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ค�ำนิยม

หนงัสอื “ไปให้ถงึ Best Practice: คูม่อืยกระดบัโครงการแผนอาหารเพือ่สุขภาวะให้เป็นแนวปฏบิตัิ
ที่ดี” จัดท�าขึ้นตามหลักวิชาการโดยผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริหารแผน สสส. และผู้รับ
ผิดชอบโครงการของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ท�าให้เนื้อหาในคู่มือนี้มีความครอบคลุมและ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

คูม่อืนี ้มเีป้าหมายเพือ่เป็นแนวทางในการยกระดบัคณุภาพโครงการ ตัง้แต่การสร้างคณุลักษณะ
ที่จ�าเป็นของการเป็นโครงการแนวปฏิบัติที่ดี ยกระดับการด�าเนินโครงการ ตลอดจนแนวทาง
การติดตามประเมินผลของโครงการ เนื้อหาในคู่มือนี้ จะเป็นแนวทางให้โครงการใช้เพื่อประเมิน
รายโครงการด้วยตนเองว่าการด�าเนินการในแต่ละประเด็นเป็นอย่างไร หรือมีประเด็นใดควร
พิจารณาด�าเนินการเพิ่มเติม

นอกจากผู้ด�าเนินโครงการจะได้ใช้ประโยชน์แล้ว หนังสือเล่มน้ียังสามารถเป็นแนวทางให้ผู้ทรง
คุณวุฒิใช้พิจารณาในกระบวนการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงข้อเสนอโครงการส�าหรับ สสส. ในฐานะองค์กรสนับสนุนทุน สามารถใช้คู่มือนี้ เป็น
แนวทางในการก�ากับติดตามและการประเมินผลโครงการ และเป็นแนวทางในการคัดเลือก
โครงการต้นแบบเพื่อขยายผลการด�าเนินงานในระดับพื้นที่และระดับนโยบายได้

ขอบพระคุณคณะผู้เขียนตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องที่ท�าให้หนังสือเล่มนี้ออกมาส�าเร็จและน�าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

      ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

และรักษาการผู้อ�านวยการส�านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (ส�านัก5) สสส.
กันยายน 2565
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โครงการพฒันากรอบแนวคดิและเครือ่งมอืเพือ่ประเมนิและส่งเสรมิโครงการแนวทางปฏบิตัทิีดี่ 
เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการการพฒันาและปฏบิตักิาร “วจิยัด้านอาหารและโภชนาการเพือ่
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย” ด�าเนินการโดยสถาบัน 
วจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ภายใต้การสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�าเนินงานต้ังแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงพฤศจิกายน 2565  
มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการประเมินโครงการและส่งเสริมโครงการที่มีแนวปฏิบัติท่ีดี
ในการวางแผน ก�ากับติดตาม และชี้ทิศทางการด�าเนินงานภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะต่อไป
ในอนาคต

แผนอาหารเพื่อสุขภาวะเป็นหนึ่งใน 15 แผนงานหลักของ สสส. มีบทบาทการขับเคลื่อนงาน 
ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการของประชากรไทย ภายใต้ความร่วมมือกับภาคีด้าน
อาหารและโภชนาการระดับประเทศและระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายหลักคือการเพิ่ม
สัดส่วนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุล โดยการเพิ่มสัดส่วนประชากรที่มีโภชนาการ
เหมาะสมตามช่วงวัย การเสริมสร้างคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และการเสริมสร้าง
ความมัน่คงทางอาหาร ซ่ึงการมกีลไกสนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาแผนงาน/
โครงการภายใต้แผนอาหารฯ ให้มีแนวปฏิบตัทิีด่จีะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิ พฒันาให้เป็นต้น
แบบและการขยายผลระยะยาว รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการก�าหนดมาตรการหรือนโยบาย
ระดบัประเทศ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาวะ ภายใต้ระบบ
อาหารที่ยั่งยืนในสังคมไทย 

หนงัสอื “ไปให้ถงึ Best Practice: คูม่อืยกระดบัโครงการแผนอาหารเพือ่สขุภาวะให้เป็นแนวปฏบิตัิ
ที่ดี” เล่มนี้เรียบเรียงจากผลการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากรอบแนวคิด  
องค์ประกอบและคณุลกัษณะส�าคญัของโครงการแนวปฏบิตัทิีด่ ีร่วมกบักระบวนการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพจากภาคีเพื่อทดลองใช้ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมิน
โครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดีให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบทของโครงการภายใต้ 
แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 

คณะผูว้จัิยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคูม่อืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์กับภาคีทีร่บัผดิชอบแผนงาน/โครงการ      
เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนายกระดับโครงการให้เป็นโครงการท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี หรือ
เพียงเพื่อพัฒนาให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนอาหารเพื่อสุขภาวะสามารถ
ใช้เป็นกรอบการประเมินและส่งเสริมโครงการที่ขอรับทุนให้เป็นโครงการแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้โครงการสามารถเป็นโมเดลการท�างาน เป็นต้นแบบ หรือนวัตกรรม และน�าไปสู่
การขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างได้ต่อไป  

คณะวิจัย
กันยายน 2565
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ค�ำย่อ

COI Conflict of Interest; ผลประโยชน์ทับซ้อน

CoO3 Chain of Outcomes 3; ห่วงโซ่ผลลัพธ์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุล

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

M&E Monitoring and Evaluation

NGOs Non-Governmental Organizations; องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร

PCA Principal Component Analysis

PDCA Plan-Do-Check-Act

SDGs Sustainable Development Goals

SMART  Specific-Measurable-Achievable-Realistic-Time-bound; การก�าหนด  
 วัตถุประสงค์ที่มีความเฉพาะเจาะจง วัดได้ บรรลุผลได้ มีความเป็นจริงสมเหตุสมผล 
 และก�าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

WHO World Health Organization

สสส. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อย. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
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ค�ำจ�ำกัดควำม หรือนิยำมศัพท์

กลุ่มเปราะบาง
คนทีมี่ปัญหาด้านสขุภาพหรอืมีปัญหาในการเข้าถงึบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ อาทิ คนพิการ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พระสงฆ์ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมเศรษฐกจิหรอืด้านอืน่ ๆ  รวมถงึผูค้นหรอืกลุม่คนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาวะ
วกิฤตความมัน่คงทางอาหาร เช่น ทารกแรกเกิด กลุม่เดก็ด้อยโอกาส กลุม่คนจนเมอืง 
กลุ่มชมุชนแออดั กลุม่แรงงานนอกระบบ กลุม่คนตกงานและไม่มีรายได้ กลุม่ชาตพินัธุ์ 
กลุม่ไร้สญัชาต ิผู้สงูอาย ุคนเร่ร่อนไร้บ้าน รวมถงึกลุม่คนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล และกลุม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เช่น คนถูกลดค่าจ้าง
หรือถกูเลกิจ้าง ผูป้ระกอบอาชพีอสิระทีไ่ม่สามารถขายสนิค้าได้เนือ่งจากค�าสัง่ปิดห้าง 
ตลาดนัดหรือการสั่งซื้อสินค้าสดลดลง เป็นต้น

การท�าซ�้าได้ (replicability)
หากน�าโครงการมาด�าเนินงานอีกรอบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงเดิม จะได้
ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงเดิม (ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ ไม่ใช่ความบังเอิญ)

การเป็นต้นแบบ (model)
สิ่งที่โครงการได้สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซ่ึงสามารถแสดงผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก�าหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับการเรียนรู้และขยายผลในวงกว้าง หรือเพื่อสร้าง 
ผลส�าเร็จซ�้าในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เช่น พื้นที่รูปแบบหรือกระบวนการ
ท�างาน

การมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่ 
ร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมก�าหนดเป้าหมาย ร่วมตดัสนิใจ ร่วมลงมือปฏบิตั ิร่วมประเมนิ
ผล และร่วมรับประโยชน์

ความสามารถในการถ่ายโอน (transferability)
รูปแบบโครงการสามารถน�าไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นได้
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ความเหลื่อมล�้า
ความไม่เสมอกันหรือความไม่เท่าเทียมกัน ระหว่างปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิง่แวดล้อม รวมถงึบรบิททางศาสนา วฒันธรรม ชมุชน 
หรือท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง/อดอยากหิวโหยในการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ 
ปลอดภยัและมีคณุค่าทางโภชนาการทัง้ด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมถงึการเข้าถงึ 
ที่ดิน พื้นที่ท�ากินและชลประทานในการท�าเกษตรกรรม

โครงการ
กลุม่ของกจิกรรมซึง่มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั เพือ่บรรลุวตัถปุระสงค์ของโครงการ
และส่งผลสัมฤทธ์ิให้เกิดต่อประชาชนในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน

โครงการแนวปฏิบัติที่ดี
แนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือกระบวนการปฏิบัติ ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือได้รับ
การพิสูจน์ตามหลักวิชาการแล้วว่าได้ผลดี นั่นคือ เป็นแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในกระบวนการ ผลลัพธ์ และการบริหารต้นทุน โดยมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์และห่วงโซ่ผลลพัธ์ของแผนอาหารเพือ่สขุภาวะของ สสส. เป็น
แนวปฏิบตัทิีม่จีรยิธรรม ความเป็นธรรม และเป็นทีย่อมรบัในกลุม่ประชากรเป้าหมายและ
ชุมชนที่ร่วมด�าเนินการ รวมทั้งยกระดับศักยภาพของภาคี เพื่อแก้ปัญหา ต่อยอด และ
ขยายผลลัพธ์การด�าเนินงานของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. เป็นวงกว้าง

โครงการประเภทการพัฒนาและปฏิบัติการ
กจิกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นการฝึกอบรม การรณรงค์ การจดักิจกรรมหรอืพัฒนารปูแบบ
ที่เป็นนวัตกรรม การพัฒนาเครือข่าย หรือปฏิบัติการอื่นใดในด้านการสร้างเสริม 
สุขภาพ

โครงการประเภทการศึกษาวิจัยและประเมินผล
กิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการศึกษาวิจัย การทบทวนองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา        
การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยหรือการประเมินด้วย

โครงการประเภทการอุปถัมภ์กิจกรรม (sponsorship)
กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนทุนให้แก่กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้กิจกรรมเป็น 
สือ่กลางในการสร้างความรูแ้ละค่านยิมในการสร้างเสรมิสขุภาพของกลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น
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ตัวแปรกวน (confounding factor)
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปัจจัยและผลลัพธ์ที่สนใจ เช่น หากโครงการมุ่งเน้นเร่ือง 
การให้ความรู้เรื่องโภชนาการเพื่อลดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วน โครงการจ�าเป็นต้อง
ค�านงึถงึปัจจยัภายนอกอืน่ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อภาวะเริม่อ้วนและโรคอ้วนด้วย ไม่ว่าจะเป็น 
วิถีชีวิต การมีกิจกรรมทางกาย สภาพแวดล้อมทางอาหาร อาชีพ อายุ เป็นต้น

นวัตกรรม
การท�าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการ แนวคิด กระบวนการใหม่ที่แก้ไขปัญหาเพื่อน�าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะ องค์ประกอบ
นวัตกรรม ได้แก่ 1) ใหม่ 2) สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหา 3) สร้างการเปลี่ยนแปลง

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ความขัดแย้งหรือความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม     
มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะท�าให้การตดัสนิใจ วตัถปุระสงค์ แผนการด�าเนินงาน ผลการด�าเนนิ
งานเปลีย่นแปลงไป ด้วยความไม่ยตุธิรรมหรอืความได้เปรยีบทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปัจเจกบคุคล กลุม่บคุคล องค์กร สถาบัน หรอืชมุชน ทีไ่ด้รบัผลกระทบทัง้ทางบวกและ
ลบจากโครงการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนโดยตรง คือ บุคคล กลุ่มคน ชุมชน 
หรือองค์กรท่ีได้รับผลกระทบจากกิจกรรมโครงการโดยตรง และมีอิทธิพลหรือ 
ความส�าคัญต่อความส�าเร็จ 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง คือ บุคคล กลุ่มคน ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในด้านนโยบาย ทุน การ
ก�ากับดูแล รวมทั้งองค์การพัฒนาเอกชนที่สนใจในประเด็นนั้น ๆ

ภาคีเครือข่าย  
ภาคีท่ีเป็นหุ้นส่วนในการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกัน เพื่อบรรลุผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพที่ได้ตกลงร่วมกัน
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โครงกำรแนวปฏิบัติที่ดี 
ส�ำคัญอย่ำงไร

“            

           ”
โครงกำร หมำยถงึ กลุ่มของกจิกรรมซึง่มคีวำมเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั เพือ่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรและส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดต่อประชำชนในเรื่อง 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน
       (คู่มือนิยำมศัพท์ของสสส.)

โครงกำร
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การพัฒนาโครงการ เป็นกระบวนการส�าคัญในการสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชน โครงการมักประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ประชาชนมี
ศักยภาพในการจัดการปัจจัยสภาพแวดล้อมเพ่ือการมี
สุขภาพดีได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพของประชาชนและของประเทศในระยะยาว

โครงการที่มีคุณภาพ เป็นกุญแจส�าคัญในการน�าพา
ประเทศไทยสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนไทย ตาม 
เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) ของสสส. การ
พัฒนาโครงการแนวปฏิบัติที่ดี จึงมีความส�าคัญในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพของ
ประชาชน และยังเป็นพื้นฐานส�าคัญในการผลักดัน
มาตรการหรือนโยบาย หลักการ หรือบรรทัดฐานสังคม
ต่อไป

การเป็นโครงการแนวปฏิบัติที่ดี อาจไม่ใช่เป้าหมายหลัก
ของหลายโครงการ อย่างไรก็ตาม การเข้าใจคุณลักษณะ
ของการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีความส�าคัญในการพัฒนา
โครงการให้มคีณุภาพ และเป็นการเพิม่โอกาสความส�าเร็จ
ของโครงการให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิผลตามที่
ต้องการ นอกจากนี ้ยังเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าการใช้
ทรัพยากรท่ีมอียู่อย่างจ�ากดั เป็นไปอย่างคุม้ค่า นีค่อืทีม่า
ของคูม่อืเล่มนี ้ทีจ่ะช่วยให้โครงการภายใต้แผนอาหารเพ่ือ
สุขภาวะของสสส. มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนไทยอย่างยั่งยืน

Best practice หรือ good 
practice?

ค�าว่า best practice และ good 
practice มักใช้ในความหมาย
คล้ายคลึงกัน เพื่อกล่าว 
ถึงโครงการแนวปฏิบัติที่ดี  
ที่ได้แสดงให้เห็นว่าประสบ 
ความส�าเร็จ น่ันคือ สามารถ 
ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย มี 
หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงถึง
ประสทิธิภาพและประสทิธผิล และ
ได้รับการทดสอบว่าได้ผลด ี
ภายใต้บริบทที่หลากหลาย 
สามารถเป็นแบบอย่างแนว
ปฏิบัติที่สามารถน�าไปขยายผล
ต่อ และอาจน�าไปสู่การก�าหนด
นโยบายในระดับประเทศต่อไป 
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เพือ่เป็นแนวทางสนบัสนนุการส่งเสรมิและพฒันายกระดบั
โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะให้เป็นโครงการที่
มีแนวปฏิบัติที่ดี

เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินตนเองส�าหรับภาคีหรือ 
ผูร้บัผดิชอบแผนงาน/โครงการภายใต้แผนอาหารเพือ่สขุ
ภาวะในการออกแบบและปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เป็น
โครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคีในการด�าเนินงาน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และสามารถเป็นต้นแบบใน
การขยายผลได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
ของคู่มือ

1

2

3
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ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท�าหน้าที่พิจารณากล่ันกรองข้อเสนอโครงการ 
ส�าหรับเป็นแนวทางการกล่ันกรองข้อเสนอโครงการและเสนอ 
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอโครงการ

คณะกรรมการก�ากบัทศิทางแผนอาหารเพือ่สขุภาวะ คณะกรรมการ
บริหารแผน ส�านัก/ฝ่ายของ สสส. ส�าหรับเป็นแนวทางการก�ากับ
ติดตามและการประเมนิผลโครงการ รวมทัง้เป็นแนวทางการคัดเลอืก
โครงการต้นแบบส�าหรบัการขยายผลในระดับพืน้ท่ีหรอืระดับนโยบาย

ผู้รับทุน ได้แก่ ภาคีที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการด้านอาหารและ
โภชนาการ อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และโครงการ
สนับสนุน ภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ตามประเภทกิจกรรม 
การสร้างเสริมสุขภาพ 3 ประเภท (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ, 2564) ดังนี้

การพัฒนาและปฏิบัติการ หมายถึง กิจกรรมที่มีลักษณะ
เป็นการฝึกอบรม การรณรงค์ การจัดกิจกรรมหรือ
พฒันารปูแบบทีเ่ป็นนวตักรรม การพฒันาเครอืข่าย หรอื
ปฏิบัติการอื่นใดในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

การศึกษาวิจัยและประเมินผล หมายถึง กิจกรรมที่มี
ลักษณะเป็นการศึกษาวิจัย การทบทวนองค์ความรู้  
การวิจัยและพัฒนา การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพทางการวิจัยหรือการประเมินด้วย

การอุปถัมภ์กิจกรรม (sponsorship) หมายถึง กิจกรรม
ทีม่ลีกัษณะเป็นการสนบัสนนุทนุให้แก่กจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่
ใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้และค่านิยมใน
การสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมนั้น

ใครเหมำะ
จะใช้คู่มือนี้ 
และใช้อย่ำงไร

1

2

3
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ช่วงระหว่ำงกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร โครงการ
สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการใน
การออกแบบโครงการให้มคุีณภาพตามองค์ประกอบของ
โครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

ช่วงด�ำเนินโครงกำร โครงการสามารถใช้เป็นแนวทาง 
การประเมินตนเองส�าหรับการรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ซึ่งท�าให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการเป็นระยะ

หลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำร โครงการสามารถใช้เป็น
แนวทางการประเมินผลโครงการว่าโครงการสามารถ
บรรลุได้ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในการสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่และอย่างไร ตลอดจนการน�าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงโครงการเพื่อปิดช่องว่างการด�าเนิน
งานส�าหรับการขอรับทุนในอนาคต

1

2

3

ภำคีที่รับผิดชอบแผนงำน/
โครงกำรแต่ละประเภทสำมำรถ
น�ำคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทำงกำร
ประเมินและพัฒนำได้ในทุกระยะ
ของโครงกำร 
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2กระบวนกำรพัฒนำ
องค์ประกอบและ
คุณลักษณะของ
โครงกำรแนวปฏิบัติที่ดี
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โครงการแนวปฏิบัติที่ดีนั้น เป็นอย่างไร? ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบอะไรบ้าง? ต้องมีคุณลักษณะอย่างไร? และ
ต้องมีเกณฑ์อะไรบ้าง? นี่คือค�าถามส�าคัญที่เราต้องการ
หาค�าตอบ เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ด�าเนินโครงการให้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ในการสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน 

การค้นหาองค์ประกอบและคุณลักษณะของการเป็น
โครงการแนวปฏิบัติที่ดี ต้องมีกระบวนการที่ค�านึงถึง
ความถูกต้องทางวิชาการ ความครอบคลุมของประเด็น 
และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การศึกษาองค์ประกอบ
การเป็นโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ ประกอบด้วย
กระบวนการ 2 ส่วนหลกั ได้แก่ การวจิยัเอกสาร เพือ่ศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของโครงการที่มีคุณภาพ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมอภิปรายกลุ่ม 
การท�าแบบสอบถามด้วยเทคนิคเดลฟาย และการประชุม
กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้

ขั้นตอนการทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรม เป็นการ
สร้างความรูค้วามเข้าใจจากการศึกษาและประสบการณ์ที่
ผ่านมา เพ่ือร่างองค์ประกอบและคุณลักษณะของ
โครงการแนวปฏิบัติท่ีดีในเบื้องต้น โดยได้ทบทวนและ
สังเคราะห์วรรณกรรมจากต่างประเทศและในประเทศ 
เกี่ยวกับกรอบแนวคิด องค์ประกอบ และคุณลักษณะที่
ส�าคัญในการพัฒนาโครงการแนวปฏิบัติที่ดี 

การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมในส่วนนี้ ให้ความ
ส�าคัญกับการรวบรวมองค์ประกอบและคุณลักษณะที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแนวปฏิบัติ 
ทีด่ ีซึง่เป็นลกัษณะโครงการทีไ่ด้รบัการยอมรบัในคณุภาพ
ทั้งในด้านการวางแผน การด�าเนินงาน การสร้างความ
เปลี่ยนแปลง ความยั่งยืน และความสามารถในการน�า
แนวทางไปขยายผล 

ผลที่ได้จากการทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรม คือ 
กรอบแนวคิดและร่างคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
โครงการแนวปฏิบัติท่ีดีจากมุมมองทางวิชาการ ก่อนจะ
น�าเข้าสู่กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาร่าง
คุณลักษณะนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนที่ 1 การวิจัยเอกสาร 
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ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม 1 การสนทนากลุ่ม

การสนทนากลุม่ (focus group discussion) เป็นกจิกรรม
แรกในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายของสสส. 
เกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะของโครงการ 
แนวปฏิบัติที่ดี ในการสนทนากลุ่มนี้ ผู้ด�าเนินการสนทนา
ได้ถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสนทนาเก่ียวกับการเป็น
โครงการแนวปฏิบัติทีด่ ีว่าควรประกอบด้วยองค์ประกอบ
หรือคุณลักษณะใดบ้าง รวมถึงข้อท้าทายในการด�าเนิน
โครงการให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

ความส�าคัญของการสนทนากลุ่ม คือ เป็นการรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการด�าเนิน
โครงการจริง เพื่อให้ทราบองค์ประกอบและคุณลักษณะที่
ส�าคัญจากมุมมองเชิงปฏิบัติ เพื่อเสริมกับมุมมองทาง
วิชาการที่ได้จากการทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรม 
นอกจากน้ัน การสนทนากลุ่มกับกลุ่มภาคีเครือข่าย 
สามารถสะท้อนบริบทของการด�าเนินงานในพื้นที่ต่างๆ 
ของประเทศไทย และลักษณะของโครงการภายใต้แผน
อาหารเพือ่สขุภาวะ ทีอ่าจมลัีกษณะเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกับ
โครงการในลักษณะอื่นๆ 

การสนทนากลุ่มในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม เพื่อ
สะท้อนความหลากหลายของประเด็นภายใต้แผนอาหาร
เพื่อสุขภาวะของสสส. ได้แก่ กลุ่มอาหารและโภชนาการ 
กลุ่มความมั่นคงทางอาหาร และกลุ่มอาหารปลอดภัย  
ในแต่ละกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 5-6 คน โดยเป็น 
การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom การประชุมใน
แต่ละครั้ง ใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง

ประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม น�ามาใช้ในการปรับปรุง
ร่างองค์ประกอบและคุณลักษณะโครงการแนวปฏิบัติที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีการเพ่ิมคุณลักษณะ
บางข้อ เพื่อให้ได้ร่างที่ครอบคลุมมากขึ้น จากทั้งมุมมอง
ทางวิชาการและทางปฏิบัติ

กิจกรรม 2 การคัดกรององค์ประกอบและ
คุณลักษณะด้วยเทคนิคเดลฟาย

จากร่างองค์ประกอบและคุณลกัษณะทีไ่ด้จากการทบทวน
วรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม กิจกรรมต่อมาเป็นการ
คัดกรององค์ประกอบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและภาคีของ
สสส. โดยใช้เทคนคิเดลฟาย (delphi) เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็น
ฉันทามติ 

เทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ และใช้แบบสอบถามแบบ 
มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือส�าหรับการศึกษา รวบรวม
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อองค์ประกอบและ
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องและส�าคัญต่อการเป็นโครงการ
แนวปฏิบัติที่ดี 

ส�าหรับการศึกษานี้ ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลแบบเดลฟาย 
ในกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการ และองค์กรพฒันาเอกชน 
จ�านวน 22 คน โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google 
forms ให้กลุม่ตวัอย่างทางอเีมล เพือ่เป็นการหาความเหน็
ร่วมกันจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์ประกอบและ
คุณลักษณะที่ส�าคัญของโครงการแนวปฏิบัติที่ดี โดย
กระบวนการประกอบด้วย 2 รอบ ดังนี้

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ



21

       รอบที่ 1 ประเมินระดับความเกี่ยวข้อง

ในรอบแรก เป็นการประเมินระดับความเกี่ยวข้องของ 
องค์ประกอบและคุณลักษณะแต่ละประการต่อการเป็น
โครงการแนวปฏบิติัทีด่ ีโดยเป็นการให้คะแนนความคดิเห็น
โดยใช้มาตรวัด Likert scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

เมือ่ได้รับแบบสอบถามคืนในระยะเวลาทีก่�าหนดแล้ว ข้อมลู
ที่รวบรวมได้จะน�ามาหาค่าคะแนนความเกี่ยวข้องราย 
องค์ประกอบและคณุลกัษณะ ใช้สถติวิเิคราะห์หาค่าคะแนน
อย่างง่าย คือ ค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การคัดคุณลักษณะที่
ไม่เกี่ยวข้องออกที่ 3 คะแนน นั่นคือ หากคุณลักษณะใดได้
รับค่าเฉลี่ยการประเมินระดับความเกี่ยวข้องต�่ากว่า  
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นจะถูกคัดออกจากรายการ
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นโครงการแนวปฏิบัติ 
ที่ดี

นอกจากน้ัน ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อเสนอแนะ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่นอกเหนือจากในแบบสอบถาม และ
สามารถปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้ เพื่อให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น

เม่ือทีมผู้วจิยัได้ปรบัรายการองค์ประกอบและคณุลกัษณะ
ทีเ่กีย่วข้อง และปรบัภาษาตามค�าแนะน�าของผูป้ระเมนิแล้ว 
ทมีผูว้จิยัได้ส่งรายการทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุไปให้ผู้ประเมนิ
พิจารณาและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อให้ได้รับ
การยืนยันและความเห็นพ้องต้องกันในรายการ
คุณลกัษณะทีไ่ด้ปรบัปรงุกระบวนการเดลฟายในครัง้แรก
นี้ 

