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แนวทางการดําเนินกิจกรรมของแหล่ งเรียนรู้ ด้านการสร้ างเสริมสุ ขภาวะของชุ มชนจอมทอง
จังหวัดพิษณุโลก
The Guidelines of Development for Making Activities of Recourses Learning in Defining Healthy
for Jomthong Community in Phitsanulok
สุ ขแก้ว คําสอน*
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดําเนิ นกิจกรรม 2)กําหนดแนวทางการดําเนิ นกิจกรรม
3)ทดลองใช้แนวทางการดําเนิ นกิจกรรม และ 4)ประเมินผลการทดลองใช้แนวทางการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่ง
เรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุ โลก วิธีดาํ เนิ นการวิจยั แบ่งออก 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง
จังหวัดพิษณุ โลกโดยการประชุมกลุ่มย่อยกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อสม.และกลุ่มผูด้ าํ เนิ นกิจกรรม การสัมภาษณ์นายก
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรม
ของแหล่งเรี ยนรู ้ ดา้ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชนจอมทอง จังหวัดพิษณุ โลกโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้แนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ดา้ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทอง จังหวัดพิษณุ โลก จํานวน 4 ศูนย์ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการทดลองใช้แนวทางการดําเนิ นกิจกรรม
ของแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชนจอมทอง จังหวัดพิษณุ โลก แหล่งข้อมูลคือกลุ่มดําเนิ น
กิจกรรมจํานวน 4 ศูนย์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการดําเนิ น กิ จ กรรมของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด้า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะของชุ ม ชนจอมทอง จัง หวัด
พิษณุ โลก ด้านความรู ้ ความเข้าใจของกลุ่มบริ หารและกลุ่ มส่ งเสริ มสนับสนุ นอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนกลุ่ ม
ดําเนิ นกิจกรรมมีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับน้อย สําหรับด้านการบริ หารจัดการดําเนิ นกิจกรรม หัวหน้ากลุ่มมี
การจัดโครงสร้างองค์กรและหน่ วยงานที่สนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมของกลุ่มแต่ยงั ขาดการสร้างขวัญกําลังใจ
และการสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน กลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุนและกลุ่ม
ดําเนินกิจกรรม ด้านการทํางานเป็ นทีมและการประชุมแบบมีส่วนร่ วมยังมีการดําเนินการอยูใ่ นระดับน้อย
2. การกําหนดแนวทางการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง
จังหวัดพิษณุ โลก ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการดําเนิ นกิ จกรรมควรมีการจัดอบรมให้กบั กลุ่มบริ หาร กลุ่ม
ส่ งเสริ มสนับสนุ นและกลุ่มดําเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการดําเนิ นกิจกรรม ทักษะ
การถ่ายทอดความรู ้ ด้านการบริ หารจัดการการดําเนิ นกิจกรรมประกอบด้วยการกําหนดนโยบายให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมี
ความสนใจในการดําเนินกิจกรรมมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
*ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ดําเนิ นกิ จกรรมให้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน การนําผลงานของกลุ่ มไปสู่ การขยายเครื อข่าย การจัดการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม
3. ผลการทดลองใช้แนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ดา้ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทอง จังหวัดพิษณุ โลก ด้านความรู ้ ความเข้าใจของกลุ่มบริ หารและกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ นอยู่ในระดับมาก
ส่ วนกลุ่มดําเนินกิจกรรม มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง สําหรับด้านการบริ หารจัดการดําเนิ นกิจกรรม
กลุ่มบริ หารมีการจัดโครงสร้ างองค์กรและหน่ วยงานที่สนับสนุ นการดําเนิ นกิ จกรรมของกลุ่ม มีการสร้ างขวัญ
กําลังใจและการสร้างแรงจูงใจ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน กลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุน
กิจกรรมและกลุ่มดําเนินกิจกรรม มีการทํางานเป็ นทีม และการประชุมแบบมีส่วนร่ วมมีอยูใ่ นระดับมาก
4. การประเมิ นผลแนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทองด้านความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความมีประโยชน์ ด้านความเหมาะสม และด้านความ
ถูกต้อง อยูใ่ นระดับมาก
Abstract
The purposes of this research were to 1) study the state of activity procedures, 2) designate activity
guidelines, 3) try out the activity guidelines, and 4) evaluate the try-out of the learning resources on health
promotion for Jomthong Community in Phitsanulok province. The procedures were divided into four steps. First,
studying the state of activity procedures on health promotion for Jomthong Community in Phitsanulok province
by small group discussion of District headmen, village headmen, Public Health officers and activities
implementers, interviewing of lord major and vice lord major of Local Administration and Public Health officers.
Second, designating the activity guidelines of the learning resources on health promotion for Jomthong
Community in Phitsanulok province by 5 experts. Third, trying out the activity guidelines of the learning
resources on health promotion for Jomthong Community in Phitsanulok province from 4 centers. Forth, evaluating
the try-out of the learning resources on health promotion for Jomthong Community in Phitsanulok province from
four centers. Data resource was 4 activity implementing units The data were analyzed by using frequency,
percentages, mean, standard deviation and content analysis. The results of this research were as follows:
1. The state of activity procedures of the learning resources on health promotion for Jomthong Community
in Phitsanulok province, found that comprehension of the administrative group and facilitators were in moderate
level. However, the comprehension of activity implementers was in a low level. In terms of activity management,
heads of groups set up the organization structure and supporting units but lacked of the morale support and
motivation of the operational agents in setting up clearly learning resources. Supporting units and activity
implementing units, team work and participatory meeting were in a low level.
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2. The designating the activity guidelines of the learning resources on health promotion for Jomthong
Community in Phitsanulok province found that comprehension in activity implementation should be trained for
the administrative groups, supporting units, activity implementing unit on applying computers in activity
implementation, in terms of knowledge transferring skill, activity management composed of policy making to
assign the operational agents to create such interesting activities, adequate budget allocation, training on activity
process for the operational agents, networking, marketing, and group work publicity.
