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53260920: สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ค าส าคญั: การสร้างเสริมสุขภาพ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สมรทิพย์ วิภาวนิช : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สุขภาวะชุมชน. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา, รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ และ ผศ.ดร.นพพร 
จันทรน าชู.  353 หน้า. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ       
สุขภาวะชุมชน 3) ทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน     
และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน    
การวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยเป็นการทดลองใช้ และขั้นตอนที่ 4 เป็นการประเมินผลและ
ปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 367 คน โดยใช้การสุ่มแบบช้ันภูมิ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 ชุมชน ขั้นตอนที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน                     
โดยเลือกแบบเจาะจง และขั้นตอนท่ี 4 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก แนวการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเ ศรษฐกิจพอเพียง          
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสังคม  ในภาพรวม       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพ จ านวน 2 ชุมชน พบว่า มีการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ และปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ  
 2. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน   
ได้รูปแบบช่ือว่า “SMART Model” ซึ่งผ่านการรับรองแล้ว  
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนกับกลุ่มทดลอง พบว่า ผลการทดสอบความรู้ สอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังการทดลองสูงกว่าก่อน         
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน.ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด และจากการถอดบทเรียน พบว่า       
มีความก้าวหน้าในการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งทางด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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 SAMORNTIP VIPAVANICH: THE MODEL DEVELOPMENT OF HEALTH PROMOTION BASE              
ON THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY FOR COMMUNITY WELL -BEING. THESIS         
ADVISORS: ASSOC.PROF.NARIN SUNGRUGSA, Ed.D., ASSOC.PROF.THIRASAK UNAROMLERT, Ph.D., AND  
ASST.PROF.NOPPORN CHANTARANAMCHOO, Ed.D. 353 pp.  
  
 This research aims 1) to explore the basic data on health promotion based on the philosophy 
of sufficiency economy, 2) to develop the health promotion model based on the philosophy of sufficiency 
economy for community well-being, 3) to experiment the health promotion model based on the philosophy of 
sufficiency economy for community well-being, and 4) to assess and improve the health promotion model based 
on the philosophy of sufficiency economy for community well-being. There are 4 stages of research process. 
Stage 1 examines the basic data. Stage 2 concerns the design and development of research tools. Stage 3 
involves the experimentation. Stage 4 is the assessment and improvement. In Stage 1, the quantitative 
research has been conducted with a sample of 367 persons who are chosen by means of the stratified random 
sampling method, while 2 communities are chosen using the purposive selection method according to the 
specified criteria Besides, the simple random sampling method is also used in Stage 3 for the purposive 
selection of the sample of 20 persons. There is a sample of 20 persons in Stage 4.The research tools include 
the questionnaire, in-depth interview and focus group discussion, while the statistics used to in this research is 
the frequency, percentage, standard deviation and t-test. 
 The results of this research were as follows:: 
  1. th regard to the basic data on health promotion based on the philosophy of sufficiency 
economy, the highest level of mean score in the sample’s overall attitude towards the social aspect of health 
promotion based on the philosophy of sufficiency economy for community well-being is found. Meanwhile, the 
health behavior, economy, health promotion participation, environment and natural resources are the aspects 
with a high level of mean score. Additionally, the qualitative study conducted in 2 communities reveals that the 
philosophy of sufficiency economy has been applied in the way of life for addressing the problems that affect 
the health conditions of people in communities such as the problems of economy, environment and natural 
resources, society, health promotion behaviors and health promotion participation. 
 2. The health promotion model based on the philosophy of sufficiency economy for 
community well-being is developed and named “SMART Model”. It has already been verified.  
 3. The health promotion model based on the philosophy of sufficiency economy for 
community well-being has been experimented with the sample. It is found that the post-test knowledge, 
attitude and health promotion based on the philosophy of sufficiency economy is higher than pre-test ones 
at the statistic significant level of .01.  
 4. The participant’s overall satisfaction with all aspects of health promotion model based on 
the philosophy of sufficiency economy for community well-being is at the highest levels. According to the 
lessons learned from this research, the progress of health promotion based on the philosophy of sufficiency 
economy in the aspects of health behavior, economy, society, environment and natural resources is found.  
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ช่วยเหลือให้ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาที่ได้รับ    
เป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สาขาวิชาพัฒนศึกษาทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาท  
วิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความกรุณารับรองรูปแบบและให้ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ   
สมาชิกชุมชน  บ้านดอนหมู หมู่ 10 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และ          
บ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ที่กรุณาสละเวลา             
ตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ขอขอบพระคุณอีกหลายชุมชนที่กรุณา
ตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สมาชิกชุมชน บ้านหนองโป่ง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรีที่เข้าร่วมในการวิจัย    
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พัฒนศึกษาทุกท่าน รวมถึง พ่ี น้อง ที่เป็นกัลยาณมิตรมอบสิ่งดี ๆ 
และคอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอดในทุก ๆ เรื่องตลอดระยะเวลาของการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ความรัก ความห่วงใย มอบสิ่งดี ๆ ให้แก่ผู้วิจัย
เสมอมา ขอขอบคุณพ่ี น้อง และชลดนัย วิภาวนิช ที่คอยให้ก าลังใจมาโดยตลอด 
 คุณค่าและความดีที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ 
ที่คอยอบรมสั่งสอน ตลอดมา 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหัวข้อที่มีการกล่าวถึง และ
มีความสัมพันธ์กันในระดับโลก (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 1) จาก
การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ขาดความสมดุลโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตัวเลข
รายได้ต่อหัว (GDP) มากกว่าความสุขของคนในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2549) กระแสหลักของการพัฒนาที่น าไปสู่ภาวะความทันสมัยในกระแส      
โลกาภิวัตน์ มุ่งสร้างประเทศให้เป็นสังคมอุตสาหกรรม สังคมเมือง แทนภาคการเกษตรตามวิถีชีวิต
แบบดั่งเดิม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน โดยแต่ละวัน
ต้องอยู่กับความรีบเร่งและแข่งขัน ขาดการดูแลสุขภาพ เช่น บริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยจากสารพิษ 
และสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร บริโภคอาหารที่มีแป้งและน้ าตาลมากเกินไป บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง 
และมีกากใยน้อย ขาดการออกก าลังกาย มีภาวะเครียด ท าให้ประชาชนในประเทศต้องประสบกับ
ปัญหาสุขภาพด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ 
 จากรายงานของ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พบว่า ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,497,580 ราย ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 1,790,275 ราย ในปี พ.ศ.2553 
หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 19.5 โดยพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด 614,058 ราย รองลงมา ได้แก่ 
โรคหัวใจ 489,994 ราย เบาหวาน 459,710 ราย หลอดเลือดสมอง 143,449 ราย และโรคมะเร็ง   
83,064 ราย ตามล าดับ และจากรายงานการเฝ้าระวังโรคของส านักระบาดวิทยา สัดส่วนผู้ป่วยโรค    
ไม่ติดต่อเรื้อรังจ าแนกตามกลุ่มอายุในช่วง 3 ปี (2551-2553) พบว่า กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่วน
มากสุดร้อยละ 56 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 25 และต่ าสุด ร้อยละ 5 ในกลุ่มอายุ  
น้อยกว่า 40 ปี นอกจากนี้ โรคมะเร็งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย และมีอัตรา
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุบางส่วนเกิดจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรม แต่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ    
ส่วนใหญ่ของโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิต    
โรคเหล่านี้มีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สูง รวมทั้งภาระโรคที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต จึงยังต้องเร่งรณรงค์เพ่ือหลีกเลี่ยงและปรับจากพฤติกรรมเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งด าเนินนโยบายเชิงรุกด้วยการสนับสนุนรูปแบบการใช้ชีวิต         
ที่ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ลด–เลิก เหล้า ลด–เลิก บุหรี่ การรับประทาน
อาหารที่ถูกลักษณะ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ รวมทั้งการลดภาวะเครียด เป็นต้น (ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์, ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554) และจากการรายงานของส านักระบาดวิทยา             
กรมควบคุมโรค ใน ปี พ.ศ. 2550-2552 มีการรายงานผู้ป่วยด้วยโรคสารเคมีจากการประกอบอาชีพ
เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม 
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(คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข, 2555: 15) และ
แนวโน้มการตายด้วยโรคต่าง  ๆ   ของประชากรไทย ใน ปี พ.ศ. 2537-2552 โดยใช้สาเหตุการตายโดยตรงจาก           
ใบมรณะบัตร  พบว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562) อุบัติเหตุจราจร มะเร็งตับ และหลอดเลือดสมอง
เป็นสาเหตุการตายที่พบสูงสุดในผู้ชายไทย ขณะที่เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็งตับเป็น
สาเหตุการตายที่พบสูงสุดในผู้หญิงไทย จะเห็นได้ว่าโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจ และ    
หลอดเลือดมะเร็งและเบาหวาน เป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้คนไทยเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์การเจ็บป่วยที่ส าคัญของคนไทยที่พบว่าแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้
เพ่ิมขึ้นมาตลอด ใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  (คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, 
กระทรวงสาธารณสุข, 2555: 14) 
  การสร้างเสริมสุขภาพเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สังคมมีจิตส านึก
ในเรื่องสุขภาพมากข้ึน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดังนั้นกระแสการสร้างสุขภาพ
อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งท้าทายของทุกภาคส่วนในการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน กระแสแนวคิดการสร้าง
เสริมสุขภาพมีความส าคัญต่อการสร้างสุขภาวะที่เป็นที่ยอมรับ และมีพัฒนาการมาโดยตลอด        
ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ โดยความร่วมมือในระดับนานาชาติ เริ่มต้นจากการให้ความส าคัญ
กับยุทธศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) ที่เน้นการพ่ึงตนเองในด้านสุขภาพ
เพ่ือการดูแลตนเองก้าวไปสู่ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Strategy)   ภายใต้
แนวคิด การสร้างสุขภาพน าการซ่อมสุขภาพ โดยออกกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ในปี พ.ศ. 
2529 (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 5) ซึ่งประเทศแคนาดามีประวัติการพัฒนา
งานสร้างเสริมสุขภาพที่เข้มแข็ง โดยมีการขยายตัวของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ รณรงค์ให้การศึกษาด้านสุขภาพและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนระดับ
รากหญ้าขึ้นทั่วประเทศ โดยเน้นที่การพัฒนาปัจจัยก าหนดสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล (อ าพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานุภาพ และสุรณี    
พิพัฒน์โรจนกมล. 2551: 33) และการด าเนินการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วย
การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่ เป็นกระบวนการพัฒนาโดยประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด (อาภาพร เผ่าวัฒนา 
และคนอื่น ๆ, 2554: 23) 
 ประเทศไทยในปัจจุบันมีการพัฒนางานด้านสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ   
ฉบับที่ 11 ทีม่ีสาระส าคัญ คือ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริม          
สุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554: 10-11) นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาสุขภาพภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส าคัญกับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี สร้าง
กระบวนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และ
ปัญญา (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557: 1) ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการ        
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ    
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ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง (อภิชัย พันธเสน, 2555: 7) และการ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น หมายถึง การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549: 11) และจากการศึกษาเอกสาร พบว่า ส านักงานกองทุนสนับสนุน               
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดท าโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชด ารัส
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 มีหมู่บ้านจ านวน 
106 ชุมชน ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ มุ่งเน้น 
ให้ชุมชนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากอ าเภอเมืองในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ        
ได้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับวิถีชีวิตและปรับใช้กับการท ามาหากิน มุ่งเน้นให้เกิด       
สุขภาวะต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยเป้าหมายของโครงการคือ 1) เป็นหมู่บ้านลดละเลิกสิ่งเสพติด
และอบายมุข 2) เป็นหมู่บ้านลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจราจร 3) สมาชิกในหมู่บ้านมีร่างกายแข็งแรง       
4) สมาชิกในหมู่บ้านมีครอบครัวที่อบอุ่น 5) สมาชิกในหมู่บ้านมีความสุข มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม      
6) หมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเอ้ือต่อสุขภาพและปลอดภัย และ 7) เป็นหมู่บ้านที่พัฒนา
ไปสู่การพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนว พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขของการพิจารณา 
คือมีการด าเนินการเข้าหลักเกณฑ์อย่างน้อย 4 เป้าหมาย และในปี พ.ศ. 2552 มีชุมชนที่ได้รับโล่รางวัล 
หมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตน
จนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นต้นแบบของโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนว        
พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20 ชุมชน ใน 15 จังหวัด (ประจวบ วังใจ,  2552) ซึ่งผู้วิจัย        
ได้ใช้ชุมชนดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ในการศึกษา 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะนักพัฒนศึกษาที่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ 
ประกอบกับผู้วิจัยปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพ จึงสนใจที่จะน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ      
สุขภาวะชุมชน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ และศึกษาปรากฏการณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนที่ได้รับโล่
รางวัล หมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเสริมสุขภาพ  มาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตน ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการด าเนินงานของ
ชุมชน และองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังกล่าวจะสมบูรณ์ได้ด้วยการน าผลการศึกษาที่ได้ไปทดลอง
โดยประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ     
สุขภาวะชุมชน 
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 3.  เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ     
สุขภาวะชุมชน 
 4.  เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 