       รอบที่ 2 ประเมินระดับความส�าคัญ 

ในรอบที่ 2 เป็นการประเมินระดับความส�าคัญของ 
องค์ประกอบและคุณลักษณะแต่ละประการต่อการเป็น
โครงการแนวปฏิบัติท่ีดี โดยใช้รายการองค์ประกอบและ
คณุลกัษณะทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากผูเ้ชีย่วชาญจากการ
ท�าเดลฟายในรอบแรก โดยเป็นการให้คะแนนความคิดเห็น
โดยใช้มาตรวดั 10 ระดบั คอื 10 = ส�าคญัมากทีส่ดุ จนถงึ 
1 = ส�าคัญน้อยที่สุด

เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนในระยะเวลาที่ก�าหนดแล้ว  
ข้อมูลที่รวบรวมได้จะน�ามาหาค่าคะแนนความส�าคัญราย
คุณลักษณะ ใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าคะแนนอย่างง่าย คือ  
ค่าเฉลีย่ และน�ามาจดัล�าดบัความส�าคัญขององค์ประกอบ
และคุณลักษณะของโครงการแนวปฏิบัติที่ดี



22

กิจกรรม 3 วิเคราะห์องค์ประกอบ 

หลังจากได้ข้อมูลการจัดล�าดับความส�าคัญของ 
องค์ประกอบและคุณลักษณะของแนวปฏิบัติที่ดี คณะผู้
วจัิยน�าข้อมลูมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก Principal 
Component Analysis (PCA) เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัย
ส�าคัญของการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยจ�าแนกตาม 3 องค์
ประกอบหลัก มีจ�านวนคุณลักษณะโครงการแนวปฏิบัติที่
ดีทั้งหมด 67 ข้อ จึงต้องศึกษาว่ามีปัจจัยใดหรือ
คณุลกัษณะใดทีเ่ป็นคณุลกัษณะหลกัทีต้่องให้ความส�าคญั
กับการเป็นโครงการแนวปฏิบัติท่ีดี และน�ามาพัฒนาเป็น
ร่างแนวทางที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
สามารถเหลือจ�านวนข้อทั้งหมด 52 ข้อ หลังจากนั้นได้
ทดลองเครื่องมือครั้งที่ 1 พร้อมทั้งหารือกับโครงการที่
ทดลองใช้แบบประเมนิฯ จ�านวน 3 โครงการ เพือ่รบัฟังข้อ
เสนอแนะและข้อคิดเห็นและน�ามาปรับปรุงแบบประเมินให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกบัโครงการของแผนอาหาร
เพือ่สขุภาวะ และสามารถน�าไปใช้เพือ่พฒันาโครงการแนว
ปฏิบัติที่ดีได้จริง 
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กิจกรรม 4 การประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

กระบวนการสุดท้ายน้ี เป็นการประชุมร่วมกับผู้ทรง
คุณวุฒิ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นในเวทีใหญ่ในการปรับปรุง
องค์ประกอบและคุณลกัษณะทีส่�าคัญในการเป็นแนวปฏบัิติ
ที่ดี การประชุมครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจ�านวน 15 
คน ได้แก่ กรรมการบริหารแผนส�านัก 5 จ�านวน 8 คน และ
ผูรั้บผดิชอบโครงการภายใต้แผนอาหารเพือ่สขุภาวะ 3 คน 
และทมีวจิยั 4 คน โดยประเดน็หารอืทีป่ระชมุทีส่�าคัญ ได้แก่ 
แนวทางการน�าองค์ประกอบและคณุลกัษณะของโครงการ
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ ไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีต่างๆ และรูปแบบที่ 
เหมาะสมในการเผยแพร่  
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3องค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของโครงกำร
แนวปฏิบัติที่ดีภำยใต้
แผนอำหำรเพื่อสุขภำวะ
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โครงกำรแนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง แนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 
หรือกระบวนการปฏิบัติ ท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือได้รับ
การพิสูจน์ตามหลักวิชาการแล้วว่าได้ผลดี นั่นคือ เป็นแนว
ปฏบิติัทีม่ปีระสทิธิผลและประสิทธภิาพในกระบวนการ ผลลพัธ์ 
และการบริหารต้นทุน โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์และห่วงโซ่ผลลัพธ์ของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
ของ สสส. เป็นแนวปฏิบัติท่ีมีจริยธรรม ความเป็นธรรม และ
เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประชากรเป้าหมายและชุมชนที่ร่วม 
ด�าเนินการ รวมทั้งยกระดับศักยภาพของภาคี เพื่อแก้ปัญหา 
ต่อยอด และขยายผลลพัธ์การด�าเนินงานของแผนอาหารเพือ่
สุขภาวะของ สสส. เป็นวงกว้าง 

“            

           ”
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การพัฒนาโครงการแนวปฏิบัติที่ดี ควรพิจารณาใน  
3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ ลกัษณะโครงการ การด�าเนนิงาน 
และการติดตามและประเมินผล 

ในแต่ละองค์ประกอบของการเป็นโครงการแนวปฏิบัติที่ดี 
จะประกอบด้วยคุณลักษณะหลักและคุณลักษณะย่อยท่ี
สอดคล้องกับองค์ประกอบนั้นๆ

โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะมีลักษณะ
ที่หลากหลายและแตกต่างไปตามบริบทการด�าเนินงาน  
ดังนั้น ผู้รับทุนที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ รวมทั้ง
ภาคีท่ีใช้คู่มือนี้สามารถเลือกพิจารณาคุณลักษณะตาม
ประเภทโครงการเพื่อพัฒนาโครงการแนวปฏิบัติที่ดี โดย
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 หมายถึง คุณลักษณะส�าคัญที่โครงการต้อง 
 พัฒนา 
 หมายถงึ คณุลกัษณะทีเ่ป็นทางเลือกให้โครงการ 
 พัฒนาตามความเหมาะสมกับการด�าเนินงาน          

องค์ประกอบของ
โครงกำรแนวปฏิบัติที่ดี

ลักษณะโครงกำร

กำรด�ำเนินงำน

กำรติดตำมและ
ประเมินผล  
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1. ลักษณะโครงการ 1.1 ฐานแนวคิดใน
การออกแบบ
โครงการ 

1.2 ความสอดคล้อง
กับแผนและบริบท
ทางสังคม

1.3 เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

1.  การออกแบบโครงการอยูบ่นฐาน
แนวคิด ทฤษฎี หรือประสบการณ์

2.  โครงการมีแนวคิดหรือวิธีการ
ด�าเนินงานที่เป็นแนวคิดใหม่หรือ
เป็นนวัตกรรม

3.  มีการค�านึงถึงปัจจัยสภาพ
แวดล้อมที่นอกเหนือการควบคุม

1. โครงการสอดคล้องกับแผน
อาหารเพื่อสุขภาวะ แผนของ 
สสส. หรือแผนระดับชาติ

2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ช่องว่างของปัญหา

3. มกีารสอบถามหรอืประเมนิความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4. กิจกรรมหลักของโครงการ
สอดคล้องกบัสถานการณ์สภาพ
ปัญหา ความจ�าเป็นและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

5. กิจกรรมหลักของโครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

1. มีการระบุเป้าหมายที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงไว้อย่างชัดเจน 

2.  เป ้าหมายของโครงการ
สอดคล้องกับห่วงโซ่ผลลัพธ์
ของแผนอาหาร

3. วัตถุประสงค์มีลักษณะตามหลัก 
SMART

ตารางที่ 1 องค์ประกอบ คุณลักษณะหลัก และคุณลักษณะย่อย ของโครงการแนวปฏิบัติที่ดี

องค์ประกอบ คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะย่อย
ประเภทโครงการ

การพัฒนา
และปฏิบัติ

การ

การศึกษา
วิจัยและ

ประเมินผล

การอุปถัมภ์
กิจกรรม
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1.4 กลุ่มเป้าหมาย

1.5 การวางแผน
โครงการ

1.6 ภาคีเครือข่ายและ
ความร่วมมือ 

1.7 การน�าไปใช้ประโยชน์  

1.8 ความยั่งยืน

1. มีการระบุกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน

2. มกีารเปิดโอกาสให้กลุม่เป้าหมาย
มีส่วนร่วม

3. มีการค�านึงถึงกลุ่มเปราะบาง 
หรือกลุ่มอดอยากหิวโหย

4. มีการเสริมพลังให้กลุ่มเป้าหมาย

1. มีการวางแผนโครงการอย่าง
ชัดเจน

1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม

2.  มคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคี
เครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญจาก
หลากหลายสาขา

1. โครงการอื่นสามารถน�ารูปแบบ
การด�าเนินงานไปท�าซ�้าได้ 
(replicability) 

2. รูปแบบการด�าเนินงานโครงการ
สามารถน�าไปปรับใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีหรือบริบท 
อื่นได้ (transferability)

1. มีการค�านึงถึงความยั่งยืนของ
โครงการ

2. มีกลไกหรือระบบรองรับ 
การด�าเนินงานในระดับพื้นที่

1. ลกัษณะโครงการ

องค์ประกอบ คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะย่อย
ประเภทโครงการ

การพัฒนา
และปฏิบัติ

การ

การศึกษา
วิจัยและ

ประเมินผล

การอุปถัมภ์
กิจกรรม
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2.1 ประสิทธิภาพของ
การด�าเนินงาน 

2.2 ความโปร่งใสและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

2.3 การให้ความ
ส�าคัญกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ภาคีเครือข่ายและ
ความร่วมมือ

1. การด�าเนินงานเป็นไปตามกรอบ
เวลาและกิจกรรมที่ก�าหนด 

2. โครงการมโีครงสร้างการบรหิาร
จัดการและกระบวนการตัดสินใจ
ที่ชัดเจน

3. มีการทดสอบกิจกรรมก่อนเริ่ม
ด�าเนินการจริง

4. มีการฝึกอบรม หรือการพัฒนา
ศักยภาพแก่ผู้รับผิดชอบด�าเนิน
งาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

5.  โครงการมีการท�างานเชิงรุก

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มน�า
แนวทางของโครงการไปประยกุต์
ใช้และปฏิบัติ

1. มกีารเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict of interest: COI)

2. การเปิดช่องทางรับฟังความคิด
เห็นจากกลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นประโยชน์
ของโครงการ

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินงาน รวมถึง 
การประเมินผล

3. มีการร่วมมอืกบัเครอืข่าย ชุมชน 
หน่วยงานหรือองค์กรภาคีใน
หลากหลายสาขาวิชาชีพ

2. การด�าเนินงาน 

องค์ประกอบ คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะย่อย
ประเภทโครงการ

การพัฒนา
และปฏิบัติ

การ

การศึกษา
วิจัยและ

ประเมินผล

การอุปถัมภ์
กิจกรรม
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2.4 การเข้าร่วม
โครงการของกลุ่ม
เป้าหมาย

2.5 การสื่อสารและ 
การจัดท�าเอกสาร

2.6 การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ          

1. มีวิธีการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย
ให้เข้าร่วมโครงการด้วยความ
สมัครใจ

2.  มบีคุคลหรอืหน่วยงานทีช่่วยเชญิ
ชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ

3. มีวิธีการกระตุ้นหรือจูงใจให้กลุ่ม
เป้าหมายอยู่ร่วมในโครงการ 
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ

4. การถอนตัวออกจากโครงการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ส่ง
ผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

1. เอกสารหลักของโครงการ  
มีข้อมูลส�าคัญอย่างครบถ้วน

2. มกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

3. มีการจัดท�าและเผยแพร่ชุด 
ความรู้ (how to)

1. โครงการด�าเนินกิจกรรมตาม
แผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ 
อย่างน้อย 80% 

2. โครงการสามารถบรรลตุวัชีว้ดัที่
ก�าหนดไว้ อย่างน้อย 90%

2. การด�าเนินงาน 

องค์ประกอบ คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะย่อย
ประเภทโครงการ

การพัฒนา
และปฏิบัติ

การ

การศึกษา
วิจัยและ

ประเมินผล

การอุปถัมภ์
กิจกรรม
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3.1 การบริหาร
ทรัพยากร

 และงบประมาณ 

3.2 ตัวชี้วัดและการ 
ติดตาม 

3.3 การวิเคราะห์  
ข้อมูล 

3.4 การประเมินผล

1. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อติดตาม
และประเมินผลโครงการอย่าง 
เหมาะสม 

2. มีการติดตามการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรในการด�าเนินโครงการ 
ตามระเบียบการเงินของ สสส.

1. มีการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline) 
สภาพปัญหาของกลุม่เป้าหมายก่อน
เริ่มโครงการ และมีการติดตาม
สถานการณ์ปัญหาอย่างสม�่าเสมอ

2. มีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่ม
ประชากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

3. มีตัวชี้วัดในการติดตามและประเมิน
ผลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ

4. มตีวัชีว้ดัเพือ่ตดิตามในทกุระดบัของ
การด�าเนินงาน

1. มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. โครงการได้ค�านึงถึงปัจจัยภายนอก
ทีอ่าจส่งผลต่อผลลพัธ์ของโครงการ

1. โครงการใช้ทรัพยากรในการด�าเนิน
งานในระดับที่สมเหตุสมผล สามารถ
น�าแนวทางของโครงการเป็นต้นแบบ
ในการขยายผลต่อไปได้

2. มีการสังเคราะห์การด�าเนินงาน เพื่อ
ให้เกิดชุดความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม 
เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ

3. การติดตามและ
ประเมินผล  

องค์ประกอบ คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะย่อย
ประเภทโครงการ

การพัฒนา
และปฏิบัติ

การ

การศึกษา
วิจัยและ

ประเมินผล

การอุปถัมภ์
กิจกรรม
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Resilience: ล้มแล้วลุกไว

วิกฤติโควิด-19 ท�าให้หลายภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญของ 
“resilience” หรือความสามารถในการ “ล้มแล้วลุกไว”  ส�าหรับบริบท
โครงการ   ความสามารถในการ “ล้มแล้วลกุไว” ม ี4 มติ ิดงันี ้(Blay, 2017)

1. การท�างานเชิงรุก 
2. ความสามารถในการเผชิญและจัดการปัญหา 
3. ความยืดหยุ่น 
4.ความสามารถในการรักษาระดับการด�าเนินงาน 

คุณลักษณะของโครงการแนวปฏิบัติที่ดี ครอบคลุมมิติของการ “ล้มและ
ลกุไว” เช่น คณุลกัษณะแนวปฏบัิตทิีดี่ในด้านการท�างานเชงิรกุ โดยมคีวาม
ยืดหยุ่นในการปรับกิจกรรมเพื่อตอบสนองตามสถานการณ์ที่อาจ
เปลีย่นแปลง สอดคล้องกบัมติทิี ่1 และ 2 คุณลกัษณะแนวปฏบัิตทิีด่ใีนด้าน
การค�านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่นอกเหนือการควบคุม ครอบคลุมมิติ
ที ่2 และคุณลกัษณะแนวปฏบิติัทีด่ใีนด้านการมตีวัชีว้ดัทีต่ดิตามในทกุระดบั
ของการด�าเนินงาน ครอบคลุมมิติที่ 4

“            

           ”
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4แนวทำง
กำรพัฒนำโครงกำร
แนวทำงปฏิบัติที่ดี
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ในส่วนนี้จะเป็นรำยละเอียดกำรพัฒนำโครงกำรให้เป็นแนวปฏิบัติ

ที่ดีในทั้ง 3 องค์ประกอบท่ีได้น�ำเสนอไปแล้ว ได้แก่ ลักษณะ

โครงกำร กำรด�ำเนินกำร และกำรติดตำมและประเมินผล โดยใน 

3 องค์ประกอบนั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะหลักทั้งหมด 18 ข้อ 

และคุณลักษณะย่อย 52 ข้อ 

ตวัอย่ำงกำรด�ำเนนิงำนในคณุลกัษณะท่ีน�ำเสนอในคูม่อืฉบบันีเ้ป็น

เพียงส่วนหนึ่งจำกโครงกำรที่ขอรับทุนภำยใต้แผนอำหำรเพื่อ

สุขภำวะเท่ำนั้น ยังมีตัวอย่ำงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจำกโครงกำร

อื่น ๆ อีก
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องค์ประกอบที่ 1
ลักษณะโครงกำร 

01

ลักษณะโครงการ เป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะหลักของ
โครงการในมิติต่างๆ ที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการแนว
ปฏิบัติที่ดี โดยเน้นการออกแบบและวางแผนโครงการให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์และห่วงโซ่ผลลพัธ์ 
(Chain of Outcomes) ของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ  
ตอบโจทย์ความต้องการและสภาพปัญหาของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ หรือองค์กร และการมีภาคีเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง 

ลักษณะโครงการที่ดี เกิดจากการวางแผนโครงการที่ดี  
จึงเป็นพืน้ฐานส�าคัญของการเป็นโครงการแนวปฏบิตัทิีดี่ 
ทีจ่ะน�าไปสู่การเปลีย่นแปลงในเชงิบวกต่อบคุคลและสงัคม
ต่อไปได้ ในองค์ประกอบด้านลักษณะโครงการนี้ ประกอบ
ด้วย 7 คุณลักษณะหลัก ได้แก่ 

1 ฐานแนวคิดในการออกแบบโครงการ 
2 ความสอดคล้องกับแผนและบริบททางสังคม
3 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
4 กลุ่มเป้าหมาย 
5 การวางแผนโครงการ 
6 ภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ
7 การน�าไปใช้ประโยชน์
8 ความยั่งยืน
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การออกแบบโครงการท่ีดี เป็นหวัใจส�าคัญของการวางแผนโครงการ 
ฐานแนวคิดในการออกแบบโครงการ ควรมทีีม่าทีไ่ปอย่างชดัเจนทีจ่ะ
ช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือ และโอกาสความส�าเร็จของโครงการ 
นอกจากนั้น หากโครงการมีการเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใน
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการโครงการได้อย่างเหมาะสมและ 
มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
อาจน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ โดยฐานแนวคิดในการออกแบบ
โครงการ มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

โครงการน�าแนวคิด ทฤษฎ ีองค์ความรูแ้ละภูมปัิญญาทีเ่กีย่วข้อง มา
ประยกุต์ใช้หรอืเป็นข้อมลูสนบัสนนุการออกแบบโครงการ เช่น ทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) แนวคิดทฤษฎีความมั่นคง
ทางอาหาร ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ องค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์/
สังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์/นิเทศศาสตร์ ฯลฯ ชุดความรู้จาก
การปฏิบัติการและประสบการณ์ของชุมชนที่มีการสังเคราะห์ถอด 
บทเรียน องค์ความรู้จากโครงการอื่นที่เป็นต้นแบบหรือขยายผลได ้
การรับฟังประสบการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชน/องค์กร
ชุมชน/ประชาชน ฯลฯ 

การใช้ทฤษฎีหรือฐานความรู้ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือทางความคิด
ให้โครงการใช้เป็นแนวทางออกแบบโครงการในแต่ละขั้นตอน เช่น  
การก�าหนดกรอบแนวคิด วิธีการด�าเนินงาน การเลือกใช้เทคโนโลยี
หรอืเครือ่งมอื และการประเมนิผล เพือ่ให้การด�าเนนิงานสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือด�าเนินการในพื้นที่และ/หรือประชากรกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสมตามบรบิทสงัคมวฒันธรรม มข้ีอมลูหรอืหลกัฐานทาง
วิชาการรองรับ และมีแนวโน้มที่ได้ผลดี

กำรออกแบบโครงกำรอยู่บนฐำนแนวคิด 
ทฤษฎี หรือประสบกำรณ์

ฐานแนวคิดในการออกแบบ
โครงการ

1.1 

1
ทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลง 
(Theory of Change) 

เป็นเครื่องมือหนึ่งส�าหรับวางแผน
โครงการทีใ่ช้อธบิายถงึกระบวนการ
ของโครงการที่น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่
ต้องการเปลีย่นแปลง ประกอบด้วย
เงื่อนไข 6 ข้อ คือ
 
1 แสดงค�าอธิบายความเชื่อมต่อ

ของกิจกรรมต่อการเปลีย่นแปลง 
2 แสดงผังภาพการเปลี่ยนแปลง 
3 มกีรอบการวเิคราะห์ข่ายงานข้ัน

พื้นฐาน 
4 การจัดท�าผังงานร่วมกันกับ

ภาคีที่รับผิดชอบ 
5 สร้างรูปแบบเชิงคาดการณ์ 
6 มีรูปแบบที่เป็นพลวัตร สามารถ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้
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นวัตกรรม หมายถึง การท�าสิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการ แนวคิด 
กระบวนการใหม่ที่แก้ไขปัญหาเพื่อ
น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาวะ องค์ประกอบนวัตกรรม 
ได้แก่ 1) ใหม่ 2) สามารถใช้ในการ
แก้ไขปัญหา 3) สร้างการ
เปลี่ยนแปลง

โครงการทีแ่สดงให้เหน็ถงึการมแีนวคดิหรอืวธิกีารด�าเนนิงานใหม่ ๆ  
ทีแ่ตกต่างไปจากเดิมผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ เป็นคุณลกัษณะ
หนึง่ทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นแนวปฏบิตัท่ีิด ี(แต่ไม่ใช่ทกุโครงการจ�าเป็น
ต้องมีแนวคิดใหม่หรือเป็นนวัตกรรมเสมอไป) ซึ่งค�าว่า “ใหม่” ในที่นี้
รวมถงึการทบทวน การพฒันา หรือปรับปรงุจากแนวคิดหรอืสิง่ทีม่ี
อยูเ่ดมิ ให้ทนัสมยัหรอืเหมาะสมมากขึน้ ซึง่แนวคิดใหม่หรอืนวตักรรม
นั้นเป็นได้ทั้งด้านแนวคิด กระบวนการ เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการ  
การจัดการด้านสังคม มาตรการเชิงสร้างสรรค์ นโยบาย ตลอดจน
สิง่ประดษิฐ์ ซึง่จะช่วยแก้ไขปัญหาและปิดช่องว่างการด�าเนนิงานได้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้กว่าเดมิ อกีทัง้ยงัช่วยสร้างมลูค่าให้กบัโครงการ
อีกด้วย

ส�าหรับแนวทางและวิธีสร้างนวัตกรรมโครงการสามารถท�าได้หลาย
วิธี ไม่มีวิธีการเฉพาะ เช่น โครงการสามารถใช้รูปแบบการคิดเชิง
ออกแบบ (design thinking) การคิดเชิงนวัตกรรม (innovative 
thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) หรือวิธีการ
ระดมสมองอื่น ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมในงาน (นลินี เรืองฤทธิศักดิ์, 
2562) 

โครงการลดบริโภคโซเดียมในประชากร ได้ผลักดันให้เกิดมาตรการเชิงสร้างสรรค์ โดยการลด
โซเดียมในภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนการปรับลดปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหาร
ส�าเรจ็รปูและพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารลดโซเดยีม เช่น บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู น�า้ปลา น�า้ปลาร้า ขนม
กรุบกรอบ ท้ังในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก/ใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
มาตรการที่สนับสนุนให้ประชาชนลดการบริโภคโซเดียมและช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีโซเดียมลดลง

โครงการสวนผกัคนเมอืงขบัเคลือ่นเกษตรกรรมยัง่ยนืในเมอืงเพือ่วถิสีขุภาวะและระบบอาหาร
ยัง่ยืน มกีารสร้างความรูแ้ละนวตักรรมการปลกูผกัในเมอืง เป็นวธิคิีดและแนวปฏบิตัทิีส่อดรบั
กับสถานการณ์การขยายตัวของเมือง การแก้ปัญหาด้านอาหารของคนเมืองให้เกิดพื้นที่
เกษตรกรรมย่ังยืนในเมือง โดยใช้วธีิการสร้างแหล่งอาหารของคนเมอืงด้วยการเปลีย่นแปลง
การใช้พื้นที่ในเมืองเพื่อประโยชน์ในการผลิตอาหารทั้งที่เป็นพื้นที่ของตนเอง พื้นที่รกร้าง 
ว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะของชุมชน หรือพื้นที่ในอาคารต่าง ๆ ในการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี การปลูกผักในเมืองเป็น
นวัตกรรมที่ได้ยกระดับไปสู่การพัฒนาเมือง การผลิตอาหาร และเชื่อมโยงประเด็นด้านสิ่ง
แวดล้อม และวิถีชีวิตของคนเมือง

โครงกำรมแีนวคดิหรอืวธิกีำรด�ำเนินงำนที่
เป็นแนวคิดใหม่หรือเป็นนวัตกรรม2

ตัวอย่ำง

ทีม่า: 1. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. ข้อเสนอโครงการลดการบริโภคโซเดยีมในประประชากรไทย ปี 2564 
          2. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย). ข้อเสนอโครงการสวนผักคนเมืองขับเคลื่อน 
  เกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองเพื่อ วิถีสุขภาวะและระบบอาหารยั่งยืน ปี 2564 
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โครงการควรพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของโครงการ ท่ีอาจส่งผลต่อการด�าเนนิงานและความ
ส�าเร็จของโครงการได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเปลี่ยน 
ผู้บริหารในพื้นที่ ปัญหาภัยพิบัติ ความเชื่อของคนในพื้นที่ โดยอาจ
จะระบุไว้ในแผนการ ว่าปัจจัยเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อความส�าเร็จของ
โครงการ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานและความส�าเร็จ
ของโครงการนั้น อาจมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ชุมชนท่ีมีผู้น�าท่ี
เข้มแข็งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการ และ
เป็นปัจจัยส�าคัญที่อาจส่งผลเชิงบวกต่อความส�าเร็จของโครงการ 

การค�านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่นอกเหนือการควบคุม เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าโครงการรับรู้ถึงปัจจัยที่หลากหลายที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานและความส�าเร็จของโครงการ ซึ่งจะมี
ความส�าคัญในการถอดบทเรียน และขยายผลต่อไป 

กำรค�ำนึงถึงปัจจัยสภำพแวดล้อมที่นอก
เหนือกำรควบคุม3
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โครงการแนวปฏิบัติที่ดี ควรสอดคล้องทั้งภายนอกและภายใน 
ภายนอกนั้นหมายถึง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึน 
ภายในนัน้หมายถงึ การออกแบบโครงการควรมคีวามสอดคล้องกัน
ตั้งแต่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรมหลัก รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนและบริบททางสังคม  
มีดังนี้

ความสอดคล้องกับแผน
และบริบททางสังคม

1.2

โครงการมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานของแผนอาหารเพื่อ
สขุภาวะ แผนของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 
หรือแผนระดับชาต/ิกรอบยทุธศาสตร์ระดับชาต ิเช่น แผนยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นต้น 
รวมทั้งการให้ความส�าคัญที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่
แหล่งผลิตไปจนถึงการเลือกบริโภคให้ถูกต้อง เพื่อให้โครงการมี              
ทิศทางการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และตอบโจทย์ความจ�าเป็นเร่งด่วนที่เป็นปัญหา
ส�าคัญหรือความต้องการของแผนอาหารฯ หรือเป้าหมายระดับ
ประเทศ

