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1. หัวข้อและขอบเขตเนื้อหา 

การด าเนินการควบคุม ก ากับ และประเมินผล ฯ จะด าเนินการภายใต้หัวข้อและขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
1.1 ทบทวนความสอดคล้องกับกรอบแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ .ศ. 2550-

2554 และตามกลยุทธ์การป้องกันเอดส์ของคณะอนุกรรมการก ากับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ 
ครอบคลุมประเด็นส าคัญเชิงกลยุทธ์ ดังนี ้
- เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ 

กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ องค์กรรัฐ และภาคธุรกิจในการร่วมด าเนิน
กิจกรรม ป้องกันโรคเอดส์ในเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2) 

1.2 ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานช่วงเวลาที่ได้รับทุนสนับสนุน มีนาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553 เป็น
ระยะๆ ในประเด็น 

- การถอดบทเรียนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด การพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์  รวมทั้ง
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างภาคีเครือข่ายกระบวนงานของกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้เกิด
การพัฒนากลไกที่ยั่งยืนโดยใช้ศักยภาพของเครือข่าย และนวัตกรรมของพื้นที่ว่าเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1.3 สังเคราะห์สรุปผลการถอดองค์ความรู้จากการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อีกทั้งเพ่ือได้ข้อ
บ่งชี้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ ที่มีประสิทธิผลคุ้มทุน ในกลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่มี
แนวโน้มจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

- สิ่งที่เป็นช่องว่าง (gap) และอุปสรรคต่อการบรรลุความส าเร็จของแต่ละโครงการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
1.4 ประเมินผลการด าเนินงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลยุทธ์ที่ 2 ซึ่งมี

ลักษณะกึ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) คือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพร้อมๆ กับการสังเคราะห์ความรู้ที่
ได้จากปฏิบัติการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อน าไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหาที่ดีขึ้น แม้ว่าเป้าหมายสูงสุด
ของโครงการฯ คือการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แต่ภายในข้อจ ากัดของระยะเวลา 
ท าให้ตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดโครง การในระยะเวลาที่ก าหนด (มีนาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553) ในส่วนของการ
ป้องกัน/แก้ไขปัญหา จึงประกอบด้วย 
 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ 

a. มีความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
b. มีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์  
c. สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง และ 
d. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (เกิดผลลัพธ์ในเชิงการป้องกันภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ฯ แล้ว) 

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและ /หรือเชิงนโยบาย เรื่องกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ 
ส าหรับประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สังเคราะห์จากการด าเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน 

 ผลผลิตในภาพรวม  
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a. การควบคุม ก ากับ และประเมินผลเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตามข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการก ากับการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์  

b. รูปแบบการป้องกันที่จัดว่าเป็นนวัตกรรม  
c. ศักยภาพความเข้มแข็งของเครือข่าย  
d. การขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  

1.5 ประเมินผลการด าเนินงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลยุทธ์ที่ 2 ซึ่งมี
ลักษณะกึ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) คือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพร้อม ๆ กับการสังเคราะห์การมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น แกนน า อาสาสมัคร และ ชุมชน 

1.6  ผลผลิตจากการด าเนินงานตามโครงการที่ติดตาม ได้แก่ 
a. ความรู้  
b. ความตระหนัก  
c. ทักษะ  
d. การประเมินความเสี่ยง และ 
e. พฤติกรรมการป้องกัน 

1.7 ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายประกอบด้วย 
a. การพัฒนาโครงการร่วมกันโดยกลุ่มองค์กร 
b. มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันแบ่งงานอย่างชัดเจน 
c. มีกลไกพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและคนท างานในองค์กร 
d. มีระบบประสานงานชัดเจนระหว่างองค์กร 
e. มีความยั่งยืนของภาคีเครือข่าย 