3. The results of the try-outing guidelines of the learning resources on health promotion for Jomthong
Community in Phitsanulok province found that comprehension of the administrative group and facilitators were in
a high level. However, the comprehension of activity implementers was in moderate level. In terms of activity
management, heads of groups set up the organization structure and supporting units and set up the morale support
and motivation of the operational agents in setting up clearly learning resources. Supporting units and activity
implementing units, team work and participatory meeting were in high level.
4 . The evaluating result of the try-out of the learning resources on health promotion for Jomthong
Community in Phitsanulok province found that the feasibility was in highest level, in addition, utilization,
appropriateness, and accuracy were in high level.
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – พ.ศ.2555) เป็ นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้ างภูมิคุม้ กันให้แก่
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยเป็ นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยดึ “คนเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนา” และ
วิถีการพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน “ดุลยภาพเชิ งพลวัต” ที่ เชื่ อมโยงทุ กมิ ติอย่างบูรณาการ ทั้งมิ ติด้านคน สังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อมและการเมือง รวมทั้งความสมดุ ลระหว่างมิติทางวัตถุกบั จิ ตใจของคนในชาติ
ขณะเดียวกันมีดุลยภาพการพัฒนาระหว่างภายในคือ “ความเข้ มแข็งในการพึ่งตนเองของฐานรากของสั งคม และ
ความสมดุลในประโยชน์ ของทุกภาคส่ วนเศรษฐกิ จและสั งคมอย่ างเป็นธรรม” กับภายนอกคือ “ความสามารถใน
การแข่ งขันทางเศรษฐกิ จและสร้ างพันธมิ ตรการพัฒนาในโลกาภิ วัตน์ ” โดยให้ความสําคัญกับการนําทุนของ
ประเทศที่มีศกั ยภาพและความได้เปรี ยบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติท้ งั “ทุนสั งคม” “ทุนทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม” และ “ทุนเศรษฐกิ จ” มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูล ซึ่ งกระบวนทรรศน์การพัฒนา
ดังกล่าวนี้ จะเป็ นภูมิคุม้ กันประเทศให้สามารถปรับตัวพร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากความผัน
ผวนของกระแสโลกาภิวตั น์ อันจะนําไปสู่ “ความอยู่ดีมีสุข”ของคนไทยทั้งชาติ เป็ น “สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน”
และประเทศไทยสามารถดํารงอยูใ่ นประชาคมโลกได้อย่างมีเอกราช มีศกั ดิ์ศรี และเกียรติภูมิ สงบสุ ขและสันติกบั
โลก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2550 : น)
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ตามแนวคิดและทิศทางการพัฒนาดังกล่าว ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประทศไว้หลายประการ
ที่ สํ า คัญ คื อ ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพคนและสั ง คมไทยสู่ สั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู ้ ซึ่ งให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้ มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน การเสริ มสร้ างสุ ขภาวะคนไทยให้ มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ และอยู่ ในสภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่ เน้ นการพัฒนาสุ ขภาพอย่ างครบวงจร มุ่ งการดู แลเชิ ง
ป้ องกัน การฟื้ นฟูสภาพทางร่ างกายและจิตใจ เสริมสร้ างให้ คนไทยมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพ รวมทั้งการเสริมสร้ างให้ คนไทยอยู่ร่วมกันในสั งคมได้ อย่ างสั นติ
สุ ข จากยุทธศาสตร์ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ การพัฒนาคน นอกจากจะเน้นการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและการเรี ยนรู ้
แล้ว มิติที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ งคือ ด้ านสุ ขภาวะ ซึ่ งหมายถึง การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ของคนอันจะ
นําไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชมได้ในที่สุด ซึ่งประเวศ วะสี (2551 : 9 – 10) ได้อธิบายว่า สุ ขภาพ หมายถึง สุ ขภาวะ
ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ หรื อสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทุกๆ ทางเชื่อมโยงกันสุ ขภาวะ
ที่สมบูรณ์ทางกายหรื อทางวัตถุ ย่อมหมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี
ไม่มีอุบตั ิภยั เป็ นต้น สุ ขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็ นสุ ข ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุ ณา
มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้น สุ ขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทาํ งาน ใน
สังคม ในโลก ซึ่ งรวมถึงการมีบริ การทางสังคมที่ดี และมีสันติภาพด้วย เป็นต้น สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ หมายถึง
ความสุ ขอันประณี ตที่เกิดจากการมีจิตใจสู ง เข้าถึงความจริ งทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเข้าถึงสิ่ งสู งสุ ด ซึ่ ง
หมายถึง พระนิ พพาน หรื อพระผูเ้ ป็นเจ้า หรื อความดีสูงสุ ดแล้วแต่ความเชื่ อที่แตกต่างกันของแต่ละคนๆ “ระบบ
สุ ขภาพชุ มชนเป็ นฐานพระเจดี ย์ของระบบสุ ขภาพทั้งหมด ระบบสุ ขภาพที่ ขาดความเข้ มแข็งของระบบสุ ขภาพ
ชุมชนตั้งอยู่ได้ ยากลําบากมาก ดังที่เห็นคนไข้ ท่วมท้ นโรงพยาบาล ตรวจรั กษาไม่ หวาดไม่ ไหว ลําบากทั้งคนไข้ และ
แพทย์ พยาบาล ค่ าใช้ จ่ายเรื่ องสุ ขภาพก็มากขึ น้ เรื่ อย ๆ แต่ บริ การก็ไม่ ทั่วถึ งและคุณภาพไม่ ดี จึ งควรที่ ทุกฝ่ ายจะ
สนใจเรื่ องระบบสุขภาพชุมชนกันอย่ างจริ งจัง.” (ประเวศ วะสี 2546ข : 22)
ความสําคัญของระบบสุ ขภาพชุ มชนข้างต้น สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
จึงได้ดาํ เนิ นงานผ่านองค์กรหลายภาคี เพื่อให้สามารถร่ วมขบวนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และเปิ ดช่องทางผลักดัน