โครงกำรสอดคล้องกับแผนอำหำรเพื่อ 
สขุภำวะ แผนของ สสส. หรอืแผนระดบัชำติ1



41

โครงการควรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา 
ข้อท้าทาย หรือช่องว่าง โดยอาจเป็นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง หรือ
ใช้ข้อมูลที่ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นเคยเก็บแล้ว (ข้อมูลทุติยภูมิ) ทั้งที่
เป็นจ�านวน สถิติ แนวโน้ม ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์และความรุนแรง
ของปัญหา จะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจความจ�าเป็นท่ีต้องแก้ไขปัญหา 
เหล่านั้นได้ชัดเจนมากขึ้น

บางกรณีอาจใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และข้อมูลเชิงคุณภาพใน 
การวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วย เช่น โครงการลงพื้นที่ส�ารวจปัญหาด้วย
ตนเอง หรือการพูดคุยกับคนในพื้นที่ที่สะท้อนปัญหาบางอย่าง 

โครงการลดการบริโภคโซเดียมในประชากรไทย มีการวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มของการบรโิภคโซเดียมของประชากรไทยจาก
ผลส�ารวจของกรมอนามยัและน�าเสนอข้อมูลเป็นกราฟแท่ง นอกจาก
น้ี ยังใช้ผลส�ารวจของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ มาวเิคราะห์เพิม่
เตมิเพือ่ให้เห็นแบบแผนการบรโิภคอาหารของคนไทย โดยแสดงข้อมลู
เป็นตารางตัวเลขแบ่งกลุ่มอายุ และค่าเฉลี่ยปริมาณโซเดียมท่ีได้รับ
ต่อวัน ข้อมูลนีท้�าให้เหน็ว่ากลุม่ประชากรใดมปัีญหาการได้รับโซเดยีม
เกินมาตรฐาน 

มกีำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และช่องว่ำงของปัญหำ 
โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมำณ และ/หรือเชิงคุณภำพ2

ตัวอย่ำง

ทีม่า: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. ข้อเสนอโครงการลดการบรโิภคโซเดยีมในประ
ประชากรไทย ปี 2564 
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การประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควรด�าเนินการต้ังแต่ก่อนเริ่ม
ด�าเนินโครงการ ระหว่างด�าเนนิโครงการ และภายหลงัสิน้สดุโครงการ เพือ่เข้าใจ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ของกระบวนการก่อนเริ่มด�าเนินโครงการ 

โครงการสามารถพิจารณาประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ตาม
ความเหมาะสมเพือ่ให้การออกแบบกจิกรรมในแต่ระยะตอบสนองต่อสภาพปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายหรือ
พื้นท่ีด�าเนินการได้ปรับวิธีการด�าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบท วัฒนธรรม 
ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติได้

การประเมนิความต้องการของกลุม่เป้าหมาย อาจท�าได้ท้ังทีเ่ป็นเชงิปรมิาณ เช่น 
การใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่กลุ่ม 
เป้าหมายต้องการ หรือเป็นเชิงคุณภาพ เช่น การพูดคุย การสนทนากลุ่ม เพื่อ
ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้า
หมาย 

กจิกรรมหลกัทีโ่ครงการด�าเนนิงาน ควรสอดคล้องกับสถานการณ์สภาพปัญหา 
โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่มีความส�าคัญ และตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ตามการวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างของ
ปัญหาในข้างต้น) โครงการควรจัดล�าดับความส�าคัญตามความรุนแรงของ
ปัญหาและความจ�าเป็นในการแก้ปัญหา เพือ่พจิารณากจิกรรมทีจ่ะสามารถสร้าง
ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกได้มากที่สุด

มีกำรสอบถำมหรือประเมินควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

กจิกรรมหลกัของโครงกำรสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์สภำพ
ปัญหำ ควำมจ�ำเป็นและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

3

4
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โครงการควรก�าหนดกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(ซึ่งตัววัตถุประสงค์ควรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ี) 
ตัวกิจกรรมต้องสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาตามที่ก�าหนด โดย
วัตถุประสงค์ 1 ข้อ อาจประกอบด้วยกิจกรรมหลักหลายกิจกรรมได้ 

ลักษณะกิจกรรมที่ดีนั้น ต้องมีความเป็นไปได้ เหมาะสมกับพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถท�าให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 
นอกจากนี้ ควรมีการล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับแผนการด�าเนินงานโดยภาพรวม และควรก�าหนดระยะเวลาของ
การท�ากิจกรรมให้เหมาะสมเพ่ือการวางแผนการด�าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กิจกรรมหลักของโครงกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์5
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เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1.3

โครงการมีการระบุเป้าหมายที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าเมื่อด�าเนินโครงการแล้วควรคาดหวัง 
ความเปลีย่นแปลงในด้านใด โดยสิง่ทีต้่องการให้เกดิการเปลีย่นแปลง
นั้น ควรสอดคล้องกับห่วงโซ่ผลลัพธ์ด้วย เช่น การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม คณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร ความมัน่คงทาง
อาหาร สภาพแวดล้อม บรรทัดฐานทางสังคม นโยบาย 

มกีำรระบเุป้ำหมำยทีต้่องกำรเปลีย่นแปลง
ไว้อย่ำงชัดเจน1

โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย  
มีเป้าหมายเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อ
แนะน�า (400 กรัมต่อวัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง คือ พฤติกรรมการบริโภคผักและ
ผลไม้ของคนไทย โครงการน้ีคาดหวังว่าอัตราการบริโภคผักและ 
ผลไม้ทีเ่พยีงพอของคนไทยจะเพิม่ขึน้จากการด�าเนนิโครงการนี ้โดย
ได้ระบุเป้าหมายไว้ชัดเจนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เพ่ือประชาชนได้
บริโภคผักผลไม้ท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะ (2561-2562)  
ขับเคลื่อนเพื่อยกเลิกและจ�ากัดการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชท่ีมี
อันตรายร้ายแรง

เป้าหมายทีต้่องการเปลีย่นแปลง คอื การยกเลกิและจ�ากดัการใช้สาร
เคมีก�าจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง 

ตัวอย่ำง

ท่ีมา:  1. สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล. ข้อเสนอโครงการ 
  ศกึษาสถานการณ์การบริโภคผกัและผลไม้ของคนไทย ปี 2563
          2. มลูนธิชิวีวถิ.ี ข้อเสนอโครงการปฏริปูสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื เพือ่สขุภาวะ 
  ของประชาชน ปี 2563        
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เป้าหมาย (goal) คือผลลพัธ์ทีโ่ครงการต้องการให้เกดิขึน้ในระยะยาว 
เช่น การลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภค
อาหาร หรือการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนวัยท�างาน  
เป้าหมายอาจไม่มีความเฉพาะเจาะจง หรือสามารถวัดได้เสมอไป 

โครงการควรก�าหนดเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับการ
บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ซึ่ง 
แผนอาหารฯ ได้ก�าหนดห่วงโซ่ผลลพัธ์ (Chain of Outcome 3—CoO3) 
ที่มีจุดมุ่งหมายส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน 
การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพอย่างสมดุล โดยพิจารณาตามตัว
ก�าหนดสุขภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวก�าหนดสุขภาพ (รูปที่ 1) 

ดังนั้น โครงการสามารถประเมินและพิจารณาว่าเป้าหมายของ
โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามห่วงโซ่ผลลัพธ์หรือไม่ 
โดยเป้าหมายของโครงการควรสอดคล้องกับห่วงโซ่ผลลพัธ์ในระดับ
เป้าหมายสุขภาพ (ระดับ A) หรือระดับตัวสุขภาพ (ระดับ B) อาจมี
ความเหมาะสมเช่นเดียวกัน เพราะการตั้งเป้าหมายถึงระดับ A เช่น 
การลดอัตราการเจ็บป่วย หรือการเสริมสร้างสุขภาพอาจห่างไกล
เกินไป 

เป้ำหมำยของโครงกำรสอดคล้องกับ
ห่วงโซ่ผลลัพธ์ของแผนอำหำร2

โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย  
มีเป้าหมายเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อ
แนะน�า (400 กรัมต่อวัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เป้าหมายน้ีสอดคล้องกบัห่วงโซ่ผลลพัธ์ ในส่วน B1 เรือ่งการบรโิภค
อาหารที่ได้โภชนาการเหมาะสมตามวัย เพราะเป้าหมายเป็นการเพิ่ม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เพ่ือประชาชนได้
บริโภคผักผลไม้ท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะ (2561-2562)  
ขับเคลื่อนเพื่อยกเลิกและจ�ากัดการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชท่ีมี
อันตรายร้ายแรง

เป้าหมายนีส้อดคล้องกบัห่วงโซ่ผลลัพธ์ในส่วน B2 เรือ่งคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร เป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ตัวอย่ำง

ทีม่า:   1. สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหดิล. ข้อเสนอโครงการศกึษา 
  สถานการณ์การบริโภคผกัและผลไม้ของคนไทย ปี 2563                    
            2. มลูนธิชิวีวถิ.ี ข้อเสนอโครงการปฏริปูสารเคมีก�าจดัศตัรพูชื เพ่ือสขุภาวะ 
  ของประชาชน ปี 2563      
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รูปที่ 1 ห่วงโซ่ผลลัพธ์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุลเพิ่มขึ้น (CoO3)
ที่มา: ส�านักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2564) 

D1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรม
ด้านการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพในประชาชนทุกช่วงวัย

D2 สื่อสารและรณรงค์สาธารณะ
เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

(C1, C2)

B1 การบริโภคอาหารที่ได้
โภชนาการเหมาะสม
ตามวัย

• พฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามหลัก
โภชนาการในแต่ละ
ช่วงวัย

• สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การบริโภคอาหาร
ตามหลักโภชนาการ

B2 คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร

• พฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย

• สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร

ลดผลกระทบสุขภาพ
จาก โรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังที่เกิดจากการ
บริโภคอาหาร

A เป้าหมาย
เพิ่มสัดส่วนการ

บริโภคอาหาร  เพื่อ
สุขภาพอย่างสมดุล

B3 ความมั่นคงทาง
อาหาร

 (การผลิตที่เพียงพอ/
เกิดการเข้าถึง/พึ่งพา
ตนเองด้านอาหาร)

• พฤติกรรมที่ส่งเสริม
ความมั่นคงทาง
อาหาร

• สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความมั่นคงทาง
อาหาร

C1 ทัศนคติ ความรอบรู้ 
ทักษะ และพฤติกรรม
ด้านการบริโภค
อาหาร เพื่อสุขภาพ
ของประชาชน

(B1, B2)

C2 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
และวัฒนธรรม
อาหารตามบริบท
ของพื้นที่/องค์กร/
ช่วงวัย

(B1, B2)

C3 ระบบเฝ้าระวังและ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยของ
อาหาร

(B2)

C4 นโยบายสาธารณะที่
สนับสนุนการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ
และปกป้องระบบ
อาหารที่ยั่งยืน

(B1-B3)

D7 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด้านการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพและปกป้อง
ระบบอาหารที่ยั่งยืน

D8 พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม            
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
และสนับสนุนนโยบายสาธารณะ

(C1-C4)

D4 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
กระบวนการผลิตอาหาร/
อุตสาหกรรมอาหาร/วิสาหกิจ
ชุมชนด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืน

D5 ส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการ/ระบบการเชื่อมโยง
ผลผลิต/การปรุงประกอบ
อาหารเพื่อการเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ

D6 ส่งเสริมระบบการผลิตอาหาร
ที่ยั่งยืน ที่ค�านึงด้านสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พันธุ์พืช 
และวัฒนธรรมอาหาร

(C4)

D3 สานเสริมพลังครัวเรือน/
องค์กร/ชุมชน และภาคี 
เครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อน
ระบบอาหารที่ยั่งยืน

(C2)

มำตรกำร/กิจกรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ตัวก�ำหนดสุขภำพ ตัวก�ำหนดสุขภำพ สุขภำพ
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การตั้งวัตถุประสงค์ที่ดีน้ัน ควรเป็นไปตามหลัก SMART ซึ่งจะท�าให้
วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน วัดผลได้ บรรลุผลได้ 
สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ และอยูใ่นกรอบเวลาทีช่ดัเจน (ตารางที ่2) 

วัตถุประสงค์มีลักษณะตำมหลัก SMART3

วัตถุประสงค์ (objective)  คือ การ
ระบุผลลัพธ์จากโครงการที่เฉพาะ
เจาะจงและวัดได้ เช่น ลดสัดส่วน
อาหารปนเปื ้อนสารเคมีทาง 
การเกษตรในตลาดสดของอ�าเภอ 
ก. ให้ไม่เกนิร้อยละ 5 ภายในปี 2570

มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน เป็นรปูธรรม 
(Specific)

วัดผลได้ (Measurable)

บรรลุผลได้จริง (Achievable)

มีความสอดคล้อง (Relevant)

ก�าหนดเวลาชัดเจน (Time-bound)

วัตถปุระสงค์ต้องระบผุลลพัธ์ทีต้่องการหรอืกจิกรรมทีจ่ะด�าเนนิการ
ให้ชัดเจน รวมถึงการระบุกลุ่มประชากรหรือพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน
ด้วย

การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต้องมีแนวทางที่สามารถวัดผลได้ 
สามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลข หรือต้องมีเกณฑ์ความส�าเร็จที่
ชัดเจน 

วตัถปุระสงค์ทีต่ัง้นัน้ ต้องสามารถบรรลผุลได้จรงิภายใต้กรอบเวลา
และทรัพยากรที่มี 

วัตถุประสงค์ที่ตั้งต้องสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ และ/หรือห่วง
โซ่ผลลัพธ์ของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ และควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นจริง สถานการณ์จริง 

วัตถุประสงค์ต้องมีกรอบเวลาการบรรลุผลที่ชัดเจน 

ตารางที่ 2 การตั้งวัตถุประสงค์ตามหลัก SMART

องค์ประกอบของ SMART ความหมาย
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ลองพิจารณาวัตถุประสงค์โครงการต่อไปนี้ ว่าเป็นไปตามหลัก 
SMART หรือไม่
ลดสดัส่วนอาหารปนเป้ือนสารเคมีทางการเกษตรในตลาดสดของ
อ�าเภอ ก. ให้ไม่เกินร้อยละ 5 ภายในปี 2570

เฉพาะเจาะจง: มีความเฉพาะเจาะจงถึงผลลัพธ์ท่ีต้องการจะให้เกิด 
รวมถึงการระบุร้อยละที่ต้องการ และพื้นที่เป้าหมายในการท�างาน

วัดผลได้: อาหารปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร สามารถวัดได้

บรรลุผลได้จริง: ยังไม่ชัดเจน ว่าจะสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน ลักษณะกิจกรรมที่จะด�าเนินการ 
ทรัพยากรด้านบุคคลและงบประมาณที่มี

มคีวามสอดคล้อง: ยังไม่ชดัเจน ขึน้อยูก่บัว่าอ�าเภอดงักล่าวมีปัญหา
ในพื้นที่เกี่ยวกับอาหารปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่

ก�าหนดเวลาชัดเจน: มกีารก�าหนดกรอบเวลาทีจ่ะให้เกดิผลลัพธ์อย่าง
ชัดเจน

ตัวอย่ำง

?

?
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กลุ่มเป้าหมาย
1.4

โครงการมีการระบุกลุ่มเป้าหมายโดยอธิบายขอบเขตของกลุ่ม 
เป้าหมายให้ชดัเจน กรณทีีเ่ป้าหมายเป็นกลุม่ประชากร ควรอธบิายว่า 
เป็นใคร อยู่ที่ไหน เพศ อายุ อาชีพอะไร หรือลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
เป็นอย่างไร เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  
กลุ่มเป้าหมายอาจมีกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ระดับเดียวกัน หรือ
หลายระดับก็ได้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตการศึกษาของโครงการ กลุ่มเป้า
หมายมีความส�าคัญต่อการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น 
การเลอืกกลุม่เป้าหมายจงึต้องชดัเจน การอธบิายกเ็ช่นเดยีวกนั โดย
ระบุจ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน หากต้องมีการสุ่ม
ตัวอย่าง ขอให้ระบุวิธีการสุ่มหรือคัดเลือกตัวอย่างด้วย 

บางกรณกีลุม่ตวัอย่างอาจเป็นเครอืข่ายของโครงการในพืน้ทีต่่างๆ 
กไ็ด้ เช่น โครงการทีเ่น้นพฒันาศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย กจ็ะต้อง
ระบุให้ชัดว่า เป้าหมายที่เป็นภาคีเหล่านั้นเป็นใคร อยู่ที่ไหน มีลักษณะ
การท�างานหรือบทบาทอย่างไร จ�านวนเท่าไร การแสดงข้อมูลของ
ภาคี อาจใช้เป็นภาพประกอบ และเขียนอธิบายเพิ่มเติมก็ได้ 

มีกำรระบุกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน1
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(แผนที่นี้จัดท�าโดย บริษัท บอร์นทูเดฟ จ�ากัด)

อบต.เทอดไทย
อบต.ปำงมะผ้ำ

พชอ.ปำงมะผ้ำ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

อบต.สบป่อง

พชอ.แม่ฟ้ำหลวง จังหวัด
เชียงรำย

สมำคมลำหู่ในประเทศไทย

รพสต.บ้ำนเล่ำฟู่

พชอ.แม่จัน จังหวัดเชียงรำย

มูลนิธิ MOA ไทย

สำมพรำนโมเดล

SDGs PGS ORGANIC 
เชียงรำย

สมำพันธุ์เกษตรกรรมยั่งยืน
เชียงรำย

เครือข่ำยอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมลุ่มน�้ำกกโซนบน 
คอสม.

พชอ.กัลยำณิวัฒนำ จังหวัด
เชียงใหม่

อบต.บ้ำนจันทร์

มูลนิธิภูมิปัญญำชำติพันธุ์ 
(WISE)

เครือข่ำยอำข่ำเพื่อสันติภำพ
ลุ่มน�้ำโขง NADA

เครือข่ำยสตรีชนเผ่ำแห่ง
ประเทศไทย

สภำชนเผ่ำพื้นเมืองแห่ง
ประเทศไทย (สชพ.)

มูลนิธิชนเผ่ำพื้นเมืองเพื่อ
กำรศึกษำและสิ่งแวดล้อม

สมำคมศูนย์รวมกำรศึกษำ
และวัฒนธรรมของชำวไทย
ภูเขำในประเทศไทย 
IMPECT

โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูง 
UHPD

มูลนิธิพัฒนำนำเผ่ำไร้
พรมแดน EPDF

บริษัท ฮิลล์ ไทรม์ โกโก้ดอย 
จ�ำกัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงรำย

จังหวัดนครปฐม

แผนที่ภำคีเครือข่ำยสนับสนุน และบูรณำกำร กำรท�ำงำนโครงกำรฯ

ทีม่า:  สมาคมเสรมิสร้างสขุภาวะชมุชนชาตพินัธุ ์(สสช.). ข้อเสนอโครงการพฒันาความ
ร่วมมอืในการส่งเสรมิสขุภาวะชมุชนชาตพินัธุแ์ละเครอืข่ายชนเผ่าพืน้เมอืงในระดบัพืน้ที่ 
ปี 2564 

รูปที่ 2 แผนที่ภาคีเครือข่ายสนับสนุนและบูรณาการการท�างาน 
โครงการพฒันาความร่วมมอืในการส่งเสรมิสขุภาวะชมุชนชาตพินัธุ์
และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในระดับพื้นที่
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โครงการระบุในแผนการด�าเนินงานหรือกิจกรรมให้ชัดเจน ว่าได้เปิด
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในโครงการอย่างไรบ้าง เช่น  
การพัฒนาโครงร่างการวิจัย โดยอาจจัดกระบวนการสังเคราะห์
ปัญหาร่วมกนั หรอืมอีอกแบบกจิกรรมการแก้ปัญหา รวมถงึให้กลุม่
เป้าหมายมีส่วนร่วมในการติดตามการด�าเนินงานร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์หรือถอดบทเรียนในขั้นตอนของการท�ากิจกรรมหรือ
การประเมินผล มีส่วนร่วมส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การให้กลุ่ม
เป้าหมายมีส่วนร่วม เป็นการเสริมพลังช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของ
กลุ่มเป้าหมายและสามารถท�าให้มีการท�างานต่อเนื่องไปได้

สสส.ให้ความส�าคัญกับปัญหาความเหลื่อมล�้าที่รุนแรงมากขึ้นใน
ปัจจุบนั เนือ่งจากความซบัซ้อนของสงัคมและเศรษฐกจิ ความเหล่ือม
ล�้าจึงท�าให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มอดอยากหิวโหยเพ่ิมขึ้น ดังนั้น                
การแก้ปัญหาในพื้นที่จึงไม่ควรละเลยที่จะน�ากลุ่มเปราะบางหรือกลุ่ม
ที่อดอยากหิวโหยเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหาด้วย หรือมี
กจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิและพฒันากลุ่มเปราะบางให้สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�้า

โครงการมีกระบวนการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ 
เช่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน มีการอบรมให้
ความรู้ เสริมทักษะที่จ�าเป็น รวมท้ังอาจตั้งเป็นเครือข่ายพัฒนา
ศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ การเสริมพลัง จะช่วยให้กลุ่ม
เป้าหมายสามารถพึง่ตนเอง รวมทัง้สามารถขับเคลือ่นการแก้ปัญหา
ด้วยตัวเองได้ในอนาคต

มีกำรเปิดโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วม

มีกำรค�ำนึงถึงกลุ่มเปรำะบำงหรือกลุ่ม
อดอยำกหิวโหย

มีกำรเสริมพลังให้กลุ่มเป้ำหมำย

2

3

4

กลุ่มเปรำะบำง หมายถึง คนที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพหรือมีปัญหาในการเข้าถึง
บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ อาทิ คนพิการ ผู้ต้องขัง ผู้สูง
อายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ พระสงฆ์ และผูด้้อย
โอกาสทางสังคมเศรษฐกิจหรือด้าน 
อื่น ๆ รวมถึงผู้คนหรือกลุ่มคนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตความมั่นคง
ทางอาหาร เช่น ทารกแรกเกดิ กลุม่เดก็
ด้อยโอกาส กลุ่มคนจนเมอืง กลุม่ชมุชน
แออัด กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มคน
ตกงานและไม่มีรายได้ กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มไร้สัญชาติ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อนไร้
บ้าน รวมถึงกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ห่าง
ไกล และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-
19 เช่น คนถูกลดค่าจ้างหรือถูกเลิก
จ้าง ผูป้ระกอบอาชพีอสิระทีไ่ม่สามารถ
ขายสินค้าได้เน่ืองจากค�าส่ังปิดห้าง 
ตลาดนดัหรอืการส่ังซือ้สนิค้าสดลดลง 
เป็นต้น

ควำมเหลือ่มล�ำ้ หมายถงึ ความไม่เสมอ
กัน หรือความไม่เท่าเทียมกัน ระหว่าง
ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบททางศาสนา 
วัฒนธรรม ชุมชน หรือท้องถิ่น) โดย
เฉพาะกลุ่มเปราะบาง/อดอยากหิวโหย
ในการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ 
ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมถึง
การเข้าถึงท่ีดิน พื้นที่ท�ากินและ
ชลประทานในการท�าเกษตรกรรม
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การวางแผนโครงการ
1.5

การวางแผนเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญที่จะท�าให้การด�าเนินงาน
ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ให้กระบวนการท�างานเป็นไปอย่าง 
มีระบบ โดยความส�าคัญของการวางแผนจะสามารถช่วยลดการ
ท�างานทีซ่�า้ซ้อน มขีอบเขตในการท�างานทีช่ดัเจน ว่าใครท�าอะไร ทีไ่หน 
เมือ่ไร และอย่างไร ป้องกนัการเกดิปัญหาและความผดิพลาด หรอืลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในอนาคต โดยโครงการ
ควรมีแผนการด�าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการที่ระบุรายละเอียดการ
ด�าเนินอย่างชัดเจน เช่น ช่ือแผนงาน ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์  
กลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ วธิกีารติดตามประเมนิ
ผล และแนวทางการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึนและส่งผลกระทบ
ต่อความส�าเร็จของโครงการ เป็นต้น

มีกำรวำงแผนโครงกำรที่ชัดเจน1
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ภำคีเครือข่ำย  หมายถึง ภาคีที่เป็นหุ้น
ส่วนในการด�าเนินงานสร้างเสริม 
สุขภาพร่วมกัน เพื่อบรรลุผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพที่ได้ตกลงร่วมกัน

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี หมายถงึ ปัจเจกบคุคล 
กลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน หรือชุมชน 
ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
จากโครงการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) ผู้มี
ส่วนได้ส่วนโดยตรง คอื บคุคล กลุม่คน 
ชุมชน หรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมโครงการโดยตรง และมี
อิทธิพลหรือความส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จ 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง คือ 
บุคคล กลุ ่มคน ชุมชน องค์กร  
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง
กับโครงการในด้านนโยบาย ทุน การ
ก�ากับดูแล รวมทั้งองค์การพัฒนา
เอกชนที่สนใจในประเด็นนั้น ๆ

กำรมส่ีวนร่วม หมายถงึ การเปิดโอกาส
ให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียด�าเนนิกจิกรรมใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่ร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมก�าหนดเป้าหมาย ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมิน
ผล และร่วมรับประโยชน์

ภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ
1.6

ภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ เป็นปัจจัยหลักส�าคัญและมีอิทธิพล
ต่อความส�าเร็จของโครงการ  เพราะภาคีมีบทบาทและมีส่วนร่วม 
ผลักดันและขับเคล่ือนให้โครงการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ได้ตกลงร่วม
กนั ในคุณลกัษณะนีเ้ป็นการให้ความส�าคัญกับการสร้างบทบาทการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการแสวงหาความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือหนุนเสริมการด�าเนินงานให้โครงการมี
เครือข่ายการท�างานที่เข้มแข็ง เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายหลักของแผนอาหารฯ 
เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก กลุ่มวัย
ท�างาน พนักงานในสถานประกอบการ ผู้สูงอายุ สมาชิกในชุมชน 
ประชากรกลุ่มเฉพาะ อาสาสมัครสาธารณสุข แกนน�าในพื้นที่ปฏิบัติ
การ เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  
หน่วยงานระดับภาค/จังหวัด/พ้ืนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาค 
ประชาสังคม ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม สื่อมวลชน ฯลฯ

ตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบวางแผน และน�าผลการด�าเนิน
โครงการไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลหรือก�าหนดนโยบาย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร  
การสะท้อนคิด การแสดงความคิดเห็น การร่วมวางแผน ออกแบบวิธีการด�าเนินงาน การ
ร่วมตดัสนิใจ การก�าหนดทศิทาง การเป็นภาคีร่วมด�าเนนิการ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตลอด
จนการน�าผลการด�าเนินงานท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์เพื่อขยายผลหรือก�าหนดเป็น
นโยบายระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะท�าให้โครงการมีข้อมูลใช้ประกอบ 
การตัดสินใจที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลด
ผลกระทบไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้ หากโครงการมีการก�าหนดผังผู้มีส่วนส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholder mapping) การวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่บทบาท 
อ�านาจหน้าที่ จุดยืน และความส�าคัญที่มีต่อความส�าเร็จของโครงการจะช่วยให้โครงการ
เกิดความชดัเจนในการบรหิารจัดการ และมแีนวทางสานพลงัความร่วมมอืให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสียเกิดการยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการได้ 

มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1
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โครงการระบภุาคเีครอืข่าย วธีิการแสวงหาและการประสานความร่วมมอืกบัภาคีทีเ่กีย่วข้อง
ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาคีด้านนโยบาย ด้านวิชาการ ด้านการขับเคลื่อนสังคม 
ภาคธรุกจิเพือ่สงัคม ภาคการผลติ และภาคประชาชน ผ่านการสร้างความเข้าใจ การส่ือสาร 
การแลกเปลี่ยน และมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยกลไกการท�างานอยู่
บนฐานของการท�างานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วม (collective impact) ด้วยการสร้าง
เป้าหมายร่วมกัน ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและกระจายความรับผิดชอบ มีกลไกการท�างาน 
ระบบการเรียนรู้ และติดตามและประเมินผลร่วมกัน การสร้างรูปแบบโหนดกลุ่มงาน เพื่อให้
เกิดการสนับสนุนความร่วมมือและหนุนเสริมการด�าเนินโครงการในด้านนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติ การสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ การสนับสนุนหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากร  
การขยายผล ฯลฯ

มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยและ
ผู้เชี่ยวชำญหลำกหลำยสำขำ2

เครอืข่ายการสร้างการเปลีย่นแปลงด้านความมัน่คงทางอาหารในชมุชน 
ซึง่ต้องการความรูส้�าคัญใน 2 มิต ิคือ ความรูเ้ชงิประเด็นด้านความม่ันคง
ทางอาหาร อาหารปลอดภยั และโภชนาการ และความรูเ้ชงิพืน้ทีห่รอืชมุชน 
ดังนั้น เครือข่ายต้องมาจากต่างวิชาชีพ ต่างองค์กร ต่างหน่วยงานที่มี
ความรู้ในเรื่องนี้ ได้แก่ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐด้านเกษตร ปศุสัตว์ 
การจัดการน�้า ดิน การแปรรูปอาหาร โภชนาการ สุขภาพ การขนส่ง 
การตลาด ภาคประชาสังคม กลุ่มปศุสัตว์ในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และ 
NGOs ซึง่จะท�าให้โครงการได้รบัแนวความคิดใหม่ เกดิการขยายเครอืข่าย 
สร้างโอกาสและเปิดพืน้ทีใ่ห้มบีคุคลหรอืองค์กรได้มาช่วยให้เกดิความคิด 
มุมมอง องค์ความรู้ แหล่งประโยชน์ หรือแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แตกต่าง  
รวมทั้งสามารถหาบุคคลที่น่าเช่ือถือและเป็นจุดเชื่อมต่อกับเครือข่าย 
การท�างานได้

ตัวอย่ำง
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การนำาไปใช้ประโยชน์
1.7

การน�าไปใช้ประโยชน์ คือ การน�าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น 
รูปธรรม โดยรูปแบบของโครงการสามารถน�าไปท�าซ�้า และน�าไป
ประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทอื่นได้ 

โครงการสามารถขยายผลองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนด�าเนินงาน
สร้างเสรมิสขุภาวะในประเดน็ต่าง ๆ  ผ่านการน�าองค์ความรู้และกรณี
ศึกษา และมีแนวปฏิบัติที่ดีสามารถมาท�าซ�้าและต่อยอดในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยท่ีโครงการหรอืผลของโครงการสามารถน�าไปขยาย
ผลในกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นท่ีด�าเนินการท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันให้
สามารถด�าเนนิการได้ประสบผลส�าเรจ็หรอืเกดิผลลพัธ์ทีใ่กล้เคียงกัน 
โครงการที่มีฐานแนวคิดบนทฤษฎี จะมีแนวโน้มในการด�าเนินงานซ�้า
แล้วได้ผลใกล้เคียงเดิม เพราะมีทฤษฎีที่อธิบายกลไกการท�างาน  
การเป็นเหตุและผล เชื่อมโยงกิจกรรมที่ด�าเนินการกับผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้น 

โครงกำรอืน่สำมำรถน�ำรปูแบบกำรด�ำเนินงำนไป
ท�ำซ�้ำได้ (replicability) 1

Replicability หมายถึง หากน�า
โครงการมาด�าเนินงานอีกรอบ ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงเดิม จะได้
ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงเดิม (ผลลัพธ์ที่เกิด
จากโครงการ ไม่ใช่ความบังเอิญ)

Transferability หมายถึง รูปแบบ
โครงการ สามารถน�าไปปรับหรือ
ประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นได้
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โครงการมีรูปแบบหรือกิจกรรมการด�าเนินงานที่มีข้อมูลหลักฐาน
ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงการมีประสิทธิผลที่ท�าให้หน่วยงานหรือ
โครงการต่าง ๆ  เชือ่ถอืและยอมรบัน�าไปปรบัใช้ ต่อยอด หรือประยกุต์
ใช้ในด�าเนินการในพื้นที่อื่นได้ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

ปัจจยัทีอ่าจส่งผลต่อความสามารถในการปรบัหรอืประยกุต์ใช้รปูแบบ
โครงการในบริบทอื่น เช่น ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย  
ความหลากหลายของวัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

รูปแบบกำรด�ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถน�ำไป
ปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีหรือบริบทอื่นได้ 
(transferability)

2
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ความยั่งยืน 
1.8

ความยั่งยืนของโครงการเป็นคุณลักษณะท่ีบ่งชี้ว่ากระบวนการที่
ส�าคัญของโครงการจะสามารถด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและยังคง
รักษาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายไว้ได้ ซึ่งเป็นประเด็น
ส�าคัญ เนื่องจากโครงการมีข้อจ�ากัดด้านระยะเวลาและงบประมาณ 
จึงควรมีกลไกสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นน�าโครงการไป
ด�าเนินการ พัฒนา ต่อยอด หรือใช้ประโยชน์จากผลของโครงการ 
โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่

โครงการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด�าเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่อง แม้โครงการจะสุดสิ้นไปแล้ว โดยมีการวางแผนโครงการใน
ระยะยาวเพื่อก�าหนดแนวทาง แสวงหาโอกาสและช่องทางการ
สนับสนุนการด�าเนินโครงการ เช่น การสร้างคนในพื้นที่ที่จะสานต่อ
โครงการ การแสวงหาองค์กร ชุมชน หรือภาคีร่วมด�าเนินงานเพ่ือ
สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน การให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาม ี
ส่วนร่วม การระดมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น การถอดบทเรียน
โครงการ การมแีผนถ่ายทอดองค์ความรู/้ชดุความรู ้ การมช่ีองทาง
สื่อสารและเผยแพร่ การสร้างเครือข่ายการขยายผล การสร้างผู้รับ
ช่วงต่อ (successor) การผลกัดันให้เป็นโครงการเชงินโยบาย  ซึง่วธิี
การเหล่านี้จะช่วยให้โครงการมีกลไกการขับเคลื่อนงานอย่างเป็น
ระบบและท�าให้มั่นใจได้ว่าโครงการมีระบบรองรับและมีทรัพยากร 
(บุคลากร เงิน ความรู้และเทคโนโลยี การจัดการ เวลา) ที่เพียงพอใน
การสนับสนุนการด�าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

มีกำรค�ำนึงถึงควำมยั่งยืนของโครงกำร1
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โครงการมีกลไกหรือระบบรองรับการด�าเนินงานในระดับพื้นที่ที่เป็น
รูปธรรมชัดเจนและเป็นระบบ โดยโครงการมีแผนการเชื่อมต่อกับ
หน่วยงาน/องค์กรรับผิดชอบหลักในการน�าโครงการไปปฏิบัติต่อ 
เช่น การบรรจุในนโยบายขององค์กรท้องถิ่น แผนงานประจ�าของ
หน่วยงาน การท�างานของหน่วยงานประจ�าตามระบบปกต ิการแทรก
ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน กลไกองค์กรศาสนา 
เป็นต้น รวมถึงมีแนวทางการขยายผลโครงการ เช่น การเชื่อมโยง
กับโครงการที่ด�าเนินงานในประเด็นเดียวกัน การเพิ่มจ�านวนกลุ่ม 
เป้าหมาย การขยายพื้นที่โครงการ การเป็นต้นแบบ หรือศูนย์การ
เรียนรู้ให้กับชุมชน โรงเรียน หรือพื้นที่ปฏิบัติการอ่ืนได้เรียนรู้และน�า
ไปด�าเนนิการ ซึง่แสดงให้เหน็ว่าโครงการมวีธิกีารท�าให้องค์กร ชมุชน 
หรือพื้นที่ได้เห็นความส�าคัญและประโยชน์ของโครงการ จะน�าไปสู ่
การตัดสินใจยอมรับโครงการและปรับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับบริบท และส่งผลให้โครงการเกิดความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

มีกลไกหรือระบบรองรับกำรด�ำเนินงำน
ในระดับพื้นที่ 2

กำรเป็นต้นแบบ (model) หมายถึง 
สิ่งที่โครงการได้สร้างหรือพัฒนาขึ้น 
ซึ่งสามารถแสดงผลส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด เพื่อใช้เป็น
แนวทางส�าหรับการเรียนรู้และ 
ขยายผลในวงกว้าง หรือเพื่อสร้างผล
ส�าเร็จซ�้าในลักษณะเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน เช่น พื้นที่รูปแบบหรือ
กระบวนการท�างาน

โครงการเครอืข่ายคาทอลิกไทยร่วมใจขับเคล่ือนการผลติและบรโิภค
ผักและผลไม้ปลอดภยัเพือ่สขุภาวะและสิง่แวดล้อมใช้กลไกระดับชมุชน 
กลไกองค์กรศาสนาในการขยายผลการด�าเนินงานโครงการโดยการ
สร้างให้กลุ่มแกนน�า พัฒนาฐานข้อมูล และแผนส่งเสริมตลาด (ใน
ชุมชน วัด และโรงเรียนในพื้นที่) ให้เกิดเป็นพื้นที่น�าร่องสู่การสร้าง
เครือข่ายจากระดับชุมชนไปสู่กลุ่มองค์กรและเครือข่าย ไปจนถึง 
การขยายพืน้ที ่ภาคแีละสร้างเครอืข่ายในระดบัชาตใินรปูแบบนโยบาย
และแผนงานทั่วประเทศ

ตัวอย่ำง

ทีม่า:  มลูนธิิเพือ่การพัฒนาชมุชน. ข้อเสนอโครงการเครอืข่ายคาทอลกิไทยร่วมใจขบั
เคลือ่นการผลติและบรโิภคผกัและผลไม้ปลอดภยัเพือ่สขุภาวะและสิง่แวดล้อม ปี 2563 
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องค์ประกอบที่ 2
กำรด�ำเนินงำน

02

องค์ประกอบที่ 2 การด�าเนินงาน เป็นตัวบ่งชี้ถึง
กระบวนการด�าเนนิงานในแต่ละขัน้ตอนของโครงการแนว
ปฏบัิตทิีดี่ให้มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และมคีวามโปร่งใส 
โดยเน้นการสร้างคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายและ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบ
ด้วย 6 คุณลักษณะ ได้แก่

1 ประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน 
2 ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 การให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ
4 การเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
5 การสื่อสารและการจัดท�าเอกสาร 
6 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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องค์ประกอบที่ 2
กำรด�ำเนินงำน

โครงการต้องสามารถบริหารจัดการ ทั้งทรัพยากร งบประมาณ 
บคุลากร และกระบวนการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อโครงการ สามารถด�าเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา 
โดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า โดยการด�าเนิน
งานนัน้ก่อให้เกดิผลผลติและผลลพัธ์ตามวตัถปุระสงค์ ประสิทธภิาพ
ของการด�าเนินงานมีแนวทางดังต่อไปนี้

ประสิทธิภาพของ
การดำาเนินงาน

2.1 

โครงการควรมีวิธีการด�าเนินงานหรือการบริหารโครงการให้การ
ด�าเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์    โดยค�านึงถงึการด�าเนนิกจิกรรม
ครอบคลุมตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามแผนการด�าเนินงาน 
เช่น การก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญในการติดตาม การจัดท�าตาราง
ติดตามความก้าวหน้า (อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ�าเป็น เช่น 
สถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง/ภยัพิบัต/ิโรคระบาด) รวมถึงมกีารบรหิาร
จดัการในกรณมีสีถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนซึง่อาจเกดิขึน้ในอนาคต เช่น 
สถานการณ์หรือสภาพบริบทที่เปล่ียนแปลงไปจากแผนที่วางไว้ 
นโยบาย/กลยุทธ์ ทรัพยากรล่าช้าไม่เป็นตามที่คาด ภัยพิบัติ 
สถานการณ์ภัยแล้ง หมอกควัน โรคระบาด ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การด�าเนนิงานทัง้ด้านการปฏบิตังิาน งบประมาณและทรพัยากร โดย
โครงการสามารถจัดท�าแผนส�ารอง ปรับแผนด�าเนินงาน จัดล�าดับ
ความส�าคัญของกจิกรรมหลกั เป็นต้น ซึง่จะช่วยป้องกนัความล่าช้า
ของโครงการ และช่วยให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กำรด�ำเนนิงำนเป็นไปตำมกรอบเวลำและกจิกรรม
ที่ก�ำหนด1
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การบริหารจัดการที่ดี จะท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ คือ บรรลุวัตถุประสงค์ ด�าเนินงานได้ทันเวลา หรือได้
ผลลพัธ์ตามตวัชีว้ดั ดงัน้ัน โครงการจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดโครงสร้าง
การท�างานและกระบวนการตดัสนิใจให้ชดัเจน เช่น ทีป่รึกษา 2 คนเพือ่
ก�ากับทิศของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คนเพื่อน�า
กระบวนการและตัดสินใจ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คนเพื่อด ู
รายละเอียดการเงินในการด�าเนินโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 3 
คนเพือ่อ�านวยความสะดวกการด�าเนนิโครงการ ทมีวชิาการตดิตาม
ประเมินโครงการ 1 คนเพื่อคอยติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้น

โครงกำรมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและ
กระบวนกำรตัดสินใจที่ชัดเจน2
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โครงการควรมีการทดสอบกิจกรรมก่อนการด�าเนินการจริง เพื่อ
พิสูจน์ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบการด�าเนินงาน/กระบวนการ/
กจิกรรมหลกั/เครือ่งมอื/โปรแกรมของโครงการมคีวามเป็นไปได้ต่อ
การน�าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ด�าเนินการจริงและมีโอกาสที่
จะได้ผลลัพธ์ที่ดี ก่อนที่จะน�าไปด�าเนินงานจริงหรือขยายผลการ
ด�าเนินงานในวงกว้าง โดยโครงการสามารถเริ่มจากการด�าเนินงาน
ในกลุ่มหรือพื้นที่เล็ก ๆ มีการทดลอง ตกผลึก และขยายการด�าเนิน
งาน ซึง่จะท�าให้โครงการได้ผลลพัธ์เชงิคณุภาพมากกว่าเชงิปริมาณ 
เช่น การด�าเนินงานในโรงเรียน มีการริเริ่มจากโรงเรียนจ�านวนน้อย 
ก่อนการเกิดตกผลึก องค์ความรู้ แล้วจึงขยายผลไปยังโรงเรียน 
อื่น ๆ เพื่อเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการน�าร่อง เมื่อทดลองท�าแล้วจึงเข้าใจ
ปัญหา จดุแข็ง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงาน มกีารเรยีนรู้ ปรบัวธิี
การให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิงาน แล้วจงึขยายผลไปยงัพ้ืนทีอ่ืน่ ๆ  
ต่อไป

วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบกิจกรรมก่อนการด�าเนินการจริง 
เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการด�าเนินโครงการในขนาดใหญ่ 
เพ่ือทดสอบกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงการวางแผนเร่ือง
ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม ค�าถามส�าคัญในการทดสอบ ควรเน้น
เรื่องกระบวนการ เช่น โครงการสามารถเข้าถึงประชากรกลุ่ม 
เป้าหมายได้หรอืไม่ วธิกีารเชญิชวนประชากรกลุม่เป้าหมายเหมาะสม
หรอืไม่ ผูเ้ข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมอืกบักจิกรรมหรอืไม่ ขัน้ตอน
การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพดีแล้วหรือไม่ โครงการควรปรับการใช้
คน งบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ หรือไม่ เป็นต้น การศึกษา
น�าร่อง โครงการควรมีการตั้งเป้าหมายไว้ด้วย เช่น ผู้เข้าร่วม
โครงการควรต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสม�่าเสมออย่างน้อย
ร้อยละ 70 หากในการศึกษาน�าร่องพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ส่วนร่วมในกจิกรรมน้อยกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โครงการอาจพจิารณา
ปรับกิจกรรม หรือหาแรงจูงใจเพื่อชักชวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการม ี
ส่วนร่วมกิจกรรมมากขึ้น

โครงการที่มีการทดสอบกิจกรรมก่อนด�าเนินโครงการจริง จะช่วย
เพิ่มโอกาสที่โครงการจะประสบความส�าเร็จ เพราะสามารถช่วยชี้ให้
เหน็ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ก่อนด�าเนนิโครงการจรงิ เพือ่หาทางแก้ไขได้
ทันท่วงที 

มีกำรทดสอบกิจกรรมก่อนเริ่มด�ำเนินกำรจริง3

กำรทดสอบกิจกรรมก่อนเร่ิมด�ำเนิน
กำรจรงิ หรอื กำรศกึษำน�ำร่อง (pilot 
test) เป็นการทดลองด�าเนินการ
โครงการกับกลุ่มย่อย เพ่ือทดสอบว่า
กิจกรรมโครงการมีความเป็นไปได้และ
เหมาะสมก่อนด�าเนินการจริง และใน
กรณีที่มีเครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม  
จะเป็นโอกาสส�าคัญในการทดสอบ
เครื่องมือเหล่านั้น และปรับให้เครื่องมือ
มีความถูกต้องและเหมาะสมในการเก็บ
ข้อมูลยิ่งขึ้น

ในกรณีที่มีเวลาหรืองบประมาณจ�ากัด 
อาจเลือกทดสอบกิจกรรมเฉพาะบาง
ส่วน ที่คาดการณ์ว่าอาจมีความ 
ซับซ้อน หรืออาจมีประเด็นที่ต้องการ
ทดลองเป็นพิเศษ
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โครงการมีจัดการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพแก่ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าหน้าที่ บุคลากร กลุ่มพี่เลี้ยง แกนน�า ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่
เป็นผู้ร่วมด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อถ่ายทอด ฟื้นฟูองค ์
ความรู้ วิธีการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนทักษะ ความช�านาญ ทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานท่ีจ�าเป็น ผ่านรูปแบบที่สามารถท�าได้หลายหลาย 
รูปแบบ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหนุนเสริมการด�าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย การสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ชุด 
ความรู้ใหม่ให้เกิดการต่อยอดเพื่อสร้างและขยายพื้นที่ด�าเนินงาน

หากโครงการมกีารเกบ็ข้อมูล เช่น การสมัภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม 
การวัดส่วนสูงและน�้าหนัก การวัดปริมาณอาหารที่รับประทาน  
การถ่ายรูปอาหาร หรือการส�ารวจสิ่งแวดล้อมทางอาหาร โครงการ
มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมกีารฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละบคุลากรที่
เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการ
เก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ความหมายและนิยามของสิ่งที่ต้องการวัดหรือ
เกบ็ข้อมลู เพือ่ให้ทกุคนมีความเข้าใจตรงกนั และเกดิความคลาดเคลือ่น
ของข้อมูลน้อยที่สุด

มกีำรฝึกอบรม หรือกำรพฒันำศกัยภำพแก่ผูร้บั
ผิดชอบด�ำเนินงำน เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง

4
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โครงการท�างานเชิงรุก คือ มีการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า ไม่ใช่
การท�างานแบบตั้งรับปัญหาเพียงอย่างเดียว มีการวางแผนเพื่อ
ป้องกันหรือลดความรุนแรงของปัญหา สามารถปรับแผนงานให้
สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงได้อย่างรวดเรว็ และไม่ท�าให้โครงการ
ต้องหยุดชะงัก เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ  
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเกิดความขัดแย้งในชุมชน นอกจากนี้ 
ยังสามารถใช้โอกาสทีม่ใีห้เกดิประโยชน์สงูสดุในการด�าเนนิโครงการ 

กำรท�ำงำนเชิงรุก5

กำรท�ำงำนเชิงรุก (Proactive) 
สอดคล้องกบัทศิทางและเป้าหมายระยะ 
10 ปี ของ สสส. (พ.ศ.2565-2574) ซึง่
น�าแนวทางการท�างานเชิงรุกโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี  
“ก้าวล�้า เชิงรุก” ประกอบด้วย 
1. การระบุปัญหา และแสวงหาโอกาส 
2. การริเริ่มด�าเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมของภาคี  

โครงการขบัเคลือ่นนโยบายความม่ันคงทางอาหารและ
การบรโิภคผกัผลไม้ทีป่ลอดภัยเพือ่สร้างเสรมิสขุภาพ
ทีย่ัง่ยนื ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาระบบการผลติเกษตร
และอาหารกระแสหลัก การเผชญิกบัปัญหาความมัน่คง
ทางอาหาร น�าไปสูก่ารปฏบิตักิารตัง้รบั ปรบัตวั สร้าง
ภมิูคุ้มกันทางสงัคมใหม่กับการเปลีย่นแปลงใหม่ ๆ  เช่น 
สภาวะโลกร้อนที่กระทบความมั่นคงทางอาหาร ภาวะ
สังคมสูงวัยในภาคเกษตร การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยอาศัยโอกาสและศักยภาพของ
โครงการในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในการให ้
ข้อเสนอทางนโยบายทั้งเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน 

ตัวอย่ำง

ท่ีมา:  มูลนิธิชีววิถี. ข้อเสนอโครงการขบัเคลือ่นนโยบายความม่ันคง
ทางอาหารและการบรโิภคผกัผลไม้ทีป่ลอดภัยเพือ่สร้างเสรมิสขุภาพ
ทีย่ัง่ยนื ปี 2564 
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โครงการควรใช้โครงสร้างหรอืระบบต่างๆ ทีม่อียูแ่ล้วในสงัคมให้เป็น
ประโยชน์ในการสร้างผลลัพธ์ที่ย่ังยืน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) กลุม่เครอืข่ายในท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงาน
ในท้องถิน่ ชมุชน หรอืโรงเรยีน และโครงการควรมกีลไกลการส่งเสรมิ
ให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้น�าแนวทางของโครงการไปประยุกต์ใช้
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการเช่ือมต่อกับหน่วยงาน/
องค์กรรับผิดชอบหลัก การสร้างการมีส่วนร่วมกับพ้ืนที่ จนท�าให้
เกิดการน�าโครงการไปปฏิบัติต่อ เช่น น�าไปจัดท�านโยบายหรือแผน
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

หากโครงการสามารถท�าให้กิจกรรมของโครงการไปเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงสร้างหรอืระบบเหล่านี ้จะท�าให้แนวทางของโครงการยงัคง
ด�าเนินต่อไปได้แม้โครงการจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม 

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เร่ิมน�ำแนวทำงของ
โครงกำรไปประยุกต์ใช้ และปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง6

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบาย
ควบคุมและส่งเสริมให้มีการบริโภคไขมันอย่าง 
เหมาะสมในประเทศไทย ซึง่รูปแบบการด�าเนินงานจะถกู
ผลักดันเข้าสู่ภารกิจของส�านักงานผลักดันเข้าสู่
ภารกิจของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) กระทรวงสาธารณสุข ท�าให้เกิดการปรับปรุง
นโยบายควบคมุปรมิาณไขมนัทรานส์ในอาหาร และเกดิ
กลไกการติดตามเฝ้าระวงัไขมันทรานส์ ตลอดจนผลกั
ดนัให้ อย. หรอืส�านกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุขรับข้อเสนอเชิงนโยบายในการก�าหนด
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนลดการบริโภคอาหารที่
มีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง และเกิดการขับเคลื่อนสังคม
ที่ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารที่มีไขมันอย่างเหมาะสม

ตัวอย่ำง

ทีม่า: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล.              
ข้อเสนอโครงการพฒันาองค์ความรูเ้พ่ือใช้ขับเคล่ือนนโยบายควบคมุ              
และส่งเสรมิให้มกีารบรโิภคไขมนัอย่างเหมาะสมในประเทศไทย  ปี 2563         
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ความโปร่งใส
และความรับผิดชอบต่อสังคม

2.2

ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถงึ ความขดัแย้งหรอืความทบัซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว (ระดับบุคคล) กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ระดับ
องค์กร) มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะท�าให้การตดัสนิใจ วตัถปุระสงค์ แผนการ
ด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป ด้วยความไม่ยุติธรรม
หรือความได้เปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจมาในรูปแบบที่
เป็นในรูปแบบทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ชื่อเสียง  
การยอมรับ ต�าแหน่งหน้าที่การงาน 

(สวทช. (2563). ผลประโยชน์ทบัซ้อน. สบืค้นเมือ่ วนัที ่8 กนัยายน 2565 จาก https://

research.psru.ac.th/files/download/res_762_14-10-2563.pdf) 

ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจรวมถึง 
รูปแบบความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เช่น มีผู้ร่วมโครงการ หรือประเมิน
ผลโครงการ เป็นคนในครอบครวั เป็นเพือ่น นอกจากนี ้ยงัมปีระโยชน์
ทับซ้อนจากความเชื่อและอคติส่วนบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ผู้วิจัย
ต้องการปกป้องความเชือ่หรอืทศันคต ิเช่น มกีารเลอืกกลุม่ตวัอย่าง
หรือการวิเคราะห์ผลเอนเอียงไปทางกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเท่านั้น 

เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล โครงการจึงควรท�าความเข้าใจผลประโยชน์
ทบัซ้อน พจิารณาว่าในการด�าเนนิโครงการมผีลประโยชน์ทบัซ้อนอยู่
หรือไม่ทีอ่าจส่งผลต่อการด�าเนนิโครงการ และเปิดเผยต่อผูเ้กีย่วข้อง 
เช่น ผู้ร่วมวิจัย หรือแหล่งทุน ทั้งนี้ หากโครงการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน สสส.โดยศูนย์สัญญาจะพิจารณาไม่ท�าสัญญารับทุนให้
โครงการดังกล่าว โครงการสามารถใช้ค�าถามเพื่อป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ดังตารางที่ 3

มีกำรเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of interest: COI)1
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ผลประโยชน์
ทับซ้อนทาง
การเงิน

ผลประโยชน์
ทับซ้อนที่ไม่ใช่
การเงิน

แนวทาง
การป้องกัน

โครงการ/งานวิจัยของท่านได้
รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากภาคเอกชนหรือไม่

หน่วยงาน/สถาบันของท่านได้
รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากภาคเอกชนหรือไม่

1. เปิดเผยแหล่งที่มาหรือปรับแก้
รายละเอียดทางการเงิน

2. ตดิตามผลการด�าเนนิการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน

3.  ก�าหนดเส้นแบ่งระหว่างการ
วิจัย/การด�าเนินงานโครงการ
และการสนับสนุนทางการเงิน

4. ระงับการวิจัย/โครงการ

โครงการ/งานวิจัยของท่าน
เกี่ยวข้องกับการก�าหนด
นโยบายสขุภาพ ผ่านการมส่ีวน
ร่วมจากภาคเอกชนหรือไม่

หน่วยงาน/สถาบันของท่าน
เกี่ยวข้องกับการก�าหนด
นโยบายสขุภาพผ่านการมส่ีวน
ร่วมจากภาคเอกชนหรือไม่

1. ก�าหนดเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์
คัดออก

2. จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ระงบัการด�าเนนิการเพือ่ปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะ

1. ตระหนักถึงประเด็นผล
ประโยชน์ทับซ้อน

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
อ�านาจ

3. มุ่งให้เกิด “ความชอบธรรม
ของปัจจัยน�าเข้า”

1. จัดตัง้คณะทีป่รกึษา คณะผู้
เชี่ยวชาญหรือคณะท�างาน
เพ่ือพิจารณาประเด็นเก่ียว
กับผลประโยชน์ทับซ้อน

2. ก�าหนดเกณฑ์และกลัน่กรอง
ประเด็นเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน

3. ก�าหนดบทบาทของภาค
เอกชนหรือหน่วยงานใน
การมีส่วนร่วม

ที่มา: PowerPoint น�าเสนอแนวทางหลีกเลี่ยงการแทรกแซงการท�างานของทีมวิจัยจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมถอด 
บทเรียน “การวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย” วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2565

ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้อค�าถามเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของ COI
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ระดับบุคคล
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ระดับองค์กร
แนวทางการป้องกัน
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การเปิดช่องทางรบัฟังความคดิเหน็จากกลุม่เป้าหมาย สามารถท�าได้
หลายรปูแบบขึน้อยูก่บัเป้าหมายของโครงการ ตัง้แต่การพฒันาโจทย์
วิจัย เพื่อให้ได้งานวิจัยท่ีตอบสนองต่อพื้นที่และใช้ประโยชน์ได้จริง  
ในขัน้ตอนของการด�าเนนิงานอาจมีกิจกรรมแลกเปลีย่น/ประชมุกลุม่
ย่อย เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะในการด�าเนินการวิจัย รวมไปถึงใน 
ขั้นตอนของการประเมินโครงการ อาจให้กลุ่มเป้าหมายได้สะท้อนมุม
มองว่า งานวิจัย ก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นท่ีด้านใดบ้างและควร
ปรับปรุงอย่างไร ซึ่งจะท�าให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเกิดความ
โปร่งใสในการท�างานวิจัยอีกด้วย

มีกำรเปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่ม
เป้ำหมำย2
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ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีและภาคเีครอืข่ายเป็นพลังทีห่นุนเสริมและเป็นกลไก
ทีส่�าคญัในการด�าเนนิงาน ซึง่เป็นตวัสะท้อนให้เหน็ถงึความส�าเรจ็และ
ความต่อเนือ่งของโครงการ ในคณุลกัษณะนีจ้ะพจิารณาถงึขัน้ตอน
และกระบวนการของโครงการในการสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้ 

การให้ความสำาคัญกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีเครือ
ข่ายและความร่วมมือ

2.3

โครงการแนวปฏิบัติที่ดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเห็นประโยชน์ของ
โครงการ ต้องเห็นความส�าคัญของโครงการในการสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาที่จะน�าไปสู่สุขภาวะที่ดีขึ้นของ
ประชาชน

โครงการจึงต้องระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน มีการออกแบบ
วิธีการสื่อสารและรับฟัง เพื่อสร้างการยอมรับและความเข้าใจ และ 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
กระบวนการรบัฟังความคดิเห็น การสือ่สาร การร่วมพจิารณาความ
เสีย่ง ความขดัแย้ง และผลกระทบจากกจิกรรมการด�าเนนิงานทีม่ต่ีอ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การประชุม การปรึกษาหารือ การเปิดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็น การส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ การส�ารวจ 
ความคิดเห็น การลงพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็น
ประโยชน์ของโครงการได้อย่างรอบด้านจนน�าไปสู่การยอมรับและ 
เข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินงาน และท�าให้โครงการได้รับทราบข้อคิดเห็น 
ความต้องการ และความคาดหวังเพื่อการตัดสินใจและวางแผน 
การด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นประโยชน์ของโครงกำร1
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โครงการก�าหนดวิธีการและมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามา
มีบทบาทและมีส่วนร่วมด�าเนินโครงการเป็นระยะ เช่น การประชุมเชิง
ปฏบิตักิาร การจดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษา คณะท�างาน ฯลฯ เพือ่
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมใช้ความคิด ความรู้  
ความช�านาญ ในการก�าหนดทิศทาง การร่วมบริหารจัดการ การ
ด�าเนินงานกิจกรรม ตลอดจนการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมประเมินผล เช่น การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ข้อคิดเห็น 
การตดิตามความก้าวหน้าและความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานว่าเป็น
ไปตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้เพยีงใด เพือ่ให้ได้แนวทางทีเ่หมาะสม
ทีเ่ป็นประโยชน์ในการวางแผน พฒันาและปรบัปรงุการด�าเนินงาน และ
ลดผลกระทบด้านลบทีอ่าจเกิดขึน้จากการด�าเนนิงานและการตดัสนิใจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน 
รวมถึงกำรประเมินผล2
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โครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนอาหารสุขภาวะ มีทีมพัฒนากลยุทธ์
การสือ่สารเป็นเจ้าภาพหลักการด�าเนินงาน มีกระบวนการร่วมประชมุ บรูณาการแผนการสือ่สารร่วมกบั
องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนกับนโยบายหรือผู้ก�าหนดนโยบายในทุกขั้นตอน 
การท�างาน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมแผนงานกลยุทธ์การสื่อสาร 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแผนงานกลยุทธ์การสื่อสาร 
ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการควบคุมแผนงาน ในการสร้างการรับรู้อย่างมีส่วนร่วม ผนึกก�าลังเคลื่อนไหว 
ขัน้ตอนที ่4 ประเมนิผลและสรปุการพฒันาขยายผล เพือ่สร้างความร่วมมอืการสือ่สารขบัเคล่ือนนโยบาย
ด้านอาหารสุขภาวะให้เกิดขึ้นและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่ำง

รูปที่ 3 กรอบแนวทางโครงการสร้างการท�างาน 
โครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนอาหารสุขภาวะ

 • ทีมพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร มีกระบวนการหารือและขอค�าแนะน�าจาก
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแผนอาหารเป็นระยะ และเข้าร่วมประชุม
ก�ากับทิศแผนอาหารเพ่ือรายงานความก้าวหน้าโครงการและรับฟังค�า
แนะน�าจากคณะกรรมการเพื่อพัฒนาแผนงานให้มีประสิทธิภาพ

 • ทีมพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารจัดท�ารายงานความก้าวหน้าน�าเสนอทีม
แผนอาหารทุก 3 เดือน

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแผนอาหาร

ทีมงานแผนอาหาร

ทีมกลยุทธ์การสื่อสาร

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

ทีมการสื่อสาร

เกิดนโยบายและการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติบังคับใช้นโยบาย

วางแผนกลยุทธ์
การสื่อสาร สนับสนุน
การขบัเคลือ่นนโยบาย 
และผลักดันให้เกิดการ

ปฏิบัติบังคับใช้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ร่วมก�าหนดนโยบาย

มีข้อเท็จจริง ได้ตระหนักรู้และเข้าใจ มีส่วนร่วม  
มีประสบการณ์ร่วม เห็นคุณค่าความส�าคัญ ที่น�าไปสู่การให้
ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายและส่งเสริมการปฏิบัติ

บังคับใช้ร่วมกัน

ผลิตเครื่องมือ 
การสื่อสาร

และสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย

ที่มา: สุภสิริ สุริยกุล ณ อยุธยา. ข้อเสนอโครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนอาหารสุขภาวะ ปี 2563 
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การมเีครอืข่าย ชมุชน หน่วยงาน หรอืองค์กรภาคใีนหลากหลายสาขา
วิชาชีพ จะเป็นประโยชน์ในการสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย ท�าให้
โครงการมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

โครงการควรระบุองค์ภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ทุกภาคส่วน และ 
มีความหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ร่วมหรือสนับสนุนการด�าเนิน
โครงการหรือการขยายผลโครงการอย่างชัดเจน เช่น ชาวบ้าน  
กลุม่เยาวชน นกัพฒันาท้องถิน่ นกัวชิาการในหลากหลายสาขาความ
เช่ียวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วนมาก 
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความส�าเร็จของโครงการ

มีกำรร่วมมือกับเครือข่ำย ชุมชน หน่วยงำนหรือ
องค์กรภำคีในหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ3
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ตัวอย่ำง

รูปที่ 4 การด�าเนินงานร่วมกันของโครงการและภาคีเครือข่ายตามล�าดับกิจกรรมและบทบาท โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมและส่งเสริมให้มีการบริโภคไขมันอย่างเหมาะสมในประเทศไทย

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุม
และส่งเสริมให้มีการบริโภคไขมันอย่างเหมาะสมในประเทศไทย

กลุ่มนักวิชาการ

กลุ่มผู้ก�าหนดนโยบาย

กลุ่มภาคเอกชนประชาชน

การติดตามนโยบาย
ไขมันทรานส์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารสาธารณะ

ภาคการเมือง

การทบทวนวรรณกรรม
นโยบายเรื่องการควบคุม 

ไขมัน

ทีมพัฒนารูปแบบการ
จัดการอาหารโรงเรียนใน

เขตจังหวัดนครปฐม

ส่งต่อองค์ความรู้ เช่น
• มีการสื่อสารสาธารณะโดยให้ความรู้

ในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีไขมันได้
อย่างเหมาะสมเป็นประจ�าทุกเดือน

• มีการให้ข้อเสนอแนะในการบริโภค
อาหารกลุ่มที่มีไขมันสูง เช่น 
ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มใดที่มีไขมันสูง
ที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงหรือลด 
การบริโภคลง

มหำวิทยำลัยมหิดล

• EGAT Study Project 
• คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี
• สถาบันโภชนาการ
• สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

กระทรวงสำธำรณสุข

• แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการ เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ (FHP)

• ส�านักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพ

นักวิชำกำรอิสระ

การทดสอบความสัมพันธ์
เพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัย

เสี่ยงที่ท�าให้เกิดโรค

กลุ่มเครือข่ายเคลื่อนไหวทางสังคมหรือชุมชน

• เครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
• เครือข่ายคนไทยไร้พุง

• องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล
• แกนน�าชุมชน

1 2 3

6

7

4 5/

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. ข้อเสนอโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบาย
ควบคุมและส่งเสริมให้มีการบริโภคไขมันอย่างเหมาะสมในประเทศไทย  ปี 2563  
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กลุ่มเป้าหมายมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของโครงการ เพราะ
เป็นกลุ่มบุคคลหรือพื้นที่ที่เข้าร่วมและได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
การด�าเนินงานของโครงการโดยตรง และคาดหวังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมหรือทางสังคมตามที่โครงการ
ก�าหนด ดังนั้น ในคุณลักษณะนี้จึงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการเชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดโครงการด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีพิจารณาประเด็นดังนี้

การเข้าร่วมโครงการของ 
กลุ่มเป้าหมาย

2.4

โครงการระบวุธิกีารเชญิชวนกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการทีอ่ยูบ่น
ฐานของความสมคัรใจ ไม่มกีารใช้อทิธิพล การบงัคับ การกดดัน หรอื
การชักจูงเกินความเหมาะสม โดยการให้ข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเพียงพอ 

ข้อมูลส�าคัญในการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เหตุผลที่เชิญ 
วตัถปุระสงค์ กจิกรรม ระยะเวลา ภาคทีีเ่กีย่วข้อง การวดัผล และความ
เสีย่งหรอืประโยชน์ทีจ่ะเกิดขึน้ต่อกลุม่เป้าหมายและสงัคม การทีก่ลุม่
เป้าหมายเข้าใจประโยชน์ของโครงการ เข้าใจถึงกระบวนการ รวมถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จะน�าไปสู่ความรู้สึกเต็มใจในการเข้าร่วม
โครงการ และการให้ความร่วมมือต่อไป

วิธีเชิญชวนสามารถผ่านการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
การประกาศเชิญชวน การมีบุคคลหรือหน่วยงานภาคีในพื้นที่ช่วย
เชิญชวน การพบกลุ่มเป้าหมาย หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่ม 
เป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้
ด้วยตนเอง

มีวิธีกำรเชิญชวนกลุ่มเป้ำหมำยให้เข้ำร่วม
โครงกำรด้วยควำมสมัครใจ1
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โครงการมีบุคคลหรือหน่วยงานภาคีช่วยเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ เช่น ผูน้�าชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ ครู 
หรือโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โครงการที่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการประสานงาน
กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้มีความราบรื่น ช่วยในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยให้ข้อมูล 
เบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น เป็นบุคคลที่กลุ่มเป้าหมายมี
ความเกรงกลัว เพราะอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของโครงการได้

โครงการระบุวิธีการสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าร่วมโครงการตัง้แต่เริม่ต้นจนสิน้สดุโครงการโดยไม่แสดง
ถึงการบีบบังคับ เช่น การสื่อสารที่ประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ  
การสร้างสมัพันธ์ทีดี่กบักลุม่เป้าหมาย การสร้างการมีส่วนร่วม การ
รับฟังความคิดเห็น ข้อกังวลต่างๆ การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ
โครงการท่ีท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อกลุม่เป้าหมาย การเสรมิพลงั 
ฯลฯ ซึง่อาจเป็นในรูปแบบของการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารทีเ่พยีงพอ
และต่อเนื่อง การให้ค่าตอบแทน ค่าเสียเวลา ของรางวัล หรือการให้
บรกิารท่ีเหมาะสม การรบัฟังความคดิเห็น การคนืข้อมลู การปรบัวธิี
การหรอืกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการและบรบิทของกลุม่
เป้าหมาย เพื่อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ ตั้งใจ มองเห็น
คุณค่า มีความพึงพอใจต่อโครงการและสามารถอยู่ร่วมตลอดจน 
สิ้นสุดโครงการ

มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่ช่วยเชิญชวนให้กลุ่ม 
เป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร

มวิีธีกำรกระตุน้หรอืจงูใจให้กลุ่มเป้ำหมำยอยูร่่วม
โครงกำร ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงกำร

2

3
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โครงการก�าหนดเงื่อนไขในกรณีท่ีมีการถอนตัวของผู้เข้าร่วม
โครงการในระหว่างการด�าเนนิงาน และมแีนวทางการชีแ้จงและบรหิาร
จดัการโครงการทีเ่หมาะสม โดยโครงการควรระบุและชีแ้จงเง่ือนไขให้
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ ว่าผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถถอนตัวจากโครงการได้ทุกเม่ือตามความสมัครใจ โดยไม่มี
การบีบบังคับเช่นเดียวกับการเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด 
และการถอนตัวจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

โดยทั่วไป หากมีการถอนตัวจากโครงการ ควรพิจารณาดูกลุ่มที ่
ถอนตัวออกว่า เป็นกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น 
เป็นกลุ่มเปราะบาง เป็นผูห้ญงิ เป็นเด็กหรอืเยาวชน เป็นผูท้ีไ่ม่มพีาหนะ
ส่วนตัวในการเดินทาง หรือเป็นผู้ที่มีรายได้ต�่า เพราะนั่นจะสะท้อนให้
เห็นว่าลักษณะของโครงการนั้นมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่กีดกันให้
บคุคลเหล่านีไ้ม่สามารถเข้าร่วมโครงการจนสิน้สดุได้ ข้อมลูเหล่านีจ้ะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาโครงการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กำรถอนตัวออกจำกโครงกำรของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน4
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การสื่อสาร
และการจัดทำาเอกสาร

2.5

จัดท�าข้อมูลในเอกสารหลักของโครงการให้ครบถ้วนและชัดเจนตาม
ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ ท่ีมาและเหตุผล เป้าประสงค์ วัตถุประสงค ์
ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด แผนการด�าเนินงาน (ระเบียบวิธีวิจัย) 
ระยะเวลาการด�าเนินโครงการ งบประมาณที่ขอสนับสนุน โครงสร้าง
การบรหิารโครงการ การก�ากบัตดิตามและการประเมนิตดิตามภายใน
โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และแผนปฏิบัติการที่ต้องใส่ข้อมูล
กิจกรรมและรายละเอียดให้ครบถ้วน 

เอกสำรหลักของโครงกำร มีข้อมูลส�ำคัญ
อย่ำงครบถ้วน1
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เมื่อเสร็จสิ้นการด�าเนินงาน โครงการควรมีการรายงานผล 
การด�าเนินงานให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ โดยอาจจัดเป็นการประชุม
สรุปผลการด�าเนินงาน/สรุปบทเรียน การน�าเสนอเอกสารในรูปแบบ
รายงานสรุปผล อินโฟกราฟฟิก คลิปวิดีโอ หรือจัดส่งเอกสารสรุป
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ  

รูปแบบและช่องทางที่เลือกใช้ในการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย  
ควรเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 

โครงการมกีารเผยแพร่องค์ความรูจ้ากการด�าเนนิงานโครงการหรอื
การวิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในพื้นท่ีหรือกลุ่มเป้า 
หมายอื่นๆ ชุดความรู้นี้ เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลหรือเนื้อหาที่ได้
จากการถอดบทเรียน การวิจัยและพัฒนา หรือได้จากกระบวนการ
ท�างานและการเรียนรู้ ที่สามารถน�าไปศึกษา ปฏิบัติ หรือขยายผลได้ 
โดยในชุดความรู้ต้องมีการระบุวิธีการด�าเนินงานที่ชัดเจน มีข้อพึง
ระวัง ข้อจ�ากัดต่าง ๆ  แนวทางการแก้ปัญหา นวัตกรรมที่ใช้ เพื่อให้ผู้
ที่น�าไปใช้สามารถน�าไปขยายผลต่อได้  

มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย

มีกำรจัดท�ำและเผยแพร่ชุดควำมรู้ (how to)

2

3

โครงการปฏิรปูการควบคมุสารเคมกี�าจดัศัตรพืูชเพือ่
สขุภาวะของประชาชน มกีารจดัท�าอนิโฟกราฟฟิกเกีย่ว
กับปัญหาและทางออกของสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเพื่อ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจ และสื่อต่าง ๆ และจัดท�า
ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและ 
ข้อเสนอการแก้ปัญหาสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

ตัวอย่ำง

ที่มา: มูลนิธิชีววิถี. ข้อเสนอโครงการปฏิรูปการควบคุมสารเคม ี
ก�าจัดศัตรูพืชเพื่อสุขภาวะของประชาชน ปี 2563
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โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การบูรณาการแผนอาหารและพ้ืนท่ีสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือการขยายผล  
มีการพัฒนาแผนที่ต้นทุนภาคีและข้อมูลความรู้ของแผนอาหาร โดยการประสานกับภาคีเพื่อสร้างระบบ
ข้อมูลความรู้ของกลุ่มความมั่นคงทางอาหารและกลุ่มอาหารปลอดภัย เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
www.foodcitizenmap.com ซ่ึงประกอบด้วย รายละเอียดการด�าเนินงานโครงการ โครงการสร้างและ
ระบบบริหารจัดการโครงการ เป้าหมายและพื้นที่กิจกรรม ศักยภาพและทุนทางสังคมในพื้นท่ีโครงการ 
กระบวนการและเครื่องมือการท�างานร่วมกับชุมชน กระบวนการสร้างกลไกและการขับเคลื่อนในระดับ
พื้นที่/ชุมชน/กิจกรรม กระบวนการเชื่อมโยงและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการขยายผลในระดับพื้นที่และ
ระดับนโยบาย ระบบติดตามและประเมินผล ตลอดจนการถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความ
ส�าเร็จของโครงการ  

ตัวอย่ำง

รูปที่ 5 การเผยแพร่องค์ความรู้การด�าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.foodcitizenmap.com

ที่มา: บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จ�ากัด. ข้อเสนอโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การบูรณาการ 
 แผนอาหารและพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการขยายผล ปี 2563 
 รูปจาก: http://www.foodcitizenmap.com
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การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ

2.6

การที่จะสามารถด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ โครงการจะ
ต้องมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ตามหลัก SMART ที่มีความชัดเจน 
เฉพาะเจาะจงในการแก้ปัญหา วัดผลได้ เป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถ
บรรลผุลได้จรงิ เกีย่วข้องหรอืสอดคล้องกบัเรือ่งทีจ่ะท�า และมกีรอบ
เวลาที่ชัดเจน จากนั้น โครงการต้องด�าเนินงานตามแผนที่ก�าหนด 
และมุ่งท�ากิจกรรมที่ตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อให้ได้ ซึ่งการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของโครงการสามารถพจิารณาได้จากตวัชีว้ดัทีส่�าคญั 
ดังนี้

1. โครงการด�าเนินกิจกรรมตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้   
 อย่างน้อย 80% 
2. โครงการสามารถบรรลุตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ อย่างน้อย 90%
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องค์ประกอบที่ 3
กำรติดตำม
และประเมินผล

03

องค์ประกอบที่ 3 การติดตามและประเมินผล เป็นส่วน
ส�าคัญของการด�าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะจะช่วยให้ผู้ด�าเนินโครงการรับรู้ถึงความก้าวหน้า 
ปัญหา และความส�าเร็จของโครงการได้อย่างเป็นระบบ

การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย การติดตาม ซึ่ง
หมายถึงกระบวนการการติดตามการด�าเนินงานของ
โครงการอย่างสม�า่เสมอ ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิน้สดุโครงการ 
เพื่อคอยสังเกตความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของ
โครงการ และเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการด�าเนิน
งาน โดยข้อมูลที่ได้ สามารถน�ามาใช้ในการตัดสินใจ
ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน และการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการประเมินผล เป็นการวัดว่ากิจกรรมของ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และ/หรือเป็นการ
ประเมินว่าโครงการน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่
ต้องการหรือไม่ โดยการประเมินผลโครงการ สามารถ
ท�าได้ทั้งในระดับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ 
ผลกระทบ โดยมีการตัง้ค�าถามทีต้่องการประเมนิผลอย่าง
ชัดเจน 

การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ
หลัก ได้แก่

1 การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
2 ตัวชี้วัดและการติดตาม
3 การวิเคราะห์ข้อมูล
4 การประเมินผล
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องค์ประกอบที่ 3
กำรติดตำม
และประเมินผล

การบริหารทรัพยากร
และงบประมาณ

3.1

โครงการมวีางแผนการใช้ทรัพยากรทีมี่อยู ่ทัง้บคุลากร องค์ความรู้ 
ภมิูปัญญาท้องถิน่ สถานท่ีและอปุกรณ์ หรอืเครือ่งมอืต่าง ๆ  รวมถงึ
บริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างชัดเจน เช่น มีการก�าหนดกิจกรรม
และงบประมาณทีใ่ช้จ่ายทีส่อดคล้องกบัระเบยีบของ สสส. ระบุจ�านวน
บุคลากร บทบาทหน้าที่ และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล 

ในการบริหารทรัพยากร อาจต้องมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา 
โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล โครงการอาจมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ได้เรยีนรูน้วัตกรรมและพฒันาตนเอง เพือ่ให้สามารถน�าความรูน้ัน้มา
ใช้ในการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องจัดสรรงบพัฒนา
บุคลากรตามความจ�าเป็นไว้ด้วย ส�าหรับการด�าเนินงาน มีดังนี้     

โครงการควรมกีารวางแผนในเรือ่งการตดิตามและประเมนิผลตัง้แต่
เริม่โครงการ โดยควรจัดสรรเวลา งบประมาณ และบคุลากร ทีจ่�าเป็น
ต้องใช้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

โดยทั่วไป งบประมาณส�าหรับการติดตามและประมาณผลควรอยู่ที่
ร้อยละ 5-10 ของงบประมาณทั้งหมดของโครงการ

มีกำรจัดสรรทรัพยำกร เพื่อติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรอย่ำงเหมำะสม1

การใช้งบประมาณและทรัพยากรตามที่ได้วางแผนไว้ เป็นการแสดง
ถงึประสทิธภิาพในการด�าเนินงาน โดยโครงการสามารถอ้างองิตาม
ระเบียบการเงินของสสส. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช ้
งบประมาณและทรัพยากรในการด�าเนินโครงการ

มีกำรติดตำมกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรใน
กำรด�ำเนนิโครงกำร ตำมระเบยีบกำรเงินของ สสส.2
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ตัวชี้วัดและการติดตาม
3.2

ตัวช้ีวัด คือ ส่ิงที่จะวัดผลส�าเร็จของโครงการ ว่าเมื่อได้ด�าเนิน
โครงการแล้ว มีผลผลิต/ผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง สสส. ได้ก�าหนด 
ตัวชี้วัดเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

1. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับกิจกรรม 
2. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับผลผลิต 
3. ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานในระดับผลลัพธ์ 
4. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับผลสัมฤทธิ์ 

ตัวชีว้ดัผลการปฏิบตังิานทีด่ ีจะต้องสามารถวดัได้ เช่น แสดงจ�านวน
ปริมาณที่ชัดเจน นอกจากนี้ อาจจะมีตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ ที่แสดง
ผลเป็นความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ หรือพฒันาการทีด่ขีึน้ของชมุชน/
บุคคล หรือมีการน�าความรู้ไปใช้และขยายผล เป็นต้น 

การจะสามารถทราบได้ว่า การด�าเนินโครงการน้ันตอบโจทย์ตวัชีว้ดั
ใดแล้วบ้าง โครงการจะต้องมีการติดตามการด�าเนินงาน เช่น 
โครงการก�าหนดตัวชี้วัดว่า ชุมชนมีความตระหนักถึงโทษของ 
สารเคมี และจะต้องหยุดใช้สารเคมี ก็ต้องติดตามหลังจากการจัด
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษของสารเคมีว่า กลุ่มเป้าหมาย มีความ
รู้มากขึ้นหรือไม่ โดยอาจะใช้แบบสอบถามประเมินหลังการประชุม  
ขณะเดียวกัน ก็มีการติดตามดูหลังจากการอบรมว่า กลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมลดละเลิกใช้สารเคมีมากน้อยแค่ไหน โดยตัวชี้วัดเหล่านี้            
ผูด้�าเนนิโครงการสามารถก�าหนดทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพได้ตาม
วัตถุประสงค์ประสงค์การวิจัย 



85

ข้อมลูพืน้ฐาน (baseline data) มคีวามส�าคัญอย่างยิง่ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ ข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลเพื่ออ้างอิง
สถานการณ์ของปัญหาก่อนการด�าเนินโครงการ เพื่อสามารถวัด
ความก้าวหนา้ของโครงการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ด�าเนินโครงการ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ควรสะท้อนสถานการณ์ของปัญหา และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น หากโครงการมีวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มจ�านวนตลาดสีเขียวในชุมชน โครงการควรมีข้อมูลจ�านวน
ตลาดสีเขียวที่มีก่อนเริ่มโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนด�าเนิน
โครงการ 

โครงการไม่จ�าเป็นต้องเป็นผูเ้กบ็ข้อมลูพ้ืนฐานเสมอไป หากมกีารเกบ็
ข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้ว เช่น โรงเรียนมีการเก็บข้อมูลส่วนสูงและ 
น�้าหนักของนักเรียนในทุกภาคการศึกษาอยู่แล้ว โครงการสามารถ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อสะท้อนถึงปัญหาภาวะ
โภชนาการของเด็กนักเรียนก่อนการเริ่มด�าเนินโครงการได้  
อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มีข้อมูลที่จะสะท้อนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการควรพิจารณาเก็บข้อมูลใน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

เมื่อมีข้อมูลพื้นฐานแล้ว โครงการควรติดตามตัวชี้วัดเหล่านั้นอย่าง
ต่อเนื่อง ความถี่ในการติดตามขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวชี้วัดนั้นๆ 
บางตวัชีว้ดัอาจควรตดิตามรายเดือน เช่น พฤติกรรมการรบัประทาน
อาหาร หรือการเลือกซื้อผักผลไม้ แต่ในบางตัวชี้วัดอาจมีความ 
เหมาะสมกว่าหากตดิตามเป็นรายปี เช่น การเจบ็ป่วยจากโรคไม่ตดิต่อ 
เพราะเป็นตัวชี้วัดที่อาจต้องใช้เวลามากกว่าในการเห็นความ
เปลี่ยนแปลง 

มกีำรเกบ็ข้อมลูพืน้ฐำน (baseline) สภำพปัญหำ
ของกลุ่มเป้ำหมำยก่อนเริ่มโครงกำร และมีกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ปัญหำอย่ำงสม�่ำเสมอ 

1
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โครงการควรมีข้อมูลพื้นฐานของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ 
เพศ รายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ หรือหาก
โครงการด�าเนินงานในระดบัพืน้ที ่ควรมีข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ทีน่ัน้ๆ 
เช่น ขนาดพื้นที่ของชุมชน จ�านวนประชากร อาชีพหลักของคนใน
พื้นที่ จ�านวนตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล พื้นที่สุขภาวะ เป็นต้น

การมีข้อมูลพื้นฐาน มีความส�าคัญสองประการ ได้แก่

1 การควบคุมตัวแปร เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้แม่นย�า
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงการมีการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ การมข้ีอมูลพืน้ฐานเป็นการ
แสดงให้เหน็ว่าท้ังสองกลุ่มมีความใกล้เคยีงกนัในลกัษณะพืน้ฐาน 
ดังนั้น หากภายหลังการด�าเนินโครงการแล้วพบความแตกต่าง
ระหว่างสองกลุม่ จะสามารถสรปุด้วยความมัน่ใจยิง่ขึน้ ว่าความ
แตกต่างนั้นเกิดจากโครงการ ไม่ใช่เพราะปัจจัยอื่นๆ

2 การอ้างองิกบักลุม่ประชากรทัว่ไป หรอืสถานการณ์อืน่ในท�านอง
เดียวกัน นั่นคือ การรู้ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ของโครงการ ท�าให้โครงการอื่นสามารถประเมินได้ว่าผลที่ได้นั้น
มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับโครงการของตนหรือไม่ เช่น หากโครงการ
หน่ึงด�าเนินการในกลุ่มประชากรอายุน้อยแล้วได้ผลดี หากอีก
โครงการหนึ่งจะด�าเนินการกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน แต่เป็น 
กลุม่ประชากรสงูอายุ อาจไม่สามารถคาดหวงัผลเหมอืนโครงการ
แรก เพราะมีความแตกต่างของลักษณะพื้นฐานของประชากร

โครงการควรเก็บข้อมลูพืน้ฐานอะไรบ้าง ควรอ้างองิจากการทบทวน
วรรณกรรมเป็นหลกั เพือ่ให้ทราบว่ามปัีจจยัอะไรบ้างทีอ่าจส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ที่โครงการสนใจ และพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด เช่น การเลือก
ซื้อผักผลไม้ปลอดภัย อาจข้ึนอยู่กับปัจจัยเช่น ระดับการศึกษา และ
รายได้ ดังน้ัน โครงการควรจะมีข้อมูลพื้นฐานส�าหรับปัจจัยเหล่านี้
ด้วย

มีกำรเก็บข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มประชำกร 
เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก2
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การก�าหนดตัวชี้วัดเป็นหัวใจของการติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัด
จะสามารถสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมโครงการสามารถด�าเนินการไป
ได้ตามแผนหรอืไม่ และโครงการบรรลวุตัถปุระสงค์หรอืไม่ ดังนัน้ การ
ก�าหนดตัวชี้วัดในการติดตามประเมินมผล ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดที่ดี:

• มีความตรง (Valid) หมายถึง สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัด
• มีความเชื่อถือได้ (Reliable) หมายถึง ไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้วัด  

ในสภาวการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ค่าที่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
ต้องได้ผลการวัดเหมือนกัน หากวัดในสิ่งเดียวกัน 

• มคีวามเฉพาะเจาะจง (Specific) หมายถงึ สามารถสะท้อนเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการวัด หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรโดยตรงเท่านั้น

• มีความไว (Sensitive) หมายถึง สามารถแสดงความแตกต่าง
ได้ แม้สถานการณ์ที่วัดจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย

• มีการน�าไปใช้เชิงปฏิบัติการ (Operational) หมายถึง สามารถ
น�าไปใช้ได้ในระดับปฏิบัติการ เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและควบคุมให้เป็นไปบรรลุตาม 
เป้าหมาย

• มค่ีาใช้จ่ายทีส่มเหตสุมผล (Affordable) หมายถงึ ค่าใช้จ่ายใน
การเก็บข้อมูลดังกล่าวสมเหตุสมผล ไม่เป็นภาระในการเก็บและ
ประมวลผล

• มีความเป็นไปได้ (Feasible) หมายถึง มีความเป็นไปได้ในการ
เก็บข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว

มีตัวชี้วัดในกำรติดตำมและประเมินผลที่เหมำะสม 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงกำร3
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ตัวชี้วัดเชิงปริมำณนั้น โดยมากเป็นการแสดงตัวเลข หรือเป็นการค�านวณที่ไม่ซับซ้อน 
ได้แก่ 

• กำรนบั เป็นการแสดงจ�านวนการเกดิเหตกุารณ์นัน้ หรอื จ�านวนราย เช่น จ�านวนตลาด
สีเขียวในชุมชน จ�านวนร้านอาหารที่มีเมนูอาหารทางเลือกสุขภาพ

• อตัรำ เป็นการวดัความถีข่องเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ โดยเป็นเศษส่วนระหว่าง จ�านวนของ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาหน่ึงเป็นตัวต้ัง หารด้วยจ�านวนประชากรท้ังหมด
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น แล้วปรับฐานให้เท่ากับ 100/1,000/10,000 หรือ 
100,000 เช่น อัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อต่อประชากร 1,000 คน

• อัตรำส่วน เป็นการน�าตัวเลข 2 ชนิด มาเปรียบเทียบเพื่อแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น 
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1 : 25 

• สัดส่วน เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง จ�านวนตัวเลขของกลุ่มหนึ่งกับจ�านวน
ทั้งหมด โดยจ�านวนตัวเลขของกลุ่มแรกนั้น เป็นส่วนหนึ่งของจ�านวนทั้งหมด เช่น 
สัดส่วนโรงเรียนท่ีจัดอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการ ต่อ โรงเรียนทั้งหมด 
เท่ากับ 4:5

• ร้อยละ เป็นค่าสัดส่วนคูณด้วย 100 นั่นคือ ร้อยละของโรงเรียนที่จัดอาหารกลางวัน
ตามมาตรฐานโภชนาการ เท่ากับ 4/5 x 100 เท่ากับ ร้อยละ 80 เป็นต้น

• ดัชนีชี้วัด (index) ส�าหรับตัวชี้วัดที่ไม่สามารถให้ค่าเป็นตัวเลขเชิงปริมาณได้โดยตรง 
จะใช้ตัวชี้วัดโดยอ้อม หรือน�าตัวแปรหลายตัวมารวมกันเป็นดัชนีชี้วัด เช่น ดัชนีการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (Healthy Eating Index) ที่สะท้อนการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาวะในหลากหลายองค์ประกอบ

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าโครงการนั้นประสบความส�าเร็จหรือไม่ 
เป็นในระดบัผลลพัธ์ของโครงการ เช่น หากโครงการมวีตัถปุระสงค์เพ่ือลดภาวะเร่ิมอ้วนและ
โรคอ้วนในเด็กนักเรียน จ�าเป็นต้องมีตัวชี้วัดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนในเด็กนักเรียน หรือ
หากโครงการมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ความรอบรูเ้รือ่งอาหารปลอดภยั จ�าเป้นต้องมตีวัชีว้ดั
ที่สะท้อนความรอบรู้ดังกล่าวด้วย
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การด�าเนินงานของโครงการ ควรมีตัวช้ีวัดเพ่ือติดตามการด�าเนิน
งานในทุกระดับ ได้แก่

1. ปัจจัยน�าเข้า
2. กระบวนการ
3. ผลผลิต
4. ผลลัพธ์

การคัดเลือกตัวชี้วัดมักจะท�าในขั้นตอนการวางแผนโครงการ  
และหากให้ดี ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก�าหนดตัวชี้
วัดด้วย การเลือกและก�าหนดตัวช้ีวัดควรก�าหนดให้มีจ�านวนไม่มาก
เกินไป และมีเท่าที่จ�าเป็น เพื่อไม่ให้เป็นภาระทั้งในด้านงบประมาณและ
ก�าลงัคน โดยโครงการสามารถใช้ค�าถามว่า “ตวัชีว้ดัน้ีมคีวามจ�าเป็น
ต่อการวัดผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่? ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการสร้าง
ภาระเพิ่มให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ ภาคีหรือกลุ่มเป้าหมายในการ
เกบ็ข้อมูลหรอืไม่? และตวัช้ีวดันีจ้ะช่วยตดิตาม การจดัการ และประเมนิ
ผลอย่างไร? (Roberts and Khattri, 2012) เป็นแนวทางการ 
คัดเลือกตัวชี้วัดของโครงการ

มีตัวชี้วัดเพื่อติดตำมในทุกระดับของ
กำรด�ำเนินงำน4
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การก�าหนดตัวชี้วัดการด�าเนินโครงการ ควรเริ่มจากการมีโมเดลเพื่อแสดงถึงกระบวนการ กลไก และ 
ขั้นตอนจากปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยการก�าหนดตัวชี้วัด ควรมี
ความสอดคล้องกับทุกขั้นตอน การก�าหนดให้เห็นขั้นตอนและกลไกอย่างชัดเจน จะสามารถช่วยในการ
ก�าหนดตัวชี้วัดและช่วยในการติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น

ตัวอย่ำง

รูปที่ 6 กรอบการด�าเนินงานโครงการระบบชุมชนเกื้อเกษตรอินทรีย์เพื่อฟื้นฟูนาร้างเป็นนา
อินทรีย์ ความมั่นคงทางอาหารหลังโควิด-19 

(ภาพจาก Vecteezy.com) 

ฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง           
เป็นนาอินทรีย์

ปัตตานีพื้นที่

กลุ่มเป้ำหมำย

INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME IMPACT

แผ
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์ก

ำร
ด�ำ

เน
ินง

ำน

เป้ำประสงค์
ประยุกต์ใช้โมเดลชุมชนเกื้อเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคข้าว
อินทรีย์ รวมทั้งผลผลิตที่เป็นผลพลอยได้จากนาอินทรีย์ ได้แก่ ผักและผลไม้
อินทรีอย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน

ผู้บริโภคสีเขียวในพื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มผู้รับผลปลายทาง

เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ | ผู้น�า
ชุมชน-ท้องถิ่น | หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

กลุ่มผู้ขับเคลื่อนโครงการ

ยะลา นราธิวาส

โมเดลชุมชนเกื้อ
เกษตรอินทรีย์ได้
รับการขยายผล
แนวคิดอย่างเป็น
รูปธรรมในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้

พื้นที่นาร้าง  
ระบบนิเวศ และ

วัฒนธรรมอาหาร
ท้องถิ่นได้รับ           

การฟื้นฟู

เกิดผลผลิตเกษตร
อินทรีย์เพื่อ          

การบริโภคอย่าง
ปลอดภัยของ

ประชาชนในพื้นที่
อย่างเพียงพอ     

(อย่างน้อย 400 
กรัม/คน/วัน)

นักสื่อสารเกษตร
อินทรีย์สามารถ
สื่อสารและขยาย
ผลแนวคิดชุมชน       

เกื้อเกษตรอินทรีย์
เพื่อความมั่นคง       

ทางอาหาร

การขยายผลสร้าง
ความยั่งยืน และ
การผลักดันงาน
ฟื้นฟูนาร้างเข้าสู่

ระบบปกติโดยการมี
ส่วนร่วมของคณะ

กรรมการขับเคลื่อน
โครงการและกลไก

ตลาดสีเขียว

เสริมสร้าง
ความรู้และ

ความตระหนัก
เรื่องเกษตร

อินทรีย์

1. จัดเวทีประชาคม 
ชี้แจงโครงการและ
สร้างความเข้าใจร่วม

2. ศึกษาวิจัย วิเคราะห์
รูปแบบความเสี่ยง 
และผลกระทบด้าน
ความมั่นคงทาง
อาหาร

3. ฝึกอบรมนักสื่อสาร
เกษตรอินทรีย์

4. สนับสนุนองค์ความรู้
และปัจจัยการท�านา
อินทรีย์ อาทิ ศึกษา 
ดูงานพื้นที่ต้นแบบ 
อบรมเชิงปฏิบัติ
การเตรียมพื้นที่ท�า
นา การท�าปุ๋ยอินทรีย์ 
การเตรียมพันธุ์ข้าว 
การค�านวณต้นทุน 
การรับคืนผลผลิต 
และ PGS

5. การสนับสนุนปัจจัย
การท�านาอินทรีย์

6. ถอดบทเรียน จัดการ
ความรู้

7. ก�ากับติดตามและ
ประเมินผลแบบเสริม
พลัง (Empower 
Evaluation)

1. พื้นที่เป้าหมาย
ทั้ง 3 แห่ง ได้รับ
การพัฒนาให้
เป็นพื้นที่ต้นแบบ
การประยุกต์ใช้
โมเดลเกื้อเกษตร
อินทรีย์

2. นาร้างได้รับการ
ฟื้นฟูให้เป็น  
นาอินทรีย์ 
จ�านวน 150 ไร่

3. มีนักสื่อสาร
เกษตรอินทรีย์          
อย่างน้อย 30 
คน

4. ประชาชน/ผู้
บริโภคในพื้นที่ได้
รับความรู้เรื่อง
เกษตรอินทรีย์
กับสุขภาพ              
อย่างน้อย 300 
คน

5. เกิดเครือข่ายผู้
บริโภคสีเขียว        
อย่างน้อย 200 
คน

อนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรม
อาหารและ
ทรัพยากร
การเกษตร

จัดการความรู้           
และเผยแพร่

เป้าหมาย
การพฒันา

ที่ยั่งยืน

แผนอาหาร
เพื่อสุข
ภาวะ

ท่ีมา: ข้อเสนอโครงการระบบชุมชนเกื้อเกษตรอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟูนาร้างเป็นนาอินทรีย์ ความมั่นทางอาหาร 
 หลังโควิด-19 ปี 2563 โดยมูลนิธิอิีสต์ ฟอรั่ม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
3.3

การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความส�าคัญอย่าง
ยิ่งในการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อทราบว่าการด�าเนิน
โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้หรอืไม่อย่างแม่นย�า โดยควร
ค�านึงถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ 
และการได้ค�านึงถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อโครงการ ดังนี้ 

โครงการก�าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด�าเนินงานอย่าง 
เหมาะสมกบัลักษณะของโครงการ หากเป็นข้อมลูในเชงิปรมิาณ ต้อง
มีการใช้วิธีการทางสถิติท่ีถูกต้องและเหมาะสม หากเป็นข้อมูลเชิง
คณุภาพ ควรเลือกใช้วธิกีารในการสงัเคราะห์เนือ้หา การสร้างข้อสรปุ
จากการถอดความ การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่มข้อมูล เพ่ือวัดผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการก�าหนดไว้ 

มีวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร1
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สถิติพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ลักษณะของข้อมูล
ข้อมูลที่ได้มา ไม่ว่าจะมาจากการเก็บข้อมูลเอง (ข้อมูลปฐมภูมิ) หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น การส�ารวจ (ข้อมูลทุติย
ภูมิ) มีลักษณะข้อมูลที่สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

• มำตรนำมบัญญัติ (nominal scale)
เป็นข้อมูลที่มีลักษณะหยาบที่สุด อาจก�าหนดตัวเลขเพื่อจ�าแนกประเภทหรือคุณลักษณะต่างๆ ไม่สามารถน�ามาแสดง
ปริมาณได้
ตัวอย่าง: เพศ ศาสนา อาชีพ สถานะสมรส และลักษณะบ้านพักอาศัย เป็นข้อมูลแบบมาตรนามบัญญัติ ตัวข้อมูลอาจ
มีการก�าหนดตัวเลข เช่น ส�าหรับเพศอาจมีการก�าหนดให้ ชาย = 1 และ หญิง = 2 แต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เป็นการแสดง
ปริมาณอะไร เป็นเพียงตัวแทนของเพศเท่านั้น ตัวเลข 1 หรือ 2 น้ัน ไม่ได้มีความหมายที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากัน  
ดังนั้นไม่ควรน�าตัวเลขเหล่านี้มาบวก ลบ คูณ หาร

• มำตรเรียงอันดับ (ordinal scale) 
เป็นมาตรวัดที่แบ่งกลุ่มตามล�าดับความส�าคัญ อาจมีการก�าหนดตัวเลขเพื่อจ�าแนกประเภทเช่นกัน แต่ความแตกต่าง
ของมาตรเรียงอันดับ คือ ตัวเลขนั้นแสดงถึงล�าดับความส�าคัญ
ตวัอย่าง: กลุม่อายุ กลุม่รายได้ ระดบัความพงึพอใจ เป็นข้อมลูแบบมาตรเรียงอนัดบั โดยมกีารก�าหนดตวัเลขเพือ่แสดง
ถึงล�าดับ เช่น การให้คะแนนระดับความเข้าใจ ที่มีลักษณะเป็น Likert Scale ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้คะแนนจาก 1 – 5  
โดยที่ 1 = ไม่เข้าใจเลย ถึง 5 = เข้าใจมากที่สุด

• มำตรอันตรภำค (Interval scale)
เป็นมาตรวัดที่มีความละเอียดขึ้น และแสดงถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆ ได้ แต่ไม่มีศูนย์ที่แท้จริง สามารถน�ามา 
บวกและลบได้ 
ตัวอย่าง: อณุหภูมเิป็นมาตรอนัตรภาค สามารถวัดระดบัอณุหภมูอิย่างละเอยีดได้ และสามารถน�ามาบวกและลบได้ เช่น 
อุณหภูมิ 18 องศา กับ 20 องศา นั้นต่างกัน 2 องศา แต่อุณหภูมินั้นไม่ได้มี 0 ที่แท้จริง หมายถึงว่า การที่อุณหภูมิ
เท่ากบั 0 องศานัน้ ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีอณุหภมิู การไม่มศีนูย์ทีแ่ท้จริงนัน้หมายความว่า เราไม่สามารถน�าตวัเลข
มาคูณหรือหารกันได้

• มำตรอัตรำส่วน (ratio scale)
เป็นมาตรวัดที่มีความละเอียดมากที่สุด ตัวเลขสามารถสื่อถึงค่าหรือปริมาณของสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง และมีค่าศูนย์
ที่แท้จริงด้วย สามารถน�ามาค�านวณทางคณิตศาสตร์ได้
ตวัอย่าง: อายุ น�า้หนกั ส่วนสงู ระยะทาง รายได้ ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ตวัเลขเหล่านีแ้สดงปรมิาณของสิง่นัน้ตามหน่วย
ที่ใช้วัดได้ 

ข้อมูลที่ได้มา สามารถน�ามาค�านวณสถิติอย่างง่าย เป็นการสรุปข้อมูล ให้เห็นลักษณะของประชากร ผลผลิต หรือ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยวิธีการในการสรุปข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่าย มีดังนี้

• ควำมถี ่(frequency) เป็นการนบัความถีเ่กดิขึน้ สามารถใช้ได้กับทกุลกัษณะข้อมลู อาจน�ามาค�านวณและรายงาน
เป็นร้อยละ เช่น ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้หญิง

• ค่ำเฉลีย่ (mean) ค่าเฉลีย่เป็นทีน่ยิมใช้ เพราะสือ่ความหมายได้ดีและเข้าใจง่าย เป็นการแสดงถงึภาพรวมของกลุม่
ตวัอย่างท่ีส�ารวจ เช่น อายเุฉลีย่ รายได้เฉลีย่ เหมาะกบัการใช้กบัมาตราอนัตรภาคและมาตราอัตราส่วน แต่ไม่เหมาะ
กับการใช้กับมาตรานามบัญญัติ และมาตราเรียงอันดับ (ข้อยกเว้นหากเป็นข้อมูลประเภท Likert Scale ที่นิยมน�า
มาค�านวณค่าเฉลี่ย)



93

โครงการมีการค�านึงถงึปัจจยัภายนอกทีม่ีผลต่อโครงการ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม จะสามารถทราบได้ว่า อาจมปัีจจัยภายนอกอะไร
บ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการท่ีอาจจะท�าให้
ผลลัพธ์ที่ได้ถูกบิดเบือน เมื่อทราบปัจจัยที่อาจเป็นตัวแปรกวน 
สามารถน�าตัวแปรเหล่านั้นมาใช้ในการท�าสถิติขั้นสูงเพื่อควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรเหล่านั้นได้

หากโครงการไม่ได้ค�านึงถึงปัจจัยภายนอกเหล่านี้ อาจท�าให้การ
ประเมนิผลลพัธ์ของโครงการมคีวามคลาดเคลือ่น เช่น ประเมนิความ
ส�าเร็จเกินจริง หรือต�่ากว่าความเป็นจริง

โครงกำรได้ค�ำนึงถึงปัจจัยภำยนอกที่อำจส่งผล
ต่อผลลัพธ์ของโครงกำร2

ตัวแปรกวน (confounding factor) 
หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
ปัจจัยและผลลัพธ์ที่เราสนใจ เช่น หาก
โครงการมุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้
เร่ืองโภชนาการเพ่ือลดภาวะเริ่มอ้วน
และโรคอ้วน โครงการจ�าเป็นต้องค�านงึ
ถงึปัจจยัภายนอกอืน่ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อ
ภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนด้วย ไม่ว่าจะ
เป็น วิถีชีวิต การมีกิจกรรมทางกาย 
สภาพแวดล้อมทางอาหาร อาชีพ อายุ 
เป็นต้น 
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การประเมินผล
3.4

การประเมินผลนับเป็นความจ�าเป็นของการด�าเนินโครงการ เพื่อจะ
ได้ทราบว่า โครงการน้ันประสบความส�าเร็จหรือสามารถแก้ปัญหา
ตามวตัถปุระสงค์ได้มากน้อยเพยีงใด ภายใต้ทรพัยากรทีม่แีละภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด และเพือ่ให้ทราบว่าปัญหาอปุสรรคของการด�าเนนิ
งานคืออะไร การประเมินผลอาจประเมินตั้งแต่แผนงาน การด�าเนิน
งาน และผลลัพธ์ หรือประเมนิโครงการทีก่�าลงัด�าเนนิงานอยูห่รอืเสรจ็
สมบูรณ์ โครงการจึงควรก�าหนดเกณฑ์การประเมินว่า ระดับใดที่นับ
เป็นความส�าเร็จ เช่น มีการด�าเนินงานตามแผนอย่างน้อย 75% 
สามารถพัฒนาเครือข่ายให้สามารถพึ่งตนเองด้านอาหารปลอดภัย
ได้อย่างน้อย 30 ครัวเรือน เป็นต้น

การประเมินผลมี 2 รูปแบบ ได้แก่

กำรประเมนิผลภำยนอก (external evaluation) เป็นการตรวจสอบ
คุณภาพการด�าเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน เพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการด�าเนินงาน และน�าไปสู่การรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน

กำรประเมนิผลภำยใน (internal evaluation) เป็นกระบวนการตรวจ
สอบการด�าเนินงานของตนเอง โดยอาจใช้บคุลากรหรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาการด�าเนิน
โครงการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด

ในการประเมินผลโครงการสามารถพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
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การด�าเนินงานของโครงการ ควรมีการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหต ุ
สมผล และสามารถน�าแนวทางของโครงการเป็นต้นแบบในการขยาย
ผลต่อไปได้

แนวทางในการประเมนิการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตสุมผล อาจท�าได้
หลายวิธีการ เช่น การค�านวณต้นทุนและประสิทธิผล คือ เป็นการ
เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้ โดยทั่วไปจะแสดงผลใน
ลักษณะอัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิผลที่ได้ 

โครงการอาจประเมินการใช้ทรัพยากรของโครงการตนเองโดย
เปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน หรือกับ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทางของ
โครงการตนมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล

โครงการมีการสังเคราะห์การด�าเนินงาน การถอดบทเรียน 
ความส�าเรจ็ เพือ่ขยายความคิด ทกัษะ เทคนคิกระบวนการด�าเนินงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบ/ต้นแบบ ชุดความรู้ในรูปแบบของคู่มือ 
หนังสอื เอกสาร สือ่ส�าหรบัการให้ความรูแ้ละการรณรงค์ และเผยแพร่
ผ่านช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ  เพือ่ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี ภาคีในแต่ละ
ระดับสามารถน�าไปใช้ขยายผลต่อไป

โครงกำรใช้ทรัพยำกรในกำรด�ำเนินงำนในระดับ
ทีส่มเหตสุมผล สำมำรถน�ำแนวทำงของโครงกำร
เป็นต้นแบบในกำรขยำยผลต่อไปได้

มีกำรสังเครำะห์กำรด�ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดชุด
ควำมรูใ้หม่ หรอืนวตักรรม เพือ่เผยแพร่ผ่ำนช่อง
ทำงต่ำง ๆ 

1

2
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5บทสรุป
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แผนอาหารเพื่อสุขภาวะเป็นหนึ่งใน 15 แผนงานหลักของ 
สสส. ซึง่มีบทบาทการขบัเคลือ่นงานส่งเสรมิสุขภาพด้าน
อาหารและโภชนาการของประชากรไทย การขับเคลือ่นงาน
ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และ
โภชนาการให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนอาหารเพื่อ 
สุขภาวะ ต้องอาศยัต้นทนุด้านความรูแ้ละการพฒันางาน
เชิงพื้นที่ นวัตกรรมทางสังคม และต้นทุนด้านความรู้เชิง
วิชาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตลอดจน
การติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย  
องค์ความรู้ ชุดความรู้ เครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบ หรือ
งานวิจัยที่มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ทันสถานการณ์ 
รอบด้าน สามารถขยายผลในระดับพื้นที่ไปจนถึงการขับ
เคลื่อนมาตรการหรือนโยบาย 

การพัฒนาโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จึงเป็นพื้นฐาน
ส�าคญัในการก�าหนดมาตรการหรอืนโยบาย และเป็นกลไก
ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการด�าเนินงาน
โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ตั้งแต่เริ่ม
โครงการ การวางแผนโครงการ การด�าเนนิงานโครงการ 
และการตดิตามและประเมนิผลโครงการอย่างเป็นระบบ ซึง่
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ลักษณะ
โครงการ 2) การด�าเนนิงาน และ 3) การตดิตามและประเมิน
ผล โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะท�าให้โครงการมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ของความส�าเร็จในด้านประสิทธิผลและ
ประสทิธภิาพในกระบวนการ ผลลพัธ์ และการบริหารต้นทนุ 
มีความสอดคล้องกบัเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์และห่วงโซ่
ผลลัพธ์ของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. เพื่อแก้
ปัญหา ต่อยอด และขยายผลลพัธ์การด�าเนนิงานของแผน
อาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. 

