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บทคัดย่อ
การสาธารณสุขเป็นวิทยาการที่ต้องใช้ศิลปะในการดาเนินงานเพื่อการส่ง เสริมสุ ขภาพ การควบคุมและ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีรูปแบบการดาเนินงานที่เป็น การ
ดาเนินงานเฉพาะ รูปแบบเป็นแบบจาลองอย่างง่ายที่ผ่านการศึกษาและพัฒนาขึ้นมาอธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น สร้างหรือพัฒนาขึ้นจากหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และความเชื่อ เพื่อแสดงถึงโครงสร้าง ทาง
ความคิดหรือองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่สาคัญอย่างเป็นขั้นเป็ นตอนเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ
ได้ง่ายและกระชับถูกต้อง วัดและตรวจสอบได้ ลักษณะของรูปแบบต้องเป็นแนวทางที่นาไปสู่การทานายผลที่ตามมาที่
สามารถพิสูจน์ และทดสอบได้เชิงประจักษ์ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และโครงสร้างที่สามารถอธิบายได้ ช่วยสร้าง
จินตนาการ ความคิดรวบยอด และช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ รูปแบบ มี 5 ประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบ
เชิงเปรียบเทียบ 2) รูปแบบเชิงภาษา 3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ 4) รูปแบบเชิงแผนผัง 5) รูปแบบเชิงสาเหตุ โดย
รูปแบบต้องประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการ 3) ระบบงานและกลไก 4)
วิธีการดาเนินงาน 5) แนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน 6) คาอธิบายประกอบรูปแบบ 7) เงื่อนไขการนาไปใช้
และ 8) คู่มือการใช้ ซึ่งมีหลักและวิธีการการสร้างและพัฒนารูปแบบ คือ 1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน 2) กาหนด
หลักการ เป้าหมาย และองค์ประกอบ 3) กาหนดแนวทางการนาไปใช้ 4) การประเมินรูปแบบ 5) การพัฒนาและปรับปรุง
เมื่อพบข้อบกพร่อง รูปแบบที่สร้างและพัฒนาขึ้นแล้วต้องมีการตรวจสอบรูปแบบโดยอาจตรวจสอบรูปแบบจาก
หลักฐานเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคทางสถิติ หรือการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญ ว่ามีคุณภาพที่ดี เหมาะสมในการนาไปใช้ในการดาเนินงานได้จริง การดาเนินงาน ด้านการสาธารณสุข
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนาแนวทางการสร้างและพัฒนารูปแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความรู้ เจตคติและทักษะใน
การดูแลตนเองให้เกิดกับประชาชนเพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

คาสาคัญ: การสร้าง การพัฒนา รูปแบบ

128

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ABSTRACT
Public health was science that requires art to operate for health promotion, control and
disease prevention, medical treatment, and patient rehabilitation. It was imperative to specific
operational model. The model was simple patterns from study and development to explain
phenomena more easily understand. Model was constructed and developed from philosophy,
theory, principle, concept, and belief for representation of thought or element to relationship of key
elements on step by step for knowledge, easy understand, conciseness, accuracy, measurement and
verification. Model was guideline to prediction of consequences, proven and empirical test, causal
and structural relationships that can be explained, create imagination, conceptualization and
extension scope of inquiry. Model was 5 types as: 1) analogue model, 2) semantic model, 3)
mathematical model, 4) schematic model, and 5) casual model. Model consist of 1) objective of
model, 2) basic theory and principles, 3) work systems and mechanisms, 4) procedure, 5) performance
evaluation guidelines, 6) model annotations, 7) conditions of use, and 8) handbook. Model was
principles and methods for constructing and developing as: 1) study basic information, 2) define
principles goals and elements, 3) define guidelines for adoption, 4) evaluation model, and 5)
development and improvement with defect. Model was verifying by quantitative evidence using
statistical techniques or attribute evidence with professional or expert to good quality to use in
actual operation. Health operations were need guideline to construct and development model for
applied to construct knowledge, attitude, and practice of self-care skills for people in good health
and quality of life.

