
การเขียนวัตถุประสงคสําหรับโครงการการศึกษาชุมชน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวนั สุวรรณรูป วิทยากร 

อาจารยเพ็ญจันทร สิทธิปรีชาชาญ ผูลิขิต 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การเขียนวัตถุประสงคสําหรับโครงการการศึกษาชุมชน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 

พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.20-11.40 น. ณ หอง 509 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัน สุวรรณรูป เปนผูดําเนินการเสวนา และอาจารยเพ็ญจันทร สิทธิปรีชาชาญ เปน

คุณลิขิต ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัน  ไดดําเนินการใหมีการเสวนาในประเด็นนี้ตามท่ีอาจารยในภาควิชาฯ 

ไดเสนอในการประชุมภาควิชาฯ และไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการความรูในประเด็นเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนวาเปนเรื่องท่ีไดกําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ ท่ีตองการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามนโยบายของคณะฯ โดยใชการจัดการความรู (KM) เปนเครื่องมือใน

การดําเนินการ จึงอยากใหอาจารยทุกคนเขาใจและมีสวนรวม หลังจากนั้นไดเชิญให ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ยุพา จิ๋วพัฒนกุล นําเสนอประเด็นเก่ียวกับการเขียนวัตถุประสงคสําหรับโครงการการศึกษาชุมชน จากรายงาน

ของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลในครอบครัวและชุมชนและใหผูเขารวมเรียนรูเสนอขอคิดเห็นใน 

3 ประเด็น 

1. การเขียนขอวนิิจฉัยชุมชนควรเปนแบบใด 

2. การเขียนวัตถุประสงคโครงการการศึกษาชุมชนควรเปนอยางไร 

3. ควรใชคําใดในการระบุประธานของประโยคในการเขียนขอวินิจฉัยชุมชน 

ผูเขารวมเรียนรูเสนอขอคิดเห็น และมีขอสรุป ดังนี้ 

1. 39การเขียนขอวินิจฉัยชุมชน  

1.1 ขอวินิจฉัย  

1.1.1 การเขียนขอวินิจฉัยชุมชนใหระบุปญหาและตามดวยสาเหตุ ในสวนสาเหตุของขอวินิจฉัยจะมี 

หรือไมมีสาเหตุก็ได  

1.1.2 การเขียนขอวินิจฉัยชุมชนไมตองระบุขนาด (รอยละของปญหา) เชน 

- ประชาชนท่ีสํารวจมีพฤติกรรมการออกกําลังกายไมเหมาะสม เนื่องจากขาดความรู 

- กลุมตัวอยางผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีไมเหมาะสม 

- ประชาชนในชุมชนเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากชุมชนมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไม

เหมาะสม 

- ชุมชนมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม 



1.2 ขอมูลสนับสนุน 

1.2.1 ขอมูลสนับสนุนมีท้ังขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงขอมูลเชิงปริมาณตองมีการระบุ

ปริมาณเปนรอยละ เชน 

- ประชาชนท่ีสํารวจไมออกกําลังกาย รอยละ 42.88 (58 คน) 

- กลุมตัวอยางผูปวยโรคเบาหวานรับประทานอาหารรสหวาน รอยละ 72.88 (68 คน) 

- ภายในชุมชนมีแหลงน้ําขังหลายพ้ืนท่ี 

ตัวอยางการเขียนขอวินิจฉัยชุมชนและขอมูลสนับสนุน 

ขอวินิจฉัยชุมชน 

กลุมตัวอยางผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีไมเหมาะสม 

ขอมูลสนับสนุน 

1. ไมออกกําลังกาย รอยละ 6800 (68 คน) 

2. รับประทานอาหารรสหวานมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 44.00 (44 คน) 

3. รับประทานอาหารรสเค็มมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 42.00 (42 คน) 

4. ดื่มน้ําอัดลมมากกวา 3 ขวด/สัปดาห รอยละ 40.00 (40 คน) 

5. รับประทานอาหารทอดมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 32.00 (32 คน) 

2. 39การเขียนวัตถุประสงคโครงการการศึกษาชุมชน 0 มี 2 รูปแบบ คือ Goal and Objective และ 

วัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงคเฉพาะ ผูเขารวมเรียนรูขอใหใชวัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงค

เฉพาะ เนื่องจากตรงกับการสอนตามทฤษฎีท่ีนักศึกษาไดเรียนมา มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงคหลัก  