ค าถามในการวิจัย 
 1.  ข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอย่างไร 
 2.  รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน   
ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 
 3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
สุขภาวะชุมชนเป็นอย่างไร 
 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนเป็นอย่างไร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)  
เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน      
โดยก าหนดขอบเขตด้านประชากร ตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก ชุมชนที่ศึกษา ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้ 

 ประชากรและตัวอย่าง (Population and Samples) 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย  (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา 
(Analysis) ก าหนดประชากรและตัวอย่าง ดังนี้ 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้   
ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ในปี พ.ศ. 2552 จ านวน 7,574 คน 

 ตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัล
หมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน    
ของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้จากการเปิดตารางของเครซซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970: 608) ได้ตัวอย่างจ านวน 367 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling)  

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และชุมชนที่ศึกษา 
 1.  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key  Informants) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive selection) จ านวน 20 คน ได้แก่ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สมาชิกชุมชน  

 2.  ชุมชนที่ศึกษา เป็นชุมชนที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
การสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็น
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ต้นแบบของโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง ในปี พ.ศ. 
2552 โดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 ชุมชน คือ บ้านดอนหมู หมู่ 10 ต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบล ขามเรียง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

  เกณฑใ์นการคัดเลือกชุมชนที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีดังนี้  
  2.1 เป็นชุมชนที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้าง
เสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นต้นแบบของ
โครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2552   

  2.2 มีการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้     
ในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

  2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานหรือชุมชนอ่ืน  
  2.4 ผู้น าและสมาชิกในชุมชนมีความร่วมมือกันในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาคนและพัฒนาหมู่บ้าน 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้ หรือน าเครื่องมือที่ได้ไปใช้
(Implementation) 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสุขภาวะชุมชน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขแล้วมาประยุกต์ใช้กับชุมชน
เป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยก าหนดแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

 1.  พ้ืนที่ที่ศึกษา 
  พ้ืนที่ที่ศึกษา คือ ชุมชนเป้าหมายที่ผู้วิจัยน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนมาทดลองใช้ โดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด จ านวน 1 ชุมชน คือ บ้านหนองโป่ง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

  เกณฑใ์นการเลือกพ้ืนที่มีดังนี้ 
  1.1 เป็นพื้นที่ท่ีผู้น าและประชาชนในชุมชนยินดีและมีความพร้อมเข้าร่วมการวิจัย 
  1.2 เป็นพื้นที่ท่ีมีความสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางสังคมของชุมชนที่สามารถ 

สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  

  1.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 
มีลักษณะเอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยประชาชนในชุมชนที่เลือกศึกษามีความสัมพันธ์
ค่อนข้างใกล้ชิด และการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นกลุ่ม  

  1.4 เป็นพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการด าเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม  
 2. กลุ่มเป้าหมายในการอบรม 
  กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 20 คน ได้แก่ ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และสมาชิกชุมชน 
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 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จ านวน 20 คน 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ     

สุขภาวะชุมชน ได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบ  
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย  (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนา (Analysis) 
 พ้ืนที่ที่ศึกษาคือ ชุมชนที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ      
การสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็น
ต้นแบบของโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง ในปี พ.ศ. 
2552 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ จ านวน  20 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนที่อยู่ในภาคเหนือ  5 ชุมชน ภาคกลาง         
3 ชุมชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 ชุมชน ภาคใต้ 1 ชุมชน ภาคตะวันออก 1 ชุมชนและใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ จ านวน 2  ชุมชน ได้แก่ บ้านดอนหมู หมู่ 10  ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้ หรือน าเครื่องมือที่ได้ไปใช้
(Implementation) 

 พ้ืนที่ที่ศึกษา คือ ชุมชนเป้าหมายที่ผู้วิจัยน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนมาทดลองใช้ โดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 1 ชุมชน คือ บ้านหนองโป่ง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 – ธันวาคม 2558  
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวทางหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลปกติทั่วไป       
ที่ยังไม่เจ็บป่วย มีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการให้ความรู้ การศึกษาภาคปฏิบัติ 
การอบรม เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักการที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการด ารงอยู่และ
การปฏิบัติตนเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ความพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  ภายใต้เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไข
คุณธรรม  
 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้บุคคลปกติทั่วไปที่ยังไม่เจ็บป่วยมีความสามารถในการช่วยเหลืองตนเองในด้านสุขภาพ 
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โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพชองประชาชน     
ในชุมชนโดยการให้ความรู้ การศึกษาภาคปฏิบัติ การอบรม เพ่ือน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติตนที่ดีในด้านสุขภาพ ซึ่งการด าเนินการเพ่ือการสร้างเสริมปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ที่ท าให้มีสุขภาพดี
ได้แก ่

1. ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
 กระท าโดยการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตที่พอเพียง 3 ด้าน คือ การบริโภคอาหาร    
ที่เหมาะสม การออกก าลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม  

2. ด้านเศรษฐกิจ  
 มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินโดยการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในครัวเรือน    
ใช้จ่ายเงินเท่าท่ีจ าเป็น มีการออมเงินโดยฝากไว้กับสถาบันการเงินชุมชนหรือกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน
หรือฝากไว้กับธนาคาร 

3. ด้านสังคม 
  มีการท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน มีความสามัคคี     
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต เช่น มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์        
มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตอาสาช่วยงานชุมชน  

4. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
มีการท าความสะอาดบ้านเรือนให้น่าอยู่ แยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะถูกที่ ท าความสะอาด

สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดอยู่เสมอ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีใช้จนถึงรุ่นลูก    
รุ่นหลาน เช่น ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ า อนุรักษ์ป่าไม ้หรือต้นไมใ้หญใ่นชุมชน ฯลฯ 
 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน หมายถึง การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน เพ่ือให้ได้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่มีความเหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  
 การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
และเป็นการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลหรือประชาชนผู้เป็นเป้าหมาย        
ในการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาตนเอง การช่วยเหลือตนเองให้สามารถดูแลตนเองได้ ทั้งนี้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สิ่งแวดล้อม   และทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
  สุขภาวะชุมชน หมายถึง ภาวะที่เป็นสุขของประชาชนในชุมชน ที่เกิดจากการมีสุขภาพ
หรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา ดังนี้ 
 1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น 
 2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง การมีจิตใจที่เป็นสุข ไม่เครียด มีความเมตตา กรุณา มีสติ 
และมีสมาธิ เป็นต้น 
 3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างปกติสุข ทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน เป็นต้น 
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 4. สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง การมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ รู้เท่าทัน มีคุณธรรม        
มีจิตส านึกถึงความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และไมเ่ห็นแก่ตัว เป็นต้น 
   

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  ผลการศึกษาท าให้ไดรู้ปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสุขภาวะชุมชน อันจะเป็นองค์ความรู้และเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอ่ืน 
 2.  เป็นการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนโดยประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 
และฉบับที่ 11 ที่น้อมน าพระราชด ารัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 3.  น าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และเป็นแนวทางในการด าเนินงาน         
เพ่ือการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามแนวพระราชด ารัสปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  

 การศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสุขภาวะชุมชน ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 4.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัส    
เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และแนวทางในการพัฒนาประเทศให้แก่พสกนิกรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน และระดับรัฐ ทั้งนี้ได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ         
ทางสายกลางและความไม่ประมาท ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล        
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีความซื่อสัตย์ และ
ที่สําคัญจะต้องมีสติปัญญารวมทั้งมีความเพียรซึ่งจะนําไปสู่การมีความสุขในการดําเนินชีวิตอย่าง
แท้จริง ดังจะเห็นได้ว่า การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่พ้ืนฐานการพ่ึงตนเองเป็นสําคัญ 
โดยการนําทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการพัฒนาเพ่ิมพูนทุนในทุกประเภท   
ทั้งทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 4;      
ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี, 2554: 299 และอภิชัย พันธเสน, 2555: 8)   
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทาง                  
ในการดําเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้ แนะให้กับประชาชน เพ่ือให้
สามารถดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงในทุก ๆ ด้าน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล                   
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเปลี่ยนไปเช่นใด มีความรอบรู้ รอบคอบ ไม่ประมาท                      
มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เน้นให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ มีการพัฒนาและบํารุงรักษาทรัพยากร      
ที่มีอยู่ในชุมชนโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  
 

การพัฒนาประเทศตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเทศไทยเริ่มมีการวางแผนพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มีระยะเวลา 6 ปี ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับต่อมา
มีระยะเวลา 5 ปี ในช่วง 3 แผนแรกมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเรียกชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ       
ต่อมาประเด็นปัญหาของสังคมเริ่มเด่นชัดขึ้น ประกอบกับมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคประชาชน   
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ค่อนข้างมาก จึงได้เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, ม.ป.ป.: 32)  
 การพัฒนาประเทศเริ่มมีจุดเปลี่ยนตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และในเวลาต่อมาได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
มาเป็นปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 และ
ฉบับที่ 11 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจและนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
ดังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  มีการปรับเปลี่ยน         
การดําเนินงานจากราชการเพ่ือประชาชนเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเปลี่ยนจุดหมายจาก
การเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านบุคคล สังคมและเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับพร้อมทั้งยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและการบริหารประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา นอกจากนี้ยังใช้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาชี้นํา  โดยยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักของการทําแผนไปสู่ระดับที่มีความสมดุลและการสร้า งภูมิคุ้มกัน 
ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  การสร้างโอกาสในการเข้าสู่ความรู้และ         
การส่งเสริมจริยธรรม ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริตและความเพียรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยึดหลักการปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา โดยพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ และเป็น
องค์รวมทั้งมิติด้านบุคคล สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: ษ-อ; คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: 25; สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553: ข และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554: ช-ซ, 19)  
  

การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 18-21) กล่าวว่า  
ทุกคนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้ ทั้งนี้ต้องมีความ
เชื่อมั่น ศรัทธา เห็นคุณค่า และนําไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ดังนี้ 
 1.  ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทําอะไรเกินตัว ดําเนินชีวิต 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รวมทั้งใฝุรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 2.  ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้รักสามัคคี  สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง          
กันในชุมชนและนอกชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐาน           
ให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพ่ึงตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต     
มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลาย ๆ แห่งเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สืบทอดภูมิปัญญาและร่วมกันพัฒนา 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่ง  
ความพอเพียงในที่สุด 
 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 22-23) กล่าวถึง 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช่จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ      
 2.  ด้านจิตใจ มีจิตสํานึกท่ีดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
 3.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง        
ให้ครอบครัวและชุมชน รักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
 4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด และรอบคอบ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน  
 5.  ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 6.  ด้านสุขภาพ เป็นการนําเอาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับสุขภาพ 
ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ของสมาชิก และคนในชุมชน เน้นการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับประโยชน์ โดยการจัดทําแผนการจัดการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เ อ้ือและสนับสนุนต่อการสร้างสุขภาพ เน้นการจัดการความรู้ของชุมชน         
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 38-
40) นอกจากนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข (2550: 41-43) กล่าวว่า การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกระทําได้ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับชุมชน และระดับสังคม ดังนี้ 

  6.1 ระดับบุคคล 
   ทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ ได้แก่ การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้มีจิตอาสาส่งเสริมสนับสนุนให้คนในครอบครัว   
มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างครอบครัวอบอุ่น เช่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการประกอบอาหาร
ในครัวเรือน การอบรมบุตรหลานให้มีระเบียบวินัย ดูแลการใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างประหยัด       
และคุ้มค่า (ทําบัญชีครัวเรือน) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมเป็นแกนนําในการทํากิจกรรม      
สร้างสุขภาพ กิจกรรมปูองกันโรคและภัยจากอบายมุข 
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  6.2  ระดับชุมชน 
   ดูแลคนในชุมชน โดยอาศัยบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน แกนนํา        
ชุมชน ในการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ การให้ความรู้แก่คนในชุมชน เรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเอง การปูองกันโรค จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
การออมทรัพย์ การทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนแก่ผู้ที่มาศึกษาดูงาน เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
ขยายเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพ ไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอ่ืน ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คนในชุมชนและนอกชุมชน  

  6.3 ระดับสังคม 
   ถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเครือข่าย
ที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้แก่ประชาชน กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการดูแลตนเอง โดยพ่ึงพาระบบ
บริการสุขภาพเมื่อจําเป็น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ข่าวสารสุขภาพผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ
ชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน จัดเวที และประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น          
จัดกิจกรรมรณรงค์ที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น สวมหมวกกันน็อค และปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 จากการศึกษาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปได้ดังนี้ เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญาที่แนะแนวทางการดํารงอยู่ และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ      
โดยระดับบุคคลและครอบครัว เน้นการมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พ่ึงพาตนเองได้
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับชุมชนเน้นเรื่องความสามัคคีให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันภายในชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นอกจากนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม                
และวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 การวิจัยในครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาสุขภาพ โดย     
น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งการพัฒนาสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอเพียง      
ซึ่งความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไข     
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาในหลายประเด็นดังนี้ 
  

ความหมายของสุขภาพ 
  การวิจัยครั้งนี้ ใช้คําว่าสุขภาวะในความหมายเดียวกับคําว่าสุขภาพ ดังที่มีการ
ประกาศ ใช้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสุขภาพไทย 
เพราะได้ปฏิรูปแนวคิดว่าด้วย “สุขภาพ” ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ   
ทางปัญญา โดยใช้คําว่า “สุขภาวะ” เพ่ือสื่อความหมายนี้ (คณะกรรมการอํานวยการจัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข, 2555: 11) นอกจากนี้ คณะกรรมการอํานวยการ
จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2544: 49) ได้กล่าวว่า สุขภาพ คือ สุขภาวะ ซึ่งเป็นเรื่อง
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ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ (ปัญญา) ซึ่งสอดคล้องกับ  อําพล จินดาวัฒนะ, 
สุรเกียรติ อาชานุภาพ และสุรณี พิพัฒน์โรจนกมล . (2551: 27, 35) ที่กล่าวถึงสุขภาพว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ (ปัญญา) โดยเกี่ยวข้องกับปัจจัยในตัว
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถควบคุมและดูแลกันเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนี้ประกอบกันเป็น
ระบบสังคมและระบบนิเวศท่ีส่งผลต่อสุขภาพ  

 สุขภาพดีเป็นสิ่งที่สร้างได้ และเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา จากการศึกษาเอกสาร พบว่า   
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของสุขภาพไว้ ดังนี้  
 สุขภาพ หมายถึง การบรรลุถึงซึ่งการให้ศักยภาพของบุคคลที่ติดตัวมาแต่กําเนิด และ   
ที่ได้รับการพัฒนา ซึ่งบุคคลจะบรรลุภาวะนี้ได้จากการปฏิบัติพฤติกรรมที่มีเปูาหมาย การใช้
ความสามารถในการดูแลตนเอง และมีความพึงพอใจในสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้าง ในขณะเดียวกัน
ก็มีการปรับตัวตามความจําเป็น เพ่ือรักษาความมั่นคงของโครงสร้างและความสอดคล้องกลมกลืนกับ
สิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญกับตนเอง (Pender, 1996: 22) นอกจากนี้ สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะ     
ที่สมบูรณ์และมีดุลยภาพ คือ ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทํางานสอดคล้องกันอย่างสมดุล โดยเชื่อมโยงกัน 
4 มิติ คือ มิติทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา มิติสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ล้วนมีความเชื่อมโยง
และส่งผลต่อกันและกันอย่างเป็นองค์รวม สุขภาพจึงแยกไม่ได้จากวิถีชีวิต  ดังนั้น สุขภาพ จึงมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ 
และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (อําพล จินดาวัฒนะ, 2546: 16; ประเวศ วะสี, 2549: 16; 
อําพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานุภาพ และสุรณี พิพัฒน์โรจนกมล , 2551: 2) ซึ่งสอดคล้องกับ สงวน 
นิตยารัมภ์พงศ์ (2549: 7)  ที่กล่าวถึงสุขภาพว่า สุขภาพนั้นมิใช่ภาวการณ์เจ็บปุวยหรือบริการสาธารณสุข
เท่านั้น สุขภาพของมนุษย์มีความเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่อยู่
อาศัย สังคม เศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน การอพยพ
ย้ายถิ่น ดังนั้นสุขภาพจึงเป็นระบบที่ต้องสอดคล้องสมดุลกันจึงจะก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขหรือ
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญาของบุคคล   
 จากการศึกษาความหมายของสุขภาพสามารถสรุปได้ว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะ         
ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง    
ปกติสุข มีการดํารงชีวิตที่พอเพียง ไม่เครียด มีปัญญาดี มีครอบครัวที่อบอุ่น นอกจากนี้ สุขภาพ      
ยังมีความเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ   
 

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
 ประเทศไทยมีแผนพัฒนาการสาธารณสุขมาตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาประเทศ โดยมีการ
จัดทําควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 8 ใช้ชื่อว่า
แผนพัฒนาการสาธารณสุขและตั้งแต่แผนฯ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาใช้ชื่อว่า แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
จุดเปลี่ยนของการพัฒนาเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8 ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา    
และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจ        
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพ ดังนี้  
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 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  
  เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ และเน้น
เรื่องการครอบคลุมหลักประกันสุขภาพด้วยบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, ม.ป.ป.: 37)  
 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  
  ยึดแนวคิดหลักที่ถือว่า “สุขภาพ คือ สุขภาวะ” ซึ่งหมายความว่า สุขภาพ คือ สุขภาวะ          
ที่สมบูรณ์ และมีดุลยภาพทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ (ปัญญา) น้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับสุขภาพ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบ เน้นการมีหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนและเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการ (คณะกรรมการอํานวยการจัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9, 2544: 49) 
 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม 
และทางจิตวิญญาณ (ปัญญา) โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นฐานคิดในการขับเคลื่อน             
สู่การปฏิบัติ ทั้งในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาทางด้านสุขภาพในทุกมิติทุกระดับและทุกภาคส่วน   
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างระบบสุขภาพพอเพียงในสังคม          
ที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 67) 
 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
  มุ่งพัฒนาสุขภาพภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาล                 
ในการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน      
ในสังคม พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคาม และสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย โดยประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น  และ
ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ลดการเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้          
หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ มีการใช้ภูมิปัญญาไทยและการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
สุขภาพของตนเองและสังคมได้ (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555-2559, 2555: 23) 
 

ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ  
 การสร้างเสริมสุขภาพ หรือการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) นั้น พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า ส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น     
ส่วนสร้างเสริม หมายความว่า ทําให้เกิดขึ้นและเพ่ิมพูนให้มากขึ้น ดังนั้น การทําให้บรรลุถึงเปูาหมาย
การมีสุขภาพดีถ้วนหน้านั้นจะต้องไม่เพียงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการกระทําเชิงรับ แต่ต้อง
จัดให้มีถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการกระทําเชิงรุก (Active) คือมาตรการใดที่ส่งผลให้มีสุขภาพ
ดีขึ้น หากยังไม่มีก็ต้องทําให้เกิดขึ้น หากมีแล้วก็ต้องทําให้เพ่ิมพูนมากขึ้นและในทางตรงกันข้าม      
สิ่งใดที่ส่งผลให้มีสุขภาพแย่ลง หากมีแล้วก็ต้องขจัดและหากยังไม่มีก็ต้องปูองกันไม่ให้เกิดขึ้น             
(สุรจิต สุนทรธรรม, 2555: 15) นอกจากนี้ สุรเกียรติ อาชานุภาพ (2551: 20) ได้ให้ความหมายของ
การสร้างเสริมสุขภาพว่า หมายถึง การหาทางสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรม        
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ที่เสี่ยงต่าง ๆ โดยรวม ๆ ไม่ได้มุ่งปูองกันโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ การดําเนินการจึงเป็นการให้การศึกษา           
แก่คนปกติท่ียังไม่เจ็บปุวย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  

