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ค ำน ำ 

 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประเมินผล ได้จัดท าคู่มือส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการฝึกภาคสนามร่วมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 เนื้อหาในคู่มือ

ประกอบด้วย 7 ตอนที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการฝึกภาคสนามร่วมฯ ตารางการปฎิบัติงาน รายละเอียดกิจกรรม

หลักในการปฏิบัติงาน การส่งงาน การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน การประเมินผล บทบาทและ

หน้าที่ของอาจารย์ บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการฝึกภาคสนามร่วม และการเขียน

แบบบันทึกประจ าวัน 

 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานฝึกภาคสนามร่วมฯ ในครั้งนี้ จึงควรอ่านคู่มือโดยละเอียด เพ่ือให้การฝึกภาคสนาม

ร่วมฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน รวมถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประเมินผล 

สิงหาคม 2563 
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ตอนที่ 1 โครงกำรฝึกภำคสนำมร่วมฯ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และตำรำงกำรปฎิบัติกำร 

1.1. ควำมส ำคัญของโครงกำร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถใน

สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเป็นก าลังช่วยพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ด าเนินบทบาทและรับผิดชอบในหน้าที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2507  ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของคณาจารย์และบัณฑิต 

ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ของสังคมเสมอมา ด้วยการเอ้ืออ านวยให้

นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน รวมถึงการเรียนรู้การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 

การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมฯ ส าหรับนักศึกษา เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ

นโยบายและเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของประชาชนใน

ภูมิภาค เป็นการฝึกนักศึกษาให้ท างานร่วมกันอันจะส่งผลท าให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปมีคุณภาพ  มี

วิสัยทัศน์ในการที่จะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในชุมชนชนบทที่ห่างไกลและด้อยโอกาส และสามารถท างาน

ร่วมกันอย่างเป็นสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาพร้อมท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเม่ือส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯ ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักการท างาน

ร่วมกันระหว่างบุคลากรสาขาต่างๆ และท างานร่วมกับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้  ยังเป็นการให้นักศึกษาได้

เรียนรู้และให้มีประสบการณ์ในการศึกษาปัญหาของชุมชนตามความเป็นจริง  ตลอดจนสามารถวางแผนแก้ไข

ปัญหาร่วมกับผู้น าชุมชนได้  โดยได้ด าเนินการจัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯ ทุกๆ ปีจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน  

ซึ่งโครงการฯ นี้ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการฝึกภาคสนามร่วมฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อเนื่องมาเป็นล าดับ การเตรียมการและการด าเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ฝึกภาคสนามจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ในอันที่จะท าให้

การด าเนินการฝึกภาคสนามร่วมฯ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 

1.2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การฝึกภาคสนามร่วมฯ เป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่พึงประสงค์จึงได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกภาคสนามร่วมฯ ไว้ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชนและการปฏิบัติงานในชุมชน และ

ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการศึกษาชุมชนและการให้บริการชุมชนในด้าน

ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ  

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้และทักษะ 

นักศึกษาสามารถ 

 เข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 ด าเนินการสืบค้นข้อมูล สร้างและจัดเตรียมเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 ก าหนดและเขียนแผนปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนตามสถานการณ์ได้

อย่างสอดคล้องกับปัญหา และระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในชุมชนนั้น 

 ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาในคณะเดียวกันและต่างคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกับคนในชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้ 

 ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 
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1.3.  สถำนทีฝ่ึกภำคสนำมร่วมฯ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีกำรศึกษำ 2563 

การฝึกภาคสนามร่วมฯ อยู่ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการฝึกภาคสนามออกเป็น 12 Cluster ดังนี้  

Cluster 1 คือ รพ.สต. กุดน้ าใส อ.น้ าพอง  จ านวน 300   หลังคาเรือน 

Cluster 2 คือ รพ.สต. บ้านค าแก่นคูณ อ.น้ าพอง จ านวน 500   หลังคาเรือน 

Cluster 3 คือ รพ.สต. ม่วงหวาน อ.น้ าพอง  จ านวน 300   หลังคาเรือน 

Cluster 4 คือ รพ.สต. บ้านขาม อ.น้ าพอง จ านวน  461   หลังคาเรือน 

Cluster 5 คือ รพ.สต. บ้านโนน อ.ซ าสูง จ านวน  381   หลังคาเรือน  

Cluster 6 คือ รพ.สต. คูค า อ.ซ าสูง จ านวน  363   หลังคาเรือน 

Cluster 7 คือ รพ.สต. หนองบัว อ.บ้านฝาง  จ านวน 253   หลังคาเรือน 

Cluster 8 คือ รพ.สต. บ้านแก่นเท่า อ.บ้านฝาง  จ านวน 139   หลังคาเรือน 

Cluster 9 คือ รพ.สต. ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง  จ านวน 300   หลังคาเรือน 

Cluster 10 คือ รพ.สต. โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด  จ านวน 350   หลังคาเรือน     

Cluster 11 คือ รพ.สต. โคกส าราญ อ.บ้านแฮด  จ านวน 500   หลังคาเรือน 

Cluster 12 คือ รพ.สต. หนองแซง อ.บ้านแฮด  จ านวน 250   หลังคาเรือน 

1.4.  กำรด ำเนินกิจกรรม 

ช่วงเวลาด าเนินงานตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 เตรียมการโดยคณะกรรมการ

อ านวยการฝึกภาคสนามร่วมฯ  

1) ก าหนดรูปแบบการฝึกภาคสนามร่วมฯ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือของแต่ละฝ่าย รวมไปถึงเตรียม

เอกสารคู่มือ เนื้อหาวิชาการ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่จ าเป็นในพื้นที่ และการประเมินผล 

2) จัดหาอาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster) อาจารย์ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/อาจารย์ประจ า

กลุ่ม (cluster) 

3) จัดท าคู่มือและจัดสัมนาคณาจารย์ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

4) ปฐมนิเทศนักศึกษา และจัดบรรยายทางวิชาการกลาง 

5) จัดตัวแทนนักศึกษาเข้าหมู่บ้าน ส ารวจบ้านพักและหาข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมบริการให้แก่ชุมชน 

6) ด าเนินการให้นักศึกษาเตรียมเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือ

การคืนข้อมูลให้ชุมชนร่วมกับผู้น าหมู่บ้านและคนในชุมชน 

7) ด าเนินการให้นักศึกษาเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกภาคสนามร่วมฯ 

8) จัดการประชุมชี้แจงอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือเตรียมการก่อนออกพ้ืนที่ชุมชน 
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9) ปฏิบัติงานภาคสนามร่วมฯ ณ พื้นท่ีที่ได้ก าหนด (9 – 20 ธันวาคม 2563) 

10) ด าเนินการให้นักศึกษาน าเสนอผลงานใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (10 มกราคม 2564) 

11) ประเมินและสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมฯ  (ปี 2564) 

1.5.  ผลที่คำดว่ำนักศึกษำจะได้รับ 

1) เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชุมชนร่วมกับประชาชน ผู้น า และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) สามารถให้บริการและพัฒนาสุขภาพชุมชนตามวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

1.6.  ปฏิทินกิจกรรมกำรฝึกภำคสนำมร่วมฯ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีกำรศึกษำ 2563 

ล ำดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
กิจกรรม/เวลำ 

8.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 
1 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 

2563 
ปฐมนิเทศนักศึกษาและ                        

อาจารย์ประจ า Cluster1 ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

ประชุมกลุ่มย่อย นักศึกษาพบอาจารย์
ประจ า Cluster* 

การบริหารขึ้นอยู่กับแต่ละ cluster 
(มีการเช็คชื่อ) 

2 ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 
ถึง 20 กันยายน 2563 

บรรยายวิชาการ2 ศึกษาได้ด้วยตนเองผ่าน Google Classroom  
ซึ่งถูกแบ่งตาม Cluster 

3 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 
2563 

ตัวแทนนักศึกษาพบอาจารย์ประจ า Cluster เพ่ือเตรียมการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 

 
4 

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 
2563 

สอบปรนัยก่อนออกฝึกภาคสนามฯ3 

เวลา 9.00 - 9.40 น. 

ประชุมกลุ่มย่อย นักศึกษาพบอาจารย์
ประจ า Cluster เพ่ือเตรียมการฝึก
ภาคสนามร่วม 

 
5 

วันอาทิตย์ที ่8 
พฤศจิกายน 2563 

 ประชุมกลุ่มย่อย นักศึกษาพบอาจารย์ประจ า Cluster เพ่ือเตรียมการฝึก
ภาคสนามร่วม 

 ตัวแทนนักศึกษาเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ครั้งที่ 1 ส ารวจข้อมูลทุติยภูมิ ณ รพ.
สต. (ท้ัง 12 Cluster) 

 นักศึกษาประชุมร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค้นหาปัญหาเบื้องต้น และพบ
อาจารย์ประจ า Cluster เพ่ือสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลและจัดท าโครงการ
บริการในชุมชน  

7 วันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 นักศึกษาเข้าพ้ืนที่ครั้งที่ 1 : นักศึกษาส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
วิถีชุมชน  Cluster 1-6 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 
             Cluster 7-12 วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
11 ธันวำคม 2563 นักศึกษำท้ัง 12 cluster เตรียมกำรด ำเนินกำร (ม.ขอนแก่น) 
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ล ำดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
กิจกรรม/เวลำ 

8.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 

8 วันที่ 12-13 ธันวาคม 
2563 

นักศึกษาเข้าพ้ืนที่ครั้งที่ 2 : นักศึกษาส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิถี
ชุมชน ศึกษาครอบครัวและเตรียมการด าเนินโครงการในชุมชน 
            Cluster 1-6 วันที่ 12 ธันวาคม 2563 
            Cluster 7-12 วันที่ 13 ธันวาคม 2563 
14-15 ธันวำคม 2563 นักศึกษำท้ัง 12 cluster เตรียมกำรด ำเนินกำร (ม.ขอนแก่น) 

9 วันที่ 16-17 ธันวาคม 
2563 

นักศึกษาเข้าพ้ืนที่ครั้งที่ 3 : ด าเนินโครงการในชุมชน และศึกษาครอบครัว 
            Cluster 1-6 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
            Cluster 7-12 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 
18 ธันวำคม 2563 นักศึกษำท้ัง 12 cluster เตรียมกำรด ำเนินกำร (ม.ขอนแกน่) 

10 วันที่ 19-20 ธันวาคม 
2563 

นักศึกษาเข้าพ้ืนที่ครั้งที่ 4 : สรุปการด าเนินโครงการ 
 Cluster 1-6 สรุปการด าเนินโครงการและน าเสนอวิถีชุมชน วันที่ 19 

ธันวาคม 2563  
 Cluster 7-12 สรุปการด าเนินโครงการและน าเสนอวิถีชุมชน วันที่ 20 

ธันวาคม 2563  
หมำยเหตุ สถำนที่อำจจะเป็น รพสต. หรือศำลำกลำงบ้ำน 

11 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 
2564 

สอบปรนัยหลังออกฝึกภาคสนามฯ3 
เวลา 9.00 - 9.40 น. 

ใช้วิธีสอบกระดาษแต่ละคณะฯรับผิดชอบ 

12 วันอาทิตยท์ี่ 10 มกราคม 
2564 

นักศึกษาน าเสนอผลการฝึกภาคสนามร่วม4  
(4 Packs): Cluster 1-3/4-6/7-9/10-12  

เช้า 2 pack (Cluster 1-6) บ่าย 2 pack (Cluster 7-12) 

13 มีนาคม ปี 2564  คณะกรรมการอ านวยการ คณะอนุกรรมการ คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชุมสรุปผลการด าเนินการการฝึกภาคสนามร่วม ประจ าปีการศึกษา 2563 

หมำยเหตุ 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาและอาจารย์ประจ า Cluster โดยผา่นเวปไซต์ https://kkucommed.kku.ac.th/ 
2. บรรยายวิชาการกลาง ในรูปแบบ Online โดยใช้ Google Classroom ทั้งนี้ให้นักศึกษา ศึกษาด้วยตนเองตามแตล่ะ 

cluster ที่จัดไว้ให้ใน Google Classroom 
3. สอบข้อเขียนปรนัยก่อนและหลังออกฝึกภาคสนามร่วมฯ ณ คณะที่นกัศึกษาสังกัด 
4. น าเสนอผลการฝึกภาคสนามร่วมฯ โดยนักศึกษาสามารถเลือกว่าจะน าเสนอในรูปแบบ Online หรือน าเสนอสด โดยให้

นักศึกษาในแต่ละ Pack ตกลงกันในกลุ่มว่าจะน าเสนอด้วยรูปแบบใด โดยสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบในล าดับต่อไป 
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1.7. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่กำรฝึกภำคสนำมร่วมฯ มหำวิทยำลัยขอนแก่นปีกำรศึกษำ 2563 

วันที่ กิจกรรม 

9-10 ธันวำคม 2563 1. นักศึกษาเดินทางเข้าหมู่บ้าน แนะน าตัวและสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน  
2. ส ารวจพื้นที่รับผิดชอบในหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย/ 
3. เก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (ข้อมูลพ้ืนฐานและวิถีชีวิตของชุมชนจาก
ฐานข้อมูลของ รพ.สต.) 
4. เริ่มส ารวจครอบครัวกรณีศึกษา (Family study) เพ่ือเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาประจ า cluster 
5. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการท าโครงการใน
ชุมชน 

12-13 ธันวำคม 2563 1. ส ารวจพื้นที่รับผิดชอบในหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 
2. เก็บข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมเตรียมการ
น าเสนอ 
3. ศึกษาครอบครัว (Family study) บันทึกข้อมูลเพ่ือเขียนรายงาน 
4. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการท าโครงการใน
ชุมชนเพ่ือเตรียมกิจกรรมส าหรับโครงการบริการในชุมชน 

16-17 ธันวำคม 2563 1. ศึกษาครอบครัว (Family study) บันทึกข้อมูลเพ่ือเขียนรายงาน 
2. ด าเนินโครงการบริการในชุมชนโดยนักศึกษา   
3. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิถีชุมชน) ให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมการน าเสนอ 

19-20 ธันวำคม 2563 1. สรุปผลการด าเนินโครงการบริการในชุมชนโดยนักศึกษา 
2. น าเสนอวิถีชุมชนโดยนักศึกษา 
3. ส่งรายงานการศึกษาครอบครัวให้กับอาจารย์ประจ า cluster 
 

      * หมำยเหตุ  

 1. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท าได้ตลอดระยะเวลาการฝึก   

 2. การเขียนแบบบันทึกประจ าวัน ให้น าส่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มย่อยตรวจ ทุก 2 วัน 

 3. สามารถปรับเปลี่ยนวันเวลากิจกรรมได้ตามสถานการณ์ และตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม 
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1.8.  กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษำข้อมูลทุติยภมู ิ

สร้ำงแบบสอบถำม

mujgdujp 

2. ศึกษำวิถีชีวิตชุมชน 3. ศึกษำครอบครัว 

เตรียมงำนบริกำร 

วิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กรชมุชน 

ระบบสขุภำพชุมชน 
ศึกษำปฏิทินชมุชนและ

วัฒนธรรมประเพณ ี

ตรวจสอบข้อมูลรว่มกับชุมชม 

วำงแผน/ปรบัปรุงแผนชุมชน 

โครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำของชุมชน 

 

สรุปประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 

เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภมูิ 

รำยงำนกำรศึกษำ
ครอบครัว INHOMESSS 

จัดท ำแผนที่สังคม 

ผังเครือญำต ิ

ศึกษำประวัติศำสตร์ชมุชน 

กิจกรรมบริกำรสขุภำพ 
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คู่มือการฝึกภาคสนามร่วมฯ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2563 

ตำรำง 1  ภำพรวมกิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และงำนที่นักศึกษำต้องท ำ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
แนวทำงกำร

ท ำงำน 
ระยะเวลำ ผลลัพธ์ งำนที่นักศึกษำต้องท ำ 

กิจกรรมระดับกลุ่ม (cluster) 

กิจกรรมที่ 1  

กำรศึกษำ

ข้อมูล 

เชิงปริมำณ 

1. สามารถศึกษา

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ของชุมชนได้ด้วย

วิธีการต่อไปนี้ 

1.1 สืบค้นข้อมูล

ทุติยภูม ิ

1.2 สร้างและ

จัดเตรียมเครื่องมือ

ในการเก็บข้อมูล 

1.3 ปฏิบัติงานเก็บ

ข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูล

ชุมชน 

1.1ศึกษาข้อมูล

ทุติยภูม ิ

1.2 พัฒนา

เครื่องมือและเก็บ

รวบรวมข้อมูลปฐม

ภูมแิละใช้

แบบสอบถามเก็บ

ข้อมูลในชุมชน 

ก่อนฝึกฯ 

และช่วงแรก

ของการฝึก         

ก่อนการท า

กระบวนการ

กลุ่มเพ่ือ

วิเคราะห์

ปัญหาชุมชน

และด าเนิน

โครงการใน

ชุมชน 

- ข้อมูลชุมชน

จากแหล่งทุติยภูมิ 

- เครื่องมือใน

การศึกษาชุมชน 

(แบบสอบถาม) 

- ข้อมูลชุมชนที่ 

เก็บรวบรวมแล้ว 

1นักศึกษารายกลุ่ม 

(cluster) แบ่งงาน 

1.1 หาข้อมูลทุติยภูมิ 

1.2 เตรียม

แบบสอบถาม 

1.3 เก็บรวบรวมข้อมูล 

1.4  จัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหา

ทางสุขภาพที่พบใน

ชุมชน 

กิจกรรมระดับกลุ่มย่อยใน cluster 

กิจกรรมที่ 2 

กำรศึกษำวิถี

ชีวิตของ 

ชุมชนและ

กำรเชื่อมโยง

ข้อมูลเชิง

คุณภำพและ

ข้อมูลเชิง

ปริมำณ 

2. เข้าใจวิถีชีวิตของ

ชุมชน 

 

 

2. ศึกษาชุมชนโดย

การสนทนากลุ่ม

และ/หรือการ

สังเกต/การ

สัมภาษณ์ เชิงลึก

ให้ครอบคลุม 

แผนที่เดินดิน ผังเครือ

ญาติ โครงสร้าง

องค์กรชุมชน ระบบ

สุขภาพชุมชน ปฏิทิน

ชุมชน และ

ประวัติศาสตร์ชุมชน  

ก่อนฝึกฯ 

และช่วงแรก

ของการฝึก 

 

- ข้อมูลศึกษา

ชุมชน 

- ข้อมูลวิถีชีวิต

ของชุมชน 

 

2. ศึกษาวิถีชีวิตของ

ชุมชน 

2.1 นักศึกษารายกลุ่ม 

(cluster)   

แบ่งงานกันท า สรุป

ข้อมูลภาพรวมระดับ

หมู่บ้าน 

2.2 น าเสนอการศึกษา

วิถีชุมชนใน cluster 
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คู่มือการฝึกภาคสนามร่วมฯ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2563 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
แนวทำงกำร

ท ำงำน 
ระยะเวลำ ผลลัพธ์ งำนที่นักศึกษำต้องท ำ 

กิจกรรมที่ 3 

โครงกำร

บริกำรด้ำน

สุขภำพแก่

ชุมชน 

3. ด าเนินกิจกรรม

โครงการบริการ 

เพ่ือเป็นการตอบ

แทนชุมชน 

 

3. ให้บริการตาม

กิจกรรมที่เตรียมมา

จากมหาวิทยาลัย  

 

ตลอดช่วง

ของการฝึก 

 

กิจกรรมบริการ 3. นักศึกษารายกลุ่ม 

(cluster) แบ่งงานกัน

เพ่ือให้บริการชุมชน 

3.1 เขียนโครงการ

เสนอต่ออาจารย์

หัวหน้ากลุ่ม (cluster) 

3.2 ด าเนินโครงการใน

หมู่บ้าน 

3.3 เขียนสรุปผล

โครงการในรายงาน

ระดับกลุ่ม (cluster) 

กิจกรรมที่ 4 

สรุปกำร

ด ำเนิน

โครงกำร 

4. สามารถ

วิเคราะห์ปัญหา 

น าเสนอข้อมูลต่อ

ชุมชน และสรุปการ

ด าเนินโครงการแก่

ชุมชน 

 4. นศ.น าข้อมูลที่

รวบรวมได้ทั้งเชิง

ปริมาณและ

คุณภาพ วิเคราะห์

ปัญหา น าเสนอผล

การด าเนิน

โครงการในชุมชน 

(19-20 

ธันวาคม 

2563) 

 

นักศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูล

และน าเสนอ

ข้อมูลให้กับผู้น า

ชุมชนและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ

น าไปแก้ไขปัญหา

หรือด าเนินการ

ต่อไป 

4.1 นศ.รวบรวมข้อมูล

การด าเนินโครงการ 

และวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2 เตรียมวิธีการ

น าเสนอข้อมูลแก่ชุมชน

ให้เหมาะสมกับชุมชน 

4.3 แบ่งงานกันเพ่ือ

เตรียมจัดกิจกรรมสรุป

การด าเนินโครงการ  

กิจกรรมที่ 5 

กำรศึกษำ 

ครอบครัว 

Family 

study 

5. เข้าใจการด าเนิน

ชีวิตตามปกติวิสัย

และระบบสุขภาพ

ของประชาชนใน

ระดับครอบครัว 

5. ศึกษาครอบครัว 

กรณีศึกษา โดยใช้

การสังเกต/

สัมภาษณ์เชิงลึกให้

ครอบคลุม ผังเครือ

ญาติ ปฏิสัมพันธ์

ตลอดช่วง

การฝึก 

 

 

รายงาน 

การศึกษา 

ครอบครัว 

(นศ. 5 คนต่อ 1

ครอบครัวศึกษา) 

ศึกษาครอบครัว 

น าเสนอเพ่ือการเรียนรู้

ภายในบ้าน พร้อม

เขียนรายงาน ให้ส่ง 1 

ฉบับกับอาจารย์ที่

ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
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คู่มือการฝึกภาคสนามร่วมฯ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2563 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
แนวทำงกำร

ท ำงำน 
ระยะเวลำ ผลลัพธ์ งำนที่นักศึกษำต้องท ำ 

กับชุมชน สังคม

เศรษฐกิจและวิถี

การด ารงชีพใน

ชุมชนและความ

เชื่อด้านสุขภาพ 

(cluster) ภายในวันที่ 

20 ธันวาคม 2563                                         

โดยเขียนหรือพิมพ์

เนื้อหาประมาณ 8-10 

หน้ากระดาษ A4 

กิจกรรมรำยบุคคล 

กิจกรรมที ่6 

กำรเขียน

สะท้อนผล

กำรเรียนรู้

และส่งข้อมูล

ย้อนกลับ

ของนักศึกษำ 

 

 

6.1 นักศึกษาเรียนรู้

วิธีเขียนประมวล

ประสบการณ์ 

การเรียนรู้และ

ถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ 

6.2 เข้าใจการ

ด าเนินชีวิตตามปกติ

และท ากิจกรรม

ร่วมกับชุมชน 

6.1 ประมวลและ

สังเคราะห์

ประสบการณ์โดย

การเขียนบันทึก

บอกเล่าสิ่งที่พบ

เห็น/เรียนรู้สู่ผู้อื่น

ได้ 

6.2 ร่วมกิจกรรม 

พูดคุยกับชุมชน 

ตลอดช่วง

การฝึก 

 

 

 

 

ใบสะท้อนผลการ

เรียนรู้และส่ง

ข้อมูลย้อนกลับ

ของนักศึกษา 

6.1 นักศึกษารายบุคคล

ท าใบสะท้อนผลการ

เรียนรู้และส่งข้อมูล

ย้อนกลับของนักศึกษา

พร้อมส่งให้อาจารย์

ประจ ากลุ่ม (cluster) 

ตรวจในวันที่ 20 

ธันวาคม 2563 

 

กิจกรรมที่ 7 

กำรสอบ

ประมวล

ควำมรู้กำร

ฝึก

ภำคสนำม 

7.1 เพ่ือวัดความรู้ 

ของนักศึกษา ก่อน

และหลังการออกฝึก

ภาคสนาม  

7.1 สอบประมวล

ความรู้  จาก

เนื้อหา ในคู่มือและ

การท างานศึกษา

ปัญหา โครงการ

บริการชุมชน ใน

หมู่บ้าน 

Pre-test 

25 ตุลำคม 

2563 

(9.00-9.40) 

 

Post-test 

9 มกรำคม 

2564 

(9.00-9.40) 

คะแนนสอบ         

วัดความรู้ 

ณ สถาบันการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไป อาคาร

พจน์ สารสิน ม.