2.1.1 การเขียนวัตถุประสงคหลักเขียนเปนภาพรวม ภาพกวาง ไมตองระบุขนาด (รอยละของปญหา)  

2.1.2 การเขียนวัตถุประสงคหลักเขียนตองมีประธาน ซ่ึงสามารถใชคําตอไปนี้ได เชน ผูเขารวมโครงการ 

กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง หรือกลุมสตรีวัยเจริญพันธุ ฯลฯ เชน 

- ครัวเรือนมีการควบคุม/กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายอยางเหมาะสม 

- ผูสูงอายุ และผูดูแลมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการเสริมสรางความ

แข็งแรงของกลามเนื้อ กระดูก และขอเพ่ือปองกันอุบัติเหตุการพลัดตกหกลม 

2.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 

2.2.1 การเขียนวัตถุประสงคเฉพาะตองเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สอดคลองกับขอมูลสนับสนุนท่ี

เปนสาเหตุของปญหา สามารถวัดและประเมินผลได มีระยะเวลากํากับ เชน  

- ทุกครัวเรือนมีคาดัชนีลูกน้ํายุงลายในบาน (House Index) นอยกวาหรือเทากับ 10 

- ทุกครัวเรือนใสทรายอะเบตลงในแหลงน้ําขังบริเวณบานและรอบๆบริเวณบานทุกเดือน 



- ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ หรือท่ีไดรับการเยี่ยมบานรอยละ 60.00 สามารถตอบคําถาม

เก่ียวกับการปองกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกลมไดอยางนอย 6 ขอ จาก 10 ขอ 

- ผูสูงอายุและผูดูแลท่ีเขารวมโครงการ หรือท่ีไดรับการเยี่ยมบานรอยละ 60.00 สามารถเลือก

ภาพอาหารเพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงของกระดูกและขอไดอยางนอย 8 ภาพจาก 10 ภาพ 

- ผูสูงอายุและผูดูแลท่ีเขารวมโครงการ หรือไดรับการเยี่ยมบานรอยละ 60.00 สามารถสาธิต

กลับการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ กระดูก และขอไดอยาง

นอย 6 ทาจาก 9 ทา  

หมายเหตุ สามารถละคําวา “หลังการดําเนินโครงการ หรือหลังจบโครงการ” ซ่ึงเปนระยะเวลากํากับการเสร็จ

สิ้นโครงการในฐานท่ีเขาใจ 

ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคเฉพาะ 

วัตถุประสงคหลัก 

ผูเขารวมโครงการท่ีเปนกลุมเสี่ยง หรือปวยดวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรูในการปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสมกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. ผูเขารวมโครงการท่ีเปนกลุมเสี่ยง หรือปวยดวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรอยละ 80.00 มี

ความรูเรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยตอบคําถามไดถูกตอง 8 ขอ จาก 10 ขอ 

2. ผูเขารวมโครงการท่ีเปนกลุมเสี่ยง หรือปวยดวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรอยละ 80.00 

สามารถเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคไดถูกตองอยางนอย 3 ชุด จาก 5 ชุด 

3. ผูเขารวมโครงการท่ีเปนกลุมเสี่ยง หรือปวยดวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรอยละ 80.00 

สามารถเรียงปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มไดถูกตองอยางนอย 3 ชนิด จาก 5 ชนิด 

4. ผูเขารวมโครงการท่ีเปนกลุมเสี่ยง หรือปวยดวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรอยละ 80.00 

สามารถสาธิตยอนกลับทาการออกกําลังกายไดถูกตองอยางนอย 8 ทา จาก 10 ทา 

กอนจบการเรียนรู ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัน สุวรรณรูป ไดสอบถามผูเขารวมการเรียนรูถึง

หัวขอตอไป และวันท่ีจะจัดกิจกรรมการจัดการความรู ผูเขารวมการเรียนรูเสนอ ควรจัดวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 

เวลา 9.00-12.00 น. ท่ีคณะพยาบาลศาสตร ศิริราช เรื่อง Team- based learning มีผูชวยศาสตราจารย ดร.

ปยะธิดา นาคะเกษียณ เปนผูนําเสนอ และใหเพ่ิมหัวขอ Project- based learning โดยมอบหมายให อาจารย 

ดร.สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร เปนผูนําเสนอ และมีผูเสนอใหเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชอทิพย สันธนะวนิช 

มารวมแลกเปลี่ยนรูเรียนรูในหัวขอ Team- based learning 

 