 นอกจากนี้การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) หมายถึง การกระทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่รวมถึงการจัดการศึกษาทางด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนปรับเปลี่ยนแบบ
แผนการดําเนินชีวิตไปสู่การมีสุขภาพดี โดยพยายามส่งเสริมความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มและชุมชน เพ่ือให้มีสุขภาพดีด้วยการปฏิบัติตนที่ดีทางด้าน
สุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพยังเป็นกระบวนการสร้างสมรรถนะแก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ         
ในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนให้ดีขึ้นได้ โดยสามารถบรรลุสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์        
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ในสังคม ซึ่งจะนําไปสู่การมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีน่าจะมีส่วนช่วยลดต้นทุน (ราคา) ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ 
(Green and Krueter, 1991: 1; Kaplan, Sallis and Patterson, 1993: 81; Pender, 1996: 34; 
Glanz, Lewis and Rimer, 1997: 8; สุจริต สุนทรธรรม, 2555: 13 และวิชัย เทียนถาวร, 2555: 
11)  

 ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่กระทําโดยประชาชนร่วมกับประชาชน ซึ่งจะมีผล
ทั้งเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลในการกระทําและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มชน องค์กร หรือชุมชน    
ในการควบคุมปัจจัยกําหนดสุขภาพ ส่วนการมีศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพนั้น      
ต้องได้รับการศึกษาในเชิงปฏิบัติ การฝึกความเป็นผู้นํา และการเข้าถึงทรัพยากร ส่วนการสร้างเสริม
พลังของบุคคลนั้นต้องการการเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจ ความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อการนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลง (อําพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานุภาพ และสุรณี พิพัฒน์โรจนกมล, 2551: 45) 
 จากการศึกษาความหมายการสร้างเสริมสุขภาพสามารถสรุปได้ว่า การสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเพ่ิมความสามารถในการควบคุมและสร้างเสริม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกําหนดสุขภาพ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และสังคม โดยพัฒนาสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย 
ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา ซึ่งเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและนําไปสู่การมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตใจที่สมบูรณ์ รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี       
 

หลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ 
 การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถควบคุมและปรับปรุง
สุขภาพของตนเอง โดยการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตระหนักถึงความต้องการและสามารถทําให้   
ความต้องการนั้นสัมฤทธิ์ผลได้ และอีกลักษณะหนึ่งก็คือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี (2556: 
51-52) กล่าวถึงหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้ 
 1. การสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวข้องกับประชากรในภาพรวม ในฐานะของบริบทของ
ชีวิตประจําวันมากกว่าจะมองที่โอกาสเสี่ยงต่อโรคใดโรคหนึ่ง ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่
เอ้ืออํานวยให้ประชาชนสามารถควบคุมและมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพในฐานะที่เป็นองค์ประกอบ 
ที่สําคัญของชีวิตประจําวัน 
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 2.  การสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้นที่การจัดการปัจจัยกําหนดสุขภาพหรือเหตุของสุขภาพ 
ดังนั้น ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของทุกภาคส่วนที่อยู่นอกเหนือจากระบบบริการสุขภาพ  จึงมี
ความสําคัญ และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสภาวะที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ  
 3.  การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการรวมเอาวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลายแต่สนับสนุนซึ่งกันและกัน วิธีการหรือแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้  ได้แก่ การสื่อสาร 
การศึกษา การกําหนดกฎหมาย มาตรการทางการเงิน การปรับเปลี่ยนในระดับองค์กร การพัฒนา
ชุมชน และกิจกรรมที่ชุมชนเป็นฝุายเริ่มเพื่อต่อต้านอันตรายที่มีต่อสุขภาพ 
 4.  การสร้างเสริมสุขภาพมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเจาะจงที่การมีส่วนร่วมของสาธารณะ 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ 
ในการระบุปัญหาและทักษะการแก้ปัญหาทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคล 
 5.  ในขณะที่การสร้างเสริมสุขภาพถูกมองว่าเป็นกิจกรรมทางสุขภาพและสังคมที่ไม่ใช่
การให้การบริการทางการแพทย์ก็ตาม บุคลากรสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ให้บริการด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน มีบทบาทสําคัญในการให้การอุปถัมภ์และเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากร
สุขภาพควรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้มีส่วนสนับสนุนในด้านการเสริมสร้างความรู้และ 
ให้การสนับสนุนชี้แนะทางด้านสุขภาพ 
 

การสร้างเสริมสุขภาพในต่างประเทศ  
 การสร้างเสริมสุขภาพในต่างประเทศนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการจัด
ประชุมนานาชาติมาแล้วจํานวน 7 ครั้ง (อําพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานุภาพ และสุรณี  
พิพัฒน์โรจนกมล, 2551 และวิชัย เทียนถาวร, 2555) ดังนี้  
  ครั้งที่ 1 ประชุมที่ออตตาวา ประเทศแคนาดา ปี พ.ศ. 2529 โดยที่ประชุมมีแนวคิด
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่เน้นมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรู้จักกันภายใต้ชื่อว่า 
Ottawa Charter ซึ่งมีกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ 5 ประการ ดังนี้ 1) สร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพ 2) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 3) เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง 4) พัฒนาทักษะ
ส่วนบุคคล และ 5) ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข ดังจะเห็นได้ว่าประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มี
การพัฒนางานการสร้างเสริมสุขภาพที่เข้มแข็ง โดยมีการขยายตัวของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รณรงค์ให้การศึกษาด้านสุขภาพและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ    
ในชุมชนระดับรากหญ้าขึ้นทั่วประเทศ เน้นที่การพัฒนาปัจจัยกําหนดสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ 
ปัจจัยทางสั งคม และเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้อมโดยร่วมกันดูแลสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
  ครั้งที่ 2 ประชุมที่อเดลเลต ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2531 เน้นที่การสร้าง
นโยบายสาธารณะ โดยจุดมุ่งหมายหลักของนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพคือการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม             
ที่เอ้ืออํานวยให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีได้ 
  ครั้งที ่3 ประชุมที่ซันต์สวาลล์ ประเทศสวีเดน ปี พ.ศ. 2534 ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ และจุดมุ่งหมายหลักของ
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิต
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ที่มีสุขภาพดีได้ โดยเน้นเนื้อหาการสร้างสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่มีผลกระทบต่อ     
การมีสุขภาพดี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของรัฐบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันให้เกิด
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
  ครั้งที่ 4 ประชุมที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนิเชีย ปี พ.ศ. 2540 การประชุมได้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิผล รวมทั้งได้
ทบทวนและตรวจสอบซ้ําเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพซึ่งการประชุมมีสาระสําคัญดังนี้ 1) ปัจจัย
กําหนดสุขภาพปัจจัยพ้ืนฐานที่กําหนดสุขภาพ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การศึกษา ความมั่นคงปลอดภัย    
ในสังคม ความสัมพันธ์ในสังคม อาหาร รายได้ ระบบนิเวศที่มั่นคง การใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน            
และ 2) ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ จากงานวิจัยและกรณีศึกษาท่ัวโลก พบว่า การสร้างเสริม
สุขภาพ  มีประสิทธิผลจริง กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
สภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้การพัฒนาสุขภาพต้องเริ่มจากฐาน
ของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความยั่งยืนของงาน จะต้องถือเอาประชาชน            
เป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และการเรียนรู้ด้านสุขภาพร่วมกันจะเป็นบ่อเกิด
ของการมีส่วนร่วม  
  ครั้งที่ 5 ประชุมที่เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ปี พ.ศ. 2543 มีการทบทวนถึงความสําคัญ      
ของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยย้ําว่าการสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชน       
มีความสามารถในการควบคุมปัจจัยกําหนดสุขภาพ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสุขภาพของตนเอง การสร้าง
เสริมสุขภาพไม่ใช่บริการที่จัดให้แก่ประชาชน แต่เป็นกิจกรรมที่กระทําโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่มคน ซึ่งมุ่งให้มีทักษะและความสามารถในการควบคุม
ปัจจัยกําหนดสุขภาพ ทั้งที่อยู่ภายในบุคคล (รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพ) และภายนอกบุคคล (รวมทั้ง
ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม)  
  ครั้งที่ 6 ประชุมที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 เน้นเรื่องโลกาภิวัตน์     
ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชน และทบทวนถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ควรนํามาใช้ นอกจากนี้  
ที่ประชุมยังได้สรุปเป็นพันธะสัญญาหลัก 4 ข้อ เพ่ือให้การสร้างเสริมสุขภาพบรรลุผล คือ 1) การทํา
ให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของโลก  2) ความรับผิดชอบของรัฐบาล            
เป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของประชาชนและชุมชน 3) เป็นข้อกําหนดในการดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยทุกภาคส่วนของสังคม และ 4) ทุกพ้ืนที่ต้องมีความร่วมมือกัน  
  ครั้งที่ 7 ประชุมที่ประเทศไนโรบี ปี พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นวิถีสู่การปฏิบัติในการพัฒนา
ศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ มีพันธมิตรในการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมพลังชุมชนเพ่ือให้ประชาชน
รู้เท่าทันสุขภาพของตนเองได้ โดยมีความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการ นโยบาย การเงินการคลัง 
การดําเนินงานข้อมูลเชิงประจักษ์ และภาวะผู้นํา เพ่ือให้การสร้างสุขภาพบรรลุผล  นําไปสู่การสร้าง
เสริมพลังชุมชนเพ่ือให้ประชาชน รู้เท่าทันสุขภาพของตนเองได้  
 

การสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย 
 การสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
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แห่งชาติ (สช.), 2553ก: 5) และมีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  2552 ที่กล่าวถึง       
การสร้างเสริมสุขภาพ ไว้ดังนี้ การสร้างเสริมสุขภาพต้องเป็นไปเพ่ือให้เกิดสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม    
ทั่วทั้งสังคม มุ่งไปสู่การลดการเจ็บปุวย การพิการ การตายที่ไม่สมควร และการลดค่าใช้จ่าย        
ด้านสุขภาพ ตามแนวทางการสร้างสุขภาพนําการซ่อมสุขภาพ โดยมีการดําเนินงานในทุกระดับ        
อย่างครบวงจร ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ด้วยยุทธศาสตร์อย่างน้อย         
5 ประการ  คือ 1) การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ 2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 4) การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน และ 5) การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่เอ้ือต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2553ข: 14) 
 การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ การส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระบบการสาธารณสุขของประเทศ
มาตั้งแต่เริ่มต้น แต่เป็นในลักษณะความเชื่อมโยงกับแนวคิดของสุขภาพที่เน้นรูปแบบทางการแพทย์
มากกว่าทางสังคมและพฤติกรรมที่สําคัญ ขาดการสร้างนโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่วนด้านการดําเนินงานจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาเรื่อยมา มีการประกาศสุขบัญญัติแห่งชาติ 
10 ประการ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2539 จนชัดเจนขึ้นภายหลังการประชุมนานาชาติการส่งเสริม
สุขภาพ ที่กรุงออตตาวา ประกอบกับมีการปฏิรูประบบสุขภาพและมีความชัดเจนมากขึ้นอีกเมื่อมี
พระราชบัญญัติกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (พ.ศ. 2544) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2545) และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2550) ตามลําดับ ทั้งนี้แผนพัฒนา
สาธารณสุขแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8  เป็นต้นมาได้กําหนดการสร้างเสริมสุขภาพไว้ในแผนงาน (วนิดา 
ดุรงค์ฤทธิชัย และคนอ่ืน ๆ, 2553: 16-17) 