ขอนแก่น และห้องสอบ

ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร์ และ

สนามสอบคณะอื่น ๆ 

(ซึ่งจะแจ้งในล าดับ

ถัดไป) 
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ตอนที่ 2 รำยละเอียดกิจกรรมหลักในกำรปฏิบัติงำน 

กิจกรรมในการฝึกภาคสนามร่วมฯ มี 7 กิจกรรมหลักส าคัญ ประกอบด้วย 

กิจกรรมกลุ่ม (cluster) 

2.1 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 

กิจกรรมกลุ่มย่อย 

2.2 กิจกรรมที่ 2 การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนและการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ 

2.3 กิจกรรมที่ 3 โครงการบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 

2.4 กิจกรรมที่ 4 สรุปการด าเนินโครงการ 

2.5 กิจกรรมที่ 5 การศึกษาครอบครัว 

กิจกรรมรำยบุคคล 

2.6 กิจกรรมที่ 6 ใบสะท้อนผลการเรียนรู้และส่งข้อมูลย้อนกลับของนักศึกษา  

2.7 กิจกรรมที่ 7 การสอบประมวลความรู้ ในการฝึกภาคสนาม 
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2.1 กิจกรรมที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลเชิงปริมำณ (กิจกรรมกลุ่ม (cluster))  

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกหัดการหาข้อมูลเบื้องต้นโดยการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ สร้างและ

จัดเตรียมเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน 

2. ฝึกการรวบรวมและจ าแนกข้อมูล 

3. สามารถจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาในชุมชนได้ 

กิจกรรม 

 กิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการก่อนออกฝึกและกิจกรรมในพ้ืนที่ประกอบด้วยกิจกรรม

ย่อย 4 กิจกรรม คือ 

1. การสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ 

ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 

สะดวกในการน าไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้รู้สถานการณ์และเพ่ือการวางแผน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานทาง

ประชากร เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค สุขภาพ เกษตร ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค.) ข้อมูลความจ าเป็น

พ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็นต้น โดยอาจถูกจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ ในคอมพิวเตอร์ หรือแขวนไว้ในเวบไซต์ นักศึกษา

สามารถใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งสืบค้นข้อมูลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการร่าง

แบบสอบถาม 

2. การสร้างแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นที่รู้จัก

กันดี แบบสอบถามช่วยให้ได้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประชากรเป้าหมายอย่างกว้างขวาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

ความต้องการด้านสุขภาพอนามัย เจตคติ ความรู้สึก และความคิดเห็นของแต่ละคน ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ส่วนตัว สภาพครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความสนใจ การใช้เวลาว่าง สุขภาพอนามัย การท างาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ดังนั้นแบบสอบถามก็คือค าถามต่างๆ ที่เขียนขึ้นไว้เพื่อจุดประสงค์จะให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังตอบ  

เนื่องจากข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็นข้อมูลน าเข้า (input) ส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา

และร่างแผนชุมชน นักศึกษาจึงควรใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลทุติยภูมิในการก าหนดแนวค าถาม แล้วท าการปรับ

เพ่ิมหรือลดในพ้ืนที่ก่อนใช้จริงอีกครั้ง โดยถามความเห็นจากผู้น าชุมชน แกนน าคนในชุมชนถึงข้อมูลภาพรวมของ

ชุมชนที่คนในชุมชนต้องการทราบและเห็นว่าเป็นประโยชน์ (รายละเอียดการสร้างแบบสอบถามอยู่ในตอนที่ 7 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการฝึกภาคสนาม) 
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3. การรวบรวม และจ าแนกข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บมาได้เป็นข้อมูลดิบ (raw data) มาจัดระเบียบให้เข้ากลุ่ม นับความถี่ของตัวแปรต่างๆ 

เพ่ือดูลักษณะการกระจายของข้อมูล 

ค่าสถิต ิ - ตัวแปรที่บอกคุณภาพ (Discrete Variable) ค านวณเป็นร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน 

- ตัวแปรที่บอกปริมาณ (Continuous Variable) ค านวณเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) 

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และค่าความแปรปรวน (Variance) 

  ค่านิยม (Mode) ค่าก่ึงกลาง (Median) 

การศึกษาแบบพรรณนา ในบางกรณีอาจมีการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เช่น รายได้กับ

การเจ็บไข้ การกินของดิบกับการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ  เป็นต้น 

4. การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนที่ส ารวจพบนั้น  เรามักพบว่าจะมีความจ ากัด ในการที่จะแก้ไข

ปัญหาทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากความจ ากัดของทรัพยากร บุคลากรหรือเวลา ที่จะใช้ในการแก้ไข

ปัญหาทั้งหมดของชุมชนนั้น  จึงจ าเป็นที่เราต้องพิจารณาถึงความส าคัญของแต่ละปัญหาว่ามีมากน้อยลดหลั่นกัน

ไปอย่างไร  เพ่ือที่จะได้ด าเนินการแก้ไข ก่อน-หลัง หรือ มาก-น้อย  ตามความเหมาะสมกับทรัพยากร บุคลากร 

และเวลาที่มี โดยทั่วไปผู้วางแผนแก้ไขปัญหาจ านวนมากที่ใช้สามัญส านึก ความรู้สึก ความเคยชิน หรือความสนใจ

เฉพาะตัวในการให้ความส าคัญของปัญหาที่จะแก้ไข ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะถ้าผู้

วางแผน ขาดหลักการในการพิจารณาที่เหมาะสม โดยปกติเกณฑ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้กัน  มีดังต่อไปนี้ 

 ขนาดของประชากรที่ถูกกระทบจากปัญหา 

 ความรุนแรงของปัญหา 

 ความยากง่ายในการแก้ปัญหา 

 ความตระหนักของชุมชน 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรศึกษำข้อมูลเชิงปริมำณ 

 ข้อมูลที่จ าเป็นในการท างานชุมชน แบ่งตามลักษณะการได้มาของข้อมูลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอง โดยวิธีสัมภาษณ์ การสอบถาม 

การตรวจหรือสังเกตจากชุมชนโดยตรง ข้อมูลที่ได้จะมีความทันสมัย และมีตัวแปรตามที่ก าหนด อันจะท าให้ตรง

กับความต้องการมากข้ึน แต่มีปัญหาที่การได้มาซึ่งข้อมูลต้องเสียเวลาและทรัพยากรมาก นอกจากนั้นการไป

สอบถามถึงข้อมูลในอดีต ผู้ตอบอาจจดจ าข้อมูลย้อนหลังไม่ได้ 
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2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากหน่วยงาน

ต่างๆ ข้อดีของข้อมูลทุติยภูมิ คือจะรวบรวมได้ง่ายกว่า ประหยัดเวลาและทรัพยากร แต่ข้อจ ากัดที่ส าคัยคืออาจได้

ข้อมูลที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ เนื่องจากรวบรวมมาจากแหล่งอ่ืน ซึ่งอาจมีตัวแปรที่ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงความ

ต้องการของเรา 

1. กำรสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ แหล่งสืบค้นข้อมูล 

- ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น เวปไซต์หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลระดับต าบล www.thaitumbon.com, 

ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดส านักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/home.aspx 

- ศูนย์เอกสารการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อมูล กชช.2 ค., จปฐ.)  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล(primary care unit) ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน–ก านัน โรงพยาบาล

ชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล 

- แผนพัฒนาหมู่บ้าน / ต าบล 

- ผลการประเมินตามเกณฑ์ ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

 

 ตัวอย่างข้อมูลระดับหมู่บ้านที่อาจน ามาร่วมใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและร่างแผนชุมชนตัวอย่างใน

เอกสาร 108 กลวิธี แผนชุมชนพ่ึงตนเอง (ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม) 

1. ข้อมูลด้านการปกครอง 

2. จ านวนครัวเรือน / ประชากรของหมู่บ้าน 

3. ข้อมูลครอบครัว 

4. เศรษฐกจิและการประกอบอาชีพของประชาชน 

5. ทรัพยากร / ผลผลิต / พื้นที่ท ากิน 

6. รายได้จากการประกอบอาชีพเดียว และมากกว่า 1 

อาชีพ 

7. แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค /การเกษตร 

8. รายได้ของครอบครัว 

9. รายได้และหนี้สินของประชาชน 

10. สาธารณูปการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

11. กลุ่มองค์กรชุมชน 

12. ปัญหาของชุมชน สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

13. ผู้รู้เด่นๆ ปราชญ์คนในชุมชน 

14. ชนิดของพืชสมุนไพร 

15. ข้อมูลปัญหาในชีวิตและการท ามาหากิน 

16. ข้อมูลความคาดหวังของครอบครัวในการ

พัฒนาชีวิต  

 

 

 

 

http://www.thaitumbon.com/
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2. กำรสร้ำงแบบสอบถำม 

 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ในการสร้างแบบสอบถามต้อง

ค านึงถึง 

1) ความถูกต้อง (Validity) หมายถึงความสอดคล้องของวิธีการหรือเครื่องมือกับสิ่งที่ต้องการจะวัด เป็น

ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือโดยเทียบกับความเป็นจริง ซึ่งหมายถึงเนื้อหาจริง จุดมุ่งหมายจริง หรือความจริงตาม

ทฤษฎี เป็นต้น  

2) ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความสม่ าเสมอหรือความคงเส้นคงวาของวิธีการ หรือ

เครื่องมือ หรือความน่าเชื่อถือโดยเทียบกับเกณฑ์ภายในของวิธีหรือเครื่องมือเอง เช่น ความสอดคล้องกันระหว่าง

ข้อต่าง ๆ ภายในแบบสอบถาม ดังนั้นความเชื่อถือได้จึงมีความหมายทั้งความคงที่ (stability) และความสอดคล้อง

ภายใน (Internal consistency) 

3) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ทั้งนี้ เมื่อสร้างแบบสอบถามแล้วก่อนที่จะถือ

ว่าเป็นแบบสอบถามสมบูรณ์ ผู้วิจัยต้องพยายามที่จะตอบค าถามส าคัญ ในประเด็นต่อไปนี้ 

3.1 ข้อค าถามแต่ละข้อได้ถามในสิ่งที่ต้องการวัดแล้วหรือไม่ เช่น ค าศัพท์และภาษาท่ีใช้ใน

แบบสอบถามควรง่ายต่อการเข้าใจ เมื่ออ่านค าถามแล้วผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้ป่วยมีความเข้าในใจทางเดียวกัน 

และส าหรับค าถามปิดควรมีตัวเลือกที่ครอบคลุมเพียงพอส าหรับผู้ตอบที่จะเลือก 

3.2 แบบสอบถามและค าชี้แจงจากผู้วิจัยได้จูงใจให้ผู้ตอบเห็นความส าคัญและยินดีที่จะตอบ

แบบสอบถามแล้วหรือไม่ ควรมีการอ านวยความสะดวกในการตอบกลับ เช่น การจ่าหน้าซองและติดแสตมป์ให้

พร้อมซึ่งลักษณะของค าถามที่ดีนั้นจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป 

3.3 มีส่วนใดของแบบสอบถามที่ท าให้การวิจัยนี้เกิดความล าเอียงหรืออคติ (bias) บ้างหรือไม่ เช่น 

ในเรื่องของการใช้ยาเสพติดผู้ตอบแบบสอบถามอาจมีความโน้มเอียงที่จะไม่ตอบตามความเป็นจริง 

4) เมื่อสร้างข้อค าถามเรียบร้อยแล้ว ควรมีการทดสอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกับ

คน 3 กลุ่ม คือ 

1.1 เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือประเมินดูว่าแบบสอบถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่าง

แท้จริงเพียงใด 

1.2 ผู้ที่จะใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีความช านาญในเรื่องแบบสอบถามควรจะเป็นผู้

ตรวจสอบแบบสอบถาม ในเรื่องของความละเอียดของหน่วยวัด รวมทั้งในเรื่องของค าถามที่อาจน าไปสู่อคติ 

1.3 ประชากรที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับประชากรที่เราสนใจศึกษามากที่สุด (อาจพิจารณา

จากคุณสมบัติทั่วไปก็ได้) โดยให้ทดลองตอบแบบสอบถามและให้ข้อคิดเห็นทั้งที่เป็นค าพูดและการแสดงออกต่อ
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การประยุกต์ใช้แบบสอบถาม ในเรื่องของความชัดเจนของค าชี้แจง ตัวเลือก ความง่ายของแบบสอบถาม การข้าม

ข้อ และอ่ืน ๆ การทดสอบนี้ควรท าในกลุ่มคนจ านวนน้อย 

กำรสร้ำงค ำถำมในแบบสอบถำม 

การเก็บข้อมูลมักจะเริ่มจากความสนใจของผู้ศึกษาเป็นหลัก และหัวข้อที่ได้นั้นควรมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมา

อธิบาย การอธิบายทฤษฎี และประเด็นที่น่าสนใจ จะเป็นที่มาของกรอบแนวคิด (Conceptual) ซึ่งเป็นตัวก าหนด

เค้าโครงหลักของเนื้อหาสาระในแบบสอบถาม กรอบแนวคิดต้องครอบคลุมตัวแปรที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่

ต้องการศึกษาหรือสัมพันธ์กัน ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ของกันและกันได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีหรือ

ทางตรรกวิทยา   

หลักการสร้างค าถาม  ประกอบด้วย 

1. ค าถามแต่ละข้อควรมีเหตุผลในตัวเองที่จะอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงต้องมีค าถามนั้น และมีการให้ค า

นิยามแนวคิดรวมทั้งตัวแปรไว้ชัดเจน จะเห็นว่า ค าถามแต่ละข้อมิได้ถูกก าหนดขึ้นมาโดยไร้จุดมุ่งหมาย หากแต่

จะต้องมีการพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน 

2. คุณภาพของข้อมูลที่ได้จะดีหรือไม่ จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1.1 ค าที่ใช้ในแบบสอบถามและการเรียงล าดับค าถาม จะต้องจูงใจให้ผู้ตอบตอบต่อไปจนจบ และ

สามารถเรียกความจ ากลับมาตอบได ้

1.2 แบบสอบถามจะต้องหลีกเลี่ยงค าตอบที่ตอบยาก ใช้เวลาคิดนานในการตอบ หรือท าให้ผู้ตอบ

กระอักกระอ่วน รวมทั้งต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจ 

3. ค าถามจะต้องถูกจัดเป็นหมวดหมู่และเรียงล าดับกันไป จากเรื่องทั่วไปไปสู่เรื่องเฉพาะจากเรื่องของ

คนส่วนใหญ่ไปสู่เรื่องใกล้ตัวหรือเรื่องส่วนตัว และจากค าถามง่ายๆไปสู่ค าถามยากๆ ต้องแสดงให้เห็นว่าการสร้าง

แบบสอบถามมีความเคารพในสิทธิส่วนตัวและศักดิ์ศรีผู้ตอบ 

4. การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพที่ข้อมูลเป็นความลับของผู้ตอบ 

4.1 ชี้แจงสิทธิ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมในการให้ข้อมูล 

4.2 ผู้ถามควรชี้แจงว่าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับและน าเสนอใน

ภาพรวม 

4.3 ผู้ถามควรให้เวลาแก่ผู้ตอบในการเก็บข้อมูล 

4.4 ค าถามในแบบสอบถามต้องไม่ท าให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบใดๆต่อผู้ตอบทางร่างกาย 

จิตใจและสังคม 
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5. พัฒนาวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับได้ เช่น แจ้งให้ผู้ตอบทราบในตอนต้น

ของแบบสอบถามว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ ถ้าเป็นไปได้ชื่อของผู้ตอบต้องไม่ถูกบันทึกและหากจะถูกบันทึก

ก็ต้องสามารถลบออกจากแบบสอบถามได้โดยง่าย ส่วนมากนิยมใช้หมายเลขเฉพาะตัวของผู้ตอบ ( identification 

number หรือ ID) ซึ่งเป็นตัวเลขแทน แต่ต้องจ าไว้เสมอว่าแต่ละ ID นั้น มีความหมายที่ระบุถึงชื่อของผู้ตอบได้ จึง

ต้องเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเช่นกัน 

ประเภทของค ำถำม 

โดยทั่วไปค าถามมี 2 ชนิด คือ ค าถาม “เปิด” และ “ปิด” ค าถามเปิด คือ ค าถามที่ให้ตอบในลักษณะ

บรรยายหรือตอบข้อมูลทั้งหมดที่ทราบ ส่วนค าถามปิด คือค าถามที่เป็นตัวเลือกที่มีค าตอบเสนอไว้ให้เลือกตามที่

ผู้ตอบเห็นว่าเหมาะสมที่สุด   

ค าถามเปิดใช้เมื่อต้องการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่หลากหลาย และผู้วิจัยรู้น้อยมากในประเด็นนั้น ๆ หรือ

ต้องการประเมินความรู้หรือทัศนคติของผู้ตอบอย่างละเอียด ค าถามชนิดนี้ผู้ตอบจะต้องใช่ความคิดและเวลาในการ

ตอบมากกว่าค าถามปิด ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ค าถามเปิดมากจนเกินสมควร เพราะจ าท าให้ผู้ตอบหมดความสนใจที่จะ

ตอบ และในกรณีที่ผู้ตอบยินดีให้ความร่วมมือย่างดี ก็อาจจะใช้จ านวนมาก ๆ ได้ ในการเลือกประเภทของค าถาม

ควรพิจารณาข้อดีข้อเสีย ดังต่อไปนี้ 

1. ค ำถำมเปิด 

ข้อดี คือ ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ สามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับความทรงจ า

ของผู้ตอบและระบุจุดยืนที่ชัดเจนของค าตอบ นอกจากนี้ค าถามเปิดเหมาะส าหรับการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายหลัก

เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือเพ่ือพัฒนาประเด็นต่าง ๆในการสร้างค าถามปิดส าหรับการส ารวจต่อไปในอนาคต 

ข้อเสีย คือ ผู้ตอบอาจคิดถึงประสบการณ์ในอดีต ใช้ความพยายามที่จะระดมความคิดและเรียบเรียงเป็น

ถ้อยค าออกมา ซึ่งบ่อยครั้งพบว่าเป็นการยากที่จะท าให้ผู้ตอบเรียบเรียงถ้อยค าที่อ่านแล้วได้ใจความตามทรรศนะ

ของนักวิชาการ โดยเฉพาะผู้ตอบที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา อาจต้องใช้การถามย้ าเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์

ขึ้น มีความหมายดีขึ้น และอยู่ในประเด็นหรือขอบข่ายของค าถามที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสมกับ

แบบสอบถามชนิดตอบเองและชนิดที่ส่งทางไปรษณีย์ ค าถามเปิดยังยุ่งยากในการให้รหัสตัวแปรส าหรับการ

วิเคราะห์ทางสถิติ เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนจากการตอบค าถามไม่ครบถ้วนก็ท าให้คาดคะเนตอบยาก ลายมือของ

ผู้ตอบก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ท าให้ได้รับค าตอบที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ 

2. ค ำถำมปิดที่เป็นค ำตอบเรียงล ำดับ 

ข้อดี คือ สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้หลายชนิด และมีประโยชน์ในการวัดความรู้สึก ระดับการมีส่วน

ร่วมและความถี่ของพฤติกรรม 
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ข้อเสีย คือ มีข้อจ ากัดในเรื่องที่ถาม เนื่องจากต้องระบุค าตอบไว้ให้ชัดเจน ท าให้มีโอกาสที่จะขาดหรือตก

ประเด็นส าคัญไป 

3. ค ำถำมปิดที่ไม่มีล ำดับ 

ข้อดี คือ ผู้ตอบไม่ได้ถูกจ ากัดตัวเลือกให้ตอบ จึงมีอิสระพอควรและมีประโยชน์ในการจัดล าดับความส าคัญ

ระหว่างประเด็นต่างๆ เพ่ือการวางนโยบาย      

ข้อเสีย คือ มีความยุ่งยากกว่าประเภทที่มีค าตอบเรียงล าดับ เนื่องจากผู้ตอบจะต้องตระหนักและชั่งใจให้ดี

ว่าจะเลือกข้อไหน เช่น ผู้ตอบต้องเลือกว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย” ในขณะที่ผู้ตอบอาจอยากเลือกว่า “เคยบ้างแต่

ไม่บ่อย” 

4. ค ำถำมกึ่งปิดกึ่งเปิด 

ข้อดี คือ สามารถครอบคลุมประเด็นที่นักวิจัยอาจมองข้ามไปได้และมีตัวเลือก “อ่ืนๆ (โปรดระบุ)” ซึ่งมี

ความยืดหยุ่นให้ผู้ตอบได้ตอบนอกเหนือจากประเด็นที่ก าหนดไว้ให้ เพราะผู้วิจัยอาจหลงลืมประเด็นที่คาดไม่ถึง

บ้าง 

ข้อเสีย คือ ตัวเลือก “อ่ืนๆ โปรดระบุ” มักมีผู้ตอบน้อย เพราะผู้ตอบมักเลือกจากที่มีอยู่แล้วมากกว่าที่จะ

เขียนใหม่เอง แต่ก็ไม่มีความเสียหายอย่างไร หากนักวิจัยได้จัดเตรียมตัวเลือกไว้มากเพียงพอและเหมาะสมกับ

ค าตอบที่จะได้รับ 

ลักษณะของข้อค ำถำม 

การสร้างหรือการออกแบบค าถามมีความส าคัญมากในการโน้มน้าวให้ผู้ตอบแบบสอบถามร่วมมือในการ

ตอบ ลักษณะของค าถามที่ดี คือ 

1) ใช้ค าที่เรียบง่าย ตรงประเด็น และเป็นค าที่คุ้นเคยส าหรับคนทั่วไป ไม่ควรใช้ค าศัพท์ยากหรือมีภาษา

ทางเทคนิคมากเกินไป ควรเลือกค าที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

กลุ่มอายุต่าง ๆ หากจะใช้ค าย่อต้องมีการกล่าวถึงค าเต็มพร้อมค าย่อมาก่อนในหน้าเดียวกันนั้น ควรหลีกเลี่ยงการ

ใช้ภาษาแสลง หากจ าเป็นให้ใช้เครื่องหมายค าพูดเข้าช่วย    

2) ค าถามควรชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเพียงพอ เพราะค าถามที่คลุมเครือ จะท าให้ได้ค าตอบที่คลุมเครือ

ไปด้วย แต่ค าถามที่มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป ก็อาจท าให้ผู้ตอบไม่สามารถตอบได้ 

3) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่มีประเด็นซ้อนกัน ในบางครั้งเ พ่ือประหยัดเวลาและเนื้อที่ของ

แบบสอบถาม นักวิจัยจะถามค าถามที่มีประเด็นย่อย ๆ ซ้อนกันอยู่หลายประเด็น ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถตีความ

ค าตอบได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
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4) ค าถามไม่ควรใช้ประโยคปฏิเสธซ้อน เพราะประโยคปฏิเสธซ้อนจะท าให้ผู้ตอบสับสน เช่น ท่านไม่เคย

คาดคิดมาก่อนว่าจะไม่มีการข้ึนค่ารักษาพยาบาลใช่หรือไม่ 

5) ไม่ควรคาดหวังให้ผู้ตอบใช้ความคิดมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ขอให้ผู้ตอบเรียงล าดับความส าคัญของ

ปัจจัยต่าง ๆ 20 ปัจจัย ตั้งแต่ล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 20 เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้ตอบยากที่จะเปรียบเทียบได้ในครั้งเดียว 

ไม่ควรคาดหวังความรู้และความจ ามากเกินกว่าที่คนปกติทั่วไปหรือประชากรเป้าหมายจะรู้และจ าได้ เช่นในปีที่

ผ่านมาท่านเจ็บป่วย ไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ อะไรบ้าง ไม่ควรมีข้อสันนิษฐาน ข้อย่อยแตกกิ่งก้านสาขามากเกินไปใน

ส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ท่านเคยไปพบแพทย์หู คอ จมูกหรือไม่ ถ้าเคยไป

ครั้งแรกเมื่อใด ในครั้งนั้นท่านมีนัดกับแพทย์ก่อนหรือไม่ ในการนัดครั้งแรกท่านรอกี่นาที มีขั้นตอนการรับบริการ

อย่างไร เป็นต้น เมื่อถามย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ควรมีระยะเวลาที่เหมาะสมก ากับ เพราะ

การไม่มีระยะเวลาก ากับอาจท าให้ผู้ตอบสับสนได้ เช่น ถามว่าท่านเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากี่ครั้ง 

ผู้ตอบอาจไม่สามารถย้อนนับไปถึงเวลาที่ผ่านมานานแล้วได้ จึงควรระบุช่วงเวลาที่ผู้วิจัยสนใจไว้ด้วย 

กำรศึกษำค้นหำปัญหำทำงสุขภำพอนำมัย ตัวแปรควรประกอบด้วย 

1. ข้อมูลประชำกร (Demographic data) 

การรวบรวมข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ช่วยท าให้ทราบถึงลักษณะของประชากรและสถานภาพ

ต่างๆ ของประชากรในชุมชนที่ท าการส ารวจ ได้แก่ 

1) จ านวนประชากร เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ สถานภาพการสมรส 

2) ความหนาแน่น และการกระจายของประชากรในชุมชนนั้นตามเพศและอายุ 

3) สภาพการเคลื่อนย้ายของประชากรโดยการย้ายเข้าย้ายออก อาจจะเป็นการย้ายชั่วคราว หรือย้าย

แบบถาวรเพื่อประกอบอาชีพ 

4) อัตราการเพ่ิมของประชากรในรอบปีที่ผ่านมา จ านวนประชากรในหมู่บ้าน พร้อมทั้งแยกตามเพศและ

อายุ, การเพ่ิมของประชากร ได้แก่ อัตราเพิ่มของประชากรในหมู่บ้าน ในรอบปีที่ผ่านมา 

5) ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อในโชคลางต่างๆของกลุ่มชนในชุมชนนั้น 

2. ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic data) 

จากการส ารวจจะท าให้ทราบว่าประชากรในชุมชนนั้นมีอาชีพอะไรบ้าง มีสถานภาพในการประกอบอาชีพ

เป็นอย่างไร เช่น เป็นข้าราชการ เกษตรกร พ่อค้า เป็นต้น 

1) อาชีพปัจจุบัน อาชีพหลักประกอบอาชีพอะไร เช่น อาชีพหลักท านา อาชีพรองรับจ้าง 

2) สถานะ การงาน เช่น ความสามารถในการท างานในแต่ละอาชีพ 

3) ลักษณะรายได้-รายจ่าย รายบุคคลและครอบครัว โดยเฉลี่ยรายได้รายจ่ายเป็น รายบุคคลและโดย
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เฉลี่ยทั้งครอบครัวแล้วจะมีรายรับรายจ่ายพอเพียง มีเงินเหลือเก็บปีละเท่าใด หรือจ่ายเกินรายได้การจะได้มาซึ่ง

ข้อมูลนี้ โดยปกติเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ต้องถามอย่างครอบคลุม และผู้ตอบต้องยินดีให้ข้อมูลที่เป็นจริง 

4) ระดับการศึกษาของประชากรในชุมชน มีการศึกษาระดับใดถึงระดับใดอาจช่วยให้ทราบข้อมูลด้าน

การศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ความต้องการและ โอกาสที่ได้รับการศึกษาหรือมีความเห็นอ่ืนๆ ในเรื่องการศึกษา เช่น ไม่

จ าเป็นต้องเรียนมากเพราะจะให้ช่วยท าไร่ ท านา จ านวนโรงเรียน ประเภทของโรงเรียนชุมชนนี้ เช่น หน่วย

เคลื่อนที่ โครงการศึกษาผู้ใหญ่ 

5) การติดต่อซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรหรือผลผลิตด้านอ่ืนๆ จากชุมชน เช่น ข้าวและพืชไร่ต่างๆ มี

พ่อค้าในชุมชนรับซื้อเอง หรือมีนายทุนจากนอกชุมชนมารับซื้อ หรือต้องน าผลผลิตไปจ าหน่ายหรือขายให้พ่อค้า 

หรือจ าหน่ายด้วยตนเองนอกชุมชนที่อาศัยอยู่ 

6) การติดต่อภายนอกหมู่บ้านหรือชุมชน เช่น การคมนาคม การขนส่งผลผลิต หรือข่าวสาร ที่ได้รับจาก

ภายนอกชุมชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือข่าวสารของทางราชการ 

7) ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มผู้น าท้องถิ่น คณะกรรมการต่างๆ ในชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้น าใน

ความสัมพันธ์ของประชากรในชุมชน และร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนในทุกด้าน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

พระภิกษุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อ.ส.ม) เป็นต้น 

3. ข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental data) 

จากการส ารวจข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม จะทราบถึงสภาพต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นซึ่งจะเน้น  

ออกเป็นลักษณะดังนี้ 

1) สภาพและลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัยว่ามีลักษณะอย่างใด เป็นบ้านชั้นเดียว บ้านใต้ถุนสูงหรือเป็น

ตึกแถว ฯลฯ และสภาพมั่นคงหรือสภาพไม่ม่ันคง ลักษณะความหนาแน่นของบ้านเรือนสภาพบริเวณบ้าน ความ

สะอาดโดยทั่วไป การใช้บริเวณบ้านท าประโยชน์อะไรบ้าง เช่นท าสวนครัว 

หรือใช้ประโยชน์กับผลผลิตจากไร่-สวน การมีคอกเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้าน 

2) แหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ใช้น้ าบ่อน้ าประปา น้ าสระหรือน้ าจากแม่น้ าล าคลอง ความพอเพียงในการใช้พอ

หรือไม่ มีการเก็บน้ าโดยวิธีใด มีการปรับปรุงน้ าดื่มน้ าใช้ให้สะอาดหรือไม่ 

3) การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา ฝัง หรือทิ้งหรือมีการเก็บใน

หมู่บ้านเอง การทิ้งของเสียหรือสิ่งปฏิกูลออกจากท่ีพักอาศัยท าอย่างไร 

4) ส้วม มีส้วมใช้ครบตามจ านวนครอบครัวหรือไม่ สถานที่ตั้งส้วม การท าความสะอาดในการใช้ส้วม 

5) แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค ในชุมชนนี้มีอะไรบ้าง เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 

6) สัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น วัว ควาย สุนัข แมว เป็นต้น 
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4. ข้อมูลทำงสถิติอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นตำมแหล่งข้อมูล 

กำรรวบรวมและจ ำแนกข้อมูล ข้อมูลที่ท าการส ารวจได้จะต้องมีการน ามารวบรวมอย่างเป็นระบบและ

จ าแนกออกเป็นหมวดหมู ่

1) การจ าแนกประเภทข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการแบ่งออกเป็นดังนี้ลักษณะทั่วไปของชุมชน ได้แก่ ข้อมูล

ทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมปัญหาชุมชนสาเหตุของปัญหา และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะจ าเพาะของทรัพยากร และความต้องการของชุมชน 

2) การลงรหัส เป็นการเปลี่ยนจากข้อมูลดิบเป็นสัญลักษณ์ตัวเลข ท าให้จัดเข้าตารางและนับจ านวนได้ 