KEYWORDS: Construction, Development, Model
บทนา
การสาธารณสุขเป็น วิทยาการและศิลปะแห่ง
การป้ อ งกั น โรค ส่ ง เสริ ม อนามั ย ของประชาชนให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาวโดยการมีส่วนร่วมชุมชน
และบุ ค คลในเรื่ อ ง การสุ ข าภิ บ าล สิ่ ง แวดล้ อ ม การ
ควบคุมโรคติดต่อ การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วน
บุคคล การจัดบริการทางด้านการแพทย์และพยาบาล ที่
นาไปสู่การวินิจฉัยโรคตั้งแต่เริ่มแรกและให้การรักษามิ
ให้ลุกลาม รวมถึงการพัฒนากลไกแห่งสังคมให้ทุกคนมี
มาตรฐานการครองชี พ ที่ เ พี ย งพอต่ อ การด ารงไว้ ซึ่ ง
อนามั ย ที่ ดี ของตน (Winslow, 1951) การด าเนิ น งาน
ด้านการสาธารณสุขได้ให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
ระดับตาบล หมู่บ้าน และชุมชน ที่ต้องผสมผสานการ
ดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพที่ประชาชนต้องมี
ส่วนร่วมในการวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินผล

(โครงการสารานุ ก รมไทยส าหรับ เยาวชน, 2531) ให้
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างและพัฒนารูปแบบเพื่อการ
ด าเนิ น งานที่ ดี มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเหมาะสมในการ
ดาเนินงาน
1. ความหมายของรูปแบบ (Model) รูปแบบ เป็น
การสังเคราะห์ความคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่
แสดงออกมาเป็ น คาอธิ บ าย แผนผั ง ไดอะแกรมหรือ
แผนภาพที่ช่วยให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
มีความสาคัญ คือ เป็นเครื่องมือทางความคิด สาหรับใช้
ในการสื บ ค้น หาคาตอบ สร้า งความรู้ ความเข้า ใจใน
ปรากฏการณ์ รูปแบบสร้างขึ้นจากความคิด ประสบการณ์
การอุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีและหลักการต่างๆ แต่
รูปแบบไม่ใช่ทฤษฎี (ทิศนา, 2555) และต้องมีการพิสูจน์
ทดสอบ หากเป็ น จริ ง สามารถน าไปด าเนิ น การตาม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วัตถุประสงค์ของรูปแบบได้ มีผู้ให้ความหมายของรูปแบบ
ไว้ ดังนี้
พจนานุ ก รม Contemporary English ของ
Longman (2009) ได้ ให้ ความหมายของรูปแบบ หรือ
Model ไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจาลองขนาดเล็ก
ของสิ่งก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่องจักรหรือสิ่งอื่นๆ ที่สามารถ
แยกส่วนออกจากกันได้ หรือ หมายถึง บุคคลที่ทางานใน
ด้านการแสดงแบบเสื้อผ้า ด้านการตกแต่งทรงผม ที่เป็น
การแสดงแฟชั่ น หรื อ การถ่ า ยภาพ รวมทั้ ง หมายถึ ง
ชิ้ น ส่ ว นหรื อ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย านยนต์ หรื อ
เครื่องจั กรกล อี กทั้ ง ยั ง หมายถึง ตั ว อย่ า งการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ที่ เกิด ขึ้น ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ด้ ว ยการ
ค านวณทางคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง นี้ ยั ง หมายถึ ง บุ ค คลที่
ประสบความสาเร็จ หรือสิ่งของบางอย่างที่เป็นสินค้าที่มี
คุณภาพที่ต้องการเลียนแบบ
อี ก ทั้ ง กู๊ ด (Good, 1973) ได้ ใ ห้ ค วามหมาย
ของรูปแบบว่า รูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาซ้าเป็นตัวอย่าง
เพื่อการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิ หรือรูปสามมิติซึ่ง เป็น
ตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด เป็น
ชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบ
สังคม และเยาวดี (2549) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ
หมายถึ ง วิ ธี ที่ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งได้ ถ่ ายทอดความคิด
ความเข้าใจ ตลอดจนจิตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์
หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏในลักษณะของการสื่ อสาร
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง รูปแบบจึงเป็นแบบจาลองใน
ลักษณะเลียนแบบหรือเป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง
รวมทั้ง วิลเลอร์ (Willer, 1967) ได้ให้ความหมายของ
รูปแบบ ไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง การสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับ
ชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย
ทั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อท าให้ เกิด ความกระจ่ างชัด ของ
นิยามความสัมพันธ์ และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบ
ที่มีความเที่ยงตรงจะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป อีกทั้ง เฮาเซอร์
(Hausser, 1980) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่ง
ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎี
กับปรากฏการณ์จริง เช่นเดียวกันกับ แนดเลอร์ ไมเคิลและ
เคนดอรี และ สโตน และแวงเคล (Nadler, 1980; Michael
et al., 1985; Stoner & Wankel, 1986) ได้ ให้ ความหมาย
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ไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง การจาลองความจริงของปรากฏการณ์
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์องค์ประกอบ ที่
เป็นกระบวนการของปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้ง่ายขึ้น เป็น
แผนผังหรือแบบแผนของการดาเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ และสุบรรณ์
และชั ย วั ฒ น์ (2522) ได้ ให้ ความหมายของรูป แบบว่ า
รูปแบบ หรือแบบจาลอง (Model) หมายถึง การย่อหรือ
เลี ย นแบบความสัม พั นธ์ ที่ปรากฏอยู่ ในโลกแห่ งความ
เป็ น จริงของปรากฏการณ์ ใดปรากฏการณ์ หนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้น
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบ และบุญชม (2544)
ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่
แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีในปรากฏการณ์
ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ รวมทั้ง ทิศนา (2555) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของการ
ด าเนิ น งานที่ จั ด ขึ้น อย่ า งเป็ น ระบบระเบี ย บตามหลั ก
ปรั ช ญา ทฤษฎี หลั ก การ และความเชื่ อ ต่ า งๆ โดยมี
ความครอบคลุ ม องค์ป ระกอบที่ สาคัญ และได้ รับการ
ยอมรับหรือพิสูจน์ ทดสอบถึงประสิทธิภาพมาแล้ว โดย
ประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสาคัญ ที่สามารถ
ช่วยให้เป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่ยึดถือ
สามารถใช้เป็นแบบแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของ
รูปแบบนั้นๆ
โดยสรุป รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองหรือตั ว
แบบอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่ างๆ ที่ ผ่าน
การศึ ก ษาและพั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ แสดงหรื อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นสิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น
จากหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และความเชื่อที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแสดงโครงสร้างทางความคิดหรื อ
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่สาคัญ
เป็ น ขั้ น เป็ น ตอนส าหรั บ ถ่ า ยทอดความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบโดยใช้สื่อ หรือเครื่องมือเข้าช่วยเพื่อทาให้เกิด
ความรู้ เข้ า ใจได้ ง่ า ยและกระชั บ ถู ก ต้ อ ง สามารถวั ด
ตรวจสอบ และเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจได้
2. ลั ก ษณะและข้ อ ก าหนดของรู ป แบบการ
ด าเนิ น งานด้ า นการสาธารณสุ ข ที่ เ ป็ น ระบบนั้ น ต้ อ ง
ก าหนดองค์ ป ระกอบที่ ชั ด เจน จั ด องค์ ป ระกอบของ
ระบบให้มีความสัมพันธ์กัน ที่นาไปสู่จุดหมายที่ต้องการ
อาจจัดกรอบความคิดของตัวป้อน กระบวนการ กลไก

ควบคุม ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ หรือจัดความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของระบบนั้นให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่
ช่วยให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ อันเป็นรูปแบบที่จัดขึ้น
อย่ า งเป็ น ระบบระเบี ย บตามหลั ก ปรั ช ญา ทฤษฎี
หลั ก การ แนวคิ ด หรื อ ความเชื่ อ ต่ า งๆ โดยมี ก ารจั ด
กระบวนการหรือขั้นตอนในการดาเนินงาน โดยอาศัย