งานสร้างเสริ มสุ ขภาพสี่ ช่องทาง สู่ การเสริ มสร้ างสุ ขภาวะ ประกอบด้วย 1) การสร้างสุ ขภาวะผ่านประเด็น สุ รา
ยาสู บ สารเสพติด การออกกําลังกาย อุบตั ิเหตุ สุ ขภาพจิต 2) การสร้างสุ ขภาวะในองค์กร 3) การสร้างสุ ขภาวะ
ขึ้นในชุมชนหรื อพื้นที่ และ 4) การสร้างสุ ขภาวะโดยมุ่งไปที่ประชากรเป้ าหมาย การดําเนิ นการดังกล่าว อาศัย
ยุทธศาสตร์ ใหม่ที่ระดมพลังทางสังคมทั้งหมด และการบริ หารจัดการแบบใหม่ที่เน้นการบริ หารจัดการด้วยองค์กร
ขนาดเล็ก ทําหน้าที่สร้างการมีส่วนร่ วมของภาคีจากทุกภาคส่ วน พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้และตรวจสอบผลลัพธ์
ภายใต้อุดมการณ์สร้างสุ ขภาพที่ฝังลึกในองค์กรร่ วมกับภาคีสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่ งชาติ 2554 : 1 – 2) อย่างไรก็ตาม การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจะบรรลุเป้ าหมายได้อย่างยัง่ ยืนนั้น ต้อง
อาศัยการมีกระบวนทรรศน์ในการพิจารณาระบบสุ ขภาวะอย่างเป็ นองค์รวม สอดคล้องและเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั
ทุกองค์ประกอบ ซึ่ งประเวศ วะสี (2546ก : 5 - 8) ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์ถึงระบบสุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะ
ทั้งทางร่ างกาย ทางจิต ทางสังคมและทางจิตวิญญาณหรื อทางปั ญญาอย่างบูรณาการกับการพัฒนาคนและสังคม ไว้
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ว่า ระบบสุ ขภาวะดังกล่าวมีองค์ประกอบ 10 ประการด้วยกัน องค์ประกอบที่เป็ นแกน หรื อฐานของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ ประกอบด้วย 1) การเคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าแห่ งความเป็ นมนุษย์ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีนยั
ถึงการเคารพความรู ้ในตัวคนเอาความรู ้ในตัวคนเป็ นตัวตั้ง เอาความรู ้ในตําราเป็ นตัวประกอบ ดังนั้น การขับเคลื่อน
เรื่ องสุ ขภาวะให้ยดึ ถือเรื่ องนี้เป็ นทั้งเครื่ องมือและเป้ าหมายของการดําเนินการ 2) การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่หมายถึง
การมีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ไม่เบียดเบียนสิ่ งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ การมี
สัมมาชี พเต็มพื้นที่ย่อมส่ งผลต่อสุ ขภาวะของชุ มชนด้วยเช่ นกัน 3)วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมหมายถึ ง วิถีชีวิต
ร่ วมกันของกลุ่มชนอันสอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมหนึ่ งๆ สุ ขภาวะชุ มชนจึ งต้องสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมชุ มชน 4)
ชุ มชนเข้มแข็งหมายถึ ง การรวมตัวร่ วมคิดร่ วมทํา เมื่อชุ มชนเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาจิ ตใจ ครอบครั ว ชุ มชน
สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และสุ ขภาพ พร้อมกันไป และองค์ประกอบที่เป็ นเรื่ องของภาคส่ วนที่จะต้องเข้าไป
เชื่ อมต่อให้ฐานแข็งแรงได้แก่ องค์ประกอบด้าน 5) การศึกษา 6) ศาสนา 7) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 8) การ
สื่ อสาร และ 9) การสาธารณสุ ข และสุ ดท้ายคือ10) องค์ประกอบในเรื่ อง ทิศทางการพัฒนาและนโยบายสาธารณะ
ซึ่ งต้องเป็ นไปเพื่อให้องค์ประกอบต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วมีความสมบูรณ์และสัมพันธ์กนั อย่างถูกต้อง เมื่อ
องค์ประกอบดังกล่าวสมบูรณ์และบูรณาการอยู่ในกันและกัน ย่อมเอื้ออํานวยให้เกิดสุ ขภาวะทั้งทางกาย ทางจิ ต
ทางสังคมทางจิตวิญญาณหรื อปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนทั้งมวล โดยคนทั้งมวลมีส่วนร่ วมสร้าง
จากฐานคิดเกี่ยวกับสุ ขภาวะชุมชนดังกล่าว การขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมายได้น้ นั ต้องอาศัยการมี
ส่ วนร่ วมจากภาคี ที่เกี่ ยวข้องหลายฝ่ าย ทั้งองค์กรภาครั ฐ และเอกชน สถาบันการศึ กษา รวมทั้งชุ มชนเอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับบทความในหนังสื อ Global Perspectives on Health Promotion Effectiveness (อ้างอิงจาก สํานักงาน
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ 2552 : 12) ที่ได้อา้ งถึง บันทึกข้อตกลงออตตาวา ในปี ค.ศ. 1986 ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของมิติทางสังคมเกี่ ยวกับสุ ขภาพ (Social determinants of health) และยํ้าว่าไม่ใช่ เป็ นเรื่ องของแพทย์
พยาบาลเท่านั้น ชุ มชนมี บทบาทสําคัญในฐานะเป็ นแกนกลางของกิ จกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพ รวมทั้งวิธีการ
ประเมิ น การทํา งานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ พร้ อ มกับ สนับ สนุ น ให้ภ าครั ฐ และรั ฐ บาลท้อ งถิ่ น ทํา บทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค สร้างภูมิคุม้ กันให้ตวั เอง โดยใช้แนวทางเพิ่มพลังให้
ภาคประชาชน ด้วยแนวคิดดังกล่าว
นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2547 : 53) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสามารถใช้การวิจยั และพัฒนาสนับสนุ นให้
จัง หวัด ทั้ง จัง หวัด หายจนโดยไม่ ย าก โดยมหาวิ ท ยาลัย อาจทํา เรื่ อ งต่ า ง ๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ 1) ไปร่ ว มเรียนรู ้ ใ น
กระบวนการทําแผนแม่บทชุมชนระดับตําบล 2) ควรวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ชุมชน 3) ทําการวิจยั และพัฒนาร่ วมกับชุมชนในเรื่ อง ระบบสุ ขภาพชุมชน การสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน ศูนย์
เด็กเล็ก ระบบการสื่ อสารชุมชน เป็ นต้น 4) ทําการวิจยั เพื่อส่ งเสริ มความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น 5) พัฒนา
การศึกษาที่เหมาะกับชีวิตการงานของคนในชุมชน 6) ทําการวิจยั เรื่ องสิ ทธิชุมชนและ 7) ส่ งเสริ มให้มีการทํา “แผน
ที่ศกั ยภาพของคน” (Human Mapping)
ชุ มชนจอมทอง ตําบลจอมทอง อําเภอเมื อง จังหวัดพิษณุ โลก เป็ นชุ มชนหนึ่ งซึ่ งได้ดาํ เนิ นกิ จกรรม
เกี่ยวกับด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน โดยกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการประกอบไปด้วย 4
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ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาสําหรับกิจกรรมด้านร่ างกาย เช่น กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมปั่ นจักรยานของผูส้ ู งอายุ กิจกรรมนวดแผนไทย กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมขนมไทยโบราณ
กิ จกรรมด้านจิ ตใจเป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้คนในชุ มชนร่ าเริ งแจ่ มใส ไม่เครี ยด เช่ น กิ จกรรมอนุ รักษ์ดนตรี
พื้นบ้านกลองมังคละ กิจกรรมเพลงพื้นบ้าน กิจกรรมรําวงย้อนยุค กิจกรรมด้านสังคมเป็ นกิจกรรมที่สนับสนุนให้
คนในชุ มชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน มีความเป็ นผูน้ าํ กล้าแสดงออก เช่ น กิจกรรมผูส้ ู งอายุ กิจกรรมอาสา
ประชา กิจกรรมกลุ่มผลิตใบศรี กิจกรรมศูนย์สาธิ ตการตลาดท่าโพธิ์ และกิจกรรมด้านสติปัญญาเป็ นกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มให้คนในชุมชนได้รับการศึกษา ประกอบอาชีพสุ จริ ต มีงานทํา เช่น กิจกรรมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก กิจกรรม
ศูนย์การเรี ยนรู ้ครอบครัวพอเพียง โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้ดาํ เนินการมาเป็ นระยะเวลายาวนานโดยกลุ่มคนรุ่ น
เก่าสื บทอดมาถึงคนรุ่ นใหม่ ดําเนินการโดยกลุ่มคนที่สนใจรวมตัวกันเป็ นกลุ่มขึ้นมาจากกลุ่มเล็ก 2- 3 ครัวเรื อน
และขยายเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ บริ หารจัดการกันเอง ต่อมาทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลหรื อกลุ่มผูน้ าํ คือกํานันหรื อ
ผูใ้ หญ่บา้ น เริ่ มมองเห็นความสําคัญของกิจกรรมดังกล่าวที่มีส่วนช่วยด้านสุ ขภาวะของคนในชุมชนได้ จึงเข้ามา
บริ หารจัดการตามบริ บทหรื อความพร้ อมด้านปั จจัยต่างๆ แต่ก็ยงั เกิ ดปั ญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่ น ด้าน
งบประมาณ ด้านการตลาด ด้านองค์ความรู ้ ในการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ด้านกลุ่มคนที่จะถ่ายทอดองค์ความรู ้
ด้านการบริ หารจัดการ เพื่อที่จะให้กิจกรรมต่างๆ ของแหล่งเรี ยนรู ้ดาํ เนินการไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากหลักการ เหตุผลและสภาพปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงต้องการค้นหาคําตอบว่า สภาพแนวทางการ
ดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างไร แนวทางการพัฒนากิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ มี
แนวทางการดําเนิ นการอย่างไรที่จะช่ วยในการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ จะมีนวัตกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ และองค์
ความรู ้ ที่เกิดจากความร่ วมมือจากการทํางานอย่างไรบ้าง อันจะนําไปสู่ สุขภาวะเพื่อความอยูด่ ีมีสุขโดยชุมชนต่อไป
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของแนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ข
ภาวะของชุ มชนอย่างเป็ นระบบและครบวงจร ผูว้ ิจยั จึ งได้ให้ความสําคัญและความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชนจอมทอง
จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง
จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อทดลองใช้ แนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
4. เพื่อประเมินผลการทดลองใช้แนวทางการดําเนินกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ของชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินกิจกรรมของแหล่ง
เรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังนี้

ทฤษฎี หลักการและแนวคิด
- สุ ขภาวะ
- แหล่งเรี ยนรู้
- นโยบายสาธารณะ
- การจัดการความรู้
- การเสริ มพลังอํานาจ

แนวทางการดําเนินกิจกรรมของ
แหล่งเรี ยนรู้ดา้ นการสร้างเสริ ม

ประสิ ทธิภาพของแนว

สุ ขภาวะของชุมชน

ทางการดําเนินกิจกรรม

 ด้านความรู้ความเข้าใจ
 ด้านการบริ หารจัดการ

ของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
ชุมชน

วิธีดาํ เนินการ
การดําเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดําเนินกิจกรรมของแหล่ งเรียนรู้ ด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มในชุ มชนจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษ ณุ โ ลก คื อ กลุ่ ม บริ ห าร กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และกลุ่ ม ดํา เนิ น กิ จ กรรม โดยกลุ่ ม บริ ห ารจํา นวน 5 คน
ประกอบด้วย นายกและรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 3 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจํานวน 2 คน
กลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ นจํานวน 17 คน ประกอบด้วย กํานันจํานวน 1 คน ผูใ้ หญ่บา้ นจํานวน 8 คน อสม. จํานวน
8 คน และกลุ่มดําเนิ นการจํานวน 30 คน ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ
รวมทั้งหมดจํานวน 52 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และประเด็นข้อ
คําถามที่ใช้สนทนากลุ่มย่อย (Focus group)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดําเนินการเป็ นลําดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมายตามเครื่ องมือที่กาํ หนดไว้ ดังนี้ สัมภาษณ์
กลุ่มบริ หาร คือ นายกและรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และจัดสนทนากลุ่มย่อยกับ
กลุ่ มส่ งเสริ มสนับสนุ น และกลุ่ มดําเนิ นการ ซึ่ งประกอบด้วย กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อสม. ประธาน รองประธาน
เลขานุ การ เหรัญญิก และกรรมการโดยแบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลออกเป็ น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ประกอบไปด้วย กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น จํานวน 9 คน กลุ่มที่ 2 ประกอบไปด้วย อสม. จํานวน 8 คน และกลุ่มที่ 3 – 5 ประกอบไปด้วยประธาน
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รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ กลุ่มละจํานวน 10 คน โดยผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการ
สัมภาษณ์และจัดสนทนากลุ่มย่อย
3.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลในพื้นที่ เพื่อสรุ ปเกี่ยวกับสภาพการดําเนิน
กิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเสริ มสร้างสุ ขภาวะของชุมชนแล้วจึงสรุ ปผลการศึกษาสภาพการดําเนินกิจกรรม
ของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเสริ มสร้างสุ ขภาวะของชุมชนจอมทองจังหวัดพิษณุโลก
