
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.256๒-2564) ของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีนครินทร์ 
๒. เพ่ือพัฒนำปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ให้ตอบสนองต่อแผนงำน โครงกำรหลัก ตำมจุดเน้นของแผนระยะแรก    
(พ.ศ.256๐-2564) ของกระทรวงสำธำรณสุข แผนส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๑๒ และแผนระดบัจังหวัด 
๓. เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีนครินทร์มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยกำรร่วมกันระดม
ควำมคิดของบุคลกำรแกนน ำหลักของเครือข่ำย 
 
บริบทของโครงการ 
 กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 3 ปี ของเครือข่ำยฯ และของโรงพยำบำลฯ ควรจะท ำให้แล้วเสร็จ
ตั้งแต่ก่อนสิ้นปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เพ่ือได้ใช้เป็นเครื่องมือและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เริ่มปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ แต่กำรด ำเนินโครงกำรในครั้งนี้ล่ำช้ำ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกำรบริหำรบุคลำกรและกระบวนกำรจัดท ำ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือ และตอบรับในกำรเข้ำร่วมประชุมจัดท ำแผน  

ปัจจัยน าเข้า 
 ใช้งบประมำณจำกงบบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (งบโครงกำร CUP ปี ๒๕๖๑) เป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๓,๗๐๐ บำท (สี่หมื่นสำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) และใช้บุคลำกรของหน่วยงำนเป็นวิทยำกร 
กระบวนการ 
 มีกำรชี้แจงโครงกำร และประสำนงำนกับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้รับกำรตอบรับ
ที่ดี กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร ในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ และ ๒๖-๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ มีควำม
ต่อเนื่องในเนื้อหำและหัวข้อกำรประชุม แต่ ในช่วงแรกๆ กำรมีส่วนร่วม ในกำรร่วมคิดร่วมท ำของกลุ่มผู้เข้ำประชุม   
มีน้อย และเป็นกำรจัดประชุมภำยในหน่วยงำนอ ำเภอ (ห้องประชุมสสอ.ศรีนครินทร์) ท ำให้ผู้เข้ำประชุมบำงส่วน    
อยู่ร่วมประชุมไม่ต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
ผลผลิตกำรจัดท ำโครงกำรในครั้งนี้ 

๑. แผนยุทธศำสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.256๒-2564) ของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีนครินทร์ฉบับ
สมบูรณ์ ๑ เล่ม และส ำเนำให้ผู้เกี่ยวข้อง รวม ๑๕ เล่ม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นเครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่ได้
มำตรฐำน ชุมชนร่วมกันจัดกำรปัญหำสุขภำพ ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข มี ๔ พันธกิจหลัก   
๔ ยุทธศำสตร์ และ ๑๒ กลยุทธ์ (๕ รุก ๑ ป้องกัน ๕ แก้ไข ๑รับ) 

๒. มีแผนยุทธศำสตร์ทีต่อบสนองต่อแผนงำน โครงกำรหลัก ตำมจุดเน้นของแผนระยะแรก(พ.ศ.256๐-2564) 
ของกระทรวงสำธำรณสุข แผนส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๑๒ และแผนระดับจังหวัด โดยเครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอ ำเภอศรีนครินทร์ และโรงพยำบำลฯ มีแผนแม่บท ๒๓ แผนงำน ๗๑ โครงกำร 

- เป็นโครงกำรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยระดับเหนือขึ้นไป ๗๑ โครงกำรคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
- เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเครือข่ำย ๔๕ โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ ๖๓.๓๘  
- มีโครงกำรเพ่ือแก้ปัญหำระดับพื้นท่ีบรรจุในแผนยุทธศำสตร์ ๓ ปี ๑๒ โครงกำร ร้อยละ ๑๐๐                                                                 

๓. กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมประชุม ๔๔ คน ประกอบด้วย  
- บุคลำกรสำธำรณสุขในเครือข่ำยบริกำรฯ ๓๔ คน เข้ำร่วมประชุม ๔๓ คน เกินเป้ำร้อยละ ๒๖.๔๗ 

และอยู่ร่วมประชุมตลอดกำรประชุม โดยมีกำรร่วมระดมควำมคิด และร่วมจัดท ำแผน จ ำนวน ๑๙ 
คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๘ 

๒/ - ผู้มีส่วนได้... 