 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศที่ดําเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
(วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และคนอื่น ๆ, 2553: 17-20) ดังนี้ 
 สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ดําเนินการสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือให้เกิดสุขภาวะ ในทุกกลุ่มวัย โดยเน้นประเด็นการเสริมสร้างสุขภาพที่สําคัญคือ อาหาร 
และโภชนาการ สุขภาพฟัน การออกกําลังกาย สุขภาพจิต การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
 กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีแผนพัฒนาสุขภาพ
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           
แต่ละฉบับ มีสํานักส่งเสริมสุขภาพและสํานักอนามัยร่วมกันรับผิดชอบ การดําเนินงานการสร้างเสริม
สุขภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุในชุมชน ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข
สาขาซึ่งกระจายทั่วกรุงเทพมหานครทั้งรอบในและรอบนอก โดยมีแนวคิดและหลักการในการสร้าง
เสริมสุขภาพเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข และยึดนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางการดําเนินงาน 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่
ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.  2544       
มีหน้าที่เป็นกลไก เร่งกระบวนการพัฒนา ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ    
ในการขับเคลื่อนกระบวนการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะคนไทย ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเจ็บปุวย และ
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เสียชีวิตก่อนวัยอันควร กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อสุขภาพ  
 

การสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชน 
 การสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชนใช้แนวคิดเชิงระบบนิเวศน์ที่มีการวิเคราะห์ปัจจัย  
ด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อมหลายระดับและตลอดช่วงชี วิต สุขภาพเป็นผลกระทบจากปัจจัย            
ที่หลากหลาย เช่น พันธุกรรม ชีวภาพ พฤติกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ เชื่อมโยงกัน บุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีการปรับตนเองเพ่ือให้เกิดความสมดุลเพ่ือการดํารงอยู่ ดังนั้น การสร้าง
เสริมสุขภาพในระดับชุมชนจึงให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถของชุมชน มีการประสานงานทั้งในแนวดิ่ง และแนวราบ 
ซึ่งการประสานงานในแนวราบเป็นการประสานกันระหว่างกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ทรัพยากร และกลวิธีในการแก้ปัญหา ส่วนการประสานงานในแนวดิ่ง เป็นการประสานงานระดับ
หน่วยงาน เช่น ระดับหมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ โดยมีหัวใจสําคัญเพ่ือ     
การสร้างเสริมพลังอํานาจในระดับชุมชน (อาภาพร เผ่าวัฒนา และคนอื่น ๆ, 2554: 18) 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพสามารถสรุปได้ ดังนี้ การสร้างเสริม
สุขภาพมีความสําคัญต่อบุคคลเพราะจะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคน  ๆ  นั้น        
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลและชุมชน ดังจะเห็นได้ว่า การสร้างเสริมสุขภาพเป็น            
การดําเนินการโดยประชาชนร่วมกับประชาชน โดยอาศัยการให้ความรู้  การศึกษาภาคปฏิบัติ        
การอบรม การเข้าถึงทรัพยากร เพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพ และการดําเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่เกินขีดความสามารถของคนในชุมชน 
เช่น วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ รวมถึงนโยบายด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้การดําเนินงาน
การสร้างเสริมสุขภาพสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ การสร้างเสริมสุขภาพยังมีความ
เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนั้น ภาระหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคล ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือมุ่งไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน 
โดยสนับสนุนให้บุคคลมีความสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและบริบทของชุมชน  
 สสิธร เทพตระการพร และคณะ (2547) กล่าวว่าประเทศไทยได้มีการผลักดันนโยบาย 
และการดําเนินงานต่าง ๆ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) 
ภายใต้แนวคิดและการให้ความหมายใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพว่า เป็นการเพ่ิมสมรรถนะให้คน
สามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดสุขภาพ เพ่ือให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถควบคุมดูแล
พฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ   
ต่อการมีสุขภาพดีทั้ง 5 ด้าน และในด้านการปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุขที่สําคัญคือ การ
ผลักดันให้เกิดระบบการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนเข้าถึง
บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างถ้วนหน้า และประกาศให้ ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีเริ่มต้นแห่งการรวม
พลังสร้างสุขภาพตามกรอบการรณรงค์ 5 อ. ได้แก่ ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
อโรคยา และจากการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ การสร้างเสริมสุขภาพโลก 
ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายผลจากการรณรงค์สร้างสุขภาพ 5 อ.            
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ให้เด่นชัดขึ้นโดยเพ่ิมเรื่องอบายมุขเป็น อ. ที่ 6 และพิสิษฐ์ ธิติเลิศเดชา (2555: 5) กล่าวว่า ในเวลา
ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีนโยบายรณรงค์เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน 
โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 อ เป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ อ.อาหาร อ.ออกกําลังกาย และ อ.อารมณ์ ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ และหากบุคคลมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ. อย่างถูกต้องและ
กระทําอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้มีสุขภาพท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ การสรุป
สาระสําคัญแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 ที่มีเปูาหมายหลักในการพัฒนา
ดังนี้ ลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่สําคัญ 5 โรค (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง) 
ใน 5 ด้าน (การเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อน การพิการ การตาย และภาระค่าใช้จ่าย) ด้วยการเพ่ิมวิถีชีวิต      
ที่พอเพียง ใน 3 ด้าน คือ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายที่เพียงพอ การจัดการ
อารมณ์ได้เหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2553: ค) โดย    
แต่ละ อ. มีรายละเอียดดังนี้  

 อ. อาหาร 
  อ. ที่ 1 อาหาร การบริโภคอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนั้นสามารถดําเนินการได้ตาม

หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ซึ่งกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ ได้จัดทํา
ข้อปฏิบัติการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย ดังนี้ 1) กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ 
ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ําหนักตัว 2) กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปูง      
เป็นบางมื้อ ควรกินข้าวที่ขัดสีแต่น้อย และกินสลับกับอาหารประเภทอ่ืน ๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน     
ขนมปัง เผือก และมัน 3) กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจํา 4) กินปลา เนื้อสัตว์ ที่ไม่ติดมัน ไข่ 
และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจํา 5) ดื่มนมให้เหมาะสม โดยนมเป็นอาหารที่มีโปรตีน วิตามินบีและ
แคลเซียม ซึ่งสําคัญต่อการเจริญเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟันจึงเป็นอาหาร    
ที่เหมาะสมกับทุกวัย 6) กินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร 7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและ
เค็มจัด 8) กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน และ 9) งดหรือลดเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ 
โภชนบัญญัติ 9 ประการนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการรับประทานอาหาร เพ่ือสร้างเสริมภาวะโภชนาการที่ดี            
และลดการเกิดโรคจากภาวะโภชนาการไม่ดี (ณรงค์ หนูสอน , 2553: 139-141 และวิชัย เทียนถาวร, 
2555: 385) 
 อ. ออกกําลังกาย              

  อ. ที่ 2 ออกกําลังกาย การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกาย  
อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่นานเพียงพอที่จะทําให้เกิดผลต่อการเพ่ิมความแข็งแรงของร่างกาย 
โดยออกกําลังกายครั้งละประมาณ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน อย่างสม่ําเสมอ (กรมสนับสนุน
บริการ, กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 33 และพิสิษฐ์ ธิติเลิศเดชา, 2555: 5) สําหรับคนทั่วไป      
การเดินเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายและปลอดภัย สามารถสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจําวัน เช่น  
เดินไปทํางาน ไปซื้อของ ไปวัด ไปโรงเรียน เดินขึ้นบันได เดินเล่นยามว่าง หรือการทํากิจกรรมพ้ืนฐาน
อ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น ทํางานบ้าน งานอาชีพที่ออกแรง 3-4 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 30 นาที     
ต่อวันเกือบทุกวัน (กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข, 2553: 65 และสุรเกียรติ อาชานุภาพ, 2557: 8) 
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 ตัวอย่างการออกกําลังกายในรูปแบบต่าง ๆ (วิชัย เทียนถาวร, 2555: 171-173) 
  วิ่งเพ่ือสุขภาพ 
   การวิ่งเพ่ือสุขภาพจะเน้นไปที่การทําให้ร่างกายแข็งแรง และไม่บาดเจ็บ การวิ่ง

เพ่ือสุขภาพจะเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควรวิ่งอย่างสม่ําเสมอครั้งละประมาณ 30 นาที สัปดาห์ละ    
3 วัน หรือวันเว้นวันหรือทุกวัน 

  เดินเพื่อสุขภาพ 
   การเดินเป็นการออกกําลังกายขั้นพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้ทุกเพศทุกวัย 

การเดินมีท้ังการเดินแบบธรรมดาและการเดินแบบแอโรบิก (เดินเร็ว ๆ) ซึ่งการเดินแบบแอโรบิกจะให้
ผลดีต่อสุขภาพได้มาก ทั้งยังสามารถช่วยให้รูปร่างได้สัดส่วน และส่งผลให้ระบบการทํางานของ
ร่างกายดีขึ้น และร่างกายสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เช่น ความดันเลือด ปริมาณน้ําตาล       
ในเลือด และยังสร้างสมดุลให้กับปริมาณแคลเซียม รวมทั้งการสร้างสมดุลให้กับขบวนการเคมี        
ในสมอง นอกจากนั้นการเดินยังช่วยปูองกันโรคอ้วน ควบคุมน้ําหนักตัวได้ 

  การข่ีจักรยานอยู่กับที่/เคลื่อนที่ 
   การออกกําลังกายด้วยการขี่จักรยานสามารถทําได้ 2 วิธี คือ 1) การขี่จักรยานไปตามถนน                  

และ 2) การขี่จักรยานที่ตั้งอยู่กับที่ สามารถทําได้ในบ้านและทําได้ทุกเวลาสามารถปรับความฝืด      
ของล้อเพ่ือช่วยเพ่ิมการเต้นของหัวใจได้ ผู้ที่อายุมากก็สามารถขี่จักรยานออกกําลังกายได้อย่าง
ปลอดภัย 
 อ. อารมณ์   

  อ.ที่ 3  อารมณ์ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 33)         
ให้ความเห็นว่าอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีผลต่อร่างกาย อารมณ์ที่ดี       
ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การไหลเวียนของโลหิตเร็วขึ้น เมื่อมีความรัก ความสุขสนุกสนานทําให้ร่างกาย
หลั่งสารแห่งความสุข (เอนโดรฟีน) ส่งผลให้ร่างกายตื่นตัว การทํางานของสมองดี ความคิดอ่านดี    
จะเห็นได้ว่าผู้ปุวยที่กําลังใจดีจะหายปุวยเร็ว และผู้ที่มีอายุยืนยาว มักจะเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่เสมอ 
  อารมณ์ไม่ดี จะทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เช่น กินอาหารได้น้อย นอนไม่หลับ  
ไม่มีสมาธิ หงุดหงิด ก้าวร้าว ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจแรง และเร็วขึ้น      
การรู้จักควบคุมและจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสมมีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจ ทําให้           
การดํารงชีวิตประจําวันมีความสุข 