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมาย และสภาพการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่ง
เรี ยนรู ้ดา้ นการเสริ มสร้ างสุ ขภาวะของชุ มชน ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายมาเรี ยบเรี ยงจัด
กลุ่มเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นและวิเคราะห์ร่วมกับหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้
ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ ม ชนจอมทอง สถิ ติ ที่ใช้ในการวิเ คราะห์ ขอ้ มูลคื อ ความถี่ ร้ อ ยละ และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมของแหล่ งเรียนรู้ ด้านการสร้ างเสริมสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรม
ของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจํานวน 5 คน ได้แก่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล พัฒนา
ชุมชน ผูว้ ่าราชการจังหวัด อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับหัวหน้าสาขาวิชาการบริ หารการศึกษาและสาขายุทธศาสตร์
การพัฒนา
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นแบบประเมินแนวทางการพัฒนาการ
ดํา เนิ น กิ จ กรรมของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด้า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะของชุ ม ชน โดยประยุก ต์ใ ช้วิ ธี Joint Committee
Evaluation ของ Stufflebeam and Shinkfield มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ใน 4 ด้าน คือ ด้านความ
เป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง และด้านความมีประโยชน์ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดําเนินการเป็ นลําดับขั้นตอน โดยผูว้ ิจยั ออกหนังสื อ
ถึงผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการกําหนดแนวทางการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชน
ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลนําข้อมูลที่ได้กลับมา
วิเคราะห์เพื่อสรุ ปแนวทางการดําเนินกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชน
4. การวิเคราะห์แนวทางการดําเนิ นกิจกรรมที่เหมาะสมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
ชุมชนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ แนวทางการดําเนินกิจกรรมของแหล่ งเรี ยนรู้ ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของ
ชุ มชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
นําแนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ดา้ นการเสริ มสุ ขภาวะที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ที่ปรั บปรุ ง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั แหล่งเรี ยนรู ้จาํ นวน 4 ศูนย์ คือ ศูนย์การสาธิตการตลาดท่าโพธิ์ ศูนย์การเรี ยนรู ้ขนมไทย
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โบราณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ครอบครัวพอเพียง และ ชมรมอนุรักษ์ดนตรี พ้ืนบ้านมังคละในชุมชนจอมทอง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2556 เป็ นเวลา 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการทดลองใช้ แนวทางการดําเนินกิจกรรมของแหล่ งเรียนรู้ ด้านการสร้ างเสริม
สุ ขภาวะของ ชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลากรของกลุ่มดําเนินกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ น
การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชนจอมทอง จังหวัดพิษณุ โลกจํานวน 4 ศูนย์ คือ ศูนย์การสาธิ ตการตลาดท่าโพธิ์
ศูนย์การเรี ยนรู ้ขนมไทยโบราณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ครอบครัวพอเพียง และ ชมรมอนุ รักษ์ดนตรี พ้ืนบ้านมังคละ รวม
จํานวน 30 คน ซึ่ งประกอบด้วยประธานกลุ่ม จํานวน 4 คน รองประธานจํานวน 4 คน เลขานุ การจํานวน 4 คน
เหรัญญิกจํานวน 4 คน และกรรมการจํานวน 14 คนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sample) โดยเป็น
ผูม้ ีคุณสมบัติดงั นี้ คือ มีประสบการณ์ในการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านสุ ขภาวะของชุมชนและอาศัยอยูใ่ นชุมชนจอมทอง
มาระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ในขั้น ตอนนี้ คื อ แบบสอบถามมี 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของ
กลุ่มเป้ าหมายมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้แนวทางการดําเนิ น
กิ จกรรมของแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชนซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยออกหนังสื อ ถึ งนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลจอมทอง เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนําหนังสื อขอความอนุเคราะห์ไปขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมาย
ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนดตามเครื่ องมือที่กาํ หนดไว้ หลังจากนั้นจึงสรุ ปผล
การทดลองใช้แนวทางการดําเนินกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง จังหวัด
พิษณุโลก
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมายสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ความถี่ และร้อยละ
และผลการดําเนินกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ นี้
1. สภาพการดํา เนิ น กิ จ กรรมของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด้า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะของชุ ม ชนจอมทองจัง หวัด
พิษณุ โลก ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ของกลุ่มบริ หาร และกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ น อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนกลุ่ม
ดําเนิ นกิจกรรม มีความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยสําหรับด้านการบริ หารจัดการดําเนิ นกิจกรรม กลุ่มบริ หารมี
การจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงาน ที่สนับสนุนการดําเนิ นกิจกรรมของกลุ่ม แต่ยงั ขาดการสร้างขวัญกําลังใจ
และการสร้างแรงจูงใจ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ที่ชดั เจนกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุนและกลุ่ม