1.8 การบริหารจัดการโครงการ 
a. การเงิน การบัญชี 
b. คุณภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม 
c. ความเหมาะสมของโครงการ 
d. ความพอเพียงของตัวโปรแกรม 
e. ความสามารถของผู้ด าเนินโครงการ 
f. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
g. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ทั้งนี้แบบสอบถามและเครื่องมือ จะถูกพัฒนาและน าเสนอต่อ คณะกรรมการก ากับทิศทางการด าเนินงาน
โครงการวิจัยการควบคุมก ากับแล ะ ประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์   ศูนย์
ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 

2. กระบวนการควบคุม ก ากับ และประเมินผล 
2.1 เสริมพลังของผู้ปฏิบัติงานผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 
2.1.1  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ถอดบทเรียนทุก 3 เดือน โดยให้ทุกโครงการรายงานความก้าวหน้าผลการ  

ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการ 
2.1.2  การวิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากการด าเนินงานร่วมกัน ทั้งด้านปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประเด็นท้าทาย และ

ปัญหาอุปสรรค อีกทั้งเพ่ือเป็นการหนุนให้เกิดเครือข่ายในการท างานของคนในพื้นที่ 
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2.2 สังเคราะห์สรุปผลการถอดองค์ความรู้จากการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ รวมทั้งเพื่อได้ข้อบ่งชี้
เกี่ยวกับแนวปฏิบตัิหรือกลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ในกลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่มีแนวโน้ม
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 

2.2.1  สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือรายงานการก ากับ 
ติดตามของคณะท างานด้านวิชาการ และ key stakeholders ที่มีการเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงานในระดับ
พื้นที ่

2.2.2 ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประมวลสรุปประเด็นหลักที่เป็น Critical 
knowledge ของการด าเนินงาน รวมทั้งจั ดท ากรอบประเด็นค าถามหลักส าหรับขอความร่วมมือจากผู้
ด าเนินงานโครงการที่รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ข้อคิดเห็น 

2.2.3  จัดให้มีกระบวนการตรวจพิสูจน์ (verify) ว่าองค์ความรู้ที่ได้เป็นความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการป้องกัน
และความคุมโรคเอดส์ โดยใช้กระบวนการ PLD 

2.2.4  ศึกษาวิจัยเชิงลึกของการด าเนินโครงการในบางกลุ่มประชากร โดยเฉพาะกลุ่ม MSM และกลุ่มผู้ใช้สารเสพ
ติดชนิดฉีด เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของกลวิธีการป้องกันในกลุ่มประชากรดังกล่าว 

2.3 ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลยุทธ์ที่ 2 ได้แก่ 
การเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยใช้  
Common/ Core Indicators ที่ก าหนดไว้ในแต่ละโครงการ เพื่อหา outcome measure 
2.3.1  การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ส าหรับการด าเนินการตามโครงการพัฒนา

รูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์  จะใช้การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness) 
โดยที่ ประสิทธิผล (Effectiveness) คือการวัดความสามารถของกระบวนการ หรือกิจกรรมที่จะท าให้เกิดผล
ที่ต้องการ หรือคือการวัดขีดความสามารถของกระบวนการหรือกิจกรรมเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้
การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness) เป็นมาตรการที่มีประโยชน์ แต่การประยุกต์มาตรการนี้ 
ต้องมีการก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจนกับทั้งขอบเขตและวิธีการของการวัด  
output/outcome 1 

2.3.2  การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ท าให้ได้ข้อมูลแก่ผู้ก าหนดนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางให้
เหมาะสมได้2  เป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกทางเลือก/ การด าเนินงานของผู้บริหารเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และจัดบริการที่ มีระสิทธิภาพ-ประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความจ าเป็นในบริบทของพ้ืนที่ และการคาดประมาณต้นทุนในการด าเนินการเพื่อหาแหล่ง
งบประมาณมารองรับในการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.4  จัดท าข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและ/หรือนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์  
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

3. วัตถุประสงค์  
           เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันเอดส์ ในลักษณะการควบคุม 
ก ากับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเป้าหมาย  7 กลุ่ม ใน 22 
โครงการ การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 
 

                                                           
1 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข: ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ. พิษณุโลก: สุรสีห์; 2544. 
2 วิพุธ พูลเจริญ และคณะ. ประเทศไทยกับโรคเอดส:์ ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทายรายงานต่อ MDG ตามหัวข้อส านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาต ิพ.ศ. 2547. 