การลงรหัสควรจัดท าคู่มือการลงรหัส มีการฝึกให้ลงรหัสได้และมีการตรวจสอบการลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้โปรแกรมทางสถิต ิ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 

1) การอธิบายตีความข้อมูล โดยอาจเน้นในจุดที่ส าคัญหรืออธิบายความหมายของค่าที่ได้ การอธิบาย

ตีความข้อมูลนี้ ควรกระท าด้วยความรอบคอบไม่มีอคติ และควรอยู่ในขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ 

2) พิจารณาความผิดพลาดคลาดเคลื่อน พิจารณาตัวแปรซึ่งอาจมีอิทธิพลในการท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 

เช่น ความผิดพลาดของแหล่งข้อมูล แบบสอบถามไม่ชัดเจน ความคลาดเคลื่อนของตัวอย่างในการที่จะเป็นตัวแทน

ประชากร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนที่ก าหนดขอบเขตของการน าผลของข้อมูลที่ได้ไปใช้ 

3) เปรียบเทียบข้อมูล ผลจากข้อมูลเปรียบเทียบกับทฤษฎี หรือผลการส ารวจหรือเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ 

4) ระบุความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นของตัวแปรต่างๆ พิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และเป็น

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลต่อกัน การหาความสัมพันธ์นี้ อาจใช้การทดสอบทางสถิติมาใช้ ถ้าสามารถท าได้หรืออาจ

สรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงพรรณนาจากการกระจายของตัวแปรหนึ่ง ที่แปรตามหรือผกผันกับอีกตัวแปรหนึ่งอย่าง

ชัดเจน เช่น การหาความสัมพันธ์ของผู้ที่ไม่สวมรองเท้ากับการเป็นโรคพยาธิปากขอ ความสัมพันธ์ของระดับ

การศึกษากับพฤติกรรมอนามัยของประชาชน เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในการวินิจฉัยชุมชนถ้าการวิเคราะห์นั้นท าอย่างกว้างขวาง 

ลึกซึ้ง ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส ารวจได้และข้อมูลข้างเคียงให้สูงสุดโดยไม่มีอคติ การจัดการข้อมูลก่อนเข้าสู่การ

วิเคราะห์ สิ่งส าคัญอันดับแรกคือการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้โดยการเข้ารหัส ควรมีการตรวจสอบค่านอกช่วง 

เช่น ตัวแปรเพศ ควรมีค าตอบ ตามรหัสที่ก าหนด เช่น 1 คือเพศชาย 2 คือเพศหญิง ข้อมูลของตัวแปรดังกล่าวควร

มี ค าตอบที่บันทึกไว้ เพียง 1 และ 2 เท่านั้น หากมีค่าอ่ืนๆปรากฏ ก็สะท้อนว่ามีการบันทึกผิดพลาด ซึ่งต้อง

ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน   
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นอกจากนี้ อาจจ าเป็นต้องมีการสร้างตัวแปรใหม่ เช่น ตัวแปร อายุ ที่ให้บันทึกเป็นอายุจริง ในการจัดการ

ข้อมูลอาจมีการจัดกลุ่มอายุ เช่น อายุ 20 ปี หรือ ต่ ากว่า อายุ 21-30 ปี อายุ 30-40 ปี เป็นต้น   

วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณำ  

กรณีตัวแปรที่สนใจเป็นตัวแปร เชิงคุณภาพ  เช่น เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา การป่วยเป็นโรค  สามารถ

วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ และค านวณสัดส่วน หรืออัตราส่วน   หรือ อัตราความชุก กรณีตัวแปรเชิง

ปริมาณ เช่น อายุ  น้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย(BMI)  จ านวนครั้งที่เข้ารับบริการตรวจรักษา การวิเคราะห์

ข้อมูล ควรวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและค่าการกระจายของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ย มัฐยฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

2.2 กิจกรรมที่ 2 กำรศึกษำวิถีชีวิตของชุมชนและกำรเชื่อมโยงข้อมูลเชิงคุณภำพและปริมำณ  

(กิจกรรมกลุ่มย่อย) 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนใน

ชุมชน  พร้อมรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ แล้วจัดท าเป็นรายงานภาพรวมระดับ cluster ให้ศึกษาจากสิ่งที่

พบเห็น สังเกตจดจ าพูดคุยหารายละเอียดและน ามาจดบันทึกเรียบเรียง ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทั้ง 3 

วิธี คือ การสนทนากลุ่ม (focus Group Discussion) สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ในการ

วินิจฉัยชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ืออธิบายปัญหาและหากระบวนการแก้ปัญหา รวมทั้งหา ช่องทาง หรือ 

แนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหา อย่างไร เช่น จะไปประสานงานกับใคร กลุ่มใด ผู้น าชุมชนเป็นใคร และ

สถานที่ใด เวลาใด ภายใต้บริบทของชุมชนนั้น เป็นต้น) เพื่อสามารถท าความเข้าใจปัญหา และสาเหตุของปัญหา 

และสามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. กำรศึกษำวิถีชีวิตของชุมชน 

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 

ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้วซึ่งให้คุณค่าแก่ความเป็นคนและชุมชนที่มีความผสมกลมกลืน

และเป็นพลังผลักดันการพัฒนาที่ส าคัญ  เน้นคุณค่าทางจริยธรรมของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่เป็นอิสระและยังด ารง

อยู่ในปัจจุบันในสถาบันหมู่บ้าน 

ทฤษฎีโครงสร้ำง หน้ำที่ (Structural functional Theory) 

โครงสร้างสังคมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ให้ความส าคัญกับหน้าที่ของสถาบัน 

องค์กรต่างๆที่มีต่อระบบสังคมและมองความสัมพันธ์ระบบต่างๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง  เกี่ยว

โยงสอดคล้องกันและท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาสมดุลของสังคมไว้ตัวอย่างเช่น ระบบการแพทย์ ท า

หน้าที่ให้การรักษาและช่วยเหลือผู้คนจากความเจ็บป่วย 

ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์กำรเมืองหรือกำรขัดแย้ง (Political economy theory / Conflict Theory) 

สังคมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ระบบเศรษฐกิจ การเมืองหรือการจัดสรรผลประโยชน์ 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  เป็นที่มาของสาเหตุความเจ็บป่วยและโรคผ่านสภาพแวดล้อม การเข้าถึง

ทรัพยากร คุณภาพระบบบริการ และการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข 

ตัวอย่าง สภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างระหว่างเมือง ชนบทส่งผลกระทบต่อครอบครัวในชนบทที่

สมาชิกวัยแรงงานต้องดิ้นรนท างาน หรือต้องย้ายถิ่น, การจัดสรรทรัพยากรในชุมชนอาจพบความขัดแย้ง ระบบ

พวกพ้อง การต่อรองอ านาจและผลประโยชน์ 

 

2. กำรเชื่อมโยงข้อมูลเชิงคุณภำพและปริมำณ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยชุมชนสามารถท าได้ทั้งโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

(แบบสอบถาม) และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยอาศัยเครื่องมือชุมชน 6 ชิ้น ซึ่งการเก็บข้อมูลทั้งสองแบบมีข้อดี

และข้อด้อยแตกต่างกันไป ดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ มีข้อดีคือสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนมากในระยะเวลาที่จ ากัด 

แต่อาจไม่ได้รายละเอียดมากนัก 

2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือวิถีชุมชนจะช่วยให้เก็บรายละเอียดได้มากข้ึน และ

ช่วยอธิบายปัจจัยสาเหตุ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆ ที่วิเคราะห์ได้โดยใช้เครื่องมือชุมชน 6 อย่าง 

ได้แก่ 
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2.1. แผนที่เดินดิน (Geo-Social Mapping) เป็นการท าความรู้จักชุมชนทางกายภาพ โดยการท า 

แผนที่ท าให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานของการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชน  ก็ไม่ได้

แยกขาดจากพ้ืนที่ทางสังคม ดังนั้นการท าแผนที่เดินดิน จึงเป็นการท าแผนที่ภูมิสังคม คือท าทั้งแผนที่ทาง

ภูมิศาสตร์ และแผนที่ทางสังคมไปพร้อมๆ กัน  

ประโยชน์ของเครื่องมือแผนที่เดินดิน 

1) แผนที่เดินดินเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่ส าคัญ เหมาะที่จะเป็นบันไดข้ันแรกของการศึกษาชุมชน

เพราะท าให้เห็นภาพรวมของชุมชนได้อย่างครบถ้วนที่สุด 

2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่จ านวนมากในระยะเวลาที่สั้นที่สุด 

3) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะได้มาจากการสังเกตด้วยตัวเอง 

4) ท าให้เห็นกลุ่มเป้าหมายที่จะท างานต่อได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

5) ช่วยในการเริ่มต้นความสัมพันธ์และสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

2.2. ผังเครือญำติ (Genogram) เป็นเครื่องมือส าหรับท าความเข้าใจความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่ดี

ที่สุด  

ประโยชน์ของเครื่องมือผังเครือญำติ 

ผังเครือญาติเป็นการใช้สัญลักษณ์แสดงตัวบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระบบเครือ

ญาติหนึ่งๆ มีประโยชน์ส าคัญหลายประการ คือ 

1) ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ที่แม้จะมีความซับซ้อนหลายตระกูล 

หลายรุ่นก็ยังสามารถสืบสาวเชื่อมโยงเป็นแผนผังที่เข้าใจง่าย 

2) ท าให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เครือญาติสามารถถ่ายทอดและเรียนรู้กันได้

ผ่านรูปแบบสัญลักษณ์ง่ายๆ 

3) ใช้เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และโรค 

ทางพันธุกรรม เกี่ยวกับเครือข่ายทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

4) ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสนิทสนมคุ้นเค้ยระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในชุมชนได้ 

อย่างรวดเร็ว 

2.3. โครงสร้ำงองค์กรชุมชน (Community Organization) เป็นเครื่องมืออธิบายความสัมพันธ์ทั้ง

ทางเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ ความสัมพันธ์ทางสังคม หรือความสัมพันธ์ทางการเมือง ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ทั้ง

ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
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ประโยชน์ของเครื่องมือโครงสร้ำงองค์กรชุมชน 

1) การเข้าใจโครงสร้างองค์กรชุมชนทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการจะช่วยให้เราเห็นได้

ชัดเจนถึงมิติความสัมพันธ์ในชุมชน เช่น ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ การเข้าใจว่าคนกลุ่มไหน หรือตระกูลไหนมี

บทบาทต่อชุมชนเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และมีความสัมพันธ์ของเรากับชุมชนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2) ศักยภาพของชุมชนอยู่ที่การรวมตัวเป็นกลุ่มหรือเครือข่าย องค์กรชุมชนจึงเป็นทุนทางสังคม 

ที่ส าคัญทั้งในการแก้ปัญหาและการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ผังโครงสร้างองค์กรชุมชนช่วยให้เราเห็นศักยภาพที่มีอยู่

ผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว เช่น ผู้น าไม่เป็นทางการ และองค์กรธรรมชาติ การศึกษาโครงสร้างองค์กร

ชุมชนท าให้เราไม่มองชุมชนเป็นภาชนะว่าง แต่มีระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ 

ในชุมชนได้ 

2.4. ระบบสุขภำพชุมชน (Local Health System) สุขภาพมีความหมายกว้าง เชื่อมโยงทั้งกาย ใจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมสุขภาพไม่เพียงแต่เป็นผลมาจากระบบสังคมที่ใหญ่กว่า แต่สุขภาพยังส่งผลกระทบไปถึง

ความเป็นอยู่ด้านอื่นๆ ด้วย ดังนั้นการศึกษาระบบสุขภาพชุมชนจึงสามารถสะท้อนถึงมิติอ่ืนๆ ของชุมชนให้เรา

เข้าใจได้ด้วย 

ประโยชน์เครื่องมือระบบสุขภำพชุมชน 

1) ท าให้เห็นภาพรวมของระบบสุขภาพชุมชนอย่างเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของชุมชน 

2) ท าให้เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพท่ีด ารงอยู่ในชุมชน 

3) ท าให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมความเชื่อ วิธีปฏิบัติ และพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของชุมชน 

4) ท าให้เห็นทั้งปัญหา ศักยภาพ และทุนทางสังคมด้านสุขภาพของชุมชน 

5) เป็นเครื่องมือส าคัญในการท าให้ชุมชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตน 

2.5. ปฏิทินชุมชน (Community Calendar) เป็นเครื่องมือเรียนรู้ในมิติของเวลา ส่วนแผนที่เดิน

ดินเป็นเครื่องมือเรียนรู้มิติเวลา และ โครงสร้างองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนรู้มิติของบุคคล เมื่อเรียนรู้ทั้ง 

เวลา บุคคล และสถานที่ ก็ครบสามมิติที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ประโยชน์ของเครื่องมือปฏิทินชุมชน 

1) ท าให้เข้าใจวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งหมายถึงแบบแผนกิจกรรม เหตุการณ์ รวมทั้งประเพณีปฏิบัติของ

ชุมชนที่เกิดขึ้นในรอบวัน รอบเดือน รอบปี หรือแต่ละฤดูกาล การท าปฏิทินชุมชนท าให้คนท างานชุมชนรู้ได้ว่า

ช่วงเวลาหนึ่งๆ มีอะไรเกิดข้ึนบ้างในชุมชน 

2) ท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เหตุการณ์ 

หรือปรากฏการณ์บางอย่างที่เราคิดว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญนั้น เมื่อศึกษาล าดับเวลาให้ชัดเจนก็อาจเห็นได้ว่า
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ปรากฏการณ์นั้น เป็นผลเกี่ยวโยงมาจากเหตุการณ์อ่ืน เช่น โรคบางชนิดเกิดจากแบบแผนพฤติกรรมบางประการ

ในชุมชน หรือการกู้หนี้นอกระบบอาจสัมพันธ์กับฤดูกาลผลิต เป็นต้น 

3) ท าให้สามารถวางแผนการท างานกับชุมชนได้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและ ถูก

จังหวะเวลา ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงชุมชนได้ดีข้ึน 

2.6. ประวัติศำสตร์ชุมชน (Local History) เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาการก าเนิดชุมชน ความเป็นอยู่

ในอดีต พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร์การแพร่ระบาดของโรค 

อุบัติภัย หรือแม้แต่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในเรื่องเล่าความเป็นมาของชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชนจึงเป็น

เครื่องมือ ที่อธิบายความเป็นมา เพ่ือให้เข้าใจความเป็นอยู่และเห็นแนวโน้มความเป็นไปในอนาคต 

ประโยชน์ของเครื่องมือประวัติศำสตร์ชุมชน 

1) การท าความเข้าใจมิติทางประวัติศาสตร์ชุมชน ส าคัญต่องานชุมชนเพราะ ชุมชนมีส่วนคล้าย

กับบุคคลตรงที่มีความคิดและความรู้สึก การศึกษา ประวัติศาสตร์ชุมชนเหมือนกับการได้เข้าใจคนคนหนึ่งว่าเขามี

ความเป็นมาอย่างไรเติบโตในครอบครัว เป็นอย่างไร เคยประสบกับอะไรบ้างในชีวิต ท าให้เราเข้าใจคนคนนั้นได้ดี 

ประวัติศาสตร์ชุมชนก็เช่นเดียวกัน ช่วยลดอคติหรือภาพลักษณ์แบบเหมารวมที่เราอาจมีกับชุมชน เช่น เห็นว่า

ชุมชนแห่งนี้ไม่ให้ความร่วมมือในงานพัฒนา เมื่อไปศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็อาจพบว่ามีสาเหตุที่ท าให้

เข้าใจได้ 

2) การเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของสิ่งต่างๆ ในชุมชนท าให้เราสามารถเลือกวิธีการ

ท างานกับชุมชนให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ความคาดหวัง และศักยภาพของชุมชน ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจชุมชน

ทั้งหมด สามารถมองเห็นปัญหา ระบุปัจจัยสาเหตุได้แล้ว ยังสามารถ วางแผนการแก้ไขปัญหา ระบุได้ว่าจะติดต่อ

ใคร อย่างไร สถานที่-เวลาใด ภายใต้บริบทของชุมชนนั้นๆ นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองส่วนนี้

เข้าด้วยกัน 

 

กิจกรรมกำรศึกษำวิถีชุมชน 

1) นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องวางแผนและจัดแบ่งงานเพ่ือการเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน อย่างรอบ

ด้าน จากเครื่องมือการศึกษาวิถีชุมชน 6 อย่าง ได้แก่ 1) แผนที่เดินดิน 2) ประวัติศาสตร์ชุมชน 3) ปฏิทินชุมชน

และวัฒธรรมประเพณี 4) โครงสร้างองค์กรชุมชนและกลุ่มต่างๆในชุมชน 5) ระบบสุขภาพชุมชนและ  6) ผังเครือ

ญาติ ใน 2 ตระกูลใหญ่ที่น่าสนใจ และร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์เชื่อมโยง ข้อมูลวิถีชุมชนและ เชิงปริมาณ (จาก

แบบสอบถาม) โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบข้อมูล และใช้อธิบายปัญหา 

และหากระบวนการแก้ปัญหา รวมทั้งหาแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน  
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2) ในการจัดแบ่งงาน ควรให้แต่ละบ้านมีตัวแทนท าการศึกษาข้อมูลวิถีชุมชนทุกเรื่อง เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีและข้อมูลระหว่างสมาชิกภายในบ้าน หรือกลุ่มบ้านในคุ้มหนึ่งรับผิดชอบข้อมูลทุกส่วน ในคุ้ม

นั้น  แล้วจึงน าข้อมูลแต่ละคุ้มมาปะติดปะต่อรวมกันเป็นหมู่บ้าน  

3) การเก็บข้อมูลในช่วงกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นช่วงแรกที่นักศึกษาได้พบกับชุมชน นักศึกษาควรใช้โอกาสต่างๆ ใน

การแนะน าตัว สร้างความสัมพันธ์ พูดคุยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นกันเอง  เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ  ของ

ชุมชน  นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องวางแผนนัดพบประชุมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ

ท างานระหว่างกันภายในหมู่บ้าน ( cluster) เป็นระยะๆ  

4) พึงระลึกไว้เสมอว่าเครื่องมือการศึกษาชุมชนแบบฟอร์มและข้อมูลต่าง ๆ มีไว้เพ่ือช่วยให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เพ่ือให้บุคลากรที่ท างานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิสามารถท างานชุมชนได้ดีขึ้น จึงไม่ควร

ยึดติดกับเครื่องมือหรือรูปแบบตายตัวต่างๆ  ควรส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยู่เสมอ จะช่วยให้เกิดการทบทวน ปรับแก้ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้การท างาน

ชุมชนเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีความภาคภูมิใจ ได้เรียนรู้ และเติบโตไปกับการท างาน ที่

ประณีต พิถีพิถัน และ ใส่ใจในความเป็นมนุษย์ของผู้คนอย่างแท้จริง 

หมำยเหตุ: นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือเพ่ิมเติมคือ  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. 2554. วิถีชุมชม

เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ท าให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก. พิมพ์ครั้งที่ 9. นนทบุรี:สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ. 

(มีหนังสือในห้องสมุดของ 5 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 

องค์ควำมรู้ที่ส ำคัญส ำหรับกำรเขียนรำยงำนศึกษำวิถีชีวิตชุมชน 

 การรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตชุมชนโดยใช้แนวคิดและเครื่องมือทางมานุษยวิทยา ประยุกต์ใช้เครื่องมือใน

การศึกษาชุมชนตามคู่มือการเรียนรู้วิถีชุมชนเรียบเรียงโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ ได้แก่ แผนที่เดิน

ดิน ผังเครือญาต ิโครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน และประวัติศาสตร์ชุมชน  

ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน เป็นข้อมูลที่ท าให้เห็นภาพรวมทั้งชุมชน และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เพ่ือน าไปใช้ประกอบการท างานในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่ง

ประกอบด้วย 

1) แผนที่สังคมหรือแผนที่เดินดิน ต้องเป็นแผนที่รวมทั้งชุมชน ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอลงไป

ในชุมชนแต่ละครั้งหากพบเห็นอะไรเพ่ิมเติมก็น ามาวาดหรือเขียนเพ่ิมลงไป เพราะภายในชุมชนนั้นย่อมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2) ผังเครือญำติ คือการถอดความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติหรือเชิงสายเลือดในชุมชน เครือญาติเป็น

ความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานที่สุดของชีวิตครอบครัว และจะมีความเกี่ยวข้องกันไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะเมื่อ
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เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว การท าผังเครือญาติจึงมีส่วนส าคัญในการท าความเข้าใจระบบ

ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน โดยวิธีการท าผังเครือญาติ ควรใช้สัญลักษณ์มาตรฐานที่เข้าใจตรงกันเพ่ือ

ช่วยกันเพ่ิมเติมข้อมูลได้ ต้องใส่ใจความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์ อย่ามุ่งแต่จะถอดผังเครือญาติ การท าผังเครือญาติ

ไม่มีวันเสร็จ เพราะเรื่องราวชีวิตของคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ต้องติดตามปรับปรุงผังเครือญาติ

เป็นระยะๆ เพ่ือให้เข้าใจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3) โครงสร้ำงองค์กรชุมชน ควรรวบรวมขึ้นมาว่ามีองค์กรผู้น าอะไรบ้าง อาจจะมีอธิบายเพ่ิมเติมว่าแต่ละ

คนมีความส าคัญต่อชุมชนอย่างไร เช่น คนนี้เป็นผู้น าที่คนในชุมชนศรัทธา คนนี้เป็นมัคทายกจะเป็นผู้น าที่ไม่เป็น

ทางการที่ส าคัญด้วย 

4) ระบบสุขภำพชุมชน ชุมชนมีที่พ่ึงสุขภาพอะไรบ้างทั้งในและนอกชุมชน เช่น หมอนวด หมอพ้ืนบ้าน 

รพ.สต. โรงพยาบาล เป็นต้น (พร้อมทั้งระบุลงไปในแผนที่ด้วย) หรือทัศนคติของคนในชุมชนต่อการใช้บริการสถาน

บริการด้านสุขภาพต่างๆ หรือพวกเขานิยมไปใช้บริการ ที่ไหนบ้าง ควรรวบรวมแหล่งที่พ่ึงทางสุขภาพ เช่น หมอ

พ้ืนบ้าน สมุนไพร หรือหมอนวด  ไม่เฉพาะแต่ในชุมชน แต่ควรรวมไปถึงชุมชนข้างเคียงด้วย การรู้ว่าชุมชน

ข้างเคียงมีหมอนวดที่มีทักษะการนวดที่ดีอาจเป็นข้อมูลส าคัญในการฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วยอัมพาตที่ต้องการ

กายภาพบ าบัด แต่ก็ไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดได้ 

5) ปฏิทินชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม ในด้านเศรษฐกิจ โดยเขียนอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน

ทั้งหมด ในรอบหนึ่ง เช่น ปลูกอ้อย ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ หรือรับจ้างช่วงไหนบ้าง มีการหมุนเวียนกันท างานอย่างไร

บ้างก็ใส่รายละเอียดเอาไว้ 

6) ประวัติศำสตร์ชุมชน อาจจะท าเป็นผังประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเกิดเหตุการณ์

ส าคัญๆ ในหมู่บ้านอะไรบ้างในช่วงเวลาใด แล้วอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นมีผลต่อชีวิตของผู้คนใน

ชุมชนอย่างไร 
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2.3 กิจกรรมที่ 3 โครงกำรบริกำรด้ำนสุขภำพแก่ชุมชน (กิจกรรมกลุ่มย่อย) 

 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือฝึกวางแผนการออกแบบโครงการเพ่ือบริการวิชาการชุมชนด้านสุขภาพโดยอาศัยวิชาความรู้ใน แต่ละ

อาชีพของสมาชิกในกลุ่ม 

  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กำรสื่อสำรสุขภำพ (Health Communication) 

กระแสสุขภาพที่ปรับเปลี่ยนจากเรื่องเชื้อโรคและการจัดการเชื้อโรคมาสู่เรื่องคุณภาพชีวิตและการจัดการ

กับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีจ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้เรื่อง การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 

การสื่อสารสุขภาพหมายถึงการด าเนินงานเพ่ือการสื่อสารสองทางระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารที่เปิด

โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายและทั่วถึงมีการจัดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ประชาชนต้องใช้การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างกันที่เชื่อมั่นว่าคนเราเป็นได้ทั้งผู้ส่งสาร

และผู้รับสารพร้อมที่จะรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยินดีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของตนเองร่วมกับ

ผู้อื่นได ้(ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ, 2551) 

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (Health Promotion) 

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการผสมผสานของการศึกษา การเมือง  กฎระเบียบ และการจัดองค์กรเพ่ือ

สนับสนุนพฤติกรรม และสภาพความเป็นอยู่ที่จะน ามาซึ่งการมีสุขภาพที่ดีของบุคคล กลุ่ม ชุมชน เน้นกระบวนการ

เพ่ิมสมรรถนะ ให้ประชาชนมีความสามารถ ควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น กลยุทธ์เพื่อการสร้าง

เสริมสุขภาพในกฏบัตรออตตาวา (World Health Organization, 1986) ได้แก่ 

1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ(Build healthy public policy) 

การก าหนดให้องค์กร มีมาตรการต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การคลัง ภาษี และการบริหารใน

องค์กรต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่สุขภาพ  รายได้  และความเสมอภาคทางสังคมก่อให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆ ที่

ปลอดภัย  และมีผลดีต่อสุขภาพ  รวมทั้งสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดและน่ารื่นรมย์ 

2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ (Create supportive environment) 

การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณที่เอ้ือให้

เกิดสุขภาพ  ได้แก่ อาหารและโภชนาการ  การศึกษา  บ้านและชุมชน การงานอาชีพ  การคมนาคม และการ

สนับสนุนดูแลจากสังคม  
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3) เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen community action)  

การสร้างพลังอ านาจให้กับชุมชนให้สามารถควบคุมปฏิบัติงานและก าหนดเป้าหมายของชุมชน

เองได้  ภายใต้ข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านสุขภาพ 

4) พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skill) 

การจัดให้บุคคล สังคมเกิดการพัฒนา  มีความรู้และทักษะในการด ารงชีวิตเพ่ือให้สามารถ

ตัดสินใจเลือกทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมสุขภาพตนเอง และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

5) การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ(Reorient health service) 

การที่องค์กรด้านสุขภาพปรับรูปแบบงานจากเน้นรักษามาด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ร่วมกับภาคีอ่ืนๆ  สนับสนุนบุคคลและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพตนเองโดยปรับเปลี่ยนเจตคติ ปรับทิศทาง และ

จัดระบบบริการสุขภาพท่ีมองปัญหาแบบองค์รวม 

6) การบริหารโครงการ (Project Management) 

การบริหารโครงการคือการจัดการและก ากับทรัพยากร (เวลาวัสดุบุคลากรและค่าใช้จ่าย) เพ่ือ

ความส าเร็จของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กระบวนกำรก่อนวำงโครงกำรต้องศึกษำ  

1) ศึกษาปัญหาหรือความต้องการของคนในชุมชน  

2) รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

3) วิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพของคนในชุมชน  

4) จัดล าดับความส าคัญของปัญหา / คัดเลือกปัญหา (สามารถปรึกษาอาจารย์ประจ า cluster ได้)  

5) วิเคราะห์สาเหตุ    

6) ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของการด าเนินโครงการ    

7) ก าหนดกิจกรรมการด าเนินโงการ / ทรัพยากร หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

8) การวางแผน/บริหารโครงการ 
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ลักษณะของโครงกำรที่ดี 

1. เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาได้ 

2. มีรายละเอียดเนื้อหาสาระครบถ้วนชัดเจนและจ าเพาะเจาะจงโดยสามารถตอบค าถามต่อไปนี้ได้ 

 โครงการอะไร (ชื่อโครงการ) 

 ท าไมจึงต้องริเริ่มโครงการ (หลักการและเหตุผล) 