ดําเนินกิจกรรม การทํางานเป็ นทีม และการประชุมแบบมีส่วนร่ วมมีอยูใ่ นระดับน้อย
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2. การกําหนดแนวทางการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง
จังหวัดพิษณุ โลกด้านความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับ การดําเนิ นกิ จกรรม ควรมีการจัดอบรมให้กบั กลุ่มบริ หารกลุ่ม
ส่ งเสริ มสนับสนุนและกลุ่มดําเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับ การนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการดําเนิ นกิจกรรม ทักษะ
การถ่ายทอดความรู ้ และ การทําบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านการบริ หารจัดการการดําเนิ นกิจกรรมประกอบด้วยการกําหนด
นโยบายให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความสนใจในการดําเนินกิจกรรมมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอจัดอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินกิจกรรมให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน การนําผลงานของกลุ่มไปสู่ การขยายเครื อข่าย การจัดการ
ตลาด และการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม
3. ผลการทดลองใช้แนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ดา้ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทอง ด้านความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มบริ หาร และกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ น อยู่ในระดับมาก ส่ วนกลุ่มดําเนิ น
กิจกรรม มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลางสําหรับด้านการบริ หารจัดการดําเนินกิจกรรม กลุ่มบริ หารมีการ
จัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงาน ที่สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม มีการสร้างขวัญกําลังใจ และการสร้าง
แรงจูงใจ ให้ผูป้ ฏิบตั ิ งานจัดตั้งกลุ่ มกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ชัดเจน กลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ นและกลุ่มดําเนิ น
กิจกรรม มีการทํางานเป็ นทีม และการประชุมแบบมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก
4. การประเมิ นผลแนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทองด้านความเป็นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความมีประโยชน์ดา้ นความเหมาะสม และด้านความ
ถูกต้อง อยูใ่ นระดับมาก
การอภิปรายผล
1. สภาพการดํา เนิ น กิ จ กรรมของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด้า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะของชุ ม ชนจอมทอง จัง หวัด
พิษณุ โลก ผลการวิจยั พบว่า ในด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจกรรมของกลุ่มบริ หารมีความรู ้ความ
เข้าใจในระดับปานกลาง ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มบริ หารส่ วนใหญ่ผา่ นการอบรมความรู ้เกี่ยวกับการดําเนิน
กิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพวะ มาเป็ นเวลานาน แต่ ไ ม่ ไ ด้ล งมื อปฏิ บตั ิ ในการจัด กิ จ กรรมจริ ง ภาระงานที่
รับผิดชอบมีหลายด้าน บทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่เป็ นเพียงผูผ้ ลักดันสนับสนุนให้เกิดการดําเนินกิจกรรมเท่านั้น ขาด
การทํางานอย่างต่อเนื่อง และทุ่มเทอย่างจริ งจัง ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ชัยพร วิชชาวุธ (2556 :82-84) กล่าวไว้
ว่า กลุ่มดําเนินกิจกรรมการควบคุมคุณภาพจะดําเนินงานได้ดีเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร โดยถือเอาการทํางานกลุ่มควบคุมคุณภาพเป็นนโยบายสําคัญสู งสุ ดเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการปฏิบตั ิงาน สามารถใช้เวลา สถานที่ และทรัพยากรอื่นๆ ที่จาํ เป็ น โดยการจัดการกับเจ้าหน้าที่และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ การทํางาน เอาใจใส่ และติ ดตามรั บทราบ ตลอดจนให้กาํ ลังใจแก่ การ
ปฏิบตั ิงานของกลุ่มเป็ นประจําในทุกขั้นตอนสําหรับกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้
ด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุ โลกส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง
โดยเฉพาะความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการ
บริ ห ารจัดการด้านงบประมาณ สาเหตุ ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเนื่ องมาจาก กลุ่ มส่ ง เสริ ม สนับสนุ นกิ จ กรรมบางคนมี
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ประสบการณ์ในการทํางานภาคสนามกับกลุ่มดําเนิ นกิจกรรมน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับ บรรจง จันทมาศ (2547 : 2631) ที่กล่าวว่า ที่ปรึ กษาควรเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมมาก่อน เพราะจะต้องให้คาํ ปรึ กษาแนะนําใน
การแก้ปัญหา ให้กาํ ลังใจ กลุ่มปฏิบตั ิงาน สนับสนุ นและคอยช่วยเหลือกิ จกรรมตามความต้องการของกลุ่ม ส่ วน
กลุ่มดําเนิ นกิจกรรม ผลการวิจยั พบว่า ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ส่ วน
ใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ น้อ ย โดยเฉพาะความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การนํา เทคโนโลยีส มัย ใหม่ เช่ น การนํา เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการดําเนิ นงาน การแปรรู ปผลผลิตของกลุ่ม ด้านการทําบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้านเทคนิ คการเป็ น
วิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู ้
สําหรั บสภาพการบริ หารจัดการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทอง จังหวัดพิษณุ โลก ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มบริ หารมีการจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานที่
สนับสนุนการดําเนิ นกิจกรรมของกลุ่ม แต่ยงั ขาดการสร้างขวัญกําลังใจและการสร้างแรงจูงใจ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่ องมาจาก กลุ่มบริ หารขาดการกําหนดบทบาทภารกิจของกลุ่มบริ หาร และกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ นที่ชดั เจน
สําหรับการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ เดล และเฮย์วารด์ (B.G. Daleand S.G.