 



๒ 
 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นบุคคลภำยนอก ๑๐ คน เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน ๑๔ คน เกินเป้ำหมำย   
ร้อยละ ๔๐ และอยู่ร่วมประชุมตลอดกำรประชุม โดยมีกำรร่วมระดมควำมคิด และร่วม    จัดท ำ
แผน จ ำนวน ๑๔ คน  ร้อยละ ๑๐๐ 

สรุปโดยรวม  
๑. กำรด ำเนินโครงกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ และ ใช้งบประมำณไม่เกินที่ตั้งไว้ จ ำนวน ๔๓,๗๐๐ บำท       

(สี่หมื่นสำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน)  
๒. ควำมพร้อมของทีมในกำรจัดเตรียมโครงกำรมีค่อนข้ำงน้อย  
๓. จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมประชุม เกินเป้ำหมำยร้อยละ ๒๙.๕๕  แต่ผู้มีส่วนร่วมและร่วมระดมควำมคิด

จ ำนวนน้อย ร้อยละ ๕๗.๘๙ 
๔. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ๒๗ คน  

๕.๑ ด้ำนวิทยำกร ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำก รองลงมำระดับมำกที่สุด ร้อยละ62.96 และ 25.93 
ตำมล ำดับ 

๕.๒ ด้ำนสถำนที่ ระยะเวลำและอำหำร ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำก รองลงมำระดับปำนกลำง         
ร้อยละ59.26 และ 29.63 ตำมล ำดับ 

๕.๓ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังกำรอบรมเพ่ิมขึ้น     
ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำก รองลงมำระดับปำนกลำงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน       
ร้อยละ48.15 และ ๔๐.๗๔ ตำมล ำดับ 

๕.๑ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ มีพึงพอใจในระดับปำนกลำงมำกที่สุด ร้อยละ44.44 รองลงมำระดับมำก 
และมำกท่ีสุดในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 22.22 

ปัญหาอุปสรรค 
๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่มีภำระงำนประจ ำมำก ท ำให้ไม่มีเวลำใส่ใจให้ควำมส ำคัญกับนโยบำย และกำร

จัดท ำแผนเชิงกลยุทธ์  
๒. กำรคิดโครงกำรจำกงำนประจ ำมำล่วงหน้ำเพ่ือบรรจุในแผนยุทธศำสตร์ ไม่มีกำรวิเครำะห์ประเมินผลจำก

กำรด ำเนินงำนโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ ที่เป็นกระบวนกำรเชิงวิชำกำร มีกระบวนกำรคิดและกำรท ำใน
รูปแบบที่เคยท ำมำ 

๓. กลุ่มเปำ้หมำยเข้ำร่วมประชุมไม่ต่อเนื่องกำรร่วมระดมควำมคิดมีน้อย 

แนวทางแก้ไข 

๑. ควบคุมก ำกับงำน และบริหำรเชิงกลยุทธ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นผลต่ำงกับกำร
ท ำงำนประจ ำแบบเดิม  

๒. ควบคุมก ำกับให้มีกำรวิเครำะห์ประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมทุกโครงกำร เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำร
จัดท ำแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

๓. คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย และ จัดประชุมนอกพ้ืนที่ ที่ปฏิบัติงำนประจ ำ 
๔. จัดตั้งทีมยุทธศำสตร์ของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่สำมำรถขับเคลื่อนงำนได้จริง 

 
 
 

       (นำยนิวัช เทพสง) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

     หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 
      โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ) 



เอกสำรแนบสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏบิัติกำร 
ของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๒ 

 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนครินทร์ 
ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ๒๗ คน จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร 57 คน คิดเป็นร้อยละ47.37 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.07 กลุ่มอำยุ๔๑-๕๐ปี มีมำกที่สุด ร้อยละ40.74 รองลงมำกลุ่มอำยุ๕๑ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 29.63 ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี รองลงมำเป็นระดับสูงกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ81.48 และ 
14.81 ตำมล ำดับ อำชีพข้ำรำชกำรมำกท่ีสุด ร้อยละ 81.48  รองลงมำเป็นลูกจ้ำง ร้อยละ ๑๑.๑๑ (ตำรำงท่ี 1) 

ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ 

๑) ด้ำนวิทยำกร ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำก รองลงมำระดับมำกที่สุด ร้อยละ62.96 และ 25.93 
ตำมล ำดับ และเมื่อวิเครำะห์ตัวแปรรำยด้ำนของวิทยำกร พบว่ำ ในกลุ่มที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด มีควำมพึงพอใจ
ด้ำนกำรเชื่อมโยงเนื้อหำในกำรฝึกอบรม มำกที่สุด ร้อยละ 37.04 รองลงมำ ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร  
มีควำมชัดเจน ร้อยละ ๒๙.๖๓ 

๒) ด้ำนสถำนที่ ระยะเวลำและอำหำร ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำก รองลงมำระดับปำนกลำง ร้อยละ 
59.26 และ 29.63 ตำมล ำดับ และเมื่อวิเครำะห์ตัวแปรรำยด้ำน พบว่ำ ในกลุ่มที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด มีควำม
พึงพอใจด้ำนสถำนที่สะอำดและมีควำมเหมำะสม และด้ำนควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มำกที่สุด ใน
สัดส่วนเท่ำกัน ร้อยละ ๒๙.๖๓ รองลงมำ ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม ร้อยละ 25.93 

๓) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังกำรอบรม เพ่ิมขึ้นทุกกลุ่ม 
ร้อยละ ๑๐๐ และพบว่ำ ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปำนกลำง ร้อยละ ๗๐.๓๗  รองลงมำระดับมำก ร้อยละ ๕๕.๕๖ 
และระดับมำกที่สุด ร้อยละ 11.11 

๔) ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ พึงพอใจในระดับปำนกลำงมำกท่ีสุด ร้อยละ44.44 รองลงมำระดับมำกและมำก
ที่สุดมีสัดส่วนที่เท่ำๆกัน ร้อยละ 22.22 ในกลุ่มที่มีควำมพึงพอใจมำกและมำกที่สุด ส่วนใหญ่สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได ้ร้อยละ ๗๐.๓๗  รองลงมำมีควำมมั่นใจและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ร้อยละ 
๖๒.๙๖  (ตำรำงที ่๒) 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

๒/ ตอนที่ ๑ ....



๒ 
 
 

ตอนที่ 1 ตารางท่ี1 ข้อมูลทั่วไป 
          

 
เพศ 

 
จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

        
 

1.1 หญิง 20 74.07 
        

 
1.2 ชำย 7 25.93 

        
 

  รวม 27 100.00 
        

 
อายุ 

           
 

2.1 20-30 ปี 4 14.81 
        

 
2.2 31-40 ปี 4 14.81 

        
 

2.3 41-50 ปี 11 40.74 
        

 
2.4 51 ปีขึ้นไป 8 29.63 

        
 

  รวม 27 100.00 
        

 
การศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด 

          
 

3.1 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 1 3.70 
        

 
3.2 ปริญญำตรี 22 81.48 

        
 

3.3 สูงกว่ำปริญญำตรี 4 14.81 
        

 
  รวม 27 100.00 

        
 

อำชีพ 
           

 
4.1 ข้ำรำชกำร 22 81.48 

        
 

4.2 พนักงำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ 2 7.41 
        

 
4.3 ลูกจ้ำง 3 11.11 

        
 

  รวม 27 100.00 
        ๓/ ตอนที่ ๒ .... 



๓ 
 
 
ตอนที่ 2    ตารางท่ี2 ระดับความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
  
วัดระดับควำมพึงพอใจโดย ใช้มำตรประมำณค่ำ(Rating Scale) 5 ระดับ ก ำหนดเกณฑ์ระดับควำมพึงพอใจ แปลจำกค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean :  �̅�  )  
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)  ใช้ขอบเขตที่แท้จริง (Exact Limits) 
ควำมหมำย 

4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 
3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 
2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง      
1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
           ระดับความพึงพอใจ(%)     

น้อยสุด               น้อย             ปานกลาง           มาก                   มากที่สุด   

ด้านวิทยากร (๕ข้อ)       0        0      3 (11.11)  17 (62.96)  7 (25.93) 

1.กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน   0        0      1 (3.70)  18 (66.67)  8 (29.63) 
2.ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเนื้อหำ    0        0      3 (11.11)  17 (62.96)  7 (25.93) 
3.กำรเชื่อมโยงเนื้อหำในกำรฝึกอบรม    0        0      3 (11.11)  14 (51.85)  10(37.04) 
4.มีควำมครบถ้วนของเนื้อหำในกำรฝึกอบรม   0        0      1 (3.70)  20 (74.07)  6 (22.22) 
5.กำรใช้เวลำตำมที่ก ำหนดไว้     0        0      5 (18.52)  16 (59.26)  6 (22.22) 
6.กำรตอบข้อซักถำมในกำรฝึกอบรม    0        0      3 (11.11)  19 (70.37)  5 (18.52) 
 

๔/ ด้ำนสถำนที ่.... 



๔ 
 
 

           ระดับความพึงพอใจ(%)   
น้อยสุด               น้อย             ปานกลาง           มาก                   มากที่สุด   

 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร (๔ข้อ)     0      0       8 (29.63)  16 (59.26)  3 (11.11) 

๑.สถำนที่สะอำดและมีควำมเหมำะสม    ๐      0      5 (18.52)  14 (51.85)  8 (29.63) 
2.ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    0      1 (3.70)     4 (14.81)  15 (55.56)  8 (29.63) 
3.ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม    0      0      9 (33.33)  11 (40.74)  7 (25.93) 
4.อำหำร มีควำมเหมำะสม     0      2 (7.41)     5 (18.52)  15 (55.56)  5 (18.52) 

    
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (๒ข้อ)       0      0       ๑๑ (๔๐.๗๔) 13 (48.15)  3 (11.11) 

1.ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ ก่อน กำรอบรม   0      2 (7.41)      18 (66.67) 5 (18.52)  2 (7.41) 
๒.ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ หลัง กำรอบรม   0      0       19 (70.37) 15 (55.56)  3 (11.11) 

    
ด้านการน าความรู้ไปใช้ (๓ข้อ)      0       0       12 (44.44) 6 (22.22)  6 (22.22) 

1.สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 0      0       8 (29.63)  12 (44.44)  7 (25.93) 
2.มีควำมม่ันใจและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้   0      0      10 (37.04)  11 (40.74)  6 (22.22) 
3.สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่/ถ่ำยทอดได้    0      2 (7.41)     13 (48.15)  7  (25.93)  5 (18.52) 

 
 
 

           (นำยนิวัช เทพสง) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 
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ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม สสอ.ศรีนครินทร์ 

                     

         
 

 
            