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ต่ า งๆ เข้ า ไปช่ ว ยท าให้ ส ภาพการ
ด าเนิ น งานเป็นไปตามหลั กการที่ ยึด ถือและได้ รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนได้
สามารถนามาพัฒนาความสามารถทั้งทางด้านพุทธิพิสัย
จิตพิสัยและทักษะพิสัยของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ของรูปแบบนั้นๆ ลักษณะของรูปแบบที่ดี ควรมีลักษณะ
ตามข้อกาหนด (ทิศนา, 2555) ดังนี้
2.1 รู ป แบบต้ องเป็ น แนวทางที่ น าไปสู่ การ
ท านายผลที่ ตามมา (Prediction) ซึ่ งสามารถพิ สู จน์ และ
ทดสอบได้เชิงประจักษ์
2.2 โครงสร้างของรูปแบบต้องประกอบด้วย
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ (Causal relationship) ซึ่ ง
สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือเรื่องนั้นๆ ได้
2.3 รูปแบบต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ
(Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และความ
สัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของ
การสืบเสาะความรู้
2.4 รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์
เชิ ง โครงสร้ า ง (Structure relationships) มากกว่ า
ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative relationships)
3. ประเภทของรู ป แบบ รู ป แบบที่ ใ ช้ กั น อยู่
โดยทั่วไปมี 5 ประเภท (ทิศนา, 2555) ดังนี้
3.1 รูปแบบเชิงเปรียบเทียบหรือรูปแบบคล้าย
(Analogue model) มี ลั กษณะเป็ น รู ป แบบความคิ ด ที่
แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ อย่าง
น้ อย 2 สิ่ งขึ้นไป รูปแบบลั กษณะนี้ ใช้ กั นมากทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
3.2 รู ป แบบเชิ ง ภาษา (Semantic model)
เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา
(พู ด และเขีย น) รูป แบบลั กษณะนี้ ใช้ กัน มากทางด้ า น
ศึกษาศาสตร์
3.3 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical
model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านทางสูตร

คณิตศาสตร์ ส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิง
ภาษาแล้ว
3.4 รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic model)
เป็ น รู ป แบบความคิ ด ที่ แ สดงออกผ่ า นทางแผนผั ง
แผนภาพ ไดอะแกรม และกราฟ เป็นต้น
3.5 รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual model) เป็น
รูปแบบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหา รูปแบบ
ด้านศึกษาศาสตร์ มักเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่
4. องค์ประกอบของรูปแบบ
รู ป แบบ ต้ อ งประกอบด้ ว ย 7 องค์ ป ระกอบ
(Ivancevich et al., 1989) ดังนี้
4.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นการกาหนด
ว่ าจะสร้างและพัฒนารูปแบบเพื่อวั ตถุประสงค์ในงาน
สาธารณสุขด้านใด โดยทั่วไปมักจะพัฒนารูปแบบขึ้นมา
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเกิดผลงานที่ดีขึ้นตามภารกิจขององค์กร
4.2 ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ
ผู้สร้างและพัฒนารูปแบบต้องกาหนดรูปแบบสร้างขึ้น
จากฐานคิดของทฤษฎีและหลักการใดบ้าง
4.3 ระบบงานและกลไกของรูปแบบ สาหรับ
ใช้ในการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เช่น การจัดโครงสร้างองค์การ
การตั้งคณะกรรมการและคณะทางานที่จาเป็น พร้อมกับ
การกาหนดบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์และการทางาน
ร่วมกันของกลไกเหล่านั้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบที่กาหนดไว้
4.4 วิธีการดาเนินงานของรูปแบบ เป็นการ
กาหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรมและอื่นๆ ที่
ต้องดาเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
4.5 แนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน
ของรูปแบบ เป็นการกาหนดแนวทางและเครื่องมื อใน
การประเมินผลรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบว่า
เป็ นไปตามระบบงานที่ กาหนดไว้ หรือไม่ เพี ยงใด เพื่ อ
ประโยชน์ ในการตรวจสอบว่ ารูป แบบท าหน้ าที่ ต ามที่
สร้างไว้ มากน้ อยเพี ยงใดและเป็ นไปตามวั ตถุประสงค์