 ท าเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์) 

 ปริมาณที่จะท าเท่าไร (เป้าหมาย) 

 ท าอย่างไร (วิธีด าเนินการ) 

 ท าเม่ือไรนานเท่าใด (ระยะเวลาด าเนินการ) 

 ใช้ทรัพยากรเท่าไร และได้มาจากไหน (งบประมาณแหล่งที่มา) 

 ใครท า (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

 ต้องประสานงานกับใคร (หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน) 

โครงการบริการนี้จัดท าขึ้นเป็นรายกลุ่ม (cluster) กลุ่มละ 2 โครงการ  โดยเป็นโครงการที่เกี่ยวข้อง

กับคนในชุมชน หรือด้านสัตว์เลี้ยง หรือด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรเกี่ยวข้องกับคนในชุมชม เช่น โครงการการป้องกันโรคตามช่วงวัย วัยเด็ก วัยท างาน 

และวัยผู้สูงอายุ เช่น การหกล้มของผู้อายุ โครงการการป้องกันมะเร็งท่อน้ าดี โครงการออกก าลังกาย โครงการ

สอนนักเรียนแปรงฟัน 

2. โครงกำรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น โครงการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน การดูแลสุขภาพสัตว์และ

สวัสดิภาพสัตว์ 

3. โครงกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนที่

นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน 

 โดยในการก าหนดโครงการที่จะด าเนินการในชุมชนนั้นอาจก าหนดจากข้อมูลทุติยภูมิที่นักศึกษาไป
ส ารวจก่อนออกปฏิบัติงานในหมู่บ้าน เมื่อนักศึกษาได้ร่างโครงการเรียบร้อยแล้วให้เสนออำจำรย์หัวหน้ำกลุ่ม 
(cluster) และอำจำรย์วิชำกำรประจ ำกลุ่ม (cluster) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โครงการ  หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องเขียนโครงการให้บริการแก่ชุมชน (รวมทั้งก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ และ
จัดหา/เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตลอดระยะเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และช่วงที่นักศึกษาปฏิบัติงานกิจกรรม
ให้บริการแก่ชุมชนในพ้ืนที่ 
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องค์ควำมรู้ส ำคัญส ำหรับกำรเขียนโครงกำร 

การเขียนโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของหน่วยงานและ

โครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

ห้อข้อ รำยละเอียด 

1. ชื่อโครงการ (เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา) 

2. หลักการและเหตุผล (ระบุถึงความส าคัญความเป็นของโครงการโดยมีข้อมูลสนับสนุน

ประกอบ) 

3. วัตถุประสงค์ (ระบุถึงสิ่งที่โครงการต้องการให้เกิดขึ้นในปริมาณและระยะเวลาที่

ก าหนด) 

4. เป้าหมาย (ระบุถึงสิ่งที่โครงการจะให้มีขึ้นในปริมาณที่แน่นอนชัดเจน และ

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

5. วิธีด าเนินงาน (กิจกรรมที่สัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน ซึ่งคาดว่าเมื่อได้

ด าเนินการแล้ว จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุระยะเวลาด าเนินการแนวทางเลือกลงสถานที่) 

7. ทรัพยากร (ระบุถึงการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และก าลังคน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อ นามสกุล และต าแหน่ง) 

9. การประเมินผล (ระบุถึงแนวทางหรือเกณฑ์ที่จะชี้ให้ทราบถึงความส าเร็จของ

โครงการ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับจากโครงการ 

(เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าถ้าจัดท าโครงการนี้แล้ว จะเกิดอะไร

ขึ้นบ้าง)  

 

สำระของหัวข้อต่ำงๆ ของโครงกำร มีดังนี้ 

1. ชื่อโครงกำร เป็นการระบุงานหรือโครงการที่จะท า ชื่อโครงการจะต้องมีความชัดเจนเหมาะสม 

และเฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจแก่ผู้น าโครงการไปใช้หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ชื่อโครงการจะบอกให้

ทราบว่าจะกระท าสิ่งใดโครงการที่เสนอขึ้นนั้นเพ่ือท าอะไรโดยปกติชื่อโครงการจะแสดงหรือบอกชัดในลักษณะ

ดังนี้คือ แสดงลักษณะเฉพาะของโครงการ เช่นแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

 

- โครงการอาหารกลางวัน 
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- โครงการมุมหนังสือแสดงลักษณะเฉพาะของโครงการ 

- โครงการการประเมินผลการด าเนินงานของนักศึกษาเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน 

2. หลักกำรและเหตุผล เป็นส่วนที่แสดงถึงปัญหาความจ าเป็นหรือความเป็นไปที่จะต้องมีโครงการใน

การปฏิบัติงานขึ้นโดยจะต้องระบุถึงปัญหา เหตุผล และข้อสนับสนุนให้ปรากฏโดยชัดเจน นอกจากนั้นอาจต้อง

แสดงให้เห็นว่าโครงการที่เขียนขึ้นนี้สอดคล้องกับแผน หรือนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ก าหนด

ขึ้น ซึ่งผู้เขียนโครงการจะต้องพยายามหาเหตุผล หลักการ และทฤษฎีต่างๆ สนับสนุนโครงการอย่าง

สมเหตุสมผลเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่อนุมัติให้การสนับสนุน และอนุมัติให้โครงการที่น าเสนอไปด าเนินการได้ 

3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เป็นเครื่องชี้แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ วัตถุประสงค์จะ

เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปรากฏผลขึ้นเป็นข้อความที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ 

และสามารถประเมินผลและวัดผลได้ โครงการหนึ่งๆอาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้ และวัตถุประสงค์

อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ วัตถุประสงค์ทั่วไปมักเป็น

ข้อความกว้างๆ ส่วนวัตถุประสงค์เฉพาะจะเป็นข้อความที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยระบุปริมาณและคุณภาพ

ของการด าเนินงานที่ต้องการให้เกิดขึ้น วัตถุประสงค์เฉพาะจะต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์

ทั่วไป เป็นการแสดงถึงความต้องการหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ระบุทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ

ลักษณะเฉพาะของผลงานโดยมีระยะเวลาที่ชัดเจนเป็นตัวก ากับในการปฏิบัติงานนั้น 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรจะต้องค านึงถึงลักษณะ 5 ประการ หรือจะต้องก าหนดด้วย "ความฉลาด" 

(SMART) คือ 

S = Sensible 
วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความไปได้ในการด าเนินการ

โครงการ  

M = Measure วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้  

A = Attainable 
วัตถุประสงค์ที่ดีต้องระบุสิ่งต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด  

R= Reasonable 
วัตถุประสงค์ที่ ดีต้องมีความเป็นเหตุ เป็นผลในการ

ปฏิบัติงาน  

T = Time 
วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการ

ปฏิบัติงาน 
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ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์เป็นทิศทางในการด าเนินงานของโครงการ  ส่วนเป้าหมายเป็น

รายละเอียดของการด าเนินงานตามโครงการนั้น โดยมีจุดสุดท้ายคือความส าเร็จของโครงการที่มีปริมาณและ

คุณภาพอันเหมาะสมภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่ก าหนดไว้ให้ 

การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการมีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

ฉะนั้นการเขียนวัตถุประสงค์จึงควรใช้ค าที่แสดงถึงความตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายของการด าเนินการโครงการ เช่น 

ค าว่า พรรณนา อธิบาย กล่าวถึง เลือกสรรระบุ สร้างเสริม ประเมินผลล าดับ แยกแยะ ก าหนดรูปแบบ แจก

แจง ก าหนดรูปแบบ 

ตัวอย่าง การเขียนวัตถุประสงค์โครงการ 

- เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงคุณภาพทางการศึกษาได้ 

- เพ่ือให้สามารถระบุข้ันตอนในการด าเนินงานโครงการได้ 

- เพ่ือให้สามารถจ าแนกแยกแยะข้อดีและข้อเสียของการด าเนินงานได้ 

4. วิธีด ำเนินกำร เป็นงานหรือภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการ

ด าเนินงานมักจ าแนกเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ

กระบวนการว่ามีกิจกรรมใดที่จะต้องท า ท าเมื่อใด ผู้ใด เป็นผู้รับผิดชอบและจ าเป็นอย่างไร โดยปกติ

วิธีด าเนินการจะมีปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนภูมิแท่งควบคู่กันไป รวมทั้งแสดงให้ทราบถึงระยะเวลาที่

ต้องใช้ในการด าเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ  

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร เป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงเวลา

เสร็จสิ้นโครงการว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด โดยมักแสดงให้เห็นว่าเวลาที่ใช้เริ่มตั้งแต่วัน เดือน ปีอะไร และจะ

เสร็จสิ้นในวัน เดือน ปีอะไร ถ้าโครงการเป็นโครงการระยะยาวและมีหลายขั้นตอนก็จะต้องแสดงช่วงเวลาใน

แต่ะละขั้นตอนนั้นด้วย ทั้งนี้เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ืออนุมัติโครงการ ระยะเวลานี้มักจะต่อจากวิธีการ

ด าเนินงาน 

6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ เป็นการระบุถึงจ านวนงาน บุคคล วัสดุครุภัณฑ์และปัจจัย

อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการ การก าหนดงบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินงานผู้วางแผน

โครงการควรต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 4 ประการในการจัดท าโครงการ หลักการในการจัดท าดังกล่าวได้แก่  

6.1 ควำมประหยัด (Economy) 

การเสนองบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัดหมายถึงการใช้ทุนหรือทรัพยากรทุกชนิดตาม

สมควร แต่ผลของการด าเนินโครงการเป็นไปด้วยดีและมีคุณภาพ  
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6.2 ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) 

โครงการทุกโครงการจะต้องมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานที่

เกิดข้ึน 

6.3 ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

โครงการทุกโครงการจะต้องด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6.4 ควำมยุติธรรม (Equity) 

การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิดหรือการใช้จ่ายทรัพยากรจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด การระบุยอดเงินงบประมาณ

และจ านวนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ควรจะต้องระบุที่มาด้วย เช่น จากงบประมาณจากการช่วยเหลือ จากการ

บริจาคของหน่วยงานหรือองค์การเอกชนหรืออ่ืนๆเป็นต้น นอกจากนั้น ยังจะต้องแจงออกเป็นรายละเอียดใน

การใช้อย่างชัดเจนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาสนับสนุนและอนุมัติโครงการเป็นไปด้วยดี 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบว่า หน่วยงานใดหรือบุคคลใดหรือกลุ่มใดเป็นผู้รับ

ผิดในการเสนอและด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้ผู้พิจารณาสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่ชัดว่า โครงการที่จัดท า

ขึ้นเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นภารกิจของหน่วยงานหรือของบุคคล ผู้นั้ นจริงหรือไม่ และ

ผู้รับผิดชอบโครงการมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และน่าเชื่อถือ มากน้อยเพียงใด 

8. กำรประเมินผลโครงกำร ส่วนนี้เป็นการแสดงถึงการติดตาม การควบคุมการก ากับและการ

ประเมินผลโครงการ โดยจะแสดงให้ทราบว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนแล้วจะมีวิธีการในการควบคุม

อย่างไรเพ่ือให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินโครงการจะต้อง

ระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการและจะต้องระบุวิธีหรือเครื่องมือ ที่ใช้ประเมินไว้ด้วย การ

ประเมินจะบอกระยะเวลาในการประเมินด้วย  

9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ส่วนนี้จะแสดงถึงผลประโยชน์ที่พึงจะได้จากความส าเร็จของ

โครงการเมื่อโครงการได้สิ้นสุดลง ซึ่งจะหมายถึงผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม 

นอกจากนี้จะระบุไว้ชัดเจนว่าใครจะได้รับประโยชน์และผลกระทบนั้นในลักษณะอย่างไรทั้งในเชิงประมาณและ

คุณภาพ 
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โดยสรุปเขียนโครงการจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ละเอียดชัดเจน เฉพาะเจาะจงโดยรูปแบบของโครงการ

จะสามารถตอบค าถามดังต่อไปนี้ได้  กล่าวคือ 

 

โครงการอะไร? หมายถึง ชื่อโครงการ 

ท าไมต้องท าโครงการนั้น? หมายถึง หลักการและเหตุผล 

ท าเพื่ออะไร? หมายถึง วัตถุประสงค์ 

ท าในปริมาณเท่าใด? หมายถึง เป้าหมาย 

ท าอย่างไร? หมายถึง วิธีด าเนินการ 

ท าเม่ือใดและนานแค่ไหน? หมายถึง ระยะเวลาด าเนินการ 

ใช้ทรัพยากรอะไร เท่าใด และ

ได้จากไหน? 

หมายถึง งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ 

ใครร่วมช่วยท าโครงการบ้าง? หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ต้องท ากับใคร? หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การ สนับสนุน 

ท าได้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหรือไม่? 

หมายถึง การประเมินผล 

มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่? หมายถึง ข้อเสนอแนะ 

 

โครงการทุกโครงการหากผู้เขียนโครงการสามารถตอบค าถามทุกค าถามดังกล่าวได้ทั้งหมดอาจถือได้

ว่าเป็นการเขียนโครงการที่มีความสมบูรณ์แบบ และหากการตอบค าถามเป็นไปด้วยความมีเหตุผลและมี

หลักการ ย่อมถือได้ว่าโครงการที่เขียนขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยง่ายแล้ว 

ผลของการด าเนินงานมักจะมีประสิทธิภาพด้วย 
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2.4 กิจกรรมที่ 4 สรุปกำรด ำเนินโครงกำรให้แก่ชุมชน (กิจกรรมกลุ่มย่อย)  

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้นักศึกษารวบรวมปัญหาที่ได้จากการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ไปอภิปรายปัญหาร่วมกัน

ในระดับหมู่บ้านโดยมี ผู้น าชุมชน/ตัวแทนชุมชนเข้าร่วม ในบริบทของชุมชน ซึ่งมีนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ

อภิปราย เพ่ือให้นักศึกษาได้สังเกตและเรียนรู้วิธีการอภิปรายปัญหา น าเสนอปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาชุมชนโดยใช้เทคนิคการท างานแบบมีส่วนร่วม 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) 

แนวทางในการพัฒนาสุขภาพที่เน้นหนักการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแนวใหม่ ให้

ความส าคัญกับ   การกระตุ้นให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการสุขภาพของชุมชนอย่างแท้จริง  ซึ่งเป็น

การท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท างานมาเป็นประชาชนมีอ านาจในการด าเนินการ ตั้งแต่ร่วมคิด 

ร่วมวางแผนร่วมด าเนินการ ตลอดจนตรวจสอบการใช้อ านาจของผู้ด าเนินโครงการให้โปร่งใส  การมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีโอกาสแสดงทัศนะ  แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก  และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ 

กระบวนการดังกล่าวนี้จะตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่าแท้จริง ท าให้ชุมชนนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ 

กำรสร้ำงพลังอ ำนำจชุมชน (Community Empowerment) 

พลังอ านาจเกิดจากกระบวนการเรียนรู้การกระท าร่วมกันของชุมชนเพ่ือแก้ปัญหา การเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน จะสร้างความตระหนักชี้ให้เห็นความส าคัญของปัญหา  เมื่อเกิดความตระหนัก ท าให้เข้าใจใน

สถานการณ์จริงร่วมกัน จะน าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา  และเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองกับบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน 

เทคนิคกำรมีส่วนร่วมในเวทีสำธำรณะ (Public Forum) 

เวทีสาธารณะ (Public Forum) เป็นเทคนิควิธีการเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้

แสดงศักยภาพในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง  เวทีสาธารณะ หรือลานโสเหล่ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชนในระดับคุ้มบ้านและระดับหมู่บ้าน อาจใช้การเสวนา (Dialogue) 

หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ  และร่วมกัน

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การจัดเวทีในระดับคุ้มบ้าน เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารและระดมความ

คิดเห็นของชุมชนในระดับกว้าง  ขณะที่การจัดเวทีระดับหมู่บ้านจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นเพ่ือน ามา

เจรจาต่อรอง หาทางเลือกวิธีแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านโดยผู้แทนชุมชนเอง 
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ส าหรับการฝึกภาคสนามครั้งนี้จะให้นักศึกษาท ากิจกรรมสรุปการด าเนินโครงการให้แก่ชุมชนเป็น

หลัก โดยไม่ต้องท ากิจกรรมที่ใช้กระบวนการเวทีสาธารณะ (แต่ทั้งนี้จะมีให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมใน

คู่มือด้วยตนเองและมีการออกสอบทั้งก่อนและหลังออกฝึกภาคสนาม) 

กำรน ำเสนอและสรุปกำรด ำเนินโครงกำรในชุมชน 

ผู้เข้ำร่วม: ตัวแทนคนในชุมชนและเยาวชน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ในละแวกคุ้มบ้าน

เดียวกัน ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน 

วัตถุประสงค์: เพ่ือคืนข้อมูลจากการศึกษาและผลการด าเนินโครงการกลับให้ชุมชน ระดมความ

คิดเห็นและข้อเสนอของชุมชน  

สถำนที่ บรรยำกำศ: ใช้พื้นที่กว้างแต่ละคุ้มบ้าน ลานกว้าง ศาลาประชาคม ลานวัด นักศึกษาสามารถ

ออกแบบบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่และคนในชุมชน 

สิ่งท่ีต้องเตรียม:  

1) นักศึกษาเตรียมก าลังคนและแบ่งหน้าที่ฝ่ายต่างๆอาทิเช่น ทีมผู้ด าเนินการ ทีมเตรียมและน าเสนอ

ข้อมูล ทีมสันทนาการ ทีมสวัสดิการ  ทีมจัดเตรียมสถานที่ทีมประสานงานเชิญตัวแทนคนในชุมชนร่วมกิจกรรม 

ทีมดูแลเด็กที่ติดตามผู้ปกครองมา เป็นต้น 

2) เตรียมข้อมูลในระดับ cluster โดยทีมวิชาการในแต่ละ cluster ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (แบบสอบถาม) ข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลจากเทศบาล อบต. รพ.สต. โรงเรียน 

ฯลฯ) ข้อมูลการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้อง  เตรียมการน าเสนอ/แลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชน เช่น ข้อมูล

ความเจ็บป่วยจากพฤติกรรม อาชีพ การงาน จากแบบสอบถาม  ผนวกกับข้อมูลทุติยภูมิที่เคยได้มาก่อนนี้  

และข้อมูลจากการศึกษาวิถีชุมชนระบบสุขภาพ  ท าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อปัญหาความเจ็บป่วยอัน

เนื่องมาจากพฤติกรรม อาชีพ/ การงาน  เป็นต้น  

3) ร่วมกันพิจารณาถึงวิธีการน าเสนอข้อมูลของชุมชน อาจท าได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ

วงกลม รูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิชนิดสัดส่วน กราฟเส้น เป็นต้น ให้นักศึกษาเลือกเฉพาะประเด็นส าคัญ 

ส าหรับน าเสนอ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำยและเหมำะสม 

4) การนัดหมายตัวแทนชุมชนมารับฟังการน าเสนอข้อมูลและระดมความคิดเห็น 

5) การนัดหมายตัวแทนชุมชนพิจารณาตามความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

6) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นฝ่ายต่างๆ อาทิเช่น พิธีกร ทีมผู้ด าเนินการ ทีมผู้บันทึก/เลขา ทีมน าเสนอ

ข้อมูล ทีมสันทนาการ/ สวัสดิการ  ทีมจัดเตรียมสถานที่/เสียง ทีมประสานงานเชิญคนในชุมชนร่วมกิจกรรม 

ทีมต้อนรับ/ลงทะเบียน เป็นต้น 
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วำงแผนล ำดับขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม ได้แก่ 

1) จัดกิจกรรมสันทนาการก่อนพิธีเปิด  

2) น าเสนอข้อมูลตามรูปแบบต่างๆ พร้อมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของปัญหา

ร่วมกับชุมชน 

3) มอบประเด็นล าดับของปัญหาที่ได้ส่งต่อให้ผู้น า/ตัวแทนชุมชน เพ่ือน าไปเสนอปัญหาต่อไป 

สิ่งท่ีต้องค ำนึงถึงในกำรสรุปกำรด ำเนินโครงกำรแก่ชุมชน: 

1) การคืนข้อมูลให้กลับชุมชนต้องผ่านกระบวนการย่อยและแปลความ แล้วน าเสนอด้วยถ้อยค าง่ายๆ  

ระวังการใช้ค าศัพท์ทางวิชาการ/ ภาษาอังกฤษ  ควรท าในรูปแบบสนุกสนาน เรียบง่าย ตรงประเด็น 

2) ช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาของชุมชนที่สะดวกมาร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม  

3) การด าเนินการต้องกระชับได้เนื้อหาหลัก  ไม่รบกวนเวลาคนในชุมชนมากเกินไป  (ไม่ควรด าเนิน

กิจกรรมเกิน 2 ชม.) 

4) อาจวางแผนคิดกิจกรรมการดูแลกลุ่มเด็กที่ติดตามพ่อแม่มา   

5) จัดการสิ่งรบกวนการพูดคุย เช่น เสียง แสง ฝุ่นละออง เป็นต้น ระวังสภาพอากาศในที่โล่งแจ้งในช่วง

ฤดูหนาว 

ผลลัพธ์กิจกรรม:   

1) นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอข้อมูลให้ชุมชนได้ 

2) ตัวแทนคนในชุมชนและเยาวชน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ในละแวกคุ้มบ้านเดียวกัน ผู้ที่

สนใจหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนรับทราบปัญหาเพ่ือน าไปด าเนินการกับชุมชนต่อไป 

บทบำทของคณำจำรย ์

ขณะด าเนินกิจกรรมคืนข้อมูลการด าเนินโครงการแก่ชุมชน ทีมอาจารย์สังเกตกระบวนการท างานเป็น

ทีมของนักศึกษาและให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยสังเกต 

1) การท างานเป็นทีม 

2) การน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตามสภาพปัญหาด้านสุขภาพแก่ชุมชน 

3) การวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ จากข้อมูลเชิงปริมาณ เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(การศึกษาวิถีชุมชน) 

4) การด าเนินงาน (ความพร้อมการจัดสถานที่ การจัดเตรียมข้อมูลความเหมาะสมการออกแบบ

บรรยากาศ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม)  

5) การน าเสนอข้อมูล/การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชน 
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6) การมีส่วนร่วมของชุมชน การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน 

7) ทักษะในการจัดการ และควบคุมสถานการณ์ ในการด าเนินงานคืนข้อมูลการด าเนินโครงการ

แก่ชุมชน 

8) การสรุปผลที่ได้จากกระบวนการคืนข้อมูลการด าเนินโครงการแก่ชุมชน  

กำรประเมินผลงำนนักศึกษำ 

พิจารณาจากกระบวนกิจกรรมคืนข้อมูลการด าเนินโครงการแก่ชุมชน การรายงานของนักศึกษา ซึ่ง

ควรครอบคลุมทุกหัวข้อตามแบบประเมินการสรุปการด าเนินโครงการแก่ชุมชน 

 

องค์ควำมรู้ส ำคัญส ำหรับกำรวิเครำะห์ปัญหำ วินิจฉัยชุมชน และร่ำงแผนชุมชน 

1. กำรน ำเสนอข้อมูลต่อชุมชน 

การน าเสนอข้อมูลต่อชุมชน เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้เสนอให้คนทั่วไปรับรู้และ

เข้าใจ สิ่งส าคัญคือต้องพิจารณาถึงวิธีน าเสนอที่จะให้เข้าใจได้ง่ายและเหมาะสม เพ่ือให้การศึกษาที่ได้ใช้เวลา

และทรัพยากรรวบรวมวิเคราะห์ออกมานั้น สื่อความหมายได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

การน าเสนอข้อมูลอาจท าได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิวงกลม รูปภาพ แผนภูมิแท่ง 

แผนภูมิชนิดสัดส่วน กราฟแสดงความถี่สะสม กราฟเส้น การน าเสนอตามวิธีดังกล่าวนี้ จะท าให้เห็นข้อมูลได้

เด่นชัด เข้าใจง่าย แต่การเสนอต้องก าหนดหัวข้อที่น าเสนอให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ อาจประกอบกับ

ข้อความบรรยาย แจกแจงรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือความเข้าใจที่กว้างขวางและลึกซึ้งข้อมูลที่

น าเสนอนี้ ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญของแต่ละเรื่องพอสังเขป นอกจากจะอิงตัวเลขและการอธิบายค่าตัวเลขที่

รวบรวมได้เป็นหลักแล้ว อาจมีการอธิบายถึงข้อมูลที่ได้ส ารวจจากการสังเกต หรือการสัมภาษณ์เจาะลึก หรือ

การศึกษาเฉพาะกรณี ประกอบกับข้อมูลหลักด้วยก็ได้ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในบางแง่บางประเด็นที่ไม่อาจ

รวบรวมเป็นค่าสถิติของชุมชนมาได้ เช่น การอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน เพ่ือเสริมข้อมูลด้าน

สุขาภิบาลที่ส ารวจหรือมีการสัมภาษณ์คนในชุมชนบางคนถึงความเป็นมาในการสูญเสียที่นา เพ่ือประกอบ

ข้อมูลหมวดสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น 

ข้อมูลที่ควรใช้ในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชน 
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ลักษณะข้อมูล แหล่ง/ ที่มำ 

- จ านวนครัวเรือน / ประชากรของหมู่บ้าน 
- ทรัพยากร / ผลผลิต / พื้นที่ท ากิน 
- เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของ

ประชาชน 
- รายได้และหนี้สินของประชาชน 
- ข้อมูลรายจ่ายของต าบล 
- ข้อมูลสภาวะสุขภาพ 

- ข้อมูลทุติยภูมิ / กชช. 2 ค. หรือจาก
โรงพยาบาลสงส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานี
อนามัย องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน-ก านัน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 
 

- ผลการส ารวจสุขภาวะระดับหมู่บ้าน 
- รายได้และหนี้สินของประชาชน 
- ข้อมูลรายจ่ายของต าบล 

- ข้อมูลปฐมภูมิ/แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

- ระบบสุขภาพชุมชน / ที่พ่ึงด้านสุขภาพ/ 
แผนที่เดินดิน/ ปฏิทินชุมชน 

- ข้อมูลปฐมภูมิ/(ตามแนวทางศึกษาวิถี
ชุมชน) 

 

2. กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กำรจัดเวทีสำธำรณะ (Public Forum)* 

การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง  การเปิดโอกาสให้บุคคลและผู้แทนของกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่อยู่

ในชุมชน  ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน ร่วมตัดสินใจ

อนาคตของชุมชน  ร่วมด าเนินกิจกรรมการพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

การจัดเวทีสาธารณะอาจจัดเพ่ือริเริ่มโครงการ แก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนาโครงการที่มีอยู่เดิมให้มี

ความเหมาะสมมากขึ้น กิจกรรมเวทีสาธารณะเริ่มด้วยการแจ้งให้ประชาชนทราบวัตถุประสงค์  แลกเปลี่ยน

ข้อมูลและอภิปรายในประเด็นซับซ้อน  ในการฝึกภาคสนามร่วม ฯ ให้จัดเตรียมและด าเนินการ ทั้ง 2 ระดับ 

คือเริ่มต้นระดับคุม้บ้าน และน าสู่ข้อสรุประดับหมู่บ้าน  โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1) เตรียมการน าเสนอข้อมูลต่อชุมชน ที่มีเนื้อหาง่าย กระชับและตรงกับเรื่องราวที่จะหารือผู้

น าเสนอควรมีการซักซ้อมเตรียมตัวล่วงหน้า 

2) จัดเตรียมสถานที่ และเวลาในการประชุม  เตรียมที่นั่งและแสงสว่างเพียงพอ เครื่องบันทึกเสียง 

และ/ หรือไมโครโฟน เครื่องเสียง (กรณีที่เป็นกลุ่มท่ีใหญ่มาก) 

3) เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยนัดหมายเวลาล่วงหน้า  แจ้งวัตถุประสงค์ เรื่องราวที่จะเชิญมา

พูดคุยคร่าวๆ ในวันประชุมกลุ่ม “เวทีสาธารณะ” ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม  เริ่มการประชุมดัวยการ

แจ้งวัตถุประสงค์  การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นและปัญหาที่พบในชุมชน 
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4) เปิดการอภิปราย พูดคุย (อย่างไม่เป็นทางการ) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ได้

เต็มที่และน าสู่วิธีการแก้ไขปัญหาของประชาชนเอง หรืออาจร่วมกันพัฒนาเป็นโครงการได้ 

5) บันทึกประเด็นที่ส าคัญ  ผู้แทนระดับคุ้มบ้านทั้งคนในชุมชนและนักศึกษา  น าข้อมูลเข้าสู่เวที

สาธารณะระดับหมู่บ้านต่อไป 

*หมำยเหตุ ส าหรับการฝึกภาคสนามครั้งนี้จะให้นักศึกษาท ากิจกรรมการน าเสนอและคืนข้อมูลให้แก่

ชุมชนเป็นหลัก โดยไม่ต้องท ากิจกรรมเวทีสาธารณะ (แต่จะมีให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือด้วย

ตนเองและมีการออกสอบ) 

3. กำรวินิจฉัยชุมชน* 

การวินิจฉัยชุมชนนับเป็นกระบวนการส าคัญ  ที่ท าให้ทราบถึงปัญหาของชุมชน รวมถึงสาเหตุของ

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ปัญหานั้นๆ ด้วย  อันจะน ามาซึ่งการวางแผนงานเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา

ของชุมชนอย่างเหมาะสมต่อไป  นักศึกษาควรที่จะสามารถด าเนินการวินิจฉัยชุมชน หรืออย่างน้อยควร

สามารถเข้าใจผลการวินิจฉัยชุมชนที่ตนเกี่ยวข้องได้ อันจะท าให้การท างานในพ้ืนที่ด าเนินไปโดยถูกทิศทาง 

บังเกิดผลต่อประชาชนอย่างตรงกับปัญหาและมีประสิทธิภาพ 

3.1 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ  

ในชุมชนหนึ่งอาจมีหลายๆ ปัญหา แต่เนื่องจากการแก้ปัญหาจ าเป็นต้องใช้ทั้งทรัพยากร เวลา 

และบุคลากร รวมทั้งเทคโนโลยี เข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ถ้ามีกระบวนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

สามารถเลือกปัญหาที่ส าคัญ จ าเป็นมาจัดท าโครงการ ผู้วางแผนจะต้องเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของปัญหามี 4 องค์ประกอบ คือ 

ขนาดของปัญหา (Size of problem)  ความรุนแรงของปัญหา (Severity of problem)  ความยากง่ายในการ

แก้ไขปัญหา (Feasibility of success) และความตระหนักของชุมชน (Community concern)  ดังมี

รายละเอียดดังนี้  
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1) ขนำดของปัญหำ (Size of problem) หมายถึง ปัญหานั้นเกิดผลกระทบต่อคนในชุมชน

มากน้อยเพียงใด หรือสถานะทางสุขภาพท่ีก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อปัญหานั้น โดยพิจารณาจากจ านวน 

อัตรา สัดส่วน หรืออัตราส่วน ตัวชี้วัดที่จะบอกขนาดของปัญหาคือ อัตราป่วย ( Incidence หรือ Prevalence 

rate) อัตราป่วยเฉพาะกลุ่ม (Specific rate) 

วิธีด ำเนินกำร  

1) นักศึกษาร่วมกันพิจารณาจากข้อมูลปฐมภูมมิ และทุติยภูมิ น าข้อมูลมาเทียบเป็นร้อยละของประเด็น

ปัญหาแต่ละเรื่อง เช่น ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร้อยละผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ร้อยละผู้ที่

ไม่สวมหมวกกันน๊อก ร้อยละของครัวเรือนที่ทิ้งขยะไม่เหมาะสม ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีที่มีปัญหาฟันผุ เป็นต้น 

2) น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดเรียงเป็นร้อยละ จากมากไปน้อย 

3) การให้ค่าคะแนนในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา น าข้อมูลดังกล่าวมาเทียบกับช่วงเกณฑ์ ดัง

ตารางด้านล่าง 

4) ผู้ด าเนินรายการอธิบาย วิธีการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกปัญหาสุขภาพที่น ามาจัดล าดับความส าคัญ

ของปัญหาครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเพ่ิมประเด็นปัญหาที่นอกเหนือจากนักศึกษาจัดไว้ได้ 

 

ขนำดของปัญหำ คะแนน 

มากกว่าร้อยละ 0 ถึง 25 

ร้อยละ 26 ถึง 50 

ร้อยละ 51 ถึง 75 

ร้อยละ 76 ถึง 100 

1 

2 

3 

4 

 

*หมำยเหตุ ส าหรับการฝึกภาคสนามครั้งนี้จะให้นักศึกษาท ากิจกรรมการน าเสนอและคืนข้อมูล

ให้แก่ชุมชนเป็นหลัก โดยไม่ต้องท ากิจกรรมเวทีสาธารณะ (แต่จะมีให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือ

ด้วยตนเองและมีการออกสอบ) 
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2) ควำมรุนแรงของปัญหำ (Severity of problem) พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดจาก

ปัญหาสุขภาพเหล่านั้น ที่ส่งผลต่อ การท าให้เสียชีวิต ความพิการ การเจ็บป่วย ความไม่สะดวกสบาย หรือ

ความไม่พึงพอใจ (5 D’s ได้แก่ death, disease, disability, discomfort and dissatisfaction) นอกจากนี้

อาจพิจารณาผลกระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจ การแพร่กระจาย หรืออ่ืนๆ 

วิธีด ำเนินกำร 

1) ให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับผลกระทบต่อร่างกาย อันตรายของแต่ละปัญหาพอสังเขป 

2) ผู้ด าเนินรายการอธิบายวิธีการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนเรื่องความรุนแรงของปัญหา 

3) น าประเด็นปัญหาแต่ละเรื่องมาเทียบกับเกณฑ์ตามตารางด้านล่าง โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือให้

คะแนนในแต่ละประเด็นปัญหาเพียงครั้งเดียว ถ้าสมมุติมี 10 ปัญหาก็ให้ยกทีละปัญหา รวม 1 คนยกได้ 10 

ครั้ง 

4) ใน 1 ปัญหาให้ผู้ด าเนินรายการเลือกคะแนนที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยมากที่สุด(จาก 1- 4 คะแนน)

มาลงคะแนน 

 

ควำมรุนแรงปัญหำ คะแนน 

ความรุนแรงเล็กน้อยไม่รบกวนต่อสุขภาพ 

รุนแรงปานกลางมีร่องรอยความพิการ 

รุนแรงมากมีอันตรายสูง 

รุนแรงมากที่สุด ตายเกือบทุกราย 

 

1 

2 

3 

4 
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3) ควำมยำกง่ำยในกำรแก้ไขปัญหำ (Feasibility of solving management) การพิจารณา

ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา สามารถพิจารณาจากการใช้ทรัพยากรการบริหารในการแก้ไขปัญหานั้นๆ อัน

ได้แก่ 

3.1 ด้ำนวิชำกำร มีความรู้ด้านวิชาการในการน ามาใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้ามีมากเท่าใด 

เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยารักษาโรค โดยตรง เป็นต้น ถ้าหากนักศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอก็สามารถ

พิจารณาแหล่งความรู้หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้  

3.2 ด้ำนบริหำร ต้องค านึงถึงทรัพยากรและปัจจัยต่างๆที่ จะน ามาใช้ในการสนับสนุน โดย

ใช้หลัก 4 M’s คือ บุคลากร(man) งบประมาณ(money) วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ(material) เทคโนโลยีและ

การบริหารจัดการ(management) ปัญหาสุขภาพที่ต้องใช้ทรัพยากรในการบริหารงานมากถือว่าแก้ไขได้ยาก

กว่าปัญหาที่ใช้ทรัพยากรการบริหารน้อยกว่า รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารในระดับสูงขึ้นไป  

3.3 ด้ำนระยะเวลำ มีเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหานั้น ๆ หรือไม่  

3.4 ด้ำนกฎหมำย ควรพิจารณาว่า การด าเนินการแก้ปัญหานั้นขัดแย้งต่อข้อกฎหมายที่มี

อยู่หรือไม่  

3.5 ด้ำนศีลธรรม ต้องพิจารณาว่า การด าเนินการแก้ปัญหานั้นขัดกับศีลธรรมหรือ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือไม่ เช่น ปัญหาการ ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์จะแก้ไขโดยการท าแท้งได้ หรือไม่   

วิธีด ำเนินกำร 

1) ผู้ด าเนินรายการอธิบายวิธีการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนเรื่องความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา  

โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 5 ข้อข้างต้นด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

2) น าประเด็นปัญหาแต่ละเรื่องมาเทียบกับเกณฑ์ตามตารางด้านล่าง โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือให้

คะแนนในแต่ละประเด็นปัญหาเพียงครั้งเดียว ถ้าสมมุติมี 10 ปัญหาก็ให้ยกทีละปัญหา รวม 1 คนยกได้ 10 

ครั้ง 

3) ใน 1 ปัญหาให้ผู้ด าเนินรายการเลือกคะแนนที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยมากที่สุด(จาก 1- 4 คะแนน)

มาลงคะแนน 

ขนำดของปัญหำ คะแนน 

ยากมาก 

ยาก 

ง่าย 

ง่ายมาก 

1 

2 

3 

4 
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4) ควำมตระหนักของชุมชน (Community concern) ในการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไป

ได้ด้วยดีและมีความยั่งยืนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน วิธีการที่จะน ามาพิจารณาถึงความร่วมมือ

ของชุมชน ได้แก่ 

1) นโยบายขององค์กรในชุมชน 

2) ข้อบังคับ หรือกฎหมาย 

3) ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 

4) ความสนใจของผู้น าชุมชน 

5) ภาพลักษณ์ที่สะท้อนออกมาจากชุมชน 

วิธีด ำเนินกำร 

1) ผู้ด าเนินรายการอธิบายวิธีการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนเรื่องความตระหนักของชุมชน โดย

พิจารณาจากเกณฑ์ 5 ข้อข้างต้น ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

2) น าประเด็นปัญหาแต่ละเรื่องมาเทียบกับเกณฑ์ตามตารางด้านล่าง โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือให้

คะแนนในแต่ละประเด็นปัญหาเพียงครั้งเดียว ถ้าสมมุติมี 10 ปัญหาก็ให้ยกทีละปัญหา รวม 1 คนยกได้ 10 

ครั้ง 

3) ใน 1 ปัญหาให้ผู้ด าเนินรายการเลือกคะแนนที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยมากที่สุด(จาก 1- 4 คะแนน)

มาลงคะแนน 

ควำมร่วมมือ หรือควำมวิตกกังวลของชุมชน คะแนน 

มีมากกว่าร้อยละ 0 ถึง 25 

ร้อยละ 26 ถึง 50 

ร้อยละ 51 ถึง 75 

ร้อยละ 76 ถึง 100 

1 

2 

3 

4 

 

นอกจากนี้ยังอาจมีหลักเกณฑ์เฉพาะอ่ืน ๆ ตามแต่ละสภาพการณ์ที่ผู้วางแผนประเมินว่าน่าจะน ามา

ประกอบในการตัดสินใจหรือจะเลือกใช้เพียงบางหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสมก็ได้ 
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กำรให้คะแนนน้ ำหนัก 

หลักการให้คะแนนน้ าหนักในแต่ละช่องผู้ศึกษาสามารถก าหนดเองตามความเหมาะสม โดยให้คะแนน

ปัญหาแต่ละปัญหาในทุกๆ หลักเกณฑ์ตามวิจารณญาณว่าปัญหานั้นๆ มีความส าคัญมากน้อยเพียงใด 

กำรให้คะแนน  5 มำกที่สุดหรือส ำคัญที่สุด 

    4 มำก หรือส ำคัญมำก 

    3 ปำนกลำง 

    2 น้อย 

    1 น้อยท่ีสุด 

********ในกำรออกฝึกภำคสนำมครั้งนี้ฝ่ำยวิชำกำรเป็นคนก ำหนดคะแนนน้ ำหนักให้ ******* 

ขนาดของปัญหาให้น้ าหนักเป็น 4 คะแนน ความรุนแรงของปัญหาให้น้ าหนักเป็น 3 คะแนน ความ

ยากง่ายในการแก้ไขปัญหาให้น้ าหนักเป็น 5 คะแนน และความตระหนักของชุมชนให้น้ าหนักเป็น 3 คะแนน 

กำรคิดคะแนน 

   น าคะแนนที่ให้คูณกับน้ าหนักจะได้คะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

   คะแนนรวมได้จากการรวมขององค์ประกอบทั้ง 4 

  การพิจารณาล าดับความส าคัญตัดสินจากคะแนนรวม 

 โดยให้คะแนนตามตารางการจัดล าดับความส าคัญดังนี้   W   =   น้ าหนัก        R    =   การให้

คะแนนปัญหา 

 ตารางตัวอย่างการค านวณคะแนนของแต่ปัญหาแบบถ่วงน้ าหนัก 

ปัญหำสุขภำพ 

คะแนน 

รวม ขนำดของปัญหำ

(Rx4) 

ควำมรุนแรง 

(Rx3) 

ควำมยำกง่ำย

(Rx5) 

ควำมตระหนัก

(Rx3) 

ปัญหำ ก 

ปัญหำ ข 

ปัญหำ ค 

ปัญหำ ง 

ปัญหำ จ 

4x4 = 16 

3x4 = 12 

1x4 = 4 

1x4 = 4 

2x4 = 8 

2x3 = 6 

2x3 = 6 

3x3 = 9 

4x3 = 12 

3x3 = 9 

4x5 = 20 

2x5 = 10 

1x5 = 5 

3x5 = 15 

3x5 = 15 

4x3 = 12 

5x3 = 15 

4x3 = 12 

2x3 = 6 

2x3 = 6 

54 

43 

30 

37 

38 

 จากตารางจะพบว่าปัญหา ก เป็นปัญหาส าคัญที่สุด(ที่ควรท าการแก้ไขก่อน) ปัญหารองลงมา คือ

ปัญหา ข ปัญหา จ ปัญหา ง และปัญหา ค ตามล าดับ  
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3.2 แนวคิดกำรร่ำงแผนชุมชน 

  แผนชุมชน คือ แผนที่คนในชุมชนได้ร่วมกันก าหนดว่า  ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้าของพวก

เขาและลูกหลานจะเดินไปอย่างไร จึงจะเกิดสุขภาวะที่ดี รวมถึงการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันด้วย   

 เป้าหมายของการท าแผนชุมชน อยู่ที่การท าให้สมาชิกที่มีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชน ได้มี

โอกาส “ร่วมคิด ร่วมค้นหา”ว่าท าอย่างไร ชุมชนของเราจึงจะอยู่อย่างมีความสุข พ่ึงตนเองได้มากและพ่ึงพา

ภายนอกเท่าที่จ าเป็น โดยหน่วยงานภายนอก ทั้งราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน หรือคนอ่ืนๆ ที่อยู่นอก

ชุมชนน่าจะอยู่ในฐานะ “ผู้สนับสนุน  ผู้กระตุ้น หรือพ่ีเลี้ยง”คอยให้ค าปรึกษา  ช่วยเสริมในสิ่งที่ไม่รู้ หรือ

สนับสนุนในสิ่งที่ไม่สามารถท าเองได้ 

 หลังจากตัวแทนคนในชุมชนเห็นข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันหาทางออกแล้ว ตั้งโจทย์

เพ่ือระดมความคิด “ท าอย่างไรให้ (ทางออกนั้น) เป็นจริง” โดยก าหนด “เรื่องที่จะท า” และตอบค าถาม “ท า

อย่างไร” จากนั้นร่วมกันท าแผนชุมชนดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ตำรำงแสดงตัวอย่ำงแนวทำงแก้ปัญหำ 

เรื่องท่ีจะท ำ ท ำอย่ำงไร 

ลดต้นทุนการผลิต 

 

ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง  หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ  โดยส่ง

คนไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ปรึกษาเกษตรอ าเภอ ช่วยเรื่อง

เทคนิคและอบรม  ช่วยค านวณปริมาณการใช้ปุ๋ยชีวภาพของทั้ง

หมู่บ้าน 

ลดปัญหาความเจ็บป่วย ฟ้ืนฟูการใช้ยาสมุนไพร โดยหมอยาพ้ืนบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ลดการบริโภคสารเสพติด สิ่งมึนเมา 

ลดจุดอันตรายจากการขับขี่รถในหมู่บ้าน 

 

 จากนั้นท าการร่างแผนชุมชน โครงการ และกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา  จัดล าดับความส าคัญของ

การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม  โดยพิจารณาความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ความพร้อมและศักยภาพ

ชุมชน  วางแผนการท างานระยะสั้น ระยะยาว  และการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ    
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ตำรำงแสดงตัวอย่ำงแผนชุมชน  

แผนงำน โครงกำร กิจกรรม 

1.การลดต้นทุน 

การผลิต 

 

1.1 เกษตรธรรมชาติ 

1.2 จัดตั้งกลุ่มอาชีพและ

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

1. การผลิตปุ๋ยหมักบ ารุงดิน 

2. การใช้สารสกัดจากพืช ก าจัดศัตรูพืช 

3. การผลิตผักปลอดสารพิษเพ่ือจ าหน่ายในชุมชน 

4. กลุ่มปลูกพืช ผัก กลุ่มไม้ผลยืนต้น 

 

2. ด้านสุขภาวะ 

 

2.1 การดูแลรักษาสุขภาพ 

2.2 การรักษาพยาบาล 

1. ส่งเสริมกิจกรรมดูแลสุขภาพ 

2. ส่งเสริมการใช้สมุนไพร 

3. การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 

3.ลดรายจ่าย 

ครอบครัว 

 

3.1 ส่งเสริมการออม 

3.2 ธุรกิจชุมชน 

3.3 เกษตรกรรมพ่ึงตนเอง 

3.4 ตลาดนัดชุมชน 

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

2. ศูนย์สาธิต ร้านค้าชุมชน 

3. การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือ 

   การบริโภคในชุมชน 

 

4.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

4.1 รักษาสิ่งแวดล้อม 

4.2 อนุรักษ์ทรัพยากร 

4.3 ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1. จัดกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า  

2. การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ริมทาง 

3. การก าจัดขยะในครัวเรือน ชุมชน 

4. การก าจัดน้ าเสีย สิ่งปฏิกูลจากสัตว์เลี้ยง 

5. การจัดระเบียบชุมชน 
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2.5 กิจกรรมที่ 5 กำรศึกษำครอบครัว (Family Study) (กิจกรรมกลุ่มย่อย) 

 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการเยี่ยมบ้าน เข้าใจถึงวิถีชีวิต และระบบสุขภาพของคนในชุมชนในระดับ

ครอบครัวอย่างถูกต้อง และเป็นจริงภายใต้สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการด าเนินชีวิตตามปกติวิสัยของคนใน

ชุมชนให้มากที่สุด 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีโครงสร้ำงและหน้ำที่ของครอบครัว (Structural-functional Theory) 

ทฤษฎีนี้มองครอบครัวมีลักษณะเป็นระบบเปิดที่มีปฏิสัมพันธ์กับทั้งภายในและภายนอก มีโครงสร้าง

ของครอบครัวที่เป็นลักษณะเฉพาะ มีเป้าหมายการเกิดและด ารงอยู่ของครอบครัว โดยมีลักษณะความเป็น

โครงสร้างด้านบทบาทของสมาชิก ค่านิยม การสื่อสารและรูปแบบการสื่อสาร อ านาจ ส่วนหน้าที่ของ

ครอบครัว  ประกอบด้วย  หน้าที่ในการให้ความรักความเอาใจใส่ การอบรมเลี้ยงดูสมาชิก การสืบเผ่าพันธุ์ การ

จัดการด้านเศรษฐกิจ  การจัดการด้านการดูแลสุขภาพและจัดหา สิ่งที่จ าเป็นพ้ืนฐานทางด้านร่ างกายให้แก่

สมาชิก  และการเผชิญปัญหาครอบครัว (Merton, 1980) 

ทฤษฎีระบบครอบครัว (Family System Theory)  

ครอบครัวเป็นระบบสังคม ประกอบด้วยคนหลายคนอยู่ร่วมกัน มีบทบาทที่คาดหวังในครอบครัว มี

การปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีโครงสร้าง มีหน้าที่  มีการด ารงไว้ซึ่งขอบเขตและมี

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งครอบครัวจะสนองตอบความต้องการของสมาชิกแต่ละคน ทั้งของสังคมด้วย   

 

 

 

 

 

(von Bertalanffy, 1990; Cox & Paley, 2003) 

 

 

 

Input 
ปัจจยัภายใน 

ภายนอกครอบครวั 

Process 

หน้าทีข่อง 

สมาชกิในครอบครวั 

Output 

ครอบครวั  

รกัษาสมดุล 
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แผนผังควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (Eco-map)  

Ecological maps หรือ Eco-map คือ แผนภาพที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทั้งหมดของสมาชิกใน

ครอบครัวแต่ละคนและความสัมพันธ์ของครอบครัวกับบุคคลหรือครอบครัวอ่ืนๆ แผนผังความสัมพันธ์ทาง

สังคม (Eco-map) ใช้ในการให้ค าปรึกษารายบุคคลและครอบครัวในการท างานทางสังคม การสาธารณสุข 

และเวชศาสตร์ครอบครัว แผนผังความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นวิธีการวาดระบบนิเวศที่ครอบคลุมในครอบครัว

หรือบุคคล (Hartman, 1995) 

กิจกรรม 

ให้นักศึกษาเลือกครอบครัวที่น่าสนใจเพ่ือศึกษาและเยี่ยมบ้าน 1 ครอบครัวต่อนักศึกษา 6 คน (โดย

ในกลุ่มมีนักศึกษาคละกันหลายคณะ) เป็นการเยี่ยมบ้านเพ่ือเรียนรู้ระบบสุขภาพในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพ

และแก้ปัญหาสุขภาพตามศักยภาพและความเหมาะสม ในครอบครัวที่นักศึกษาสนใจนั้นควรมีสมาชิกไม่น้อย

กว่า 3 คน ใช้เทคนิคการศึกษาการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 2 วิธีหลัก ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(participant observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) หลีกเลี่ยงการรบกวนวิถีชีวิต

ตามปกติวิสัยของคนในชุมชน และเขียนรายงานการศึกษาครอบครัวตามแนวทางการเขียนรายงานส่งอาจารย์

ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มย่อย ก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนกำรศึกษำมีดังนี้ 

 1. กำรเลือกครอบครัวกรณีศึกษำ 

ใน 1-2 วันแรกที่เข้าหมู่บ้าน นักศึกษาอาจส ารวจด้วยตนเองในคุ้มบ้านที่รับผิดชอบ ใช้การ

สอบถามจากคนในชุมชน หรือสังเกตจากสภาพบ้านและสภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม เพื่อเลือกครอบครัวที่

น่าสนใจเพื่อสะท้อนคุณภาพชีวิตที่มีทุกขภาวะหรือสุขภาวะโดยมีเหตุผลในการเลือกครอบครัวที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1) ครอบครัวที่มีทุกขภาวะ ได้แก่ ครอบครัวที่มีความทุกข์ยากล าบากในชีวิตเนื่องจากความยากจน 

มีคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือพิการ อาทิเช่น 

- ป่วยเป็นโรคเรื้อรังท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค

หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด วัณโรค เอดส์ ปวดข้อเรื้อรัง โรคผิวหนังเรื้อรัง นิ่วในไต ไตวายเรื้อรัง 

ภาวะเมื่อยหรือเหนื่อยจนท างานไม่ได้ ภาวะหัวใจโต หัวใจวายเรื้อรัง ลิ้นหัวใจผิดปกติ โรคลมชัก อุบัติเหตุ เป็น

ต้น 

- สมาชิกในครอบครัวมีปัญหาทางสังคม เช่น พ่อแม่อพยพแรงงานไปท างานที่อ่ืน ทอดทิ้งเด็กเล็ก

ไว้ให้ผู้สูงอายุดูแลโดยไม่รับผิดชอบ ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง แยกกันอยู่ หรือเสียชีวิต หรอืผู้สูงอายุที่ถูก

ทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง เป็นต้น 

2) ครอบครัวที่มีสุขภาวะ ได้แก่ ครอบครัวที่เป็นสุข อาจเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุขหรือยากจน

ทางเศรษฐกิจแต่สมาชิกในครอบครัวมีศักยภาพในการปรับตัวและทัศนคติท่ีจะน าชีวิตสู่ความสุขตามควรแก่

อัตภาพ มีหลักการและแนวคิดที่ดีในการด าเนินชีวิต ครอบครัวอบอุ่น หรือมีวิธีการดูแลสุขภาพป้องกันโรค

แบบวิถคีนในชุมชน ที่เหมาะสม น่าเอาเป็นแบบอย่าง ตัวอย่างเช่น เป็นครอบครัวของนักคิดหรือนักปฏิบัติที่มี

แนวคิดพ่ึงพาตนเอง มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถ

เลือกครอบครัวดังต่อไปนี้ 

- ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และมีคนดูแล 

- ครอบครัวเกษตรกรที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาพดี 

- ครอบครัวที่มีหญิงหลังคลอด หรือครอบครัวที่มีคุณแม่ลูกอ่อน 

- ครอบครัวที่มีเด็กก่อนวัยเรียนและ/หรืออยู่ในวัยเรียนซึ่งมีประเด็นทีน่่าศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาเลือกครอบครัวที่มีลักษณะคล้ายกันอาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) จะเป็นผู้

พิจารณาก าหนดกรณีศึกษาโดยนักศึกษาในกลุ่มจะได้รับมอบหมายการศึกษากรณีศึกษาที่อาจแตกต่างกันไป

เพ่ือประโยชน์ของการเรียนรู้ครอบครัวที่หลากหลาย 
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2. ก ำหนดกำรเยี่ยม 

การเยี่ยมครอบครัวที่ศึกษานั้นไม่มีการก าหนดจ านวนการเยี่ยมและนักศึกษาสามารถสอบถาม

ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวทางโทรศัพท์ได้ (เมื่อผู้ให้ข้อมูลอนุญาต) และนักศึกษาทุกคนในกลุ่มควรได้มีโอกาส

เยี่ยมเพ่ือพูดคุย ศึกษาครอบครัว 

3. ประเด็นในกำรเขียนรำยงำน 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาครอบครัวอย่างครอบคลุมทุกมิติ ประเด็นในการศึกษาที่จะเขียนรายงาน

นั้นเป็นการประยุกต์จากหลักการเยี่ยมบ้าน INHOMESSS (สายพิณ หัตถีรัตน์ , 2551; Unwin & Jerant, 

1999)  ประกอบด้วย  

- Immobility ศึกษาการท างาน การเดินทางไปท างาน การท ากิจกรรม และการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ของสมาชิกในครอบครัว (หากมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้พิการในบ้านให้สอบถาม/ประเมิน ความสามารถในการ

ท ากิจวัตรประจ าวัน)  

1) กิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน เช่น ลุกจากที่นอน อาบน้ า เข้าห้องน้ า แต่งตัวเองได้ กินได้ ขับถ่าย

สะดวก กลั้นได้หรือไม่ เป็นต้น 

2) กิจวัตรประจ าวันอ่ืนๆที่ใช้แรงมากขึ้น เช่น ท างานบ้าน จ่ายตลาด ท าอาหาร รับโทรศัพท์ จัด