 ส่วน อ. อนามัยสิ่งแวดล้อม อ. อโรคยา และ อ. อบายมุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 
กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 34) ให้รายละเอียดแต่ละ อ. ดังนี้ 
 อ. อนามัยสิ่งแวดล้อม   

  อ.ที่ 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขภาพแวดล้อมในบ้านที่ดีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของคน    
ในครอบครัว ขณะเดียวกันก็ควรสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน โดยไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในแหล่งน้ํา       
ลําคลอง พัฒนาปรับปรุงสถานที่ใกล้บ้านให้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกําลังกาย เพ่ืออนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ดี ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ มีการกําจัดแมลงและพาหะนําโรค เช่น แมลงวัน    
แมลงสาบ หนู และยุง 
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 อ. อโรคยา 
  อ.ที่ 5  อโรคยา โรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพคนไทยและเป็น
สาเหตุการตายอันดับต้น ๆ  คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง มะเร็ง เบาหวาน 
เอดส์และอุบัติเหตุ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องขาดความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน       
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคต่าง ๆ โดยหลีกเลี่ยง
การกินอาหารที่มีไขมันสูง เค็มจัด หวานจัด อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารที่มีสารปนเปื้อน และทํา
จิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ตลอดจนคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่
มอเตอร์ไซด์ ปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และไม่ทําผิดกฎจราจร 
 อ. อบายมุข 
  อ. ที่ 6 อบายมุข บุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสําส่อนทางเพศ ล้วนเป็น
อบายมุข และเป็นภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจ 
 

การประเมินวิถีชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ในปี  ค.ศ. 1996  เพนเดอร์ ได้ปรับปรุงการประเมินแบบแผนการดําเนินชีวิต ที่สร้างเสริมสุขภาพ 

โดยนํารูปแบบการประเมินแบบแผนการดําเนินชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพของวอล์กเคอร์ และคณะ 
(Walker and others) มาปรับปรุงใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่ง เพนเดอร์ได้ให้ชื่อว่า แบบ
ประเมินการดําเนินชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ II (Health-Promoting Lifestyle Profile II: HPLP-II ) 
ซึ่งประกอบด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ 6 ด้าน (Pender, 1996: 134) ได้แก่ 

 1.  ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  (Health Responsibility) เป็นการเอาใจใส่ต่อสุขภาพ
ของตนเองของบุคคล โดยสามารถดูแลสุขภาพ และสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองรวมถึงการแสวงหาข้อมูลข่าวสารวิธีการดูแลตนเองเพ่ือจะได้มีเจตคติที่ดี ซึ่งทําให้เห็นความสําคัญ
ของสุขภาพ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพได้ และศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีการใช้ระบบบริการสุขภาพและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพย์ติด 
และของมึนเมาเพ่ือให้ตนเองปลอดภัยจากสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

 2.  ด้านโภชนาการ (Nutrition) เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ลักษณะนิสัย    
ในการรับประทานอาหารและการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
เพ่ือให้ได้รับสารอาหรครบทั้ง 5 หมู่ และมีคุณค่าทางโภชนาการ  

 3.  ด้านกิจกรรมทางด้านร่างกาย (Physical Activity) เป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ต้องใช้พลังงานรวมถึงการออกกําลังกาย และทํากิจกรรมในการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันแต่ละวัน โดยคํานึงถึงสุขภาพของตนเองเป็นสําคัญ การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับ
ทุกวัย พฤติกรรมออกกําลังกายตามแนวคิดของเพนเดอร์ครอบคลุมการพักผ่อนและสันทนาการด้วย  

 4.  ด้านการจัดการกับความเครียด (Stress Management) เป็นพฤติกรรมที่บุคคล
กระทําเพ่ือช่วยให้ตนเองได้ผ่อนคลายความเครียดโดยมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม         
มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

 5. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation) เป็นพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกถึงความสามารถ และวิธีการสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอ่ืน ซึ่งจะทําให้ตนเองได้รับประโยชน์
ได้รับการสนับสนุน เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และการมีสัมพันธภาพที่ดีนั้นจะทําให้
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ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น คําแนะนํา คําปรึกษา กําลังใจ หรือด้านการเงินซึ่งนําไปใช้  
ในการแก้ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจเห็นว่าตนเองมีคุณค่าเกิดความรู้สึกดี  ๆ          
ช่วยลดความเครียดนําไปสู่การส่งเสริมสุขภาพที่ดี  

 6. ด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Growth) เป็นพฤติกรรมที่บุคคล
กระทําเพ่ือแสดงออกเกี่ยวกับความตระหนักในการให้ความสําคัญกับชีวิต การกําหนดจุดมุ่งหมาย 
หรือวางแผนในการดําเนินชีวิต มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการและเกิดความสงบสุข   
 จากนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในเรื่องสุขภาพแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการ         
มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบุคคล รัฐเป็นเพียงผู้กําหนดแนวนโยบาย การดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้มีสุขภาพดีได้นั้นต้องเริ่มกระทําที่ตนเองก่อนและขยายไปยังครอบครัว ชุมชน 
และจากการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender) และนโยบายในประเทศ
ไทย โดยประกาศให้ ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีเริ่มต้นแห่งการรวมพลังสร้างสุขภาพตามกรอบการรณรงค์  
5 อ. ได้แก่ ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอโรคยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้
ขยายผลจากการรณรงค์สร้างสุขภาพ 5 อ. ให้เด่นชัดขึ้นโดยเพ่ิมเรื่องอบายมุขเป็น อ.ที่ 6 และแผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 ที่มีเปูาหมายหลักในการพัฒนา เพ่ือลดปัญหาโรค
วิถีชีวิตที่สําคัญ 5 โรค ด้วยการเพ่ิมวิถีชีวิตที่พอเพียง ใน 3 ด้าน คือ การบริโภคที่เหมาะสม การออก
กําลังกายที่เพียงพอ การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม  
 การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 1996) นโยบายรณรงค์เกี่ยวกับ            
การสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน โดยใช้ยุทธศาสตร์ 5 อ. 6 อ. และ 3 อ.หรือวิถีชีวิตที่พอเพียง      
3 ด้านสามารถสรุปดังแสดงในตารางที่ 1 ได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 1  สรุปการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ ยุทธศาสตร์ 5 อ. 6 อ. และ 3 อ.  
 

 
ลําดับ

ที ่

 
พฤติกรรม 

สร้างเสริมสุขภาพ 

แนวคิด
ของ 

เพนเดอร์ 
(Pender) 

ยุทธศาสตร์ 
5 อ. 

ยุทธศาสตร์ 
6 อ. 

 

ยุทธศาสตร์ 
3 อ. หรือวิถี
ชีวิตที่พอเพียง 

3 ด้าน 
1 ด้านความรบัผิดชอบต่อสุขภาพ /    
2 ด้านโภชนาการ (อาหาร) / / / / 
3 ด้านกิจกรรมทางด้านรา่งกาย  

(ออกกําลังกาย) 
/ / / / 

4 ด้านการจดัการกับความเครียด  
(อารมณ์) 

/ / / / 

5 ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล /    
6 ด้านการพัฒนาทางด้านจติวิญญาณ /    
7 อนามัยสิ่งแวดล้อม  / /  
8 อโรคยา  / /  
9 อบายมุข   /  
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 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า สุขภาพ คือ สุขภาวะ         
ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและปัญญา สุขภาพมิได้มีความหมายแค่เพียงการเจ็บปุวยเท่านั้น 
สุขภาพเป็นเรื่องที่กว้างทั้งยังมีความเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม ดังนั้น ทั่วโลกจึงให้ความสําคัญกับ
เรื่องของสุขภาพ โดยเน้นที่การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งการสร้างเสริมคือการทําให้เกิดขึ้นในทางที่เป็น
ผลดีต่อสุขภาพ และจากการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ เน้นมิติทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะ ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยให้ประชาชนมีสุขภาพดี สร้างความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน และมีการเน้นย้ําในเรื่องปัจจัยกําหนดสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงปัจจัยด้าน
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ดังนั้นการสนับสนุนให้ประชาชนมีความสามารถในการควบคุมปัจจัย
กําหนดสุขภาพจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ
ต้องมีความสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน และการวิจัยในครั้งนี้ได้น้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ถึง ฉบับที่ 11 ที่อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง     
ในการพัฒนาสุขภาพ  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาในหลายประเด็น ดังนี้ 
 

ความหมายของชุมชน 
 ความหมายของชุมชนไม่ได้จํากัดอยู่กับความหมายที่ให้ความสําคัญกับอาณาบริเวณทาง
ภูมิศาสตร์หรือบริเวณเล็ก ๆ ที่หมายถึงหน่วยทางการปกครองในระดับหมู่บ้านเท่านั้น ความหมาย
ของชุมชนมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม มีหลายขนาดและหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับ
โลกก็ได้ และมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของชุมชน ดังนี้ 

 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในอาณาเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน        
มีวิถีการดําเนินชีวิตที่คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีคว าม   
เอ้ืออาทรต่อกัน มีความพยายามทําอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการ
ติดต่อสื่อสารกัน มีความผูกพันกันในทางเศรษฐกิจ  การเมือง และอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน นอกจากนี้ 
ชุมชนมีความหมายที่กว้างซึ่งจะรวมถึงหมู่บ้าน เมือง จนกระทั่งประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน, 2545: 13; สมใจ วินิจกุล, 2552: 21 และธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553: 60) 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกัน    
มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการทํากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน  มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่รวมตัวกัน 
ตลอดจนมีการติดต่อสื่อสารกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณี
เดียวกัน  
 

ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
 จากการศึกษาการพัฒนาชุมชนพบว่า มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
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 การพัฒนาชุมชน เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลหรือ 
ราษฎรผู้เป็นเปูาหมายการพัฒนามากกว่าการมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุ และเป็นการเปลี่ยนแปลง     
อย่างมีโครงสร้างและแบบแผน หรือมีการกําหนดทิศทางเปูาหมายที่แน่นอน และเนื้อหาสาระสําคัญ   
ที่จะต้องพัฒนาก็คือ กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงกระบวนการพัฒนาตนเอง การช่วยเหลือตนเอง มุ่งให้เกิดความเสมอภาคกันในสังคมทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทําให้เกิดอาสาสมัครร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านวัฒนธรรม และ  
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือให้มีความสามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ ในขณะเดียวกันยังอาจ
หมายถึง การเรียนรู้และการธํารงไว้ซึ่งทุนทางสังคมที่ชุมชนมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม คือ ภูมิปัญญา ระบบนิเวศ ความเชื่อ        
ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษาอีกด้วย ส่วนการมีส่วนร่วมนั้นนับว่าเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนโดยในปัจจุบันโครงการพัฒนาต่าง ๆ ต้องเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึง
การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้นําทุกอย่างซึ่งมิใช่กําหนดจากภายนอกแล้วให้ประชาชน   
เข้าร่วม การมีส่วนร่วมมี 5 ขั้นตอนคือ 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา 2) การมีส่วนร่วม        
ในการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มาของปัญหา 3) การมีส่วนร่วม
ในการเลือกวิธีการและวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหา 4) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผน  
และ5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยที่มีส่วนทําให้เกิดผล
สําเร็จ ดังนั้น การทํางานของรัฐในการพัฒนาจึงต้องทําความเข้าใจกับสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชน รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการพัฒนาให้ประชาชน และถ้าการพัฒนาชุมชน
ได้ผลดี จะพบว่าประชาชนจะมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างถาวร (Caceres, 2005: 3; กฐิน ศรีมงคล, 2542: 34; สนิท สมัครการ, 2544: 135 
และโกวิทย์ พวงงาม, 2553: 132) 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการ          
ที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกระบวนการพัฒนาตนเอง การช่วยเหลือตนเองให้สามารถดูแลตนเองได้ 
โดยมุ่งให้เกิดความเสมอภาคกันในสังคม และการดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การมีส่วนร่วมในการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผน และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล นอกจากนี้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ควรเป็นความคิดริเริ่มของประชาชน โดยการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและบริบทของพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่สําคัญ ดังนี้  

(ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2543: 12; สนธยา พลศรี, 2545: 44; สมใจ วินิจกุล, 2552: 52; โกวิทย์    
พวงงาม. 2553: 126-130 และจินตวีร์ เกษมศุข, 2557: 2-3) 
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 1.  คนมีความสําคัญมากท่ีสุด  
     การพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นในศักยภาพหรือพลังความสามารถของคนเพราะการดํารงอยู่

หรือการล่มสลายของชุมชน การพัฒนาหรือการเสื่อมถอยของชุมชนขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเป็นสําคัญ 
จึงต้องให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้วยการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน ร่วมกันสร้างมาตรฐานในการดํารงชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 

 2.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจของงานพัฒนาชุมชน ในกระบวนการเสริมสร้าง           
การมีส่วนร่วมนั้นประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่ง เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาร่วมค้นหาปัญหา ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วม
ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นเป็นของ
ประชาชนโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนนั่นเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกระบวนการ
ที่มีส่วนช่วยให้การสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกชุมชนเป็นไปโดยสะดวกขึ้น ทั้งนี้
อาจกล่าวได้ว่าความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้หากสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนภายในชุมชนจะเป็นกลไกสําคัญ      
ในการขับเคลื่อนพลังภายในชุมชนให้กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
  3.  การช่วยเหลือตนเอง  
  การช่วยเหลือตัวเองของชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดหลักการสําคัญ  
ประการหนึ่งคือต้องพัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ การขอความช่วยเหลือจากชุมชนภายนอก      
ต้องเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของคนในชุมชนเท่านั้นเพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้      
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ศีลธรรม และสุขภาพ 

 4.  การพ่ึงตนเอง  
   จากความเชื่อในศักยภาพและพลังความสามารถของชุมชน แนวความคิดของ       
การพัฒนาชุมชนจึงเชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนและชุมชนนั้นทําให้คน
สามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

 5.  การใช้ทรัพยากรในชุมชน   
      การใช้ทรัพยากรในชุมชนนอกจากการพัฒนาด้วยการช่วยเหลือตั วเองของคน       

ในชุมชนแล้วต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาที่มีอยู่ในชุมชน ไม่หวังพ่ึงพาจากภายนอกชุมชน  

 6.  ความต้องการของชุมชน  
  การพัฒนาชุมชนต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยให้

ประชาชนเป็นผู้คิดและตัดสินใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่ถูกกําหนดโดยบุคคลหรือหน่วยงาน    
อ่ืนที่อยู่นอกชุมชน การพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน
อ่ืนเป็นผู้เข้ามาช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมเท่านั้น  
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     7. การพัฒนาแบบบูรณาการ   
  การพัฒนาชุมชนต้องดําเนินการไปพร้อม ๆ กันหลายด้านจะมุ่งเพียงด้านใดด้านหนึ่ง

ไม่ได้ เพราะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการพัฒนาแบบบูรณาการนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สังคมท่ีดีมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน สมดุล และสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน   

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็น
กระบวนการในการดําเนินงานโดยถือว่าคนมีความสําคัญมากที่สุด ดังนั้นจึงควรพัฒนาคนให้มีศักยภาพ                  
ส่วนการช่วยเหลือตัวเองของชุมชนนั้นเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดหลักการสําคัญประการหนึ่งคือ 
ต้องพัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ในทุก ๆ ด้าน และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ส่วนการ
ดําเนินการใด ๆ ในชุมชนควรศึกษาความต้องการของประชาชน โดยอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของ
ชุมชน การพัฒนาต้องดําเนินการไปพร้อมกันทุกด้าน ไม่มุ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพราะ      
ทุกกิจกรรมมีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จึงต้องคํานึงถึงความสมดุลในการพัฒนาด้วย 
และการพัฒนาชุมชนจะประสบความสําเร็จได้ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการมี   
ส่วนร่วมนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของงานพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง
รัฐบาลและประชาชน ดังนั้น การพัฒนาชุมชนต้องตั้งอยู่บนปรัชญาและแนวคิดที่ก่อให้เกิด          
การช่วยเหลือตนเอง การใช้ทรัพยากรในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสนับสนุน
ส่งเสริมของรัฐบาลอย่างเหมาะสม 
 

หลักการในการพัฒนาชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชน (2545: 103) กล่าวถึง หลักการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
 1.  เริ่มจากสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ของชุมชนในการทํางานพัฒนาชุมชนควรเริ่มจากสิ่งที่

ประชาชนมีอยู่โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมประชาชน สภาพเศรษฐกิจ นิสัยใจคอ ประเพณี และ
ทัศนคติของชุมชน 

 2.  ดึงประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กิจกรรมพัฒนาใด ๆ ที่จะขาดไม่ได้ คือ ความร่วมมือ         
ของประชาชน ให้เข้าใจและเข้าร่วมในการดําเนินงาน 

 3. โครงการทํางานต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรเร่งรีบดําเนินให้โครงการสําเร็จอย่างเดียว
โดยไม่คํานึงถึงส่วนประกอบอย่างอ่ืน ต้องระลึกเสมอว่างานพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการที่ก่อให้เกิดผล
ช้าเพราะผลในบั้นปลาย คือ การพัฒนาคน 

 4.  จะต้องยึดความสนใจและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ต้องยึดกิจกรรม      
ที่ประชาชนสนใจและต้องการ เพราะการทําเช่นนี้จะทําให้ประชาชนกระตือรือร้นในการให้ความ
ร่วมมือและทําให้งานประสบความสําเร็จได้ง่าย 

 5.  ใช้หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน เหตุที่ต้องใช้วิธีนี้เพราะการยึดหลักประชาธิปไตย
ในการดําเนินการพัฒนานั้นทําให้เกิดผลสําเร็จอย่างยั่งยืน แม้ภายหลังจากที่พัฒนากรออกไปแล้ว
ประชาชนสามารถดําเนินงานต่อไปเองได้ 

 6.  มีความเข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชน คือ ต้องไม่วางโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ขัด
กับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของชาวบ้าน 
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 7.  ใช้ผู้นําท้องถิ่นโดยการเผยแพร่ความคิดและรับเป็นผู้ทดลองปฏิบัติสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้
ชาวบ้านเอาอย่างในภายหลัง 

 8.  ใช้ผู้ชํานาญเฉพาะสาขา 
 9.  ทําการประเมินผลตลอดเวลาเพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

และแก้ไขให้หมดสิ้นไป 
    10. ทํางานกับคนทุกชั้นในสังคมไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง 

              11. การดําเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของชาติ นั่นคือ ในการวางแผน  5 ปี 
ของตําบลจะต้องให้สอดคล้องกับแผน 5 ปีของจังหวัดและแผนของจังหวัดจะต้องไม่ขัดกับแผนชาติ
และต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐด้วย 

    12.  ต้องพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน คือมุ่งพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ 
    13.  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์  พัฒนากรต้องทําหน้าที่ช่วยกระตุ้น           

ให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มและความต้องการในอันที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเข้ามามี     
ส่วนร่วมในการช่วยกันสรรสร้างความเจริญให้กับท้องที่ของตน 

 จากการศึกษาหลักการพัฒนาชุมชนสามารถสรุปได้ ดังนี้ หลักการพัฒนาชุมชนควรเริ่ม
จากสิ่งที่ประชาชนมีอยู่ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ โดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมของประชาชน สภาพเศรษฐกิจ นิสัยใจคอ ประเพณี และทัศนคติของชุมชน มีความ
เข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชน การทํากิจกรรมหรือโครงการต้องดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการ
ประเมินผลและปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ การพัฒนาต้องพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ 
กันโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และกิจกรรมหรือโครงการที่ทําควรใช้ผู้ชํานาญเฉพาะสาขา      
ดังจะเห็นได้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทั้งงานและพัฒนาคนจึงต้องใช้หลักประชาธิปไตย     
ในการดําเนินงาน ส่วนการดําเนินงานนั้นต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายของชาติ  
 

กระบวนการท างานพัฒนาชุมชน 
 โกวิทย์ พวงงาม (2553: 162-164) กล่าวถึงการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนว่าเป็นงานที่ต้อง
ทําอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การปกครอง และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพ่ือทราบปัญหา
และความต้องการของชุมชนที่แท้จริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน     
ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต การสํารวจ และการศึกษา ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด กลวิธีที่สําคัญที่นักพัฒนาต้องใช้ในขั้นตอนนี้ คือ    
การสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ความสัมพันธ์อันดี จนถึงขั้นความสนิทสนม รักใคร่ ศรัทธา    
จงึเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชน 
 2.  การให้การศึกษาแก่ชุมชน เป็นการสนทนา วิเคราะห์ปัญหา ร่วมกับประชาชนในการนํา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากข้ันตอนการศึกษาชุมชนมาวิเคราะห์ถึงปัญหาความต้องการและสภาพที่เป็นจริง 
ผลกระทบ ความรุนแรง และความเสียหายต่อชุมชน กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ การกระตุ้นให้
ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจ และตระหนักในปัญหาของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันก็คือ การจัดเวทีประชาคม 
เพ่ือค้นหาปัญหาร่วมกันของชุมชน 
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 3.  การวางแผน/โครงการ เป็นขั้นตอนให้ประชาชนร่วมกันตัดสินใจ และกําหนด
โครงการ เป็นการนําเอาปัญหาที่ประชาชนตระหนัก และยอมรับว่าเป็นปัญหาของชุมชนมาร่วมกัน 
หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจที่จะ
แก้ไขภายใต้ขีดความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอกกลวิธี      
ที่สําคัญในขั้นตอนนี้คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหา วิธีการวางแผน การเขียน
โครงการ โดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 4.  การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ โดยมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตาม
แผนงานและโครงการที่ได้ตกลงกันไว้  
 5.  การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานที่กําลังดําเนินการตาม
โครงการ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พบได้อย่างทันท่วงที กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ 
การติดตามดูแลการทํางานที่ประชาชนทําเพ่ือทราบผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค แล้วนําผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรมไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนสามารถนํามาเชื่อมโยงกับการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนได้ เพราะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน เช่น 
การรับประทานอาหาร การไม่ออกกําลังกาย มีความเครียด ล้วนแต่ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งสิ้น การสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างเสริมปัจจัยทั้งปวงที่ส่งผลต่อสุขภาพ     
จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการดําเนินการแบบองค์รวมเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน 
 ดังนั้น การพัฒนาชุมชน จึงเป็นเรื่องที่มีความสอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล 
พัฒนาคนในชุมชนให้มีศักยภาพ ซึ่งเปูาหมายของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ก็คือ กระบวนการในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ส่วนการดําเนินงานพัฒนาชุมชนต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือ
ตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด หน่วยงานอ่ืน ๆ  ให้การ
สนับสนุนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เท่าที่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชน และชุมชนมีกระบวนการจัดการชุมชน โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมในทุก ๆ ด้าน        
ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการพัฒนาชุมชน 
ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้ นอกจากนี้ การดําเนินการ
พัฒนาชุมชนจะต้องสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์      
ที่ชัดเจน รวมถึงมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาในหลายประเด็น ดังนี้ 
 