Hayward , 1984 :11-12) ที่กล่าวว่าปั จจัยในการสนับสนุนในการดําเนิ นกิจกรรมคิวซี ประสบผลสําเร็ จคือ รู ปแบบ
การบริ หารจัดการแบบมี ส่วนร่ วมซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการกําหนดปั ญหา ทางเลื อกในการ
แก้ปัญหาของสมาชิ กในองค์กร ด้วยเหตุน้ ี รูปแบบการบริ หารจัดการที่จะเอื้ออํานวยต่อการดําเนิ นกิ จกรรมก็คือ
รู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนกําหนดเป้ าหมาย และวิธีดาํ เนินการให้สาํ เร็ จ
ตามเป้ าหมาย รวมทั้งการได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ วเพื่อนําไปใช้การวิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไข
ได้ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ความผูกพัน ของกลุ่มบริ หารต่อกลุ่มดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ คือความผูกพันที่
แสดงออกด้วยการสนับสนุ นทางงบประมาณ เวลา เช่ น กลุ่มบริ หารต้องมีเวลาให้กบั กลุ่มดําเนิ นกิ จกรรมอย่าง
จริ งจัง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สิ่ งอํานวยความสะดวก สละเวลา จัดหางบประมาณ และเข้าร่ วมประชุมสมํ่าเสมอ
ช่ วยเสนอแนะทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาสําหรับกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ นในด้านการบริ หารจัดการ การดําเนิ น
กิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ นไม่ทราบภารกิจหน้าที่ของตนเองที่ชดั เจน ว่า
จะต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มดําเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้อาจจะสื บเนื่องมาจาก ตั้งแต่
กลุ่ มบริ หารที่ กาํ หนดบทบาทหน้าที่ ของกลุ่ มส่ งเสริ มสนับสนุ นไม่ชดั เจนมาตั้งแต่ตน้ ในส่ วนของกลุ่ มดําเนิ น
กิจกรรม ผลการวิจยั พบว่า การทํางานเป็ นทีม และการประชุมแบบมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อย ที่เป็ นเช่นนี้กเ็ นื่องมา
จากกลุ่มดําเนิ นกิจกรรมส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มเกษตรกร จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาตามความสนใจ และสื บทอดต่อกันมา ทาง
บรรพบุรุษ มีระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับประถมศึกษา จึงส่ งผลให้ขาดความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการเชิงระบบที่ดีขาดการสนับสนุนเกี่ยวกับความรู ้ดา้ นการทํางานเป็ นทีม และการจัดประชุมแบบมีส่วน
ร่ วมจากกลุ่มบริ หารและกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุนอย่างจริ งจัง
2. แนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ดา้ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชนจอมทอง จังหวัด
พิษณุ โลก จากผลการวิจยั พบว่าด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจกรรมนั้นควรจัดอบรมให้ความรู ้กบั
กลุ่มบริ หาร กลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุน และกลุ่มดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการดําเนิน
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

กิจกรรม ทักษะการถ่ายทอดความรู ้ การทําบรรจุภณ
ั ฑ์ให้น่าสนใจ ที่ควรดําเนิ นการเช่ นนี้ อาจเนื่ อง มาจากกลุ่ม
บริ หาร และกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ น เกี่ยวกับการดําเนิ นกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และกลุ่มดําเนิ นกิจกรรมมี
ความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดําเนิ นกิจกรรมส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม
การศึกษาระดับประถมศึกษา ดําเนินกิจกรรมสื บทอดมาจากบรรพบุรุษ ดําเนินกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง
ได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ ม จากกลุ่มบริ หารและกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุนค่อนข้างน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับ ประวิทย์
จงวิศาล และวิจิตร จงวิศาล (2552 : 28) ที่กล่าวว่า การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารในองค์กรเป็ นสิ่ งสําคัญ ถ้าปราศจาก
สิ่ งเหล่านี้ แล้ว ความสําเร็ จของการดําเนิ นกิจกรรม จะบังเกิดขึ้นไม่ได้และควรเป็ นปั จจัยแรกที่ตอ้ งจัดให้มีข้ ึนใน
กระบวนการทํางาน ผูบ้ ริ หารมีบทบาทสําคัญถ้าปราศจากการเอาใจใส่ จากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว การดําเนินกิจกรรมจะ
ไปต่อไม่ได้ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเข้าไปมี ส่วนร่ วมเป็ นอย่างมาก บทบาทของผูบ้ งั คับบัญชาที่จะทําให้การดําเนิ น
กิจกรรม เกิดขึ้น และคงอยูต่ ่อไป ต้องปฏิบตั ิโดยการแสดงความเอาใจใส่ อย่างจริ งจัง ไม่เพียงแต่พดู เท่านั้น ต้องลง
มือปฏิบตั ิดว้ ย ให้กาํ ลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สมํ่าเสมอ เข้าร่ วมประชุมกับสมาชิกบ้างในบางโอกาสที่เห็นสมควร ให้
ความสําคัญกับกลุ่มดําเนินกิจกรรม โดยคิดว่าเป็ นงานหลัก งานทุกอย่างต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข ต้องเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิงานให้ความสําคัญในการดําเนินกิจกรรม การดําเนินงานจึงจะสําเร็ จ นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบ
อีกว่า สําหรับด้านการบริ หารจัดการ การดําเนินกิจกรรม ควรประกอบไปด้วย การกําหนดนโยบาย ให้ปฏิบตั ิงานมี
ความสนใจในการดําเนิ นกิจกรรม มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การนําผลงานของกลุ่มไปสู่ การขยายผล
การจัดการตลาด และการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ มที่จาํ เป็ นต้องดําเนิ นการเช่ นนี้ ก็อาจเนื่ องมาจาก กลุ่ ม