หรือไม่เพียงใด ตลอดจนกาหนดแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์และตอบสนองการดาเนินงาน
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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4.6 ค าอธิ บ ายประกอบรู ป แบบ เป็ น การ
อธิบายคาศัพท์เฉพาะที่นามาใช้ในการสร้างและพัฒนา
รูปแบบเพื่ อสื่ อความให้ มีความเข้าใจตรงกันในการนา
รูปแบบไปใช้
4.7 การระบุ เ งื่ อ นไขการน ารู ป แบบไปใช้
เนื่องจากรูปแบบมีข้อจากัดของรูปแบบเอง ดังนั้น การ
สร้างและพัฒนารูปแบบควรได้ระบุเงื่อนไขที่จะทาให้การ
นารูปแบบไปใช้ประสบผลสาเร็จ และข้อควรระวังเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
4.8 การจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบ การสร้าง
หรือพัฒนารูปแบบควรจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบโดยนา
สาระของรูปแบบ เครื่องมือ และเอกสารประกอบการใช้
รูปแบบทั้งหมดมาบรรจุไว้ในคู่มือเพื่อการพัฒนารูปแบบ
การด าเนิ นงานที่สมบูรณ์ครบถ้วน และเมื่ อตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของรู ป แบบแล้ ว ต้ อ งรายงานการตรวจสอบ
รูปแบบไว้ในภาคผนวกของคู่มือ เพื่อประโยชน์ต่อผู้สนใจ
ศึ ก ษาและน ารู ป แบบไปใช้ ใ นการด าเนิ น งานอย่ า ง
เหมาะสม (สมาน, 2550)
5. การออกแบบรูปแบบ (วารินทร์, 2541) มีหลัก
และวิธีการ ดังนี้
5.1 หลักการพื้นฐานของการออกแบบรูปแบบ
ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ
1) การออกแบบและพัฒนาระบบ จะบอก
วิธีการจัดทาให้เป็นรูปแบบ (Model)
2) การออกแบบอย่างเป็นระบบเป็นห่วงโซ่
วงจร (Loop) ที่ มี ข้อมู ล ย้ อนกลั บ เพื่ อการประเมินทุก
ขั้นตอน (Cybernetic)
3) มีลักษณะเป็นการกาหนดการสาหรับการ
วางแนวทางหรือสั่งการไว้ก่อน (Prescriptive Procedure)
5.2 วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นารู ป แบบ มี
หลัก 4 ประการ คือ
1) ปรับปรุงการดาเนินงานโดยวิธีการแก้ปัญหา
และมีข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบ
2) ปรับปรุงการจัดการด้านการสร้างและ
พัฒนา โดยใช้การตรวจตราควบคุมอย่างเป็นระบบ
3) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผล โดย
ประเมินการออกแบบส่วนประกอบและลาดับขั้นตอน
ต่ า งๆ รวมทั้ ง ย้ อ นข้ อ มู ล กลั บ และท าการปรั บ ปรุ ง ให้
เป็นไปตามการออกแบบอย่างเป็นระบบ
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4) สร้ า งหรื อ ทดสอบทฤษฎี ที่ น ามาใช้ ใน
รูปแบบ การออกแบบ และพัฒนาระบบการดาเนินงานนั้น
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนารูปแบบ
มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้ (Joyce & Weil, 1972)
1) รูปแบบต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎี
ทางวิทยาการระบาด
2) เมื่อสร้างและพัฒนารูปแบบแล้ว ก่อน
นาไปใช้ต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพในการใช้ ง านในสถานการณ์ จ ริ ง และน าข้ อ
ค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆ
3) การพัฒนารูปแบบอาจออกแบบให้ใช้ได้
กว้างขวางหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้
4) การพั ฒนารู ปแบบแต่ ละรู ปแบบต้ องมี
จุ ดมุ่ งหมายหลั กเป็นตั วตั้ง และการนารูปแบบไปใช้ควร
เลื อ กให้ ต รงกั บ จุ ด มุ่ ง หมายรู ป แบบนั้ น จึ ง จะเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่สามารถนารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ อื่ นได้ ถ้ าพิ จารณาเห็ นว่ าเหมาะสมแต่
ความสาเร็จอาจน้อยลง
6. การสร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบ มี ขั้ น ตอน
สาคัญ ดังนี้
6.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากการวิ จั ยที่ เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนการศึ กษาข้ อมู ลเกี่ยวกั บสภาพปั จจุ บั น หรื อ
ปั ญ หาจากเอกสารผลการวิ จั ย หรื อ จากการสั ง เกต
สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.2 กาหนดหลักการ เป้าหมาย และองค์ประกอบ
อื่ นๆ ของรู ป แบบให้ ส อดคล้ องกั บ ข้ อมู ล พื้ น ฐานและ
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบ การกาหนดเป้าหมายของ
รูปแบบจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกรูปแบบไปใช้