ความหมายของการพัฒนารูปแบบ 
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 การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโต งอกงาม และ
ดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวถึง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนดทิศทาง นั่นคือ
การกําหนดทิศทางหรือรายละเอียดเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ใครเป็นผู้พัฒนา
และผู้ถูกพัฒนา (สนธยา พลศรี, 2547: 2 และสัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551: 3) ส่วนรูปแบบ หมายถึง 
แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือทําซ้ํา หรือเป็นตัวอย่างสําหรับการเลียนแบบ 
นอกจากนี้  รูปแบบยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นต้นแบบของสิ่งหนึ่งสิ่งใดและรูปแบบมักแสดง         
ความสัมพันธ์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่าง  ทฤษฎีส่วนใหญ่มักถูกพัฒนามาจากรูปแบบที่ได้รับ       
การทดสอบแล้วและรูปแบบจะบ่งบอกให้เห็นถึงการแสดงโครงสร้างเพ่ือใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของ    
ตัวแปร ส่วนการจะระบุว่ารูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และ
รูปแบบนั้น ๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างนั้นไม่ได้มีการกําหนดไว้ตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์
และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ อย่างไร (มยุรี อนุมานราชธน, 
2547: 47; Bardo and Hardman, 1982: 70, and Keeves, 1988: 599) 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือ
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถกําหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรนั้น  ๆ  และจัดลําดับก่อน-หลังของแต่ละองค์ประกอบ
ในรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือถ่ายทอดความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบโดยใช้สื่อที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถ
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ หรือเป็นแบบอย่าง/ตัวอย่างเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างหรือทําซ้ํา ส่วนรูปแบบจะมีองค์ประกอบหรือรายละเอียดอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
ผู้สร้างรูปแบบ 
 

ลักษณะของรูปแบบ 
 รูปแบบควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) นําไปสู่การอธิบายและทํานายได้ สามารถนําไปสร้าง
เครื่องมือเพ่ือพิสูจน์ทดสอบได้โดยอิงข้อมูลจากการสังเกตที่เชื่อถือได้ 2) โครงสร้างของรูปแบบ
จะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ นําไปสู่การอธิบายเชิงเหตุ -ผล และสามารถใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์เรื่องนั้น ๆ ได้ 3) รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดรวบยอดและ
ความสัมพันธ์ รวมทั้งช่วยขยายความรู้ และนําไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ได้มากขึ้น  4) มีความ
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 5) กระบวนการสร้างโมเดลเป็นกระบวนการที่ไม่อยู่นิ่งและไม่สิ้นสุด     
6) นําไปสู่ผลเดิมถ้ามีการทดลองซ้ํา ๆ และ 7) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Keeves, 1997: 386-387 และอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 
2541: 22-23) 
  

ประเภทของรูปแบบ 
 สมิทธิ์ และคนอ่ืน ๆ (Smith and others, 1980: 461) จําแนกประเภทของรูปแบบ
ออกเป็นรูปแบบเชิงกายภาพและรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ ดังนี้  
 1.  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก่ รูปแบบคล้ายจริง และรูปแบบเหมือนจริง 
ซึ่งรูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบินจําลอง หุ่นไล่กา และ     
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หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า เป็นต้น ส่วนรูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์
จริง เช่น การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะทําการทดลองจริง เครื่องบินจําลองที่บินได้
หรือเครื่องฝึกบิน เป็นต้น แบบจําลองชนิดนี้ใกล้เคียงความจริงกว่าแบบแรก 
 2.  รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ รูปแบบข้อความและรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งรูปแบบข้อความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) 
เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด มีการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น คําพรรณนา
ลักษณะงาน และคําอธิบายรายวิชา เป็นต้น ส่วนรูปแบบคณิตศาสตร์ (Mathematical  Model) หรือ
รูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Model) ได้แก่ สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 
 นอกจากนี้ คีพ (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้ ดังนี้ 
 1.  รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย
เทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น  
รูปแบบในการทํางาน จํานวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ําเข้า
และปล่อยน้ําออกจากถัง นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเสมือนกับน้ําที่ไหลเข้าถัง นักเรียนที่จะออก
จากระบบเปรียบเทียบเสมือนกับน้ําที่ไหลออกจากถัง ดังนั้น นักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับ
นักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
 2.  รู ปแบบเชิ งข้ อความ  ( Semantic Model)  เป็ นรู ปแบบที่ ใ ช้ ภ าษา เป็ นสื่ อ               
ในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้าง
ทางความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ และ           
ใช้ข้อความในการอธิบายเพ่ือให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น แต่จุดอ่อนของรูปแบบประเภทนี้คือ       
ขาดความชัดเจนแน่นอนทําให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ  
 3.  รูปแบบเชิ งคณิตศาสตร์  (Mathematical Model)  เป็นรูปแบบที่ ใช้ แสดง          
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรโดยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะนําไปใช้        
ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากข้ึน โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้
สามารถนําไปสู่การสร้างทฤษฎีเพราะสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานได้ รูปแบบทางคณิตศาสตร์นี้
ส่วนมากพัฒนาจากรูปแบบเชิงข้อความ 
 4.  รูปแบบเชิงสาเหตุ   (Causal  Model) เป็นรูปแบบที่เริ่มมาจากการนําเทคนิค        
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ รูปแบบเชิงสาเหตุทําให้
สามารถศึกษารูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้   แนวคิดสําคัญของรูปแบบนี้ คือ        
ต้องสร้างขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่มีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง 
แต่ละสมการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร   จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูล        
ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ  รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบ
ระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วย
เส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียว โดยไม่มีความสัมพันธ์ย้อนกลับ และ 2) รูปแบบ
เชิงสาเหตุเส้นคู่  (Non-recursive Model) คือ รูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง     
ตัวแปร โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรตัวหนึ่ง อาจเป็นทั้งตัวแปรเชิงเหตุและ     
เชิงผลพร้อมกัน จึงมีทิศทางย้อนกลับได้ 
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ขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ 
 วิลเลอร์ (Willer, 1967: 83) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบอาจมีขั้นตอนในการดําเนินงาน
แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างรูปแบบ 
(Construct) และ 2) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ  
 ครูส (Kruse, 2014) ได้เสนอกระบวนการพัฒนารูปแบบ ADDIE Model ที่ประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการดําเนินงาน และขั้น        
การประเมินผล ดังนี้ 
 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการที่ช่วย
ตรวจสอบการตัดสินใจเป็นการวิเคราะห์ที่จะช่วยกําหนดกลุ่มเปูาหมาย วัตถุประสงค์ ข้อจํากัด โอกาส
หรือจุดสําคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบรูปแบบหรือกระบวนการ 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนระดมความคิด โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์นํามาออกแบบโปรแกรมหรือหลักสูตรที่ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย การออกแบบสามารถทําได้
หลากหลาย  
 3. ขั้นการพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนสร้างสิ่งที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนการ
ออกแบบ ขั้นตอนนี้ใช้งบประมาณและเวลาค่อนข้างมากเพราะมีขั้นตอนต่าง ๆ มากมายและจะต้อง
เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักคอมพิวเตอร์กราฟิก และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคต่าง ๆ    
เป็นต้น 
 4. ขั้นการดําเนินงาน ( Implementation) เป็นกระบวนการนําเสนอสิ่งที่พัฒนาขึ้น   
และทดสอบสิ่งที่สร้างขึ้นหรือเป็นกระบวนการเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่งที่พัฒนาขึ้น          
เพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) วัตถุประสงค์ของการประเมินผล คือ การสะท้อน            
ให้เห็นสิ่งที่ค้นพบในขั้นตอนการวิเคราะห์ 
 

การทดสอบรูปแบบ 
 การทดสอบรูปแบบเป็นการตรวจประเมินโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของการนํารูปแบบไปปฏิบัติจริง ซึ่งการทดสอบรูปแบบสามารถกระทําได้ ดังนี้ 
(Keeves, 1988: 559-560) 
 1. การทดสอบรูปแบบทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะทําการทดสอบโดยการ  
พิสูจน์ตามสูตรหรือสมการ หรือตรวจข้อมูลเขิงประจักษ์โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ 
สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มักจะดําเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการ
ทางสถิติ ผลของการทดสอบจะนําไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งนําไปสู่การสร้างทฤษฎี
ใหม่ต่อไป  
 2. การทดสอบรูปแบบโดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องมักจะใช้กับ
การพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายแล้ว ผู้วิจัย
จะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดทําเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 
(rating scale) เพ่ือนําไปสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของความเหมาะสม  ความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ 
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 3. การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ วิธีการนี้ผู้ วิจัยจะนํารูปแบบ            
ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเปูาหมาย มีการดําเนินการตามกิจกรรมอย่างครบถ้วน และผู้วิจัย
จะนําข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป 
 4.  การทดสอบรูปแบบการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง ไอส์เนอร์ (Eisner, 1976: 192-
193) ได้เสนอแนวคิดไว้ดังนี้  
  4.1 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
เฉพาะประเด็นที่นํามาพิจารณาซึ่งไม่จําเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเสมอไป แต่อาจผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทําการประเมิน 
  4.2 การประเมินที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื ่อง   
ทีจะประเมินโดยพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อน
ลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเป็นผู้วินิจฉัยต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่าง
แท้จริง 
  4.3  รูปแบบที่ ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความเชื่อถือว่า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเป็นผู้เที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ นั้น
เกิดข้ึนจากประสบการณ์และความชํานาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 
  4.4  รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทํางานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนัดของแต่ละคน โดยกําหนดประเด็นสําคัญที่จะนํามาพิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูลตลอดจนวิธีการนําเสนอ 
 5.  การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานเป็นการประเมินที่พัฒนาโดย     
The Joint Committee on Standards for Educational Education ภายใต้การดําเนินงานของ 
Stufflebeam และคณะ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 54-56)  
  5.1  มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์จากการประเมิน (Utility Standards) โดยผล
การประเมินต้องให้ข้อมูลตรงตามที่ผู้ใช้ผลการประเมินอยากรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานได้จริงโดยเฉพาะถ้าสามารถให้ข้อมูลช่วยในการปรับปรุงตