaghan, T. (eds.)
(2000). The CIPP model for evaluation in Evaluation model. Boston, MA: Kluwer Academic.