ดําเนินกิจกรรมส่ วนใหญ่ ดําเนินกิจกรรมตามความสนใจ สมาชิกของกลุ่มมีจาํ นวนน้อย งบประมาณส่ วนใหญ่เป็ น
งบประมาณส่ วนตัว และอี กส่ วนหนึ่ งได้มาจากการลงทุนร่ วมกันของสมาชิ กในกลุ่มแต่มีงบประมาณบางส่ วน
ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริ หาร หรื อหน่วยงานภายนอก เช่น กลุ่ม NGO สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน เป็ นต้น
แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอสําหรับการดําเนิ นกิจกรรมของกลุ่มในระยะยาว สําหรับด้านการตลาด ผลผลิตของกลุ่มในบาง
แหล่งเรี ยนรู ้ เช่น ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ขนมไทยโบราณ จะผลิตผลงานของกลุ่มได้ในปริ มาณจํากัด
เพราะขาดตลาดในการส่ งผลผลิตออกจําหน่าย นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ ผลงานของแหล่งเรี ยนรู ้มีนอ้ ย วิธีการ
ไม่หลากหลาย ซึ่ งนําไปสู่ การขยายผลเครื อข่ายมีนอ้ ยตามมาด้วย สอดคล้องกับ องอาจ แสนมาโนช (2550 : 209) ที่
ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของบุคลากรในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสิ นธุ์ เขต 3 พบว่า สภาพและปั ญหาการใช้แหล่งเรี ยนรู ้อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการขาดปั จจัย
สนับสนุน และความพร้อมต่างๆ เช่น ขาดงบประมาณ ขาดข้อมูลสารสนเทศ ขาดบุคลากร สื่ อวัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ไม่เพียงพอ และขาดความร่ วมมือจากชุมชน
3. ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาการดําเนินกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
ชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจยั พบว่า ด้านความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มบริ หารกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุน
อยูใ่ นระดับมาก และกลุ่มดําเนิ นกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งสู งขึ้นกว่าก่อนการทดลองใช้แนวทางทั้ง 3 กลุ่ม
โดยก่อนการทดลองใช้ดา้ นความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มบริ หารกลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุ นอยู่ในระดับปานกลาง และ
กลุ่มดําเนิ นกิ จกรรมอยู่ในระดับน้อย ที่เป็ นเช่ นนี้ อาจเนื่ องมาจาก แนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ได้รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข จากผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ จ ํา นวน 5 ท่ า น มาเป็ นอย่า งดี ทํา ให้ไ ด้แ นวทางที่
เหมาะสมกับบริ บทของชุ มชน เป็ นแนวทางการดําเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ในการนําแนวทางการ
พัฒนาการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุ โลก ไป
ทดลองใช้ปฏิบตั ิจริ งในภาคสนามกับแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นระยะเวลานานถึ ง 6 เดื อน จึ งส่ งผลให้ กลุ่มบริ หาร กลุ่ ม
ส่ งเสริ มสนับสนุ นและกลุ่มดําเนิ นกิ จกรรม มีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถนําแนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมไป
ปฏิบตั ิได้อย่างดีมีประสิ ทธิภาพ
4. การประเมิ นผลแนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมของแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชน
จอมทองพบว่า ด้านความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความมีประโยชน์ ด้านความเหมาะสมและด้าน
ความถูกต้องอยูใ่ นระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากแนวทางหรื อวิธีการดําเนินกิจกรรมที่กาํ หนดขึ้นได้รับการ
พิจารณาตรวจสอบปรับปรุ งและแก้ไขจากผูท้ ี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้ มาเป็ นเวลานานและมีส่วนร่ วมในการ
ดํา เนิ น กิ จ กรรมของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ดัง กล่ า วมาโดยตรงคื อ นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล พัฒ นาชุ ม ชน และ
นอกจากนี้ยงั ประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวคือผูว้ ่า
ราชการจังหวัดและหัวหน้าภาควิชาในศาสตร์ ด้านการบริ หารการศึ กษา ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระดับ
มหาวิทยาลัย จึงทําให้ผลการประเมินแนวทางการดําเนินกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
ชุมชมชนจอมทองอยูใ่ นระดับมากถึงระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มบริ หาร กลุ่มส่ งเสริ มสนับสนุน กลุ่มดําเนินกิจกรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนาและปรั บเปลี่ ยนแนวทางในการทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง และ
บริ บทของชุมชน
2. ผลการวิจยั พบว่าการให้ความรู ้ความเข้าใจในการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ข
ภาวะของชุมชน เป็ นปั จจัยที่สําคัญในการพัฒนาการดําเนิ นกิจกรรมของชุมชนจอมทองจังหวัดพิษณุ โลก ดังนั้น
กลุ่มบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งขึ้นไป ควรใช้แรงจูงใจสนับสนุ นส่ งเสริ ม และกระตุน้ ให้บุคลากรปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่กาํ หนด โดยสร้างแรงจูงใจที่หลากหลายรู ปแบบ ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพียงอย่าง
เดียว อาจเป็ นแรงจูงใจอย่างอื่น เช่น การสนับสนุนให้ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การยกย่องให้
เป็ นบุคคลดีเด่น เป็ นต้น
3. ควรนําแนวทางการพัฒนาการดําเนิ นกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชน ที่
พบในการศึกษาครั้งนี้ ไปทดลองปฏิบตั ิและเผยแพร่ ให้กบั ชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ให้แก่คนในชุมชนนั้นๆ ต่อไป
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