การยกระดบัคณุภาพโครงการให้มแีนวปฏบิตัทิีดี่ภายใต้ 3 
องค์ประกอบหลักดังกล่าวข้างต้น เป็นวิธีการที่ช่วยให้
โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะสามารถประเมิน
ศักยภาพตนเอง ท�าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ช่องว่างการ
ด�าเนินงาน และโอกาสพฒันาของโครงการ ทีจ่ะน�าไปสูก่าร
ตัดสินใจพัฒนาปรับปรุงในประเด็นใด ๆ หรือท�าให้ทราบ
ถึงจุดแข็งท่ีสามารถน�าไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด
ได้ รวมถึง สสส. สามารถใช้เป็นแนวทางในการก�ากับ
ติดตามและการประเมินผลโครงการได้เช่นกัน

ในการพัฒนาโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดีนั้น การประเมิน
เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งใน การช่วยพัฒนายกระดับ
โครงการ ไม่ได้เป็นการวัดเพื่อตัดสินใจคุณค่าของ
โครงการ เพราะการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ล้วนมี 
จุดเน้นร่วมกันคือการมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม 
เป้าหมาย ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องค์กรที่ตอบสนอง
ต่อสภาพปัญหา อย่างไรกต็าม การขบัเคลือ่นและผลักดนั
โครงการภายใต้บริบทการเปลีย่นแปลงของสงัคมนัน้เป็น
อกีหนึง่ความท้าทายโครงการ ซึง่โครงการต้องค�านงึถงึ
ปัจจัยอื่น ๆ  ควบคู่กันไปด้วย เช่น ภาวะผู้น�า มีทีมงานเกาะ
ติด การท�างานเป็นเครือข่าย การใช้ข้อมูลเป็นฐานใน 
การขับเคลื่อนงาน การมีทักษะการขับเคลื่อนนโยบาย 
เป็นต้น เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายและขยาย
ผลในวงกว้างได้ และเป็นต้นทุนที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน
งานของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะเพื่อน�าไปสู่การก�าหนด
นโยบาย มาตรการ หรือบรรทัดฐานสังคมต่อไป
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ผลกำรศึกษำองค์ประกอบและคุณลักษณะของโครงกำรแนวทำงปฏิบัติที่ดีจำก
กำรวิจัยเอกสำรและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

  ส่วนที่ 1 

การวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
โครงการที่คุณภาพ สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้

ค�ำนิยำมแนวปฏิบัติที่ดี (good practice)

Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] (2016) ได้ให้ 
ความหมาย แนวปฏิบัติที่ดี (good practice) ว่าแนวปฏิบัติที่ดีไม่ใช่เฉพาะมีการปฏิบัติที่ดี แต่
เป็นแนวปฏบัิตทิีไ่ด้รบัการพสิจูน์ว่าได้ผลดีและมผีลลพัธ์ดี จึงได้รับการแนะน�าว่าเป็นต้นแบบ เป็น
ประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จ  ซึ่งถูกทดสอบและตรวจสอบ ในความหมายกว้าง ๆ คือได้
ถูกท�าซ�้าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีการน�าไปใช้

ค�ำนิยำมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice)

European Commission Directorate-general for Health and Food safety (2019) ได้
ให้ความหมายของแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิคือนโยบายหรอืโครงการทีม่กีารด�าเนนิงานในพืน้ทีจ่รงิ
และได้รับการประเมินในด้านความเพียงพอ (จริยธรรมและหลักฐาน) และความเท่าเทียม  
ตลอดจนประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการและผลลัพธ์ และมีเกณฑ์ท่ีมี
ความส�าคัญต่อความสามารถอ้างผลการปฏิบัติไปยังสภาพการณ์ในบริบทท่ีคล้ายคลึงกัน 
(transferability) ที่ประสบความส�าเร็จ เช่น การก�าหนดบริบทที่ชัดเจน ความย่ังยืน  
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Ng and de Colombani (2015) ให้ความหมายแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในโครงการด้านสาธารณสขุ
หมายถึง โครงการที่มีหลักฐานแสดงถึงประสิทธิผลในพื้นที่/สถานที่เฉพาะ และมีแนวโน้ม
สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์อืน่ ๆ  ได้ แนวปฏบิตัอิาจถกูน�าไปใช้ในนโยบาย กิจกรรม โครงการ
และอื่น ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านสาธารณสุข เพื่อหลีกเลี่ยง
การสูญเสียทรัพยากรในการพัฒนาโครงการใหม่โดยการเรียนรู้จากผู้อ่ืนภายใต้สถานการณ์
ที่คล้ายคลึงกัน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใน
ปัจจุบัน แต่ยังช่วยให้การเริ่มโครงการใหม่ ๆ สามารถลดข้อผิดพลาดและเร่งการพัฒนา
โครงการด้วย นอกจากนี้มีค�าอื่น ๆ ที่ใช้เช่นกัน เช่น good practice, effective solution, 
promising practice และ innovative practice ซึ่ง good practice และ effective practice 
มักใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้เถียงว่ามีโครงการที่สมบูรณ์แบบเพียงโครงการเดียว 
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Kovacs et al. (2018) ให้ความว่าเป็นแนวปฏบิตัทิีส่ามารถแสดงให้เห็นหลกัฐานถงึประสิทธผิล
ในการพัฒนาสุขภาพประชากรด้วยการด�าเนินการใน setting ที่เฉพาะเจาะจงในความเป็นจริง 
และมีแนวโน้มทีส่ามารถท�าซ�า้ในสถานทีอ่ืน่หรอืสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ  ค�าว่า “best practice” และ 
“good practice” มักใช้เป็นค�าท่ีมีความหมายเดียวกัน ซ่ึง “good practice” มักจะใช้เพื่อ 
หลีกเลี่ยงการถกเถียงเกี่ยวกับโครงการที่ดีที่สุดเพียงโครงการเดียว เพราะฉะนั้นคุณลักษณะ
ของ good practices จึงก�าหนดว่าเป็นคุณลักษณะของโครงการหรือนโยบายที่ประสบความ
ส�าเรจ็ good practices เป็นการรเิร่ิมว่าได้รบัการพสิจูน์ว่าได้ผลด ีเช่น การประเมนิกระบวนการ 
และมีผลลัพธ์ที่ดี เช่น การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ได้รับการแนะน�าว่าเป็นโครงการต้นแบบ 
มคีวามยัง่ยืนและมปีระสทิธภิาพ ด้วยการทีม่วีตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน และก�าหนดกลุม่เป้าหมายที่
ชัดเจน กิจกรรมสามารถใช้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และน�าไปแลกเปลี่ยนแบ่งบันให้น�าไปใช้
ต่อ

ดวงมณี เลาหประสิทธิพร (2558) ให้ความหมายแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หมายถึง กระบวนการ/
แนวทางปฏิบัติในการท�างาน (clinical practice guideline/guideline) เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์
หรอืสิง่ประดษิฐ์ โดยมีหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีส่�าคญั (evidence) ว่ามผีลลพัธ์การด�าเนนิการที่
พิสูจน์โดยการ benchmark ว่าดีกว่าหรือผ่านการตัดสินหรือได้รับการประเมินว่าสมควร 
เผยแพร่เป็นต้นแบบในการปฏิบัติ ได้รับรางวัล หรือได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
โดยมกัใช้กระบวนการการจัดการความรูเ้ป็นเครือ่งมอืในการสร้างฐานข้อมลูเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัิ
ที่เป็นเลิศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ ยอมรับในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแนวคิด 
กระบวนการวางแผน การด�าเนินงานตามแผน การประเมินผล และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยมีการเผยแพร่วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้หน่วยงานอื่นได้น�าไปปรับใช้ 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า good practice เป็นค�าที่มีความใกล้เคียงกับ best practice ซึ่งม ี
ความหมายถงึโครงการทีม่หีลกัฐานเชิงประจักษ์ทัง้ประสทิธผิลและประสทิธภิาพทีเ่ก่ียวข้องกับ
กระบวนการและผลลัพธ์ทีด่ ีโดยการบรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเป็นต้นแบบส�าหรับการน�าไปด�าเนินงานในบริบทอื่น ๆ ที่ม ี
ความคล้ายคลึงกันตามความเป็นจริง และอาจน�าไปใช้ก�าหนดเป็นนโยบายหรือการขยายผล
โครงการอื่น ๆ ได้
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องค์ประกอบของแนวทางปฏิบัติที่ดี

ผลการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมินโครงการแนวทางปฏิบตัทิีด่ใีนประเทศไทย 
พบว่า ในงานวิจัยต่าง ๆ ไม่ได้ระบุองค์ประกอบท่ีส�าคัญของโครงการแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีชัดเจน 
แต่เป็นลกัษณะของตวัอย่างโครงการหรอืการศกึษารปูแบบการด�าเนนิงานแนวปฏบิตัทิีด่ ีได้แก่ 
ด้านการบริหารองค์กรการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ด้านการประกันคุณภาพ ด้านสุขภาพ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบหลักของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่
สอดคล้องกันได้แก่

-  วางแผนการด�าเนินงาน โดยวิเคราะห์ปัญหาและก�าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับ 
ความจ�าเป็นและสภาพปัญหา ก�าหนดผลลัพธ์ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาแผนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

-  มกีระบวนการทีเ่ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่แีละมกีารด�าเนนิงาน โดยผ่านกระบวนการ PDCA เช่น
 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เช่น แนวทางปฏิบตัทิีด่ใีนการสร้างความมัน่คงทางอาหารใน

ชุมชน คือ 1) สร้างความตระหนักและสนใจปัญหาปากท้องให้คนในท้องถิ่น 2) ทบทวนและ
ก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน 3) เรียนรู้แนวทางปฏิบัติร่วมกัน 4) สรุปบทเรียน 5) ขยายผลและ
สร้างเครือข่าย  (พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข, วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และ ชิดชงค์  
นันทนาเนตร, 2560)

-  ใช้กระบวนการภาคีเครือข่าย เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน
อายุ 6-15 ปี โดยเน้นส่งเสริมบทบาทครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการปัญหาโรคอ้วนในเด็ก โดยเน้น 3 กระบวนการ คือ 
ปรับโภชนาการ ส่งเสริมกจิกรรมทางกาย และปรบัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน (ศูนย์ฝึกอบรม
และแพทยศาสตรศึกษา, 2562) 

-  เน้นกระบวนการแก้ปัญหาพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น แนวปฏิบัติท่ีดีในการลดพุงลดโรค 
ได้แก่ 1) การให้ผู้ป่วยลดพลังงานจากอาหารที่รับประทาน โดยการลดอาหารที่เป็นไขมัน
ทรานส์ ลดบริโภคแป้ง น�้าตาล ของหวาน น�้าอัดลม 2) เพิ่มการรับประทานผักผลไม้ 2-3 
มื้อ/วัน 3) ออกก�าลังกาย (บ�าเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ, 2559)  

-  พัฒนาศักยภาพของบุคคล และการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น แนวทางปฏิบัติที่ดีสู่ 
การบริการเชิงสร้างสรรค์ของโรงแรมระดับ 5 ดาว คือ 1) พัฒนาภาวะผู้น�าขององค์กร  
2) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3) ถอดบทเรียนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
ท�างาน 4) การสร้างบรรยากาศในการท�างาน 5) การสร้างความสุขในการท�างาน และ  
6) การได้รับการยอมรับ (ไข่มุกด์ วิกรัยศักดา และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2559)

-  เน้นกระบวนการบริหารจัดการในองค์กร เช่น แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรมชลประทาน เป็น 
5 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผนผลการปฏิบัติงาน 2) การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) การให้รางวัล  (ณิ
ชกานต์ บรรพต และกมลพร สอนศรี, 2561)
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-  จัดการความรู้ ถอดบทเรียน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความส�าเร็จ จุดแข็งของโครงการ
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550) สามารถน�าไปปรับปรุงพัฒนาแผนการด�าเนินงาน
และกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ/ต่อเนือ่ง/ยัง่ยนื ส�าหรับบางโครงการอาจมกีารเทยีบเคียง 
(Benchmark) กับโครงการ/การด�าเนินงานในที่อ่ืน ๆ ด้วย เผยแพร่/ประยุกต์ใช้ โดย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�าความรู้ไปใช้หรือขยายภาคี เพื่อให้เกิดการต่อยอดการด�าเนิน
งานที่ต่อเนื่อง (พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข, วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และ ชิดชงค ์ 
นันทนาเนตร, 2560)

แนวทำงกำรพิจำรณำ Best Practices ได้แก่

1. วิธีปฏิบัตินั้นด�าเนินการและบรรลุผลสอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชน หรือความ 
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

2. วิธีปฏิบัตินั้นผ่านกระบวนการน�าไปใช้อย่างเป็นวงจร เห็นผลอย่างชัดเจนว่าได้ท�าให้เกิด
คณุภาพสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง หรอืวธิปีฏิบัตนิัน้ผ่านกระบวนการ PDCA จนเหน็แนวโน้มของ
ตัวชี้วัดความส�าเร็จที่ดีขึ้น 

3. ผู้ปฏบัิติสามารถบอกเล่าถึงแนวทางและวธิปีฏบิตัไิด้ว่า ท�าอะไร ท�าอย่างไร และท�าไมต้องท�า
4. ผลลัพธ์ของการปฏิบัตินั้น เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อก�าหนดของการพัฒนาคุณภาพ
5. วิธีปฏิบัตินั้นสามารถระบุได้ว่าเกิดจากปัจจัยส�าคัญที่ชัดเจน และปัจจัยนั้นก่อให้เกิด 

การปฏิบัติที่ต่อเนื่องยั่งยืน
6. วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ หรือถอดบทเรียน  

ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีใน 
ต่างประเทศ มีคู่มือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 3 เรื่อง (World Health Organization, 
2011; Kovacs A. V et al., 2018; Horodyska et al., 2015) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์
ประกอบโครงการทีม่แีนวปฏบิตัทิีดี่ โดยพบว่า WHO (2011) มเีครือ่งมอืการประเมนิโครงการ
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการลดโรคอ้วน (Good Practice Appraisal Tool for obesity 
prevention programmes, projects, initiatives and interventions) ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ 

1. คุณลักษณะส�าคัญของโครงการ (main intervention characteristics) เกี่ยวข้องกับ 
การออกแบบและการวางแผนโครงการ ได้แก่ วัตถุประสงค์หลัก การวางแผนกิจกรรมการ
ด�าเนินงาน ความยั่งยืนการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

2. การตดิตามและประเมนิผล (monitoring and evaluation) เกีย่วข้องกับกระบวนการตดิตาม
และประเมินผล ได้แก่ การก�าหนดตัวช้ีวัดการติดตามผล การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ต่าง ๆ การประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การด�าเนินงาน (implementation) เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการด�าเนินการและผลการด�าเนิน
งาน รวมถงึการบรหิารจดัการโครงการและการมส่ีวนร่วมของกลุม่เป้าหมาย และการสือ่สาร
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ซึ่งภายใต้ 3 องค์ประกอบดังกล่าว มีเกณฑ์ทั้งหมด 43 ข้อ ส�าหรับให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประเมินตนเองเป็นทั้งแบบสอบถามและแบบ checklist และยังพบว่ามีงานวิจัยอื่นที่ได้พัฒนา
เกณฑ์เพิ่มเติมเป็น 53 ข้อ (Horodyska et al., 2015) และ 48 ข้อ (Kovacs A. V et al., 2018) 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินงาน กลุ่มอายุของกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ที่ด�าเนินการ 
(setting) เช่น โรงเรยีน สถานทีท่�างาน หรอืสถานพฒันาเดก็เลก็ เป็นต้น โดยใช้ 3 องค์ประกอบ
ของ WHO  เป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนา โดยข้อสรุปจากการหารือจากการพิจารณา
ผลการทบทวนวรรณกรรมทั้งต่างประเทศและในประเทศ คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรใช้
องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบของ WHO ส�าหรับเป็นกรอบแนวคิดหลักในการก�าหนด
คณุลกัษณะขององค์ประกอบของโครงการแนวปฏบิตัทิีด่ขีองโครงการภายใต้แผนอาหารเพือ่
สุขภาวะ
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ผลกำรศึกษำองค์ประกอบและคุณลักษณะของโครงกำรแนวทำงปฏิบัติที่ดีจำก
กำรวิจัยเอกสำรและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

  ส่วนที่ 2 

การวิจัยเชิงคุณภาพ

กิจกรรม 1 การสนทนากลุ่ม  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายของสสส. ภายใต้
แผนอาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. เกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะของโครงการ 
แนวปฏบัิตทิีด่ ีภายใต้ความหลากหลายของประเด็น กลุ่มอาหารและโภชนาการ กลุ่มความมัน่คง
ทางอาหาร และกลุ่มอาหารปลอดภัย จากการสนทนากลุ่ม มีประเด็นส�าคัญดังนี้

1. กำรก�ำหนดนิยำมกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

- โครงการทีส่ามารถด�าเนนิการได้ตามข้อตกลง สามารถสือ่สาร จดัการปัญหาได้ ท�างานได้
ตามเป้าหมาย ในมุมของภาคสนาม จะมองในเชิงผลลัพธ์จของชุมชน มี impact สร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงได้ ชุมชนได้ประโยชน์ ในมุมนโยบายระดับจังหวัด สามารถ recruit คน
เข้ามาร่วมได้มาก สามารถมีนโยบายสาธารณะที่น�าไปปฏิบัติได้จริง หากมองในฐานะของ
โครงการ เครื่องมือการประเมินจะช่วยพาโครงการไปข้างหน้า ช่วยสนับสนุนหรือยกระดับ
โครงการให้เกิดการพัฒนามากขึ้น 

- เป็นโครงการที่มีกิจกรรมที่น�าไปด�าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายและได้รับพิสูจน์ว่ามี
ผลลัพธ์ที่ดี และเกิดเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรม

- เป็นโครงการทีต้่องเกดิขึน้การผูป้ฏบิตัลิงมอืท�า มผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเข้าร่วมด�าเนนิการในทกุ
ระดับ และสรุปเป็นบทเรียนให้โครงการอื่นได้เรียนรู้และท�าตามได้ 

- ขยายผลได้ และสามารถด�าเนินการได้จริง เป็นรูปธรรม

- มคีวามยัง่ยนื โดยสร้างแกนน�า หรอืกลุม่พีเ่ลีย้งในพืน้ที ่เพือ่ต่อยอดและสร้างความยัง่ยนื หรอื
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ /ส�านักอื่นๆ น�าโครงการเข้าสู่ระบบปกติ จะท�าให้สามารถ 
ต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนได้ 

- ควรมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
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- มีการออกแบบกจิกรรมชดัเจนให้ครอบคลมุการแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทัง้
เชิงวิชาการและประสบการณ์ในทางปฏิบัติ 

-  มขัีน้ตอนการด�าเนนิงานทีเ่ป็นระบบ การบรหิารจดัการเป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้ มตีวัชีว้ดั 
และน�าไปสู่ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

- มกีารตดิตามและประเมนิการด�าเนนิงาน เพือ่ดูความก้าวหน้า ปัญหาอปุสรรค หรอืข้อจ�ากัด 

- มีกระบวนการเรียนรู้และบอกได้ว่าโครงการมีจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ�ากัดอย่างไร

- มีนวัตกรรมที่นอกกรอบ

- มคีวามเป็นพลวตัร การวเิคราะห์ปัญหา วตัถปุระสงค์ การมส่ีวนร่วมของกลุม่เป้าหมายและวธิี
การท�างานมีความยืดหยุ่น สร้างการมีส่วนร่วมได้หรือไม่ และได้ค�านึงถึงปัจจัยรอบข้าง 

- โครงการทีด่ใีนแต่ระดบัของการปฏบิตัค่ิอนข้างแตกต่างกนั ต้องพจิารณาธรรมชาตขิองระดบั
การปฏิบัติการ มี 4 ระดับส�าคัญ  คือ 

 1.  งานความรู้ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
 2.  งานเชงินวตักรรมหรอืงานเชงิโมเดล ระดบัพืน้ที ่ในระดบั setting หรอื area base ระดบั 

 ต่าง ๆ  งานทีด่ีต้่องบรรลเุป้าหมาย การเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่และคาดหวงัว่าเป็นโมเดล 
 ที่น�าไปสู่การขยายผลได้ 

 3. งานเชงิรณรงค์ น�าไปสูก่ารเปลีย่นความรูแ้ละพฤตกิรรมของผูค้น ต้องวดัว่าประชาชน 
 ได้รับข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

 4. งานเปล่ียนแปลงทางนโยบาย การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายรูปธรรมและน�าไปสู ่
 การปฏิบัติได้ 

โครงการที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องดูว่าหัวใจอยู่ตรงไหน บางเรื่องมีประเด็นร่วม เช่น  
การมีส่วนร่วม ต้องพิจารณาว่าแนวปฏิบัติที่ดีครอบคลุมเป้าหมายการเปลี่ยนทั้ง 4 ระดับหรือ
ไม่ ทั้งการสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนท้ังเชิงการขยายพื้นท่ี ขยายผู้คน หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางนโยบาย
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2. องค์ประกอบส�าคัญของโครงการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

- ต้องพิจารณาว่าโครงการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเป็นแบบไหน มี 4 ประเด็น 

 1. โครงการทีด่ ีหวัใจใหญ่คือความเหลือ่มล�า้ด้านสขุภาพ ควรมุง่ไปสูค่นเล็กคนน้อยเพือ่ 
  ลดความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพ มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอย่างเดียว  
  ซึ่งอาจจะเกิดภายหลังจากกระบวนการท�างานก็ได้ 

 2. โครงการที่มีนวัตกรรมและท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ นโยบาย และน�าไปสู ่
  การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 

 3. โครงการทีมี่ส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย และกลุม่ 
  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการพัฒนา 

 4. การสือ่สาร โครงการทีด่คีอืมศีกัยภาพในการสามารถน�าต้นแบบหรอืน�าไปสูก่ารขยาย 
  ผลได้ ผ่านทั้งการสื่อสารหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
- มีการใช้กลไก IEC M&E

- Information - เพ่ือเก็บข้อมูลพื้นที่หรือโรงเรียน ข้อมูลคุณลักษณะ และการจัดการด้าน
อาหาร

- Education – ต้องท�า Refreshment มีการอบรม ตั้งทีมวิทยากรในพื้นที่ ครู หรือ ผอ. ท�า
เป็นระบบใหญ่ต้ังแต่ชุมชนจนถึงระดับชาติ รวมทั้งมีคู่มือ แนวทางปฏิบัติ และเอกสาร 
ต่าง ๆ ให้เกิดการปฏิบัติ

- Communication – มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ม ีinformation center ให้ข้อมลูและการสือ่สาร

- M&E – monitoring ส่วนกลางร่วมกับ Influencer และ Influencer กับพื้นที่ ครูแกนน�า 
นร.แกนน�า เกษตรกรแกนน�า มีการประเมนิและท�าการถอดบทเรยีน สมัภาษณ์คนทีเ่ก่ียวข้อง
กับพลเมืองอาหาร ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้จ�าหน่ายอาหาร ผอ. ครู นร. และน�าข้อมูลมา 
communicate 

- ค�านึงถึงปัจจัยบริบทที่ส�าคัญของชุมชน มีการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีถูกท่ี ถูกเวลา และ
ถูกคน เช่น ทางใต้มีหลากหลายวัฒนธรรม องค์ประกอบแต่ละภูมิภาค มีความแตกต่างกัน

- ต้องมีความเป็นสหสาขา 4 หน้า นักวิชาการ อ�านาจรัฐ เอกชน และภาคประชาชน

- มีการสร้างความเป็นเจ้าของการขับเคล่ือนการท�างาน การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เป้าหมาย ชุมชน หรือพื้นที่ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและเด็ก (ผู้มีส่วนได้
เสียและผู้รับประโยชน์) 
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- มีข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงปรากฎการณ์ หรือข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 
รองรับและชัดเจน และมีฐานความรู้ที่สอดคล้องกับตัวหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ดี

- มีลักษณะโครงการเชิงรุก มีวิธีคิดและวิเคราะห์ สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลง 
หรือการปรับวิธีท�างานใหม่

- โครงการต้องยืดหยุ่นและปรับแต่งโครงการได้แต่ละบริบทของพื้นที่

- มีกระบวนการการผลักดันเป็นนโยบายท้องถิ่นและประเทศ (ต่อยอด ขยายผล และสร้าง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้)

- โครงการต้องสามารถมองเหน็ภาพการท�างานทัง้ระบบ และสามารถระบไุด้ว่ามใีครเกีย่วข้อง
บ้าง

- การสื่อสารที่ดี ต้องวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารด้วย  

- ความยั่งยืนให้เป็นเกณฑ์สูงสุด 

- มีตัวชี้วัดด้านการขยายผล

- มีระบบติดตามประเมิน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นวิชาการมาก กรณีโครงการเล็กๆ  
ในพื้นที่ คือโครงการควรมีการทบทวน สรุปบทเรียน โดยการมีส่วนร่วมจาก stakeholder 
ในการสะท้อนช่วยคิดวเิคราะห์ทศิทางการท�างานในอนาคต ท�าให้รูว่้าโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
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3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดี

- ควรค�านึงถึงความต่างของโครงการแต่ละประเภท โครงการระดับพื้นที่ หรือระดับนโยบาย
ลักษณะภาคีทั้ง 45 โครงการ สามารถท�าเกณฑ์เดียวกันได้บางเรื่อง แต่บางเรื่องอาจจะไม่
เกี่ยวข้อง เพราะมีลักษณะที่ต่างกัน หรือเป้าหมายแตกต่างกัน แต่ละโครงการไม่เหมือนกัน 
ไม่สามารถน�า เกณฑ์เดียวไปวัดทุกโครงการ ต้องดูบริบทของโครงการในพื้นที่ที่เป็นจริง  

- การออกแบบโครงการ ควรประเมินตามบริบท บางโครงการไม่ได้มีแผนเยอะ และเน้นปฏิบัติ

- ควรใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย และมคู่ีมอืการใช้ส�าหรับผูเ้กีย่วข้อง ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา
โครงการ แต่ไม่ใช่การวัดโครงการ ซึ่งในคู่มือควรเป็นข้อแนะน�าส�าหรับผู้ที่เขียนโครงการ 
ควรมกีารอธบิายว่าโครงการจะน�าไปสูท่ศิทางทีเ่ป้าหมาย หรอืการเปลีย่นแปลงอย่างไร และ
สามารถปรับใช้ได้กับภาคีที่ด�าเนินการอยู่แล้วหรือภาคีที่ก�าลังพัฒนาโครงการเพื่อขอ 
การสนับสนุน

- ควรแบ่งเป็น 2 ชุด คือ เครื่องมือภาพรวม และเครื่องมือวัดเฉพาะโครงการลักษณะต่างๆ 
เช่น เกณฑ์ส�าหรับโครงการภาครัฐ และโครงการของ NGO

- เครื่องมือวัดไม่ควรเป็นภาระกับโครงการ ควรเป็นส่วนที่สนับสนุน ตั้งแต่การพัฒนา
โครงการ ตัววัดต้องมีระบบสนับสนุนให้บรรลุได้

- การท�าเป็น Checklist จะสามารถท�าให้เห็น where we are, where to go, how to get 
there เน้นกระบวนการเรียนรู้  

- เครื่องมือที่ดีควรสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงได้

- ควรมีกระบวนการตรวจสอบ และช่วยยกระดับโครงการให้เดินไปข้างหน้า

- ควรมรีะบบสนบัสนนุจากผูใ้ห้ทนุ หรอืโครงการอืน่ ท�าให้เกิดการสร้างการเรยีนรูก้ารท�างาน
ร่วมกัน ท�าให้เกิดการน�า best practice มาปรับใช้กับตัวโครงการ 

ประเดน็ทีไ่ด้จากการสนทนากลุม่ น�ามาใช้ในการปรบัปรงุร่างนยิาม องค์ประกอบและคณุลกัษณะ
โครงการแนวปฏิบัติที่ดีจากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีการเพิ่มคุณลักษณะบางข้อ เพื่อให้
ได้ร่างที่ครอบคลุมมากขึ้น จากทั้งมุมมองทางวิชาการและทางปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้

นิยำมแนวปฏิบัติที่ดี 

แนวปฏบิตัทิี ่คอื แนวปฏบิตัทิีไ่ด้รบัการพสิจูน์ว่าได้ผลดี กล่าวคือ มหีลักฐานเชิงประจกัษ์ทีแ่สดง
ถึงจริยธรรม ความเป็นธรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในกระบวนการและผลลัพธ์ และเป็น
แนวปฏิบัติที่มีแนวโน้มในการน�าไปปฏิบัติซ�้าได้ภายใต้บริบทอื่น



113

คุณลักษณะของโครงการแนวปฏิบัติที่ดี รวม 69 ข้อ

1. ลักษณะโครงการ (6 หมวด 26 ข้อ) ประกอบด้วย

1.1  เป้าหมาย (3 ข้อ)

 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน
 2. มวีตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน และตามหลกั SMART (Specific-เฉพาะเจาะจง, Measurable- 
  วัดได้, Achievable-บรรลุผลได้, Realistic-มีความเป็นจริงสมเหตุสมผล, Time- 
  bound-ก�าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน)
 3. มีการระบุพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

1.2  ความสอดคล้อง (12 ข้อ)

 1. การออกแบบโครงการอยูบ่นฐานของทฤษฎ ีความรูท้างวิทยาศาสตร์ในปัจจบุนั หรอื 
  ประสบการณ์
 2. มีการใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavioral Change Theory)  
  ในการออกแบบโครงการ
 3. แนวคิดและ/หรือระเบียบวิธีวิจัยมีความใหม่ (มีความเป็นนวัตกรรม)
 4. โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางหรือแผนระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. มีการประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 6. มกีารวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา และความเข้าใจในบรบิทพืน้ที ่มข้ีอมลูสถานการณ์ 
  เป็นเชิงปริมาณ
 7. กิจกรรมหลักสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 8. กิจกรรมหลักสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีการปรับ 
  เนื้อหาแและกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 9. การออกแบบโครงการได้ค�านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม (ปัจจัยที่นอกเหนือ 
  การควบคมุของบคุคล เช่น วฒันธรรม การเมอืง สงัคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ)
 10. โครงการมุง่เน้นให้เกดิการเปลีย่นแปลงในหลากหลายมติิ (multi-dimensional) ตัง้แต่ 
  แบบบุคคล สังคม และสภาพแวดล้อม
 11. โครงการมีลักษณะที่สามารถน�าไปใช้ได้ในบริบทอื่น (transferability) 
 12. โครงการมีลักษณะที่สามารถท�าซ�้าได้ภายใต้สภาวะเงื่อนไขเดิม (replicability)
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1.3  ความยั่งยืน (2 ข้อ)

 1. โครงการได้ค�านึงถึงการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน
 2. มีโครงสร้างหรือระบบรองรับการด�าเนินงานโครงการในระยะยาว/กิจกรรมมี 
  การบูรณาการกับโครงสร้างที่มีอยู่ 

1.4  กลุ่มเป้าหมาย (6 ข้อ)

 1. มีการระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน (เช่น เพศ อายุ และสถานะทางเศรษฐกิจ)
 2. เน้นการเข้าถึงคนกลุ่มน้อยเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้า
 3. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการก�าหนดวัตถุประสงค์และการออกแบบกิจกรรม
 4. โครงการมุ่งเน้นการเสริมพลัง (empower) ให้กลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  
  และความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง)
 5. มีการค�านึงถึงการเข้าถึงของกลุ่มเปราะบาง
 6. มกีารค�านงึถงึผลกระทบทีไ่ม่พึงประสงค์ทีอ่าจเกดิขึน้กบักลุม่เป้าหมาย และมแีนวทาง 
  ในการรับมือหรือลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น

1.5  ภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ (2 ข้อ)

 1. มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนโครงการ
 2. มีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/มีความเป็นสหสาขา

1.6  การวางแผน (1 ข้อ)

 1. มีตารางเวลาการด�าเนินงาน/แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน โดยระบุกิจกรรมและ
  ผู้รับผิดชอบหลัก
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2. การด�าเนินงาน (5 หมวด 25 ข้อ)

2.1   ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (10 ข้อ)

 1. มีการศึกษาน�าร่อง (pilot study)
 2. การด�าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาและกิจกรรมที่ก�าหนด
 3. การด�าเนินงานมีโครงสร้างชัดเจนส�าหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจต่าง ๆ
 4. มีการฝึกอบรม และมีการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบด�าเนินงาน
 5. โครงการได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 6. โครงการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรเพื่อให้ด�าเนินการอย่าง 
  ต่อเนื่อง
 7. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มน�าแนวทางของโครงการไปปฏิบัติอย่าง 
  ต่อเนื่อง
 8. มีการระบุแหล่งรับทุนชัดเจน และมีแนวทางในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 9. การด�าเนินงานเป็นไปตามหลักจริยธรรม ความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ  
  การตีตรา 
 10. มีการท�างานเป็นเชิงรุก โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับกิจกรรมเพื่อตอบสนองตาม 
  สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง

2.2  ภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ (4 ข้อ)

 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
 2. โครงการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. โครงการมกีารเชือ่มโยงกบัโครงการอืน่ ๆ  หรอืเครอืข่ายอืน่ ๆ  (การมเีครอืข่ายแสดง 
  ให้เห็นถึงความโปร่งใส และช่วยส่งเสริมความยั่งยืน และการเรียนรู้จากกันและกัน)
 4. มคีวามร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน/องค์กรเพือ่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงาน

2.3  การสื่อสารและการจัดท�าเอกสาร (4 ข้อ)

 1. มีการอธิบายข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ (งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และวัสดุอุปกรณ์)  
  ในเอกสารหลักของโครงการ
 2. มีการอธิบายกระบวนการด�าเนนิงาน เช่น กจิกรรม เจ้าหน้าที ่ตารางเวลา การตดิตาม 
  ประเมินผล ในเอกสารหลักของโครงการ
 3. เอกสารหลักของโครงการสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นสาธารณะ (มีเว็บไซต์)
 4. มีการรายงานผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่าย  
  ในช่องทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2.4  การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (5 ข้อ)

 1. สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี และบรรลุแผนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
 2. มีบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีมาช่วยสนับสนุนให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
  โครงการ (เช่น แพทย์ ครู)
 3. อัตราการออกจากโครงการ (attrition) อยู่ในระดับที่รับได้
 4. มีทรัพยากรและกลยุทธ์ในการเชิญชวนให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
 5. มีกลยุทธ์สนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว

2.5   การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. ได้ด�าเนินกิจกรรมตามแผน อย่างน้อย 70%
 2. บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างน้อย 90%

3. การติดตามและประเมินผล (4 หมวด 18 ข้อ) ประกอบด้วย

3.1  ตัวชี้วัดและการติดตาม

 1. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินและบุคลากรส�าหรับการติดตามและประเมินผล
 2. มีการติดตามการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด�าเนินงาน (งบประมาณ บุคลากร วัสด ุ
  อุปกรณ์) และมีการแจกแจงการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน
 3. ตัวช้ีวัดท่ีใช้มีความเหมาะสม ได้แก่ มีความตรง  ความเชื่อมั่น และความไว (valid,  
  reliable, sensitive)
 4. มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์อย่างสม�่าเสมอ
 5. มีตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

3.2  การวัด

 1. มีการเก็บข้อมูลทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของกลุ่มประชากรเป้าหมาย (เช่น  
  อายุ เพศ รายได้/สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา เชื้อชาติ ที่พักอาศัย)
 2. มีการติดตามผลในระยะยาว อย่างน้อย 6-12 เดือนหลังสิ้นสุดโครงการ
 3. การติดตามผลในระยะยาวได้ท�าในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร 
  เป้าหมาย และในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน

3.3  ระเบียบวิธีทางสถิติ
 1. มีการอธิบายระเบียบวิธีทางสถิติในการประเมินผล
 2. ได้มีการควบคุมตัวแปรกวน (confounding factors)
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3.4  การประเมินผล

 1. มีการค�านวณต้นทุนต่อประสิทธิผล (cost-benefit analysis)
 2. มีการประเมินภายนอกและ/หรือภายใน
 3. โครงการเกิดประสิทธิผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
 4. โครงการน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ต้องการ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
  พฤติกรรม
 5. มีการประเมินผลลัพธ์เชิงลบและ/หรือความเสี่ยง (รวมถึงการตีตรา)
 6. โครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน (ต้นทุนไม่เป็นอุปสรรคในการท�าซ�้าและ/หรือ 
  การถ่ายโอน)
 7. มีการวิเคราะห์การด�าเนินการโครงการ เช่น เช่น การถอดบทเรียน องค์ประกอบ 
  ความส�าเร็จ อุปสรรคที่พบ และความเป็นไปได้ในการขยายโครงการ 
 8. โครงการน�าไปสู่ผลกระทบที่มีความยั่งยืน



118

รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิโครงกำรวิจัยกำรพัฒนำและปฏิบัติกำรวิจัยด้ำนอำหำร
และโภชนำกำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนอำหำรและโภชนำกำรในประเทศไทย

(Food and nutrition research to inform food and nutrition policies and practices in Thailand)

 1. ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์     ประธานกรรมการ
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์   กรรมการ
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา   กรรมการ
 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก   กรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่   กรรมการ
 6. นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร     กรรมการ
 7. ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม     กรรมการ
 8. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร     กรรมการ
 9. นางประภาศรี บุญวิเศษ      กรรมการ
 10. ดร.สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์      กรรมการ
 11. นางวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด     กรรมการ
 12. นางสาวพเยาว์ ผ่อนสุข      กรรมการ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด    กรรมการและเลขานุการ
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์    กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์    กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา    กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
 17. อาจารย์ ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์     กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
 18. ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์      กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
 19. อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ     กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
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รำยชื่อคณะที่ปรึกษำโครงกำรพัฒนำกรอบแนวคิดและเครื่องมือเพื่อประเมินและส่งเสริม
โครงกำรแนวทำงปฏิบัติที่ดี

(Framework and tool development to evaluate and foster good practice programs)
 
 1. ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ 
  ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติจ�ารัสฤทธิรงค์ 
  ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ 
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 4.  คุณมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ 
  กรรมการก�ากับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
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รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะโครงกำรพัฒนำกรอบแนวคิดและเครื่องมือเพื่อประเมิน
และส่งเสริมโครงกำรแนวทำงปฏิบัติที่ดี
 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ 
  ภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ (สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ)
 2. อาจารย์ชนวน รัตนวราหะ 
  กรรมการก�ากับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ส�านัก 5 สสส.
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ 
  กรรมการก�ากับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ส�านัก 5 สสส.
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสิน 
  กรรมการก�ากับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ส�านัก 5 สสส.
 5. นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ 
  กรรมการก�ากับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ส�านัก 5 สสส.
 6. ดร.สง่า ดามาพงษ์ 
  กรรมการก�ากับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ส�านัก 5 สสส.
 7. ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม 
  กรรมการบริหารแผน ส�านัก 5 สสส.
 8. อาจารย์ ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ 
  กรรมการบริหารแผน ส�านัก 5 สสส.
 9. ดร.ดวงใจ วิชัย 
  ภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
 10. นายชฤทธิพร เม้งเกร็ด 
  ภาคีแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
 11. นางสาววรางคนางค์ นิ้มหัตถา 
  ภาคีแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
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รำยชื่อภำคีแผนอำหำรเพื่อสุขภำวะให้ข้อเสนอแนะโครงกำรพัฒนำกรอบแนวคิดและ 
เครื่องมือเพื่อประเมินและส่งเสริมโครงกำรแนวทำงปฏิบัติที่ดี

ล�าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ขบัเคลือ่นนโยบายอาหารโภชนาการและสขุภาพเดก็วยัเรยีน

ขับเคลื่อนและประเมินผลสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย

เครือข่ายความรอบรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food 
Literacy) เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคน�้าตาลที่
เหมาะสม

พฒันาเครอืข่ายโรงพยาบาลสร้างเสรมิสขุภาพ ในด้านการ
จัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็ม

ศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย

ศกึษาแนวโน้มประเดน็ปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพือ่
พัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ

พัฒนาเคร่ืองมือประเมินติดตามภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

สร้างและจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนานโยบายและมาตรการจัดการปัจจัยแวดล้อมของ
อาหารของประเทศไทย

ขับเคลื่อนระบบคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
และชุมชน

วจิยัด้านอาหารและโภชนาการ เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่น
งานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย

ผลักดันนโยบายขยายพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะ 
ผู้สูงอายุด้วยอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย สู่ภารกิจ
หน่วยงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการใน
ชุมชน

นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี

รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม

น.อ. หญงิ พญ.วรวรรณ ชยัลมิปมนตรี

นางสาวสิรินทร์ยา พูลเกิด

แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ

รศ. ดร. พญ.นลินี  จงวิริยะพันธุ์

นางสาวพเยาว์ ผ่อนสุข

นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี

อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา  พูลเกิด

นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
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ล�าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมและ 
ส่งเสริมให้มีการบริโภคไขมันอย่างเหมาะสมในประเทศไทย

ลดการบริโภคโซเดียมในประชากรไทย

ขบัเคลือ่นและติดตามผลกระทบของสัญลกัษณ์โภชนาการ
ทางเลอืกสขุภาพต่อการสร้างสิง่แวดล้อมทางอาหารทีเ่อือ้
ต่อสุขภาพ

ปฏิรูปการควบคุมสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เพื่อสุขภาวะของ
ประชาชน

รณรงค์เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาวะของ
ประชากรในจังหวัดภูเก็ต พังงา

พัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะด้วยผักผลไม้
ปลอดภัยและการออกก�าลังกาย

พฒันาอาหารปลอดภยัด้วยเกษตรอนิทรย์ีอย่างยัง่ยนื เพ่ือ
สุขภาวะที่ดีและเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ จังหวัด
อุบลราชธานี

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนท�างานด้วยอาหารปลอดภัยและ
การออกก�าลังกาย

พัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ 
เพือ่ขับเคล่ือนนโยบายจงัหวดัชยัภมูต้ินแบบลดอ้วน ลดพงุ 
ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย

พัฒนาระบบอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
สุขภาวะที่ดีแก่ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม พ้ืนที่ใกล้เคียง 
และภาคีขยายผล(ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง)

พัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัย สร้างความรู้ 
เท่าทันทางสุขภาพ และส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และช่องทางออนไลน์

รศ.พญ.ประพิมพ์พร  ฉัตรานุกูลชัย

รศ.นพ.สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ

รศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์

นางสาวรัตนาภรณ์ แจ้งใจดี

นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ

นางสาวคนึงนุช วงศ์เย็น

นายสินธร ปิติชาดา

ดร.ดวงใจ วิชัย

นายชฤทธิพร เม้งเกร็ด

นายธนบูรณ์ สมบูรณ์
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ล�าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

การจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหาร 
ริมบาทวิถี

ขยายผลขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ
ครอบครวัและกลุม่เปราะบางชาตพินัธุใ์นสถานการณ์ระบาด
ของโรคไวรัสโควิด-19(COVID-19)

พัฒนาศักยภาพชาวนา เพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย 
และสุขภาวะที่ดี ของชุมชนชาวนาและผู้บริโภค

เครอืข่ายคาทอลกิไทยร่วมใจขบัเคลือ่นการผลติและบรโิภค
ผักและผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม

สถานีเกษตรแบ่งปัน ณ ราชบุรี :  การพัฒนาระบบและ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนต้นแบบบูรณาการผลิต/
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ

ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนและระบบอาหาร 
ท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะ

สวนผักคนเมืองขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองเพื่อ
วิถีสุขภาวะและระบบอาหารยั่งยืน

ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารและการบริโภค
ผักผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

พฒันาความร่วมมอืในการส่งเสรมิสุขภาวะชมุชนชาตพินัธุ์
และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในระดับพื้นที่

ระบบชุมชนเกื้อเกษตรอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟูนาร้างเป็น 
นาอินทรีย์ ความมั่นคงทางอาหารหลังโควิด 19

พัฒนาชุมชน/องค์กรสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการบริโภค
อาหารสุขภาพ เพิ่มผักผลไม้ปลอดภัย พร้อมผลักดันสู่
ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขยายผล

รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

นางสาวกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ

นางสาวสมจิต คงทน

บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ

นางสุภา ใยเมือง

นางสาววรางคนางค์ นิ้มหัตถา

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ

นายสุพจน์ หลี่จา

นางสาวศจี กองสุวรรณ

นางสาวจันทร์จิดา งามอุไรรัตน์

บาทหลวง ผศ.ดร.วุฒิิชัย อ่องนาวา
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ล�าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

35

36

37

38

39

40

41

42

43

พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผน
อาหารสุขภาวะ

หนุนเสริมกลไกการก�ากับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

สนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์และพัฒนาพื้นท่ี 
ความรู้ร่วมแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

ขยายผลการด�าเนินงานภาคีแผนอาหารเพื่อสุขภาวะสู่
สาธารณะ

สนับสนุนกลไกการก�าหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานแผน
อาหารเพื่อสุขภาวะ

ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาและวเิคราะห์ข้อมลูขนาด
ใหญ่เพือ่ใช้ตดิตามพฤตกิรรมและแนวโน้มการบรโิภคอาหาร
อย่างมีสุขภาวะของคนไทย

สนับสนุนวิชาการและพัฒนาพื้นที่ความรู้แผนอาหารเพื่อ
สุขภาวะ

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนอาหารสุขภาวะ 
โดยบรูณาการความร่วมมอืภาคเีครอืข่ายเพือ่การขยายผล 
และสื่อสารงานอาหารสู่สาธารณะ                                                                       

พฒันากลยุทธ์การสือ่สารสนับสนุนแผนอาหารสขุภาวะ และ
ระบบอาหารที่ยั่งยืน

นางสาวสุภสิริ สุริยกุล ณ อยุธยา

นางสาวศศิมาภรณ์ ล้อมทอง

นางสาวปิยาพร อรุณพงษ์

นางสาววนาลี จันทร์อร่าม

นางสาวศศิมาภรณ์ ล้อมทอง

นายเกียรติณรงค์ ทองประเสริฐ

นางสาวปิยาพร อรุณพงษ์

นางวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

นางสาวสุภสิริ สุริยกุล ณ อยุธยา
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ดัชนี (Index)
 

C
Chain of Outcomes    
creative thinking     

D
Delphi      
design thinking      

  
F
Factor analysis     

I
innovative thinking    

P
Principal Component Analysis (PCA)  

S
stakeholder mapping    

T
Theory of Change    

ก
กลยุทธ์การสื่อสาร     
กลุ่มเปราะบาง      
การขยายผล     

การคิดเชิงนวัตกรรม    
การคิดเชิงสร้างสรรค์    
การคิดเชิงออกแบบ    
การควบคุมตัวแปรกวน (confounding factors) 
การจัดการด้านสังคม    
การติดตามและประเมินผล    

การถอดบทเรียน     
การประเมินโครงการแนวปฏิบัติที่ดี   
การประเมินตนเอง     
การประเมินผลภายนอก (external evaluation) 
การประเมินผลภายใน (internal evaluation)  

 

6,36
38

20
38

22

38

6,22

54

37

72, 124
7,8,28,51,77,114,123
5,15,16,31,54,55,58,59,73,80,
90,95,104,109,110,111,124
38
38
38
116
38
11,26,31,35,82,83,85,87,90,91
,97,106,116
39,58,79,80,95,110,117
105,106
15,17,107
94
94
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ค
ความปลอดภัยของอาหาร    
ความมั่นคงทางอาหาร    

ความยั่งยืน     

ความเหลื่อมล�้า     
คุณลักษณะโครงการแนวปฏิบัติที่ดี   
โครงการแนวทางปฏิบัติที่ดี    

ต
ต้นแบบ      

ท
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง    

ป
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย    
เป้าหมายและวัตถุประสงค์    

ผ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest: COI) 
ผลลัพธ์ร่วม (collective impact)    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ผู้รับทุน      

ภ
ภาคีเครือข่าย     

ร
ระบบติดตามและประเมินผล    

ส
สถานการณ์ปัญหา    

ห
ห่วงโซ่ผลลัพธ์     

5,44,45,46
5,7,16,20,37,44,46,51,55,65,
80,90,97,105,108,123
10,19,28,36,58,59,90,104,106,
108,111,114,115,117
7,51,110
20,22
1,2,5,10,11,34,103,105,
106,108,119,120,121,125

4,5,7,15,59,90,95,97,103,104,
121,123

37,90,113

36,37,63,86,104,116
10,27,36,37,44,64

29
55
9,20,28,29,53,54,60,
71,70,72,76,89,104,115,
16,26,37

9-11,20, 28-29,36,46,49-50,
52,55,60,64,70,72-74,80,105,
108,114-115,124

80

31,40-41,43,85,113

6,8,25,27,36,44-47,97
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รำยชื่อคณะวิจัยโครงกำรพัฒนำกรอบแนวคิดและเครื่องมือเพื่อประเมินและส่งเสริมโครงกำร
แนวทำงปฏิบัติที่ดี

(Framework and tool development to evaluate and foster good practice programs)

 
หัวหน้ำโครงกำร
รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา 
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