ให้ ต รงจุ ด มุ่ ง หมาย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการ
สาธารณสุขบรรลุผลสูงสุด
6.3 ก าหนดแนวทางการน ารู ป แบบไปใช้
ประกอบด้วยรายละเอียดของวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ
เช่น ใช้ดาเนินงานกับกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย เพื่อให้การ
ใช้รูปแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
6.4 การประเมินรูปแบบเป็นการประเมินเพื่อ
ทดสอบความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบที่ ส ร้ า งขึ้ น
โดยทั่วไปจะใช้วิธีการต่อไปนี้

1) ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดย
คณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะประเมินความสอดคล้องภายใน
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
2) ประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั กิ าร
โดยนารูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้ในสถานการณ์
จริง ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง
6.5 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบเมื่ อพบ
ข้อบกพร่องแล้วต้องนามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วการปรับปรุงรูปแบบ มี 2 ระยะ คือ
1) ระยะก่อนนารูปแบบไปทดลองใช้ การ
ปรับปรุงรูปแบบในระยะนี้ ใช้ผลจากการประเมินความ
เป็นไปได้เชิงทฤษฎีเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
2) ระยะหลั ง การน ารูป แบบไปทดลองใช้
การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบในระยะนี้ อาศั ย ข้ อ มู ล จากการ
ทดลองใช้เป็นตัวชี้นาในการปรับปรุงและอาจมีการนา
รูปแบบไปทดลองใช้และปรับปรุงซ้าจนกว่าจะได้ผลเป็น
ที่น่าพอใจ
7. การตรวจสอบรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ
ควรดาเนินการ ดังนี้
7.1 การตรวจสอบรู ปแบบจากหลั กฐานเชิ ง
ปริ ม าณ (Quantitative) โดยใช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ ดั ง นี้
(อุทุมพร, 2541)
1) ตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์
หรือความเกี่ยวข้อง หรือเหตุผลระหว่างตัวแปร
2) การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ข อง
ความสัมพันธ์ โดยสามารถประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง หรื อ สถานที่ ไ ด้ (Across Time, Samples,
Sites)
7.2 การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิง
คุ ณ ลั ก ษณะ (Qualitative) (Eisner, 1976) เป็ น การ
ตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่ต้องการความ
ละเอียดอ่อน ดังนี้
1) ตรวจสอบรู ป หรื อประเมิ น โดยไม่ เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามรูปแบบเป็น
การประเมิ น แบบอิ ง เป้ า หมาย (Goal–based model)
การตอบสนองปัญหา และความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
ตามรูปแบบ การประเมิ นแบบสนองตอบ (Responsive
model) หรือกระบวนการ การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็ นที่ น ามาพิ จารณา ไม่ จ าเป็ นต้ องเกี่ ยว

เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ตั ดสิ นใจเสมอไป อาจผสมผสานปั จจั ยในการพิ จารณา
ต่างๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้
ได้ ข้ อสรุ ป เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภาพหรื อความ
เหมาะสมของสิ่งที่ทาการประเมิน
2) ตรวจสอบรูปหรือประเมินโดยเน้นความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง (Specialization) พั ฒ นาการ
ประเมินมาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art criticism)
ที่ มี ค วามละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง และต้ อ งอาศั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่
อาจประเมินด้วยเครื่องวั ดใดๆ ได้ และต้องใช้ความรู้
ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง ต้องอาศัยผู้รู้
จริงในองค์ความรู้เฉพาะสาขาอย่างลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆ
มาเป็นผู้ประเมินผล
3) ตรวจสอบรูปหรือประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ น เครื่ องมื อในการประเมิ น โดยให้ ความเชื่ อถื อว่ า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐาน
และเกณฑ์พิจารณาต่างๆ เกิดจากประสบการณ์และความ
ชานาญของผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ตรวจสอบรู ป หรื อ ประเมิ น โดยความ
ยืดหยุ่นในกระบวนการทางานของผู้ทรงวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนั ดของแต่ ละคน เช่ น การกาหนดประเด็ น
ส าคั ญ ที่ พิ จ ารณา การบ่ ง ชี้ ข้ อมู ล ที่ ต้ องการ การเก็ บ
รวบรวม การประมวลผล การวิ นิ จฉัยข้อมู ล ตลอดจน
วิธีการนาเสนอ ทั้งนี้ เกณฑ์การเลือกผู้ทรงวุฒิ จะเน้นที่
สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นที่เชื่อถือ
(High credit) ของวิชาชีพเป็นสาคัญ

บทสรุป
รู ป แบบเป็ น แบบจ าลองอย่ า งง่ า ยที่ ผ่ า น
การศึ ก ษาและพั ฒ นาขึ้ น มาอธิ บ ายปรากฏการณ์ ใ ห้
เข้า ใจได้ ง่ ายขึ้น สร้า งหรือพั ฒนาขึ้นจากหลักปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และความเชื่อ เพื่อแสดงถึง
โครงสร้างทางความคิดหรือองค์ประกอบ และความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบที่สาคัญอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่ อให้
เกิ ด ความรู้ เข้ า ใจได้ ง่ า ยและกระชั บ ถู ก ต้ อ ง วั ด และ
ตรวจสอบได้ ลั กษณะของรูปแบบต้ องเป็ นแนวทางที่
น าไปสู่ ก ารท านายผลที่ ต ามมาที่ ส ามารถพิ สู จ น์ แ ละ
ทดสอบได้ เชิงประจักษ์ มี ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และ
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โครงสร้า งที่ ส ามารถอธิ บ ายได้ ช่ ว ยสร้า งจิ น ตนาการ
ความคิ ด รวบยอดและช่ ว ยขยายขอบเขตของการ
สืบเสาะความรู้ รูปแบบมี 5 ประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบ
เชิ ง เปรีย บเที ย บ 2) รูป แบบเชิ ง ภาษา 3) รูป แบบเชิ ง
คณิตศาสตร์ 4) รูปแบบเชิงแผนผัง 5) รูปแบบเชิงสาเหตุ
โดยรูปแบบต้องประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการ 3) ระบบงานและกลไก
4) วิ ธี การด าเนิ น งาน 5) แนวทางการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน 6) คาอธิบายประกอบรูปแบบ 7) เงื่อนไขการ
นาไปใช้ และ 8) คู่มือการใช้ ซึ่ง มีหลักและวิธีการการ
สร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบ คื อ 1) ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
พื้นฐาน 2) กาหนดหลักการ เป้าหมาย และองค์ประกอบ
3) กาหนดแนวทางการนาไปใช้ 4) การประเมินรูปแบบ
5) การพัฒนาและปรับปรุงเมื่อพบข้อบกพร่อง รูปแบบที่
สร้างและพัฒนาขึ้นแล้วต้องมีการตรวจสอบรูปแบบโดย
อาจตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณโดยใช้
เทคนิ ค ทางสถิติ หรือการตรวจสอบจากหลั กฐานเชิง
คุ ณ ลั ก ษณะโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ว่ า มี
คุณภาพที่ดี เหมาะสมในการนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ได้ จ ริง ซึ่ งการด าเนิ น งานด้า นการสาธารณสุ ขมี ความ
จาเป็น อย่า งยิ่งที่ ต้องนาแนวทางการสร้างและพัฒนา
รูปแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความรู้ เจตคติและทักษะ
ในการดูแลตนเองให้เกิดกับประชาชนเพื่อการมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข้อเสนอแนะ
จุดมุ่งหมายและความสาคัญของการสร้างและ
พัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมกระบวนการดาเนินงานให้
สามารถดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดย
รูปแบบการดาเนินงานด้านการสาธารณสุขนั้นมีจานวน
มาก บางรู ป แบบอาจใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย และทุ ก
รู ป แบบมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาการด าเนิ น งาน
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการ องค์ประกอบที่แตกต่าง
กัน ไป บางรูป แบบใช้ ไ ด้ ในวงกว้ าง บางรูป แบบจะใช้
เจาะจงในวงแคบเฉพาะส่ ว น ผู้ ใ ช้ รู ป แบบควรศึกษา
พิ จ ารณาเลื อกใช้ ให้ เหมาะสมกับ การด าเนิ น งานตาม
บริบทและธรรมชาติของพื้นที่การดาเนินงานและบริบท
อื่นๆ เช่น เวลา วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ
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