ยากินเอง ล้างรถ เลี้ยงสุนัข เป็นต้น  

- Nutrition ประเมินภาวะโภชนาการของสมาชิกในครอบครัว อาหารโปรด วิธีการเตรียมอาหาร 

วิธีการเก็บอาหาร ปริมาณที่กิน นิสัยการกิน ก่อนหรือหลังกินข้าวชอบสูบบุหรี่ /ดื่มสุราหรือไม่ เป็นต้น และ

นักศึกษาควรประเมินลักษณะอาหารว่ามีความเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวหรือไม่ เช่น 

การดื่มน้ าอัดลมในผู้ป่วยเบาหวาน การรับประทานอาหารรสเค็มจัดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคไต

เรื้อรัง 

- Housing ประเมินสภาพความเป็นอยู่มีลักษณะอย่างไร (ไม่ใช่ประเมินว่าดีหรือไม่) โดยประเมินใน

ประเด็นต่อไปนี้ 

1) ภายในบ้าน เช่น แออัด โปร่งสบาย สะอาด เป็นระเบียบ ดูอบอุ่นเป็นกันเอง สบาย ดูเป็น

ส่วนตัว มีรูปแขวนผนังเป็นใครบ้าง มีประกาศนียบัตรหรือโล่ยกย่องเกียรติคุณเรื่องใดบ้างของสมาชิกภายใน

บ้าน มีโทรทัศน์ เครื่องดนตรี ห้องหนังสือ สัตว์เลี้ยงภายในบ้าน 

2) รอบบ้าน เช่น มีบริเวณหรือไม่ รอบบ้านเป็นอย่างไร รั้วรอบขอบชิด หรือทะลุถึงกันกับเพ่ือน

บ้านได ้ลักษณะชุมชน มีสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ เช่น วัวควาย เป็นต้น หรือสัตว์จรจัด หนู แมลงสาบ หรือไม ่

3) เพ่ือนบ้าน เป็นใคร ลักษณะอุปนิสัย ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างไร 
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- Other people ภาระหน้าที่ของสมาชิกภายในบ้านเป็นอย่างไร นักศึกษาควรสร้างผังเครือญาติ 

(Family genogram) และแผนผังความสัมพันธ์ทางสังคม (Eco-map) ประเมินบทบาทหน้าที่ภายในบ้านของ

สมาชิกแต่ละคนในครอบครัว บทบาทในชุมชนและปฏิสัมพันธ์ กับสังคม การเข้าถึงบริการต่างๆของสังคม  

 

ตัวอย่างสัญลักษณ์ท่ีใช้และเส้นแสดงความสัมพันธ์ในการสร้างผังเครือญาติ (สายพิณ หัตถีรัตน์, 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Medication ศึกษาการใช้บริการด้านสุขภาพด้านไหนบ้าง อาทิเช่น ใช้ระบบการแพทย์สมัยใหม่ ไป

รับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน หรือใช้ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน เช่น ยาสมุนไพร ยาหม้อ ยาลูกกลอน หมอ

เป่า หรือการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ เช่น อาหารเสริม รวมถึง การใช้ยาสามัญประจ ากลุ่มย่อย ยาที่รับประทาน

ในปัจจุบัน หากมีผู้ป่วยในครอบครัวนั้นให้ศึกษารายการยาที่ใช้ กินอย่างไร จัดยาในแต่ละมื้ออย่างไร มีใคร

คอยดูแลผู้ป่วยเรื่องการกินยา 

- Examination  เนื่องจากนักศึกษาอาจจะยังไม่มีทักษะในการตรวจร่างกายมากนัก ทั้งนี้ ให้สอบถาม

ข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกในครอบครัวเท่าที่จะท าได้ เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง BMI ความดันโลหิต พร้อมแปลผล

นั้น ประเมินภาวะอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ เช่น ภาวะซีด ภาวะเหลือง มีแผลที่ผิวหนัง การเคลื่อนไหว ลักษณะ

ความพิการหรือลักษณะผิดรูป การตรวจฟัน เป็นต้น นอกจากนี้ควรศึกษาสภาวะสุขภาพของสมาชิกในบ้าน

โดยให้ประเมินสุขภาพตนเองว่าอยู่ในระดับดีมาก ดี หรือแย่ และสอบถามควำมกังวลและควำมเครียดของ

สมาชิกครอบครัวต่อเรื่องต่างๆ เช่น โรค/ความเจ็บป่วย ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านเศรษฐกิจ/สังคม  (เท่าที่

สามารถประเมินได้)   

- Safety การประเมินด้านความปลอดภัยภายในบ้าน ฝุ่นละออง ความรก ของวางเกะกะ ปลั๊กไฟ ธรณี

ประตู สภาพห้องน้ า ความลื่นของพ้ืนในบ้าน เพ่ือให้ปรับสภาพบ้านที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย และสมาชิก
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คนอ่ืนๆในครอบครัว เช่น แนะน าให้เปลี่ยนที่วางเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นหรือปรับธรณีประตู ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้

เกิดการหกล้มของผู้สูงอายุภายในบ้านได้ เป็นต้น 

- Spiritual health ประเมินความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ค่านยิมต่อคนในบ้านจากศาสนวัตถุภายในบ้าน 

วารสาร นิตยสารที่อ่านเป็นประจ า แนวคิดต่อเรื่องการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่มีคุณค่าทาง

จิตใจที่ท าให้ทุกคนอยากดูแลตนเอง เช่น “ดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือจะได้อยู่กับคนที่รักไปนานๆ” หรือ “อยู่เพ่ือ

เห็นความส าเร็จของลูกหลาน” โดยให้นักศึกษาฝึกการสังเกตและการพูดคุยกับคนในชุมชน/ผู้ป่วย  

- Story* ศึกษาความเป็นมาของครอบครัวตั้งแต่การเริ่มต้นของครอบครัว แล้วเรียงล าดับเหตุการณ์

ส าคัญของครอบครัว โดยให้ศึกษาความคิดความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวต่อเหตุการณ์ส าคัญต่างๆเหล่านั้น 

ตัวอย่างเหตุการณ์ของครอบครัวสุขภาวะ เช่น การแต่งงานของคนในครอบครัว การประสบความส าเร็จของ

ลูกหลาน การมีครอบครัวที่อบอุ่นคอยช่วยเหลือกัน ตัวอย่างเหตุการณ์ของครอบครัวทุกขภาวะ เช่น การ

ประสบอุบัติเหตุของคนในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง การล้มป่วยของคนที่

เป็นเสาหลักครอบครัว เป็นต้น  

( * ห ม า ย เ ห ตุ  INHOMESSS ( Unwin & Jerant, 1999)  นั้ น  S ตั ว สุ ด ท้ า ย คื อ  Service แ ต่

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการขอปรับเปลี่ยนเป็น Story เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาครอบครัวทั้งใน

ครอบครัวแบบมีทุกขภาวะหรือสุขภาวะ) 

การเขียนรายงานส่งนั้นอาจเรียงล าดับตาม INHOMESSS  หรือจะเขียนเป็นเรื่องราวแบบรรยายโดย

สลับหัวข้อก็ได้ และเมื่อนักศึกษาเขียนรายงานตามหลักการเยี่ยมบ้าน INHOMESSS แล้วให้วิเคราะห์ใน

ประเด็นต่อไปนี้ 

1) เหตุผลที่นักศึกษาเลือกครอบครัวดังกล่าวมาเขียนรายงาน (ประเด็นที่น่าสนใจของครอบ

ครอบครัว) 

2) ปัญหา/ประเด็นที่ได้จากการศึกษาครอบครัว รวมถึงการดูแลหรือให้ค าแนะน าที่เหมาะสม

ส าหรับครอบครัว 

3) ให้บอกสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการศึกษาครอบครัวดังกล่าว  

4. เทคนิคในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ก่อนพูดคุย ต้องมีการแนะน าตัวและสร้างความไว้ใจคุ้นเคยท่ีพอเพียง 

- ไม่จดบันทึกข้อมูลต่อหน้าคนในชุมชน หรือถ้าจ าเป็นต้องขออนุญาตก่อน 

- ถ้าไม่มีความรู้พอ หรือถ้าไม่แน่ใจ ไม่ควรให้ค าแนะน าหรือตอบค าถามในทันที 

- ระวังกริยามารยาทบางอย่างจะถูกเข้าใจว่าเป็นการดูถูกดูหมิ่น 
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- ต้องค านึงถึงความปลอดภัย เช่น เลือกเวลา สถานที่ในการพูดคุยที่เหมาะสม 

- ให้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง เรียงล าดับค าถามให้สอดคล้องกับบริบท ณ ตอนนั้น 

- ข้อมูลบางอย่างต้องใช้เวลาในการท าความคุ้นเคย คนในชุมชนจึงจะเปิดเผยให้ทราบ 

- ถ้ามีปัญหาในระหว่างศึกษาครอบครัวขึ้น ให้ปรึกษาอาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) 

- นักศึกษา ควรเลือกครอบครัวในบริเวณคุ้มบ้านที่ตนเองรับผิดชอบ และใช้เวลาให้มี

ประสิทธิภาพโดยเก็บข้อมูลจากครอบครัวที่สนใจ ในช่วงที่ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

5. กำรส่งรำยงำน 

1) การส่งรายงาน ให้ส่ง 1 ฉบับกับอาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 

2563                                         

2) เขียนหรือพิมพ์เนื้อหาประมาณ 8-10 หน้ากระดาษ A4  

3) คณาจารย์ที่เป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในกลุ่ม (cluster) จะเลือกรายงานการศึกษา

ครอบครัวทีด่ีที่สุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในรายงานของกลุ่ม (cluster) ต่อไป 

 

องค์ควำมรู้ส ำหรับกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำครอบครัว  

แผนก ำหนดกำรเยี่ยม (ไม่ก ำหนดจ ำนวนกำรเยี่ยม) 

เยี่ยมครั้งที ่1 วันที่................................เวลา.........................เยี่ยมท าความรู้จักครอบครัว 

เยี่ยมครั้งที ่2 วันที่................................เวลา........................ เยี่ยมเพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

เยี่ยมครั้งที ่3 วันที่................................เวลา.........................เยี่ยมเพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 เยี่ยมครั้งที่ ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อมูลทั่วไปของครอบครัวศึกษำ 

ส่วนที่ 1 การประเมินครอบครัวในการศึกษาข้อมูลครั้งแรก (ข้อมูลทั่วไป) 

วัน/เดือน/ปีที่เยี่ยม....................................เวลา...................................น. ถึง.. ..........................น. 

1) ข้อมูลของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน 

ชื่อหัวหน้าครอบครัว................................... นามสกุล................... ........ อาย.ุ................................ 

อาชีพ.................................... อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี.........................ซอย.......................................... 

หมู่ที่...................ต าบล..............................อ าเภอ................................จังหวัด............................... 

สมาชิกในครอบครัวกรณีศึกษาประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
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ในครอบครัวนี้ ทางกลุ่มได้ศึกษาครอบครัว โดยแบ่งเป็นศึกษาในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ (บันทึกเฉพาะ

บุคคลที่นักศึกษาได้สัมภาษณ์ข้อมูล) 

- Immobility ศึกษาการท างาน การเดินทางไปท างาน การท ากิจกรรม และการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ของสมาชิกในครอบครัว   หากมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้พิการในบ้านให้สอบถาม/ประเมิน ความสามารถในการ

ท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น  

1) กิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐานที่สามารถท าได้ เช่น ......................................................................... 

2) กิจวัตรประจ าวันอ่ืนๆที่ใช้แรงมากขึ้น เช่น ............................................................................. 

- Nutrition ในครอบครัวนี้ สมาชิกในครอบครัวจะทานอาหารร่วมกัน  

1) อาหารโปรด................................................ ............................................................................. 

2) วิธีการเตรียมอาหาร................................................................ ................................................  

3) วิธีการเก็บอาหาร................................................................................. .…............................... 

4) ปริมาณที่กิน/นิสัยการกิน กินครบ 3 มื้อ..................................... ........................................... 

5) ก่อนหรือหลังกินข้าวชอบสูบบุหรี่หรือไม่ ……………………….................................................... 

6) ข้อมูลอ่ืนๆด้านการกินอาหารที่นักศึกษาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ความ

เหมาะสมของชนิดอาหารกับภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 

- Housing ประเมินสภาพความเป็นอยู่มีลักษณะอย่างไร (ไม่ใช่ประเมินว่าดีหรือไม่) โดยประเมินใน

ประเด็นต่อไปนี้ (อาจมีภาพบ้านประกอบร่วมด้วย เพ่ือให้เห็นภาพ) 

1) ภายในบ้านที่คนในครอบครัวอาศัยอยู่นั้นมีลักษณะ แออัด โปร่งสบาย สะอาด เป็นระเบียบ 
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ดูอบอุ่นเป็นกันเอง สบาย ดูเป็นส่วนตัว มีรูปแขวนผนังเป็นใครบ้าง มีประกาศนียบัตรหรือโล่ยกย่องเกียรติคุณ

เรื่องใดบ้างของสมาชิกภายในบ้าน มีโทรทัศน์ เครื่องดนตรี ห้องหนังสือ มีสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมวภายใน

บ้าน 

2) รอบบ้าน เช่น มีบริเวณหรือไม่ รอบบ้านเป็นอย่างไร รั้วรอบขอบชิด หรือทะลุถึงกันกับเพ่ือน

บ้านได้ ลักษณะชุมชน มีสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ เช่น วัว ควาย เป็นต้น หรือสัตว์จรจัด หนู แมลงสาบ หรือไม่ 

3) เพ่ือนบ้าน เป็นใคร ลักษณะอุปนิสัย ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างไร 

- Other people ภาระหน้าที่ของสมาชิกภายในบ้านเป็นอย่างไร นักศึกษาควรสร้างผังเครือญาติ 

(Family genogram) และแผนผังความสัมพันธ์ทางสังคม (Eco-map) ประเมินบทบาทหน้าที่ภายในบ้านของ

สมาชิกแต่ละคนในครอบครัว บทบาทในชุมชนและปฏิสัมพันธ์ กับสังคม การเข้าถึงบริการต่างๆของสังคม 

ตัวอย่างสัญลักษณ์ท่ีใช้และเส้นแสดง 

- ความสัมพันธ์ในการสร้างผังเครือญาติของครอบครัว ดังตัวอย่างผังเครือญาติของครอบครัวนางเดือน 
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ตัวอย่ำงกำรเขียนแผนผังควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (Eco-map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Medication ศึกษาการใช้บริการด้านสุขภาพด้านไหนบ้าง  

1) ระบบการแพทย์สมัยใหม่ ………………………………..........................................………………………  

2) ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน เช่น ………………………………………….………........................................ 

3) การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ(ถ้ามี) เช่น ................................................. ....................................... 

4) การใช้ยาสามัญประจ ากลุ่มย่อย ………………………………………….……….................................... 

5) หากมีผู้ป่วยในครอบครัวนั้นให้ศึกษารายการยาที่ใช้ กินอย่างไร จัดยาในแต่ละมื้ออย่างไร มี

ใครคอยดูแลผู้ป่วยเรื่องการกินยา 

- Examination  เนื่องจากนักศึกษาอาจจะยังไม่มีทักษะในการตรวจร่างกายมากนัก ทั้งนี้ ให้สอบถาม

ข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกในครอบครัวเท่าที่จะท าได้ เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง BMI ความดันโลหิต ประเมินภาวะ

อ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสมาชิกครอบครัวในแต่ละคน พร้อมทั้งแปลผลนั้น เช่น ภาวะซีด ภาวะเหลือง มีแผล

ที่ผิวหนัง การเคลื่อนไหว ลักษณะความพิการหรือลักษณะผิดรูป การตรวจฟัน เป็นต้น นอกจากนี้ควรศึกษา

สภาวะสุขภาพของสมาชิกในบ้านโดยให้ประเมินสุขภาพตนเองว่าอยู่ในระดับดีมาก ดี หรือแย่ และสอบถาม

ความกังวลและความเครียดของสมาชิกครอบครัวต่อเรื่องต่างๆ เช่น โรค/ความเจ็บป่วย ปัญหาครอบครัว 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ/สังคม   

 

ครอบครัวของคุณ............ 

อาสาสมัคสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน 

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ตลาด 

วัด 

ศาลา

กลางบ้าน 
ไร่

นา 

โรงพยาบาลชุมชน 

ร้านขายา 

คลินิกหมอ

กมล 

กองทุนเงิน

ล้าน 

เพื่อนบ้าน 

อบต./

เทศบาล 
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- Safety การประเมินด้านความปลอดภัยภายในบ้าน ฝุ่นละออง ความรก ของวางเกะกะ ปลั๊กไฟ ธรณี

ประตู เพ่ือให้ปรับสภาพบ้านที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย และสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว เช่น แนะน าให้

เปลี่ยนที่วางเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นหรือปรับธรณีประตู ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการหกล้มของผู้สูงอายุภายใน

บ้านได้ เป็นต้น 

- Spiritual health ประเมินความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ค่านิยมต่อคนในบ้านจากศาสนวัตถุภายในบ้าน 

วารสาร นิตยสารที่อ่านเป็นประจ า แนวคิดต่อเรื่องการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่มีคุณค่าทาง

จิตใจที่ท าให้ทุกคนอยากดูแลตนเอง เช่น “ดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือจะได้อยู่กับคนที่รักไปนานๆ” หรือ “อยู่เพ่ือ

เห็นความส าเร็จของลูกหลาน” โดยให้นักศึกษาฝึกการสังเกตและการพูดคุยกับคนในชุมชน/ผู้ป่วย  

- Story* ศึกษาความเป็นมาของครอบครัวตั้งแต่การเริ่มต้นของครอบครัว แล้วเรียงล าดับเหตุการณ์

ส าคัญของครอบครัว โดยให้ศึกษาความคิดความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวต่อเหตุการณ์ส าคัญต่างๆเหล่านั้น 

ตัวอย่างเหตุการณ์ของครอบครัวสุขภาวะ เช่น 

1) เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน.................................................................ความรู้สึกของสมาชิกใน

ครอบครัวต่อเหตุการณ์นั้น.................................................................................. ........................................... 

2) เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน.................................................................ความรู้สึกของสมาชิกใน

ครอบครัวต่อเหตุการณ์นั้น.................................................................................. ........................................... 

 

วิเครำะห์ประเด็นที่น่ำสนใจในครอบครัวศึกษำดังกล่ำว 

1. เหตุผลที่นักศึกษาเลือกครอบครัวดังกล่าวมาเขียนรายงาน (ประเด็นที่น่าสนใจของครอบครอบครัวนี้) 

1) ……………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ปัญหา/ประเด็นที่ได้จากการศึกษาครอบครัว รวมถึงการดูแลหรือให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่สมาชิก

ในครอบครัวดังกล่าว (อาจเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นปัญหาในครอบครัวที่นักศึกษาได้เรียนรู้) 

1) ปัญหา/ประเด็นเรื่องสุขภาพ/พฤติกรรมสุขภาพของคนในครอบครัว/โรค................................ 

ค าแนะน า/การดูแลผู้ป่วย...................................................................... ................................... 

2) ปัญหา/ประเด็นเรื่องการเลี้ยงดู/ความเครียดในเรื่องต่างๆ....................................................... 

ค าแนะน า/การดูแลผู้ป่วย...................................................................... ................................... 
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3) ปัญหา/ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับท่ีพักอาศัย................................................................ 

ค าแนะน า/การดูแลผู้ป่วย...................................................................... .................................. 

4) ปัญหา/ประเด็นเรื่องสังคมหรือเศรษฐกิจ (รายได้รายจ่ายเพียงพอหรือไม่).............................. 

ค าแนะน า/การดูแลผู้ป่วย........................................................................................................ 

3. ให้บอกสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการศึกษาครอบครัวดังกล่าว 

1) ………………………………………………………………………………………………….................................... 

2) ………………………………………………………………………………………………….................................... 

3) ………………………………………………………………………………………………….................................... 

4) ………………………………………………………………………………………………….................................... 

5) ………………………………………………………………………………………………….................................... 

6) ............................................................................................ ...................................................... 

 

2.6 กิจกรรมที่ 6 สะท้อนผลกำรเรียนรู้และส่งข้อมูลย้อนกลับของนักศึกษำ (กิจกรรมรำยบุคคล) 

 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกับเพ่ือน อาจารย์ และคนในชุมชน เรียนรู้วิธีการเขียนสะท้อน

ผลการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเองและเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษา

ต่อไป 

กิจกรรม 

1) การบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ เริ่มในระหว่างการฝึกฯ ตั้งแต่วันที่ 9-20 ธันวาคม 2563 และให้ส่ง

อาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย  

 บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)  

 บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาวิถีชุมชน 

 บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมโครงการบริการในชุมชน 

 บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาครอบครัว 

 บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท างานกับเพ่ือนนักศึกษาต่างสาขาวิชา 

ตัวอย่ำงกำรเขียนสะท้อนผลกำรเรียนรู้ 
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ตัวอย่ำงท่ีดี 1 กำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ 

“วันแรกเริ่มเข้าชุมชนได้พบผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีมารอรับนักศึกษาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ฝึกการสร้าง

สัมพันธภาพกับคนในชุมชน ได้เริ่มเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ได้ฝึกการพูด การซักถาม ข้าพเจ้า

พบว่าภาษา” 

ตัวอย่ำงท่ีด ี2 

“จากการได้ท างานกับเพ่ือนๆ ในหัวข้อการท าโครงการในชุมชน ท าให้เราได้ทราบว่าเพ่ือนแต่ละคนมี

ทักษะในการพูดคุยกับคนในชุมชนที่แตกต่างกัน เช่น ทักษะการพูดภาษาอีสาน ทักษะการฟัง ท าให้เรา

ได้เรียนรู้ทักษะเหล่านั้นเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเอง” 

ตัวอย่ำงท่ีด ี3 

“จากการได้ไปศึกษาครอบครัว คุณตามี ได้ทราบเรื่องราวชีวิตของคุณตาที่ต้องเป็นผู้ดูแลภรรยาที่ป่วย

เป็นโรคเบาหวาน ได้เรียนรู้ว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลก็เป็นสิ่งส าคัญ และ

การได้พูดคุยกับผู้ดูแลนั้นท าให้เกิดความเข้าใจในตัวผู้ดูแลและตัวผู้ป่วยมากขึ้น” 

ตัวอย่ำงท่ีด ี4 

“วันนี้ได้ฝึกการน าเสนอวิถีชุมชน พบว่า ขณะที่ตนพูดนั้นมีอาการประหม่า ดังนั้นอาจจะต้องฝึกการพูด

ในที่สาธารณะเพ่ือให้เรามีความมั่นใจในการพูดมากข้ึน” 

 

ตัวอย่ำงท่ีด ี5 

 “วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกภาคสนามร่วมฯ จากกิจกรรมที่ท ามาท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกคุ้นเคยกับเพ่ือน

ต่างคณะมากยิ่งขึ้น ทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน และเราสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ ได้ใช้

ชีวิตร่วมกัน กินข้าวร่วมกัน มีความผูกพันกัน แม้งานจะเหนื่อยแต่ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง

จากการฝึกภาคสนามร่วมฯ ครั้งนี้” 
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2.7 กิจกรรมที่ 7 กำรสอบประมวลควำมรู้ในกำรฝึกภำคสนำมร่วมฯ 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความรู้ของนักศึกษาหลังจากท่ีได้ท าการฝึกภาคสนามและท ากิจกรรมศึกษาชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว  

ข้อปฏิบัติส ำหรับนักศึกษำ ผู้เข้ำสอบ   

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสอบ ประจ าภาคของนักศึกษา  พ.ศ. 

2547 และข้อปฏิบัติการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น จะตัดสิทธิ์ในการสอบหรือไม่พิจารณาให้คะแนน

ค าตอบ  

ข้อปฏิบัติในกำรสอบมีดังนี้ 

- นักศึกษาต้องมาก่อนเวลาสอบที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 30 นำที 

- นักศึกษาต้องเข้าห้องน้ าให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ  

- เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าห้องสอบให้นักศึกษาเข้าห้องสอบโดยพร้อมเพรียงกัน  

- ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 15 นำที นับจากเวลาที่เริ่มสอบ กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ  

- นักศึกษากรุณาเตรียมบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ หรือ บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ใบอนุญำตขับขี ่ เพ่ือ

เป็นการตรวจสอบผู้เข้าสอบ            

- ห้ามน าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องบันทึกภาพทุกชนิด อุปกรณ์

เครื่องช่วยในการค านวณ เครื่องคิดเลข สมุดหรือเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ  หากนักศึกษาคนใดฝ่าฝืนจะถือว่า

มีเจตนาทุจริตในการสอบและถือว่าการสอบในครั้งนี้เป็นโมฆะ จะอนุญาตให้น าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เข้าห้องสอบ

ได้ ได้แก่ ดินสอ2B ปำกกำ น้ ำยำลบค ำผิด และยำงลบ 

- ห้ามน าข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

- เมื่อหมดเวลำสอบให้นั่งรอกรรมกำรมำเก็บข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ก่อนออกจำกห้องสอบ 

- ข้อพิจารณานอกเหนือจากนี้ ให้เป็นวิจารณญาณ ของคณะกรรมการวิชาการและประเมินผล เป็นผู้ก าหนด 

กำรด ำเนินกำรจัดสอบ  

- คณะกรรมการวิชาการและประเมินผลเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ โดยจัดสอบ MCQ ณ สถำบันกำรสอน

วิชำศึกษำทั่วไป อำคำรพจน์ สำรสิน ม.ขอนแก่น และ ห้องสอบชั้น 7 อำคำรเรียนรวม คณะแพทยศำสตร์ 

ม.ขอนแก่น และสนำมสอบคณะอ่ืน ๆ ในแต่ละคณะ 

o ส าหรับ Pre-Test จัดสอบในวันที ่ 25 ตุลำคม 2563 เวลำ  9.00 - 9.40 น. 

o ส าหรับ Post-Test จัดสอบในวันที่ 9 มกรำคม 2564 เวลำ  9.00 - 9.40 น. 