โครงการวิจัยการควบคุม  ก ากับ และประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก รณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์  
ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

4 

3.1 เพื่อเสริมพลังของผู้ปฏิบัติงานผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

3.2 เพื่อสังเคราะห์สรุปผลการถอดองค์ความรู้จากการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
และ/หรือนโยบาย รวมทั้งเพ่ือให้ได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธี ในการป้องกันโรคเอดส์ ที่มี
ประสิทธิผล คุ้มทุน ในประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 

3.3 เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์  
ในกลยุทธ์ที่ 2 ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของเยาวชน 

3.4 เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ /หรือวิชาการเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกัน
ปัญหาเอดส์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

         โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์นั้น เป็นโครงการที่มีลักษณะกึ่งวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action research) คือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพร้อมๆ กับการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติการต่างๆ ที่
พัฒนาขึ้น เพื่อน าไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหาที่ดีขึ้น แม้ว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการฯ คือการน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มศาสนา กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่ม
ประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธ์ุ กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้
ติดเชื้อ) และเมื่อสิ้นสุดโครงการในส่วนของการแก้ไขปัญหา และในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีเป้าหมาย /ตัวชี้วัด 
(ข้อตกลงระหว่าง สปสช กับ สวรส แล้ว จะเห็นว่าเป้าหมายที่จะต้องประเมินให้ สปสช. มี 4 ข้อ) คือ 

  1. จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคเอดส์ ผ่านเครือข่ายองค์กรต่างๆ และ
ช่องทางต่างๆ รวมทั้งสื่อสาธารณะ (5 ล้านคน) 

  2. อัตราส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการที่มีความตระหนักและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
รวมทั้งความเสี่ยงและการป้องกัน (80 เปอร์เซ็นต์) 

  3. จ านวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันโรค
เอดส์ (8 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 แห่ง) 

  4. ข้อเสนอแนะรูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ที่สังเคราะห์ จากการด าเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ 

         จากมติที่ประชุม คณะท างานวิชาการ และคณะท างานภาคสนาม โครงการวิจัยการควบคุม ก ากับ และ
ประเมินผล“โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ วันที่ 
18 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม เป็นประธาน คือ 

  - ประเด็นที่ 4: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและวิชาการในเรื่องรูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ที่
สังเคราะห์จากการด าเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ เป็นประเด็นส าคัญที่สุดของกลยุทธ์ที่ 2 นี ้

  - การเก็บข้อมูลขอให้พิจารณาความเป็นตัวแทนทั้ง 2 ส่วนคือ โครงการ และ กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
   - การลงพื้นท่ี pre-survey นอกจากไปแนะน าโครงการและแนะน าตัวแล้ว คณะท างานภาค สนามจะมีข้อคิดมาใช้
ใน การปรับ/สร้างเครื่องมือ และเกิดความมั่นใจในการพัฒนาโครงการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
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5. วิธีการและรูปแบบการวิจัย 

โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์นั้น เป็นโครงการที่มีลักษณะกึ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action research) คอืมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพร้อมๆ กับการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อน าไปสู่
ประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหาที่ดีขึ้น แม้ว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการฯ คือการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มศาสนา กลุ่มผู้ใช้สารเสพติ ด กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์ กลุ่ม
พนักงานบริการ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ) 

โครงการต่างๆ ที่รับทุนสนับสนุนจาก สวรส ในกลยุทธ์ที่ 2 ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีโครงการที่อยู่ในระยะ 
(staging) เดียวกัน และ/หรือ staging ที่ต่างกัน ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้จึงมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ กรอบเวลาที่จะวิจัยเป็นโครงการ
หรือหน่วยงานที่ได้เงินสนับสนุนการท างานจาก สวรส ในรอบที่ 1 และเครื่องมือจะวัดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้รับทุน  ผู้รับ
งานไปท า และประชากรที่ได้รับ intervention 

 
 

 

6. วิธีด าเนินการ:  
6.1 โดยคณะกรรมการก ากับทิศทางการด าเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมก ากับและประเมินผลโครงการพัฒนา

รูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ ที่แต่งต้ังโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ข้อคิดเห็นในการ 
ก าหนดแนวทางในการควบคุม ก ากั บและประเมินผล ให้การปรึกษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะท างาน
วิชาการ ของโครงการวิจัยการควบคุมก ากับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อ
ป้องกันเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

6.2 แต่งตั้งคณะท างานวิชาการ (Task force) โดยคณะกรรมการก ากับทิศทางการด าเนินงานโครง การวิจัยการ
ควบคุมก ากับและประเมินผลฯ เพ่ือจัดท ากรอบแนวทางและตัวชี้วัด โดยทบทวนเอกสาร /ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ (แนว
ค าถาม และแบบสอบถาม) ตามกระบวนการก ากับ และประเมินผล 

6.3  จัดประชุมเพื่อน าเสนอกรอบแนวทาง ตัวชี้วัด วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวค าถาม และแบบสอบถาม 
ตามกระบวนการก ากับ และประเมินผล (ในข้อที่ 2) เพื่อให้คณะกรรมการก ากับทิศทางการด าเนินงาน
โครงการวิจัยการควบคุมก ากับและประเมินผลฯ (ในข้อที่ 1) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

6.4 น าเสนอข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการก ากับทิศทางการด าเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมก ากับและ
ประเมินผลฯ ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมและแก้ไขแล้ว แก่คณะอนุกรรมการก ากับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกัน
โรคเอดส์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6.5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการเตรียมการเพื่อการถอดบทเ รียนกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาความเป็นไปได้ 
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล  การสนทนากลุ่ม รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการ
ถอดบทเรียน 

(1) การถอดบทเรียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก 3 เดือน โดยให้ทุกโครงการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ (22 โครงการ) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจ านวน 20 องค์กร ทั้งนี้
ทุกครั้งก่อนการถอดบทเรียน จะให้มี Pre-lesson learned meeting 

(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์บทเรียนจากการด าเนินงานร่วมกัน ทั้งด้านปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประเด็นท้า
ทาย และปัญหาอุปสรรค อีกทั้งเพ่ือเป็นการหนุนให้เกิดเครือข่ายในการท างานของคนในพื้นที่ 
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(3) รายงานการสังเคราะห์การถอดบทเรียนเพื่อน าเสนอรูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์  รวมทั้งเกิด
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย กระบวนงานของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้เกิ ดการ
พัฒนากลไกที่ยั่งยืนโดย ใช้ศักยภาพและนวัตกรรมของพื้นที่ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6.6 เก็บรวบรวมข้อมูล การก ากับ และประเมินผล โดยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
การส ารวจพื้นที่เบื้องต้น  (Pre-survey) การสัมภาษณ์ความก้าวหน้าของโครงการทางโทรศัพท์ตามแนวค าถาม 
ที่พัฒนาขึ้น การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล  การสนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

6.7 สรุปผล และสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้จากการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและ /หรือ
นโยบาย รวมทั้งเพื่อได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ ที่มีประสิทธิผล คุ้มทุน ใน
กลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  จาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับทิศทางการด าเนินงาน และพัฒนาโครงก ารสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ 
และกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส ์

6.8 จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการควบคุม ก ากับ และประเมินผล (22 โครงการ 7 กลุ่มเป้าหมาย) จ านวน 2 ครั้ง  
ดังนี้  
ครั้งที่ 1  น าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการก ากับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโ รค

เอดส์ ร่วมกับโดยคณะกรรมการก ากับทิศทางการด าเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมก ากับและ
ประเมินผลฯ พิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ  

ครั้งที่ 2   น าเสนอสรุปผลการประเมิน  การอภิปรายผล และข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคใน
การประเมินผล และให้น าข้อคิดเห็นจาก การประชุมครั้งที่ 1 และผู้เกี่ยวข้องไปปรับปรุงผลการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อจัดท าข้อสรุป แก่ กองทุนโรคเอดส์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

- ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชนด้านเอดส์  องค์กรระหว่างประเทศ  เช่น WHO, UNAIDS, GFATM   เป็นต้น จ านวน 
25-30 คน  

6.9 จัดท าสรุปผลการศึกษาและรายงานผลการศึกษา พร้อมทั้งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
6.10 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เป็นเอกสาร และเป็น Electronics file 

 

 
7. สถานที่ท าการวิจัย   
 

ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงราย หรือจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดล าพูน  
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดอุดรธานี  
 

ภาคกลาง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปทุมธานี  หรือจังหวัดชลบุรี  หรือ
จังหวัดสมุทรปราการ หรือจังหวัดระยอง  หรือจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือจังหวัด
ราชบุรี หรือจังหวัดนครปฐม 
 

ภาคใต้ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจังหวัดสงขลา หรือจังหวัดสตูล หรือจังหวัดตรัง 
 

 
 



 

โครงการวิจัยการควบคุม  ก ากับ และประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก รณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์  
ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 

 

8. แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย การควบคุม ก ากับ และประเมินผล  2552-2553 

  ระยะเวลา 2551 2552 2552 2553 

  

กิจกรรม  ตค. พย. ธ.ค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธ.ค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. 

1 ขั้นเตรียมการ                                         

1.1 ปรับแก้ TOR และด าเนินการ sign contact                                          

1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน                                         

1.3 ประชุมคณะท างานเตรียมการด าเนินงาน                                         

1.4 จัดท าเครื่องมือ                                         

1.5 ทดสอบเครื่องมือ                                         

2 ขั้นด าเนินการ                                         

2.1 การถอดบทเรียน                                         

  
 - การประชุมเตรียมการถอดบทเรียน (Pre-
Lesson learn) 

                                        

   - การประชุมถอดบทเรียน (Lesson learn)                                         

2.2 การลงพื้นที่เยี่ยมส ารวจ                                         

   - Pre survey                                         

   - Field visit and coaching                                         

   - ประชุมคณะท างานสรุปรายงาน                                          



โครงการวิจัยการควบคุม  ก ากับ และประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก รณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์  
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2.3 การ Capaciity buildingสถาบันการศึกษา                                         

  
 -เตรียมพื้นที่และประสานงานละ  เลือกตาม
ความเป็นไปได้ 

                                        

  
 -เยี่ยมพื้นที่เพ่ือประเมินกิจกรรมที่
สถาบันการศึกษาด าเนินการ 

                                        

     -พัฒนาศักยภาพในการท า M&E                                         

   - นิเทศติดตามการด าเนินงาน                                         

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                         

   - การทบทวนวรรณกรรม                                         

  
 - เก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก  
การประชุมกลุ่ม การเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม แบบส ารวจ 

                                        

2.5 การวิเคราะห/์สังเคราะห์ข้อมูล                                         

    - จัดประชุมวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล                                         

  
  - วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล  (ราย
กลุ่มเป้าหมาย) 

                                      

3 ขั้นสรุปผลและจัดท ารายงาน                                         

   -  สรุปและเขียนรายงานผลการศึกษา                                         



โครงการวิจัยการควบคุม  ก ากับ และประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก รณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์  
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   - จัดประชุมน าเสนอผลงาน                                         

   - จัดท าเล่มรายงาน                                         

 