- อาจารย์คณะกรรมการวิชาการและประเมินผล จะเป็นผู้รวบรวม ข้อสอบ และตรวจกระดาษค าตอบ  
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ตอนที่ 3 กำรส่งงำน กำรจัดท ำรำยงำนและกำรน ำเสนอผลงำน 

นักศึกษามีหน้าที่ในการจัดท ารายงานกิจกรรมในการฝึกภาคสนามร่วม 4 ประเภท ได้แก่ 

3.1 รำยงำนรำยบุคคล 

นักศึกษาต้องท าแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ ส่งให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) ภายในวันที่ 20 

ธันวาคม 2563 

3.2 รำยงำนกำรศึกษำครอบครัว 

ท าเป็นกลุ่ม 5 คนต่อ 1 ครอบครัว การเลือกครอบครัวศึกษาต้องไม่ซ้ ากับบ้านอ่ืน เนื้อหาประมาณ 8-

10 หน้ากระดาษขนาด A4 โดยนักศึกษาต้องเขียนรายงานส่งให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) ภายในวันที่ 20 

ธันวาคม 2563 

3.3 รำยงำนโครงกำรบริกำรในชุมชน  

เป็นส่วนหนึ่งของรายงานระดับกลุ่ม (cluster) ประกอบด้วย โครงร่างการวางแผนการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินการ สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ บทสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา นักศึกษาได้

เรียนรู้อะไรจากการด าเนินโครงการ การด าเนินการเป็นไปอย่างที่ได้เป็นอย่างที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ นักศึกษา

คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด ในอนาคตนักศึกษาจะด าเนินการอย่างไรให้การท างานในลักษณะนี้ดีขึ้น 

3.4 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรแก่ชุมชน 

เป็นส่วนหนึ่งของรายงานระดับกลุ่ม (cluster) ประกอบด้วย บทสรุปของข้อมูลที่มีการคืนกลับให้ผู้น า

คุ้ม สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการประชุม(ถ้ามี) ข้อสรุปที่ได้จากการประชุม บทสะท้อนการเรียนรู้

ของนักศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการจัดประชุม ก่อนประชุมนักศึกษาคาดว่ากลุ่มคนในชุมชนและผู้น า

ชุมชนจะถกถึงปัญหาใดบ้าง ในอนาคตนักศึกษาจะด าเนินการอย่างไรให้การประชุมในลักษณะนี้ดีขึ้น 

3.5 รำยงำนรำยกลุ่ม (cluster) 

เนื้อหาที่ส าคัญรายงานประกอบด้วย 7 ส่วน คือ 

บทที่ 1 บทน ำและวิธีกำรศึกษำ 

1.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 

1.2 การระบุปัญหาเบื้องต้นจากข้อมูลทุติยภูมิ 

1.3 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (แบบสอบถามและการศึกษาเชิงลึก) 

บทที ่2 ผลกำรศึกษำ (ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐานจากแบบสอบถาม)  

บทที ่3 วิถีชีวิตชุมชน (รายงานการศึกษาวิถีชุมชนโดยเครื่องมือ 6 ชิ้น) 
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บทที่ 4 โครงกำรบริกำรในชุมชน (หลักการเหตุผล วิธีด าเนินงาน ช่วงด าเนินการ ผล สรุป ปัญหา

และอุปสรรค) 

บทที่ 5 กำรคืนข้อมูลผลกำรด ำเนินโครงกำรในชุมชน  

 5.1 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยนักศึกษา (จากแบบสอบถาม) 

 5.2 การวิเคราะห์ปัญหา และการคืนข้อมูลผลการด าเนินโครงการในชุมชน 

บทที ่6 กรณีศึกษำครอบครัว (คัดเลือกมา 1 ครอบครัว) 

บทที่ 7 สรุปผลกำรศึกษำชุมชน โดยการสรุปผลการศึกษาทั้งหมด และสามารถระบุจุดแข็งของ

ชุมชนและปัญหาสุขภาพของชุมชนข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนต่อไป  

เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้ 

1) มีบทคัดย่อ และอธิบายความเป็นมาของการศึกษา  

2) อธิบายวิธีการศึกษาชุมชน ในแต่ละวิธี โดยมีหลักฐานอ้างอิง (บุคคล เอกสาร หรืออ่ืนๆ)  

3) อธิบายผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน (จากการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ)ได้ครบถ้วนและ

ถูกต้อง 

4) อธิบายผลการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ได้อย่างเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงปริมาณได้  

5) อธิบายและสรุปผลโครงการบริการในชุมชน และรายละเอียดกิจกรรมคืนข้อมูลการด าเนินโครงการแก่

ชมุชน 

6) เชื่อมโยงผลการศึกษาชุมชนทั้งหมด และสามารถระบุ จุดแข็งของชุมชน และปัญหาสุขภาพของชุมชน

ได ้

7) มีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา และสามารถน าไปใช้ในชุมชนได้  

8) เขียนเอกสารอ้างอิงได้ถูกต้อง 

9) ส่งฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

10) รูปเล่มสวยงามและส่งทันตามก าหนดเวลา 

อนึ่ง แต่ละกลุ่ม (cluster) ต้องส่งรายงานของกลุ่ม (cluster) จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่น DVD 

(รายงาน และสื่อสไลด์ รวมทั้งวีดีทัศน์น าเสนอ) ทั้งหมด ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ (อ.นพ.อำคม  

บุญเลิศ ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน ชั้น 5 อำคำรเรียนรวม คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น) ภายในวันที่ 29 

ธันวาคม 2563 (หากส่งช้าจะถูกปรับเกรดลดลง 1 เกรด)  
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รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำน 

 พิมพ์กระดาษ A4 หน้า-หลัง 

 เนื้อหาใช้ขนาด Font 16 ใช้รูปแบบอักษร Thai Sarabun New และหัวข้อหลักใช้ขนาด Font 18 

ใช้รูปแบบอักษร Thai Sarabun New โดยเล่มรายงาน (รวมภาคผนวก) ไม่เกิน 160 หน้า  

 ปกนอก/ปกในจัดท า 2 หน้า 

 บทคัดย่อ (การด าเนินงาน สรุป) จัดท า 2 หน้า 

 ค ำน ำ (มูลเหตุการศึกษา ประโยชน์และค าขอบคุณ) จัดท า  2 หน้า 

 สำรบัญ จัดท า  2-3 หน้า 

 สำรบัญเรื่อง/ ตำรำง/ ภำพ จัดท า  4 หน้า 

 บทที่ 1 บทน าและวิธีการศึกษาจัดท า  6 หน้า 

 บทที ่2 ผลการศึกษา (ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐานจากแบบสอบถาม) จัดท า  15 หน้า 

 บทที ่3 วิถีชีวิตชุมชน (รายงาน 6 เครื่องมือ) จัดท า  30 หน้า 

 บทที่ 4 โครงการบริการในชุมชน (หลักการเหตุผล วิธีด าเนินงาน ช่วงด าเนินการ ผล สรุป ปัญหา

และอุปสรรค) จัดท า 30 หน้า 

 บทที่ 5 การคืนข้อมูลการด าเนินโครงการแก่ชุมชน จัดท า 5 หน้า  

 บทที ่6 กรณีศึกษาครอบครัว (1 ครอบครัว)  

 บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาชุมชนทั้งหมด และสามารถระบุ จุดแข็งของชุมชน ปัญหาสุขภาพของ

ชุมชน  ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนต่อไป  5 หน้า 

 เอกสำรอ้ำงอิง (บัญชีรายชื่อเอกสารที่ถูกน ามาอ้างอิงในเนื้อเรื่อง) จัดท า  2 หน้า 

 ภำคผนวก 

 แบบสอบถำม 

 เอกสำรที่ใช้ในโครงกำร 

 ข้อมูลอำจำรย์และนักศึกษำประจ ำกลุ่มย่อยพร้อมข้อมูลโครงกำรและวิถีชุมชนที่รับผิดชอบ 
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3.6 กำรน ำเสนอผลงำนกำรฝึกภำคสนำมร่วมมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

นักศึกษามีหน้าที่น าเสนอผลงานการฝึกภาคสนาม  ดังนี้ 

1. การน าเสนอวิถีชุมชน (สถานทีแ่ละเวลาน าเสนอทางอาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster) จะแจ้งอีกครั้ง แต่

ทั้งนี้หากสามารถด าเนินการในชุมชนได้ ไม่จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งในมหาวิทยาลัย) 

2. การน าเสนอรายกลุ่ม (cluster) ในวันอาทิตยท์ี่ 10 มกรำคม 2564 

น าเสนอบนเวที (Oral Presentation) หรือน าเสนอในรูปแบบออนไลน์ (online presentation) 

เวลา 9.00 น.– 15.00 น.โดยการจับฉลากจัดล าดับน าเสนอก่อนหลัง (ข้อมูลแต่ละกลุ่มเป็นภาพรวมหมู่บ้าน) 

จะมีเวลาในการน าเสนอ clusterละไม่เกิน 30 นำที ซึ่งต้องน าเสนอให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้านและข้อมูลชุมชนจากแบบสอบถาม 

2) วิถีชีวิตชุมชน (สรุป 6 เครื่องมือ) 

3) กระบวนการและผลจากการวิเคราะห์ปัญหา ล าดับปัญหาส าคัญที่จัดโดยนักศึกษา  รวมถึง

กระบวนการคืนข้อมูลการด าเนินโครงการแก่ชุมชน  

4) ภาพรวมของกิจกรรมบริการของ cluster 

5) ยกตัวอย่างการศึกษาครอบครัว 1 ครอบครัว 

6) นักศึกษากลุ่ม (cluster) อ่ืนที่ถูกมอบหมายให้อภิปราย ซักถาม 2 ค าถาม (รวมเวลาไม่เกิน 10 

นาที)  และอาจารย์ซักถามเพ่ิมเติม (รวมอีกไม่เกิน 10 นาที) 

อนึ่งในการน าเสนอในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาระวังปัญหาเรื่องการน าเสนอไม่เสร็จภายใน

ก าหนดเวลา และไปเกินเวลาของกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสาเหตุของการน าเสนอไม่เสร็จตามก าหนดเวลาที่เคยพบได้แก่ 

- มีข้อขัดข้องในการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ สไลด์PowerPoint Clip VDO ภาพและเสียง หรือ

ไฟดับ อุปกรณ์ขัดข้อง ตลอดจนไม่ได้ซ้อมกับเครื่องเสียง/สถานที่จริงมาก่อน 

- มีการแสดงประกอบหลายฉาก เสียเวลาในการเปลี่ยนฉาก เปลี่ยนคนน าเสนอ 

- มีการฉายภาพร าลึกความทรงจ าของนักศึกษารายบุคคล รายบ้าน รายโครงการ หรือรายกลุ่ม 

(cluster)จ านวนมากเกินไป 

- ในกรณีน าเสนอในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาควรตรวจสอบความเร็วของอินเตอเน็ต เพ่ือ

ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการน าเสนอ 
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ตอนที่ 4 กำรประเมินผล 

4.1 หมวดกำรประเมินผล 

ในการฝึกภาคสนามร่วมฯ นักศึกษาจะถูกประเมินผลใน 2 หมวด ได้แก่ 

4.1.1 หมวดทักษะและควำมรู้ (Skill & Knowledge) 

การประเมินทักษะและความรู้จะแยกย่อยไปเป็นการประเมิน กระบวนการท างานและการ

เรียนรู้ (Process) การประเมินในหมวดนี้จะใช้คะแนนในการตัดเกรดภาคสนามร่วมของนักศึกษาแต่ละคน 

(รายละเอียด ดูตารางก าหนดกรอบการประเมินผล) 

4.1.2 หมวดเจตคติ (Attitude) 

การประเมินในหมวดนี้ จะพิจารณาพฤติกรรมที่บ่งถึงเจตคติที่ไม่เหมาะสมอย่างมากในการฝึก

ภาคสนามร่วม และควรมีการปรับปรุงแก้ไข จึงมีมาตรการทางการประเมินผล เพ่ือป้องปรามพฤติกรรม

ดังกล่าวของนักศึกษา โดยการลดคะแนนรายบุคคล ลงเป็นขั้นๆ ตามประกาศเกณฑ์การตัดคะแนนนักศึกษาใน

การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2961/2556) (ในภาคผนวก) 

4.2 ผู้ประเมิน 

    อำจำรย์  

อาจารย์จะเป็นผู้ประเมินกระบวนการท างานและการเรียนรู้ ตลอดจนผลงานของนักศึกษาใน

ระหว่างการฝึกภาคสนามร่วม ทั้งในมหาวิทยาลัยและในหมู่บ้านตามความเหมาะสม โดย 

อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม (cluster)   ประเมินกระบวนการท างานและการเรียนรู้ของนักศึกษาในกลุ่ม

บ้านในระหว่างฝึกภาคสนามร่วมในหมู่บ้าน ผ่านทางการประเมินกิจกรรมบ้าน การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  

บันทึกประจ าวัน  รายงานศึกษาครอบครัว   

อาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) ประกอบไปด้วย อาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster) อาจารย์วิชาการ

และประเมินผลในกลุ่ม (cluster) ประเมินผลกิจกรรม คือ กิจกรรมให้บริการในโครงการชุมชน กิจกรรม

น าเสนอวิถีชุมชน และ กิจกรรมคืนข้อมูลการด าเนินโครงการแก่ชุมชน ประเมินกระบวนการท างานและการ

เรียนรู้ของนักศึกษาในการท ากระบวนการกลุ่มกับตัวแทนคนในชุมชน  

กลุม่อาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ประเมินผลงานการ

น าเสนอของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปรียบเทียบผลงานเป็นรายกลุ่ม (cluster)  

 นักศึกษำ 

นักศึกษาจะมีบทบาทในการประเมินกระบวนการท างานและการเรียนรู้ ของเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่ม

ย่อย เพ่ือประกอบการประเมินของอาจารย์ 
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4.3 วิธีกำรคิดคะแนนและตัดเกรด 

กำรตัดเกรด 

ให้เป็นไปตามการก าหนดของรายวิชาในคณะที่นักศึกษาสังกัด หากรายวิชาที่ไม่ได้ก าหนดเป็น

อย่างอ่ืนจะใช้เกณฑ์ดังนี้ 

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85.00%  ให้เกรด   A 

คะแนน 80.00 – 84.99%   ให้เกรด   B+ 

คะแนน 75.00 – 79.99%   ให้เกรด   B 

คะแนน 70.00 – 74.99%   ให้เกรด   C+ 

คะแนน 65.00 – 69.99%   ให้เกรด   C 

คะแนน 60.00 – 64.99%   ให้เกรด   D+ 

ต่ ากว่า 60.00%     ให้เกรด  D 

หากนักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามประกาศเกณฑ์การตัดคะแนนนักศึกษาในการฝึก

ภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2961/2556) (ในภาคผนวก)  

*หมำยเหตุ กำรพิจำรณำเกณฑ์คะแนนอำจขึ้นกับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรและ

ประเมินผล คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฝึกภำคสนำมร่วมและอำจำรย์ประจ ำวิชำเป็นผู้พิจำรณำในกำร

ตัดสินเพื่อส่งต่อใหอ้ำจำรย์ประจ ำวิชำในแต่ละคณะด ำเนินกำรพิจำรณำตัดเกรดต่อไป 
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ตำรำงที ่2 กรอบกำรประเมินผลกำรฝึกภำคสนำมร่วม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

สัดส่วนคะแนนประเมิน ระดับ cluster 20% (ทุกคนใน cluster ได้เท่ำกัน) 

กำรประเมิน กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้ประเมิน สัดส่วนคะแนน หมำยเหตุ 

การน าเสนอผล

การศึกษา 

การน าเสนอในมหาวิทยาลัยกลุ่มละ 

30 นาที และตอบค าถามเพ่ือน นศ. 

10 นาที อาจารย์ 10 นาที 

การน าเสนอผลการศึกษา 

และการศึกษาทั้งหมดใน

ชุมชน 

อาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster) 

อาจารย์กรรมการวิชาการและ

ประเมินผลกลุ่ม (cluster) 

คณาจารย์ที่เข้าฟังการน าเสนอ 

10% 
แบบประเมิน 

CM 1 

รายงาน 

รายงานมีการความถูกต้อง/

ครบถ้วน/ใช้ภาษา/ภาพได้หมาะสม 

เข้าใจง่าย 

แบบประเมินรายงาน 

ฐานข้อมูลชุมชน 

อาจารย์กรรมการวิชาการและ

ประเมินผล 
10% 

แบบประเมิน 

CM 2 
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สัดส่วนคะแนนประเมิน ใน cluster 30% (ทุกคนในกลุ่มเดียวกันได้คะแนนเท่ำกัน) 

กำรประเมิน กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้ประเมิน สัดส่วนคะแนน หมำยเหตุ 

กำรศึกษำวิถี

ชุมชน(เครื่องมือ 

6 ชิ้น) 

กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือ

ท างานตามกลุ่มวิถีชุมชน 

 การประชุมแบ่งงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลใน

กลุ่มวิถีชุมชน  
อาจารย์กรรมการวิชาการและ

ประเมินผลกลุ่ม (cluster) 
15% 

แบบประเมิน 

CM 3 
การน าเสนอผลการศึกษาวิธี

ชุมชน 

สื่อและวิธีการน าเสนอ ผู้น าเสนอเข้าใจในความ

เชื่อมโยงเนื้อหา ความเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิง

ปริมาณและใช้ในการท างานกับชุมชน  

โครงกำรบริกำร 

เป็นปัญหำที่

เกี่ยวข้องกับ 

สุขภำพ 

กำรประเมินผล

กำรด ำเนินกำร 

คืนข้อมูลกำร

ด ำเนินโครงกำร

แก่ชุมชน 

การประชุมเพ่ือเตรียม

โครงการการแบ่งงานก่อนออก

ชุมชน การเตรียมงานในชุมชน   

โครงการสอดคล้องกับปัญหาชุมชน  

การมอบหมายและการกระจายงาน 

การเตรียมความพร้อมของงาน 

อาจารย์กรรมการวิชาการและ

ประเมินผลกลุ่ม (cluster) 
17.5% 

แบบประเมิน 

CM 4 

การด าเนินกิจกรรมตาม

โครงการและการประเมินผล

โครงการและการน าเสนอผล

การด าเนินโครงการบริการใน

ชุมชน 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบตาม 

วัตถุประสงค์โครงการสรุปการประเมินผล

โครงการ น าข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากการ

ด าเนินโครงการบริการในชุมชนมา วิเคราะห์  

น าเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชน   
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คู่มือการฝึกภาคสนามร่วมฯ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2563 

สัดส่วนคะแนนประเมินรำยกลุ่มย่อย 5 คนต่อกลุ่ม 7.5% 

กำรประเมิน กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้ประเมิน สัดส่วนคะแนน หมำยเหตุ 

กำรศึกษำ 

ครอบครัว  

กลุ่มละ 5 คน 

การน าเสนอผล

การศึกษา ใน

การประชุมกลุ่ม

ย่อย และส่ง

รายงาน  

ข้อมูลที่สะท้อนความเข้าใจครอบครัวที่

ศึกษา และการวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

ครอบครัวนั้น 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) 

หรืออาจารย์แพทย์/พยาบาล ใน

กลุ่ม 7.5 % 
แบบประเมิน 

CM 6 

 

สัดส่วนคะแนนประเมินรำยบุคคล 40% 

กำรประเมิน กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้ประเมิน สัดส่วนคะแนน หมำยเหตุ 

ประเมิน นศ.ใน
กลุ่มย่อย โดย
ใช้ QR-code 

การประเมินนักศึกษาใน
กลุ่มย่อยเดียวกัน (Peer’s) 

ได้แก่ กลุ่มย่อยใน
การศึกษาวิถีชุมชน และ

กลุ่มย่อยในโครงการบริการ
แก่ชุมชน 

 

การประเมินเพ่ือนนักศึกษาในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตลอดการฝึก
ภาคสนาม 

นักศึกษาประเมินการท างาน 
การมีส่วนร่วมของเพ่ือนใน
กลุ่มย่อยวิถีและโครงการ

เดียวกัน 

วิถีชุมชน 
7.5% 

โครงกำร 
7.5% 

แบบประเมิน 
CM 7.1 และ  

CM 7.2 
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คู่มือการฝึกภาคสนามร่วมฯ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2563 

กำรประเมิน กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้ประเมิน สัดส่วนคะแนน หมำยเหตุ 

บันทึกแบบ
สะท้อนกำร

เรียนรู้ประจ ำ 
cluster โดยใช้ 

QR-code  

การบันทึกกิจกรรมที่
ปฏิบัติงานทุกวันและสิ่งที่

ได้เรียนรู้ 

บันทึกกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน 
ในแต่ละวัน และสิ่งที่ได้เรียนรู้  โดย
นักศึกษาจะได้รับใบงานให้เขียน
สะท้อนกิจกรรม (feedback) ลงใน 
Google Classroom และส่งให้
อาจารย์ประจ ากลุ่มภายในวันที่ 20 
ธันวาคม 2563 
 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) 
 

5% 
แบบประเมิน 

CM 8 

กำรสอบ การท าข้อสอบปรนัย 

ผลการสอบ  
เนื้อหาข้อสอบ การศึกษาเชิงปริมาณ 
การศึกษาวิถีชุมชน การคืนข้อมูลการ
ด าเนินโครงการแก่ชุมชน การจัดล าดับ
ความส าคัญปัญหา เวทีสาธารณะตาม
สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ ตามคู่มือ 

อาจารย์อนุกรรมการฝ่าย
วิชาการและฝ่ายประเมินผล 

Pre-test 
10% 

Post-test 
10% 

Pre-Test สอบวันที่ 
25 ตุลาคม 2563  
Post-test สอบวันที่ 
9 มกราคม 2564          
เวลำ 9.00-10.00 น. 
ณ สนามสอบในแต่ละ
คณะ 
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ตำรำง 3  แบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ปี 2563 

กิจกรรม คะแนน แบบฟอร์ม 

1) การเข้าประชุมบรรยายกลาง และรับฟังการ
น าเสนอ  

2) นักศึกษาท่ีขาดการประชุมบรรยาย จะถูกปรับลด
คะแนน  (เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ โดยได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster) เป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นกรณีไป)  

ผู้ที่ขาดจะถูกปรับลด
คะแนนโดยการขาด 1 
ครั้ง จะถูกพิจารณาลด
คะแนนรวม ครั้งละ 2% 
ต่อครั้ง  

ตารางเซนต์ชื่อ 
(อาจปรับเปลี่ยนได้
ตามความ
เหมาะสมขึ้นกับ
สถานการณ์ ณ 
ขณะนั้น) 

 

ตำรำงกิจกรรมและกำรให้คะแนน 

กิจกรรม น้ ำหนักคะแนน (%) ใบประเมิน 

การน าเสนอ Final Presentation  
(คะแนนระดับ cluster) 

10   CM 1 

รายงาน cluster (คะแนนระดับ cluster)  10 CM 2 

น าเสนอการศึกษาเครื่องมือวีถีชีวิตชุมชน 6 ชิ้น 
(คะแนนกลุ่ม ในระดับ cluster) 

15 CM 3 

การด าเนินกิจกรรมโครงการบริการและการคืน
ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ  
(คะแนนกลุ่ม ในระดับ cluster) 

17.5 CM 4 

รายงานศึกษาครอบครัว (Family study)  
(คะแนนกลุ่ม ระดับบ้าน) 

7.5 CM 6 

แบบประเมินเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มย่อย (วิถี
ชุมชน) 

7.5 CM 7.1 

แบบประเมินเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มย่อย 
(โครงการ) 

7.5 CM 7.2 

แบบบันทึกประจ าวัน (บุคคล) 5 CM 8 

สอบ (ก่อน-หลัง ออกฝึกภาคสนามร่วม)  
(คะแนนรายบุคคล) 

20  

รวม 100  
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4.4 แบบประเมิน กำรฝึกภำคสนำมร่วมฯ 

แบบประเมินกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำชุมชน  ผู้ประเมินคณำจำรย์ที่เข้ำฟังกำรน ำเสนอทุกท่ำน (pack A/B/C/D)      CM 1  
ผู้ประเมิน   ………………………………………….……….……………………….. วันที่ประเมิน ................................................................. 
การน าเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม (cluster)ๆ ละ 30 นาที แต่ละกลุ่ม (cluster) จะได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่พิธีกรควบคุมเวลาแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และเป็นผู้ซักถามแก่clusterอ่ืนจ านวน 1 clusterโดยการจับสลากในวันน าเสนอผลงานในมหาวิทยาลัย โดยให้เวลาส่วนนี้clusterละ 5 นาที 

ล ำดับ กลุ่ม (cluster) ที่ Note: จุดเด่นของแต่ละกลุ่ม เกรด 
1    

2    

3    
4    

เกณฑ์กำรประเมิน   
1) น าเสนอ ลักษณะทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน การวินิจฉัยชุมชน การจัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาของหมู่บ้านภาพรวมกิจกรรมบริการ (แสดง

ให้เห็นความเข้าใจชุมชนลึกซึ้งและเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆเป็นองค์รวมได้) 
2) น าเสนอ ตัวอย่างการศึกษาวิถีชุมชนในcluster (สรุป 6วิถีฯ) แสดงให้เห็นความเข้าใจชุมชนลึกซึ้งและเชื่อมโยงข้อมูล 

ทั้งจากข้อมูลปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ และอื่นๆ 
3) น าเสนอ ตัวอย่างการศึกษาครอบครัว  1 ครอบครัว (แสดงให้เห็นความเข้าใจชุมชนลึกซึ้งและเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆเป็นองค์รวมได้) 
4) วิธีการน าเสนอพูดชัดเจน/น่าสนใจ ใช้สื่อและรูปแบบเหมาะสม ในแต่ละเนื้อหา   
5) เริ่มและเลิกน าเสนอ ตรงตามเวลา การสรุปผลและตอบข้อซักถาม 

    ข้อพิจำรณำ ให้เกรด  
A หมายถึง นักศึกษาท าได้ตามเกณฑ์ทุกข้อ  
B+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 4 ใน 5 ข้อ 
B   หมายถึงนักศึกษาสามารถท าได้ 3 ใน 5 ข้อ 
C+ หมายถึงนักศึกษาสามารถท าได้ 2 ใน 5 ข้อ 
C หมายถึงนักศึกษาสามารถท าได้ 1 ใน 5 ข้อ 
D+ หมายถึง ไม่สามารถ ท ากิจกรรมได้ตามเกณฑ์ 
F  ไม่มีการท ากิจกรรม 

พฤติกรรมที่ควรปรับลดเกรดหมายถึง คณะกรรมการclusterฯและนักศึกษาในcluster  ไม่ตั้งใจฟังการน าเสนอ จับกลุ่มคุยกัน เล่นเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะประชุมน าเสนอผลงาน 
(ท้ังนี้ การให้เกรด ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ตามความเหมาะสมของหัวหน้ากลุ่ม (cluster) หรือ คณาจารย์เข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาชุมชน) 
หมำยเหตุ  ควรประเมินให้นักศึกษา มีความแตกต่างระหว่างเกรดในแต่ละกลุ่ม ไม่ควรให้นักศึกษาได้เกรดเท่ากันทุกcluster 
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แบบประเมินแบบประเมินรำยงำนและฐำนข้อมูล ผู้ประเมิน  คณำจำรย์ฝ่ำยวิชำกำรแต่ละคณะ       CM 2  

ผู้ประเมิน   ………………………………………….……….……………………….. วันที่ประเมิน .................................................................  
ล ำดับ กลุ่ม (cluster) ที่ จุดเด่นของแต่ละกลุ่ม เกรด 

1    

2    
3    

4    
5    

6    

7    
8    

9    

10    
11    

12    
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เกณฑ์กำรประเมิน   
1) มีบทคัดย่อ และ อธิบายความเป็นมาของการศึกษา  
2) อธิบายวิธีการศึกษาชุมชน ในแต่ละวิธีโดยมีหลักฐานอ้างอิง (บุคคล เอกสาร หรืออ่ืนๆ)  
3) อธิบายผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน (จากการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ)ได้ครบถ้วนและถูกต้อง  
4) อธิบายผลการศึกษาวิถีชึวิตชุมชน ได้อย่างเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงปริมาณได้   
5) เชื่อมโยงผลการศึกษาชุมชนทั้งหมด และสามารถระบุจุดแข็ง/ข้อจ ากัดของชุมชน และปัญหาสุขภาพของ

ชุมชนได้  
6) มีสรุป วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษา และสามารถน าไปใช้ในชุมชนได้  
7) อธิบายผลการศึกษาครอบครัว 1 ครอบครัว  
8) สรุปผลโครงการบริการในชุมชน ทุกโครงการ   
9) เขียนเอกสารอ้างอิงได้ถูกต้องตามหลักมหาวิทยาลัย เป็นแบบแผนเดียวกัน 
10) ส่งฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
11) ความถูกต้องของภาษา รูปเล่มสวยงามและสื่อต่างๆ CD แนบท้ายเล่ม-ข้อมูลวิชาการ การน าเสนอผลงาน 
12) ส่งตามก าหนดเวลา 

 
    ข้อพิจำรณำ ให้เกรด  

A หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ ตามเกณฑ์ทุกข้อ  
B+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 11 ใน 12 ข้อ 
B หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 9 ใน 12 ข้อ 
C+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 7 ใน 12 ข้อ 
C หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 12 ข้อ 
D+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 3 ใน 12 ข้อ 
D ไม่สามารถ ท ากิจกรรมได้ตามเกณฑ์ 
F ไม่ส่งรายงาน 

(ท้ังนี้ การให้เกรด ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการวิชาการและประเมินผล cluster ผู้อ่านและตรวจรายงาน) 
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แบบประเมินกำรศึกษำวิถีชุมชน รำยกลุ่มย่อย คณำจำรย์ในกลุ่ม (cluster) ทุกท่ำน         CM 3  
ผู้ประเมิน   ………………………………………….……….……………………….. วันที่ประเมิน .................................................................  

ล ำดับ เกณฑ์ในกำรประเมิน แผนที่เดินดิน ผังเครือญำติ โครงสร้ำงองค์กรฯ ระบบสุขภำพ ฯ ปฏิทินชมุชน ประวัติศำสตร์ฯ 

1 อธิบายการได้มาซึ่งข้อมูล        
2 เนื้อหาในแต่ละเครื่องมือมีความครอบคลุม       

3 อธิบายความเชื่อมโยงข้อมูลเชิงปริมาณ       

4 อธิบายการเชื่อมโยงกับวิถีอ่ืนๆ       
5 น าข้อมูลเชิงคุณภาพมา อธิบายสาเหตุ ของปัญหาที่พบในชุมชน       

6 การตอบข้อซักถามของคณาจารย์คณะกรรมการในประเด็น
ประโยชน์ของการน าไปใช้ 

      

7 การน าเสนออยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด       

 เกรด       
ข้อพิจำรณำ ให้เกรด  
A หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ ตามเกณฑ์ทุกข้อ  
B+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 6 ใน 7 ข้อ 
B  หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 7 ข้อ 
C+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 4 ใน 7 ข้อ 
C  หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 3 ใน 7 ข้อ 
D+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 2 ใน 7 ข้อ 
D  ไม่สามารถ ท ากิจกรรมได้ตามเกณฑ์ 

หมำยเหตุ และ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนส ำหรับกิจกรรมนี้  

หมายเหตุ พฤติกรรมที่ควรปรับลดเกรดหมายถึงนักศึกษา(กลุ่มวิถีชุมชน) ไปร่วมงานกันจ านวนน้อย ไม่ตั้งใจฟังการท างานของเพ่ือน เล่นเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิดขณะท ากิจกรรม 
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แบบประเมินกำรด ำเนินโครงกำรบริกำร รำยกลุ่ม cluster ผู้ประเมิน คณำจำรย์ใน clusterทุกท่ำน                     CM 4  
ผู้ประเมิน.................................... ....................................... วนัท่ี ..............................................................cluster ที ่........................ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 1 2 

1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคืนข้อมูลการด าเนินโครงการ   
2 หัวหน้าโครงการมีการชี้แจง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการด าเนินการให้แก่คณาจารย์   

3 ได้รับความสนใจ ร่วมมือจากชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมโครงการ   
4 มีการประเมินผลโครงการ ตามวัตถุประสงค์การบริหารจัดการโครงการ   
5 มีระยะเวลาในการท ากิจกรรมเหมาะสม     

6 มีทักษะในการจัดการ และควบคุมสถานการณ์ ในการด าเนินงานโครงการและการคืนข้อมูล   
7. มีการท างานเป็นทีม   

8. มีการประสานงานกับฝ่ายวิชาการเพื่อน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาสรุปเพื่อการน าเสนอ   
9. มีการจัดเตรียมสถานท่ีได้อย่างเหมาะสม   

10. มีการคืนข้อมูลผลการด าเนินโครงการด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย   

 เกรด   
  ข้อพิจำรณำ ให้เกรด  
  A หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ ตามเกณฑ์ทุกข้อ  
  B+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 9 ใน 10 ข้อ 
  B หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 8 ใน 10 ข้อ 
  C+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 7 ใน 10 ข้อ 
  C หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 6 ใน 10 ข้อ 
  D+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 10 ข้อ 
  D หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 4 ใน 10 ข้อ 
  F ไม่สามารถ ท ากิจกรรมได้ตามเกณฑ์ ไม่ท ากิจกรรม 

หมำยเหตุ และ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนส ำหรับกิจกรรมน้ี 

พฤติกรรมที่ควรปรบัลดเกรดหมำยถึง(กลุ่มโครงกำร) ไปร่วมงำนกันจ ำนวนน้อยไม่ตั้งใจฟังกำรท ำงำนของเพื่อ จับกลุ่มคุยกัน เล่นเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิดขณะเตรียมงำนหรือท ำกิจกร
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แบบประเมินกำรศึกษำครอบครัว (Family Study) ผู้ประเมิน คณำจำรย์ในกลุ่ม (cluster) ทุกท่ำนหรืออำจำรย์แพทย์ในกลุ่ม (cluster)           CM 6 

cluster ที ่...............................ผู้ประเมิน…………………………………………………………วันที่ประเมิน .............................................................. 

เกณฑ์กำรประเมิน กำรศึกษำครอบครัว (Family Study) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) อธิบายขั้นตอนของการเก็บข้อมูล               

2) มีเนื้อหาครบถ้วนตามหัวข้อ INHOMESS             

3) วิเคราะห์ประเด็นจากการศึกษาครอบครัวได้             

4) บอกสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการศึกษาครอบครัว             

5) มีความตรงต่อเวลาในการส่งรายงาน ภำยใน 20 ธันวำคม 2563             

เกรด             

เกณฑ์กำรให้เกรด  
A หมายถึงนักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 5 ข้อ  B+ หมายถึงนักศึกษาสามารถท าได้ 4 ใน 5 ข้อ 
B หมายถึงนักศึกษาสามารถท าได้ 3 ใน 5 ข้อ  C  หมายถึงนักศึกษาสามารถท าได้ 2 ใน 5 ข้อ 



 

85 

แบบประเมินนักศึกษำในกลุ่มกลุ่มย่อยวิถีชุมชนเดียวกัน (Peer: QR code) ผู้ประเมิน นักศึกษำในกลุ่มย่อยวิถีชุมชนเดียวกัน     CM 7.1 

นักศึกษาผู้ประเมิน .............................................................................วันท่ี........................................................... 

รำยช่ือนักศึกษำ ประเมินผ่ำน QR-code เกรด เกณฑ์ในกำรประเมิน  
1. มีความรับผิดชอบงานที่ท าให้กับกลุ่ม/การตรงต่อเวลา-ท างานตามมอบหมาย 
2. สามารถเล่าเรื่อง/สะท้อนสิ่งทีเ่รียนรู้ได้ชัดเจนกระบวนการศึกษาวิถีชุมชน 
3. จิตอาสาและความเสียสละท างานแทนเพ่ือน หรือท างานช่วยเพื่อนอย่างเต็มที่  
4. เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มย่อย และเข้ากับเพ่ือนนักศึกษาได้ดี 
5. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุ่มย่อย 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  ข้อพิจำรณำให้เกรด  
  A หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 5 ข้อ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  B+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 5 ข้อ เป็นบำงวัน 
  B หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 4 ใน 5 ข้อ อย่างสม่ าเสมอ 
  C+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 3 ใน 5 ข้อ อย่างสม่ าเสมอ 
  C หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 2 ใน 5 ข้อ อย่างสม่ าเสมอ 
  D หมายถึง ไม่ร่วมกิจกรรมในบ้าน ไม่สนใจ และปลีกตัวจากกลุ่ม 
 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

พฤติกรรมที่ควรปรับลดคะแนนหมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาประชุมบ้างไม่ประชุมบ้าง ส่งเสียงรบกวน คุยในที่ประชุมทุกครั้ง เล่นอุปกรณ์ก ารสื่อสาร ไม่สนใจฟังการประชุม หรือดูดาย                

ไม่ช่วยงานบ้าน  แอบนอนกลางวัน และ นศ. ไม่ต้องประเมินตนเอง และต้องประเมินให้นักศึกษาในบ้าน มีคะแนนแตกต่างกันอย่างน้อยเป็น 2 กลุ่ม 
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แบบประเมินนักศึกษำในกลุ่มย่อยโครงบริกำรในชุมชน (Peer: QR code)    ผู้ประเมิน นักศึกษำในกลุ่มย่อยโครงกำรเดียวกัน     CM 7.2 

นักศึกษาผู้ประเมิน .............................................................................วันท่ี........................................................... 

รำยช่ือนักศึกษำ ประเมินผ่ำน QR-code เกรด เกณฑ์ในกำรประเมิน  
1. มีความรับผิดชอบงานที่ท าให้กับกลุ่ม/การตรงต่อเวลา-ท างานตามมอบหมาย 
2. สามารถเล่าเรื่อง/สะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ได้ชัดเจนกระบวนการด าเนินโครงการบริการ

ในชุมชน 
3. จิตอาสาและความเสียสละท างานแทนเพ่ือน หรือท างานช่วยเพื่อนอย่างเต็มที่  
4. เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มย่อย และเข้ากับเพ่ือนนักศึกษาได้ดี 
5. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุ่มย่อย 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  ข้อพิจำรณำให้เกรด  
  A หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 5 ข้อ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  B+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 5 ข้อ เป็นบำงวัน 
  B หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 4 ใน 5 ข้อ อย่างสม่ าเสมอ 
  C+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 3 ใน 5 ข้อ อย่างสม่ าเสมอ 
  C หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 2 ใน 5 ข้อ อย่างสม่ าเสมอ 
  D หมายถึง ไม่ร่วมกิจกรรมในบ้าน ไม่สนใจ และปลีกตัวจากกลุ่ม 
 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

พฤติกรรมที่ควรปรับลดคะแนนหมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาประชุมบ้างไม่ประชุมบ้าง ส่งเสียงรบกวน คุยในที่ประชุมทุกครั้ง เล่นอุปกรณ์ก ารสื่อสาร ไม่สนใจฟังการประชุม หรือดูดาย                

ไม่ช่วยงานบ้าน  แอบนอนกลางวัน และ นศ. ไม่ต้องประเมินตนเอง และต้องประเมินให้นักศึกษาในบ้าน มีคะแนนแตกต่างกันอย่างน้อยเป็น 2 กลุ่ม 
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แบบประเมิน แบบสะท้อนกำรเรียนรู้ประจ ำ cluster ผู้ประเมิน คณำจำรย์ในกลุ่ม (cluster) ทุกท่ำน ประเมินผลงำนใน Google Classroom  CM 8 

Cluster ที่ ............................ อาจารย์ผู้ประเมิน ............................................................วันท่ี........................................................... 

รำยช่ือนักศึกษำ (ประเมินผ่ำน QR-code) เกรด เกณฑ์ในกำรประเมิน  
1. มีความรับผิดชอบงานท่ีท าให้กับกลุ่มและบ้าน/การตรงต่อเวลา-ท างานตามมอบหมาย 
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถเล่าเรื่อง/สะท้อนสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ชัดเจน 

และมีส่วนในการสอบถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. จิตอาสาและความเสียสละท างานแทนเพื่อน หรือท างานช่วยเพื่อนอย่างเต็มที่  
4. เข้าร่วมกิจกรรมของ cluster และเข้ากับเพื่อนนักศึกษาได้ดี 
5. มีการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และความรู้ทางวิชาการที่ส าคัญ อย่างสม่ าเสมอและส่ง

บันทึกให้อาจารย์ตรวจตามเวลาที่ก าหนด 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  ข้อพิจำรณำให้เกรด  
  A หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 5 ข้อ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  B+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 5 ใน 5 ข้อ เป็นบำงวัน 
  B หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 4 ใน 5 ข้อ อย่างสม่ าเสมอ 
  C+ หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 3 ใน 5 ข้อ อย่างสม่ าเสมอ 
  C หมายถึง นักศึกษาสามารถท าได้ 2 ใน 5 ข้อ อย่างสม่ าเสมอ 
  D หมายถึง ไม่ร่วมกิจกรรมในบ้าน ไม่สนใจ และปลีกตัวจากกลุ่ม 

 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

พฤติกรรมที่ควรปรับลดคะแนนหมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาประชุมบ้างไม่ประชุมบ้าง ส่งเสียงรบกวน คุยในที่ประชุมทุกครั้ง เล่นอุปกรณ์ก ารสื่อสาร ไม่สนใจฟังการ

ประชุม หรือดูดาย                ไม่ช่วยงานบ้าน  แอบนอนกลางวัน และ ต้องประเมินให้นักศึกษาในบ้าน มีคะแนนแตกต่างกันอย่างน้อยเป็น 2 กลุ่ม
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คู่มือฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตอนที่ 5 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ 

5.1 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์หัวหน้ำกลุ่ม (cluster) 

5.1.1 ที่มำ 

ผู้อ านวยการฝึกภาคสนามร่วม ม.ขอนแก่น ติดต่อและประสานงานผู้มีศักยภาพเหมาะสม น าเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาเพ่ือเสนอแต่งตั้งต่อไป 

5.1.2 บทบำทและหน้ำที่ท่ัวไป 

ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้อ านวยการฝึกภาคสนามร่วมฯ เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

การฝึกใน cluster ที่ตนเองรับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการ ภายในขอบเขตและวิธีการที่

คณะกรรมการอ านวยการก าหนด โดยยึดแนวทาง การท างานร่วมกันเป็นทีมและการถ่ายทอดประสบการณ์

ระหว่างอาจารย์ในการด าเนินกิจกรรม 

5.1.3 บทบำทและหน้ำที่ก่อนออกฝึกภำคสนำม 

- ศึกษารูปแบบการฝึก วิธีการฝึก และวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคสนามของคณะกรรมการ

อ านวยการ 

- ร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการฝึก จัดประชุมกรรมการหมู่บ้านใน cluster เพ่ือชี้แจงรายละเอียด

ในการด าเนินงานฝึก และจัดแบ่งภาระหน้าที่แก่อาจารย์กรรมการ cluster ตั้งแต่ก่อนการฝึกจน

สิ้นสุดการฝึก  

- ประสานงานและปรึกษากับคณะกรรมการอ านวยการฝึก และอาจารย์กรรมการ  clusterในการ

ด าเนินการด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ  

- พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ความต้องการเหมาะสมกับกิจกรรม

บริการที่นักศึกษาจัดท าขึ้นเสนอต่อผู้อ านวยการพิจารณาแต่งตั้งด าเนินการ 

- จัดให้มีการประชุมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยก่อนออกฝึกสนามร่วมอย่างน้อย 2 ครั้ง เพ่ือ

ก าหนดแผนปฏิบัติงานก่อนการออกฝึกภาคสนามร่วมและซักซ้อมความเข้าใจนักศึกษาผู้เก็บ

ข้อมูล/แบบสอบถาม  

- จัดประชุมแนะน ากรรมการแก่นักศึกษาประจ ากลุ่ม (cluster) ของตนเองในการเตรียมการออกฝึก

ภาคสนามหรือปัญหาอื่น ๆ เป็นระยะ  

- เตรียมความพร้อมและประสานงานกับผู้น าชุมชนก่อนการฝึก  
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5.1.4 บทบำทและหน้ำที่ระหว่ำงกำรฝึกภำคสนำม 

- ด าเนินการให้การฝึกภาคสนามร่วมภายใน clusterที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพภายใต้หลักการ กรอบนโยบาย และแผนงานหลักที่คณะกรรมการอ านวยการฝึกภาคสนามร่วม

ก าหนดให้  

- ก ากับดูแลการด าเนินงานของอาจารย์กรรมการหมู่บ้านฝ่ายต่าง ๆ ตามที่กรรมการแต่ละคน

ไดร้ับมอบหมาย  

- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการออกฝึกภาคสนามของนักศึกษา ซึ่งปัญหาในที่นี้อาจจะเกิด

ขึ้นกับนักศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มย่อย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมโครงการ

และศึกษาวิถีชุมชน รวมถึงผู้น าชุมชนและคนในชุมชน 

5.1.5 บทบำทและหน้ำที่หลังกำรฝึกภำคสนำม 

- ด าเนินการประเมินผลการฝึกภาคสนามร่วม ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและ

ประเมินผล  

- ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขในปัญหารูปแบบวิธีการฝึกภาคสนามฯแก่คณะกรรมการ 

5.1.6 อ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำของอำจำรย์หัวหน้ำกลุ่ม (cluster) 

อาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster) มีอ านาจในการตัดสินใจ 3 ระดับ คือ  

- ปัญหาเล็กน้อยสามารถตัดสินใจได้โดยล าพัง  

- ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องการค าแนะน าข้อมูล หรือข้อเสนอแนะให้เป็นมติหรือการตัดสินของ

กรรมการกลุ่ม (cluster) นั้น  

- ถ้าเป็นปัญหาที่กรรมการ clusterไม่สามารถตัดสินใจได้ให้ปรึกษาผู้อ านวยการฯ เพ่ือให้

คณะกรรมการอ านวยการฝึกเป็นผู้ตัดสินใจ  

 

5.2 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ท่ีปรึกษำโครงกำรบริกำรในชุมชน 

5.2.1 ที่มำ 

อาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster) พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้เหมาะสมกับกิจกรรมบริการ ทั้ง

กิจกรรมบริการที่เตรียมก่อนในมหาวิทยาลัย และโครงการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือเสนออธิการบดีแต่งตั้งต่อไป 
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5.2.2 บทบำทหน้ำที่ 

- ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาภายใต้ทิศทางและกรอบนโยบายที่ก าหนด  

- ให้ความร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่ม (cluster) ในการก ากับดูแลและติดตามประเมินกิจกรรมการ

ให้บริการแก่ชุมชน  

- ให้ค าปรึกษาในการเขียนกิจกรรมบริการฯ และเขียนรายงานเพื่อน าเสนอ 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster)มอบหมาย  

 

5.3 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ท่ีประจ ำ cluster 

5.3.1 ที่มำ 

คณะกรรมการอ านวยการขอความร่วมมือคณาจารย์จากคณะต่างๆ ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นคณาจารย์

ประจ า cluster เพ่ือเสนออธิการบดีแต่งตั้งต่อไป 

5.3.2 บทบำทและหน้ำที ่

- ให้ความร่วมมือกับอาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster)ในการด าเนินการฝึกภาคสนามร่วมให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และประสิทธิภาพ 

- ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาภายในหมู่บ้านระหว่างการฝึกภาคสนามร่วม เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ด้วยดี และมีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาด้วย

กันเอง และระหว่างนักศึกษากับคนในชุมชน  

- ร่วมประชุมที่นักศึกษาจัดขึ้นโดยมีระเบียบวาระชัดเจนทุกครั้ง ในระหว่างการฝึกภาคสนามร่วม 

- ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มย่อยวิถีชุมชนหรือโครงการชุมชนให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาประจ ากลุ่มย่อยตลอดระยะเวลาออกฝึกภาคสนาม 

- แนะน าการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้าน  

- แนะน าการประเมินผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

- แนะน าการน าเสนอผลงาน/ผลการศึกษาในหมู่บ้าน และในมหาวิทยาลัยหลังจากเสร็จการฝึกใน

พ้ืนที่เป็นที่ปรึกษาและตรวจอ่าน “รายงานการศึกษาครอบครัว” ของนักศึกษาประจ ากลุ่มย่อย 

- ให้ค าปรึกษาการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและโครงการในชุมชน 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster) มอบหมาย  
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5.4 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์วิชำกำร และประเมินผล cluster 

5.4.1 ที่มำ 

ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประเมินผลพิจารณาจัดคณะกรรมการมาท าหน้าที่ อาจารย์

วิชาการเสนอผู้อ านวยการแต่งตั้งด าเนินการ 

5.4.2 บทบำทและหน้ำที ่

เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่นักศึกษาประจ ากลุ่ม (cluster) โดยเข้าร่วมประชุมให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกครั้งทีห่ัวหน้ากลุ่ม (cluster) จัดประชุมทั้งในมหาวิทยาลัย และในท้องที่ฝึกปฏิบัติงาน 

- เตรียมเอกสารคู่มือการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 

- จัดการบรรยายทางวิชาการส่วนกลาง ส าหรับนักศึกษา 

- แนะน าการจัดท าแบบส ารวจปัญหาหมู่บ้าน  

- ท าหน้าที่ชี้แจงเก่ียวกับการประเมินผลและแบบฟอร์มต่างๆ แก่อาจารย์ประจ ากลุ่ม (cluster) 

- ออกข้อสอบรวบยอดและด าเนินการจัดสอบ ตลอดจนการตรวจข้อสอบ 

- ก ากับ ดูแล และติดตาม รวบรวม และประเมินผล เพ่ือน ามาวิเคราะห์และตัดเกรด 

- สรุปผลงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคสนามร่วม 
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ตอนที่ 6 บทบำทหน้ำที่นักศึกษำ 

การฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยจัดให้

มีโครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการนักศึกษา ดังรายละเอียด คือ  

6.1 คณะกรรมกำรกลำงนักศึกษำ 

เริ่มจากการคัดเลือกประธานนักศึกษา 1 คน จากหัวหน้ากลุ่ม (cluster) เมื่อได้ประธานนักศึกษาแล้ว

จึงตั้งคณะกรรมการกลางนักศึกษาประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม (cluster) ที่เหลือ (กรณีหัวหน้ากลุ่ม (cluster) 

คนใดคนหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นประธานนักศึกษาด้วย) และตัวแทนสาขาวิชาที่ไม่มีผู้อยู่ในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม 

(cluster) หรือประธานนักศึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 

- ด าเนินการ พิธีเปิดและการน าเสนอในมหาวิทยาลัย 

- ประสานงานวิชาการและโครงการบริการในชุมชนของทุก cluster 

- ประชาสัมพันธ์การฝึกภาคสนาม  

- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง (อาจารย์ นักศึกษา ชุมชน ฯลฯ) 

- หน้าที่อ่ืน ๆ (ริเริ่มเอง หรือที่ได้รับมอบหมาย) 

ในแต่ละกิจกรรมสามารถจัดตั้งอนุกรรมการเพ่ือรองรับภารกิจได้เช่น อนุกรรมการวิชาการกลาง 

ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแต่ละกลุ่ม เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกิจกรรมการวิชาการต่างๆ  

6.2 คณะกรรมกำรประจ ำกลุ่ม (cluster)  

ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม (cluster) 1 คน (จะเป็นกรรมการกลางนักศึกษาโดยต าแหน่ง) หัวหน้าฝ่าย

ต่างๆของกลุ่ม หัวหน้ากิจกรรมบริการต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการ หัวหน้าวิธี

ชุมชน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและสวัสดิการ และเลขานุการประจ ากลุ่ม (cluster) 1 คน มีหน้าที่ดังนี้ 

- ประสานงานด้านการสถานที่ การขนส่งและพัสดุ  

- บริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ทุกวันตลอดการฝึก 

- ประสานงานด้านการสื่อสารในกลุ่ม (cluster) ดูแลให้ทุกโครงการได้มาให้ความรู้ในเสียงตาม

สาย และท าการประชาสัมพันธ์งานของ clusterขึ้นสื่อสังคมออนไลน์ 
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6.3 คณะกรรมกำรโครงกำรบริกำรในชุมชนของนักศึกษำ 

ในแต่ละกลุ่มนักศึกษาจะถูกแบ่งให้อยู่ในกลุ่มโครงการบริการในชุมชน ให้แต่ละโครงการเลือกหัวหน้ากลุ่ม 

1 คน (จะเป็นกรรมการประจ ากลุ่ม (cluster) โดยต าแหน่ง) และต าแหน่งอ่ืนๆ ให้จัดเองตามความเหมาะสม 

และสมาชิกกิจกรรมบริการมีหน้าที่ดังนี้ 

- มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามบทบาทและภาระหน้าที่ตามขั้นตอนและแผนงานกิจกรรมบริการของ

กรรมการ cluster และกิจกรรมบริการที่ได้ก าหนดไว้ 

- ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

 

แผนผังแสดงกำรประสำนงำนและกำรนิเทศงำนภำยใน cluster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการวชิาการ(ขอ้มูลเชิงปริมาณ)นกัศึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวถีิชุมชน คณะกรรมการด าเนินการคืนขอ้มลูการด าเนิน
โครงการแก่ชุมชนของนกัศึกษา 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฝึกภำคสนำมร่วม 
มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ปีกำรศึกษำ 2563 

คณะกรรมการกลางนกัศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาวถีิชุมชนทั้ง 6 เคร่ืองมือ 

อาจารยท่ี์ปรึกษากลุ่มยอ่ย 

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการบริการ
ในชุมชน 

คณะกรรมการโครงการบริการในชุมชนของ
นกัศึกษา 

อาจารย์หัวหน้ากลุ่ม (cluster) 

อาจารยฝ่์ายวชิาการและประเมินผล 
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ตอนที่ 7 ภำคผนวก  

7.1 แผนภำพ mind mapping กำรศึกษำวิถีชีวิตชุมชน 
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7.2 วินัยของนักศึกษำก ำหนดเป็นข้อปฏิบัติตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยขอนแก่น                            
ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.ศ. 2551 
 

1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
2. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษาต้องประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรม และ

วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส 
4. นักศึกษาต้องไม่จัดท า เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสื่อ วัสดุ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่ง

เขียนที่ลามกอนาจาร หรือผิดต่อศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่สนับสนุนการกระท าเช่นว่านั้น 
5. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ต้องไม่ประพฤติในสิ่งที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือ

เสียหายแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย 
6. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่งที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในเวลาที่เข้าขั้นเรียน
หรือห้องสอบ หรือติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

7. นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ หรือแสดงกิริยาอันไม่สมควรในเวลาที่เข้าชั้นเรียน หรือห้องสอบ หรือ
ติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

8. นักศึกษาต้องแสดงคารวะต่ออาจารย์ และต้องเชื่อฟังค าสั่งค าตักเตือนของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

9. นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือมาพบคณะกรรมการสอบสวน ไม่ขัดขืน  ไม่กล่าว
ข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ปกปิดความจริงต่อผุ้มีอ านาจสอบสวนการกระท าผิดวินัย 

10. นักศึกษาต้องไม่เล่น มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันใดๆ 
11. นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรือทุจริตในเรื่องการเงิน หรือท าลายทรัพย์สิน ของผู้อ่ืน 

หรือมหาวิทยาลัย 
12. นักศึกษาต้องไม่ลงลายมือชื่อผู้อ่ืนปลอมในเอกสาร ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อความใน

เอกสารที่แท้จริงเพ่ือใช้ หรือใช้เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย หรือผู้อ่ืน ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน 

13. นักศึกษาต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระท าการเช่นว่านั้น  รวมถึง  ต้องไม่
กระท าการอื่นๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน 

14. นักศึกษาต้องไม่น าสุราหรือของมึนเมาอ่ืนใด  เข้ามาในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยหรือต้องไม่เสพสุรา
หรือของมึนเมาในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย หรือต้องไม่เมาสุราอาละวาดทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

15. นักศึกษาต้องไม่เสพ มีไว้ในครอบครอง หรือจ าหน่ายจ่ายแจกซ่ึงสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย 
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16. นักศึกษาต้องไม่พกพา มีไว้ในครอบครองหรือน าเข้ามาในมหาวิทยาลัยซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่ง
ผิดกฎหมาย 

17. นักศึกษาต้องไม่ก่อหรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน ในการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
18. นักศึกษาต้องไม่ท าร้ายร่างกายอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

 
19. นักคึกษาต้องไม่จัดท า เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน หรือกล่าว

ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือกระท าการอ่ืนใด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือมหาวิทยาลัย 
20. นักศึกษาต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน รวมทั้งต้องไม่ยุยง

หรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว 
21. นักศึกษาต้องไม่ก่อเหตุหรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนยุยงก่อให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นทั้งภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
22. ข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่ก าหนดโดยประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศของคณะ 

 
หมายเหตุ การกระท าผิดตามข้อ 10- 21 ถือเป็นการกระท าผิดวินัยร้ายแรง 
โทษทางวินัยมี 6 สถาน ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนนความประพฤติ ให้บ าเพ็ญประโยชน์ ตัดสิทธิเข้า
สอบ                      พักการเรียน หรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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7.3 แผนที่พื้นที่กำรฝึกภำคสนำมร่วมฯ ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 37 ประจ ำปี 2563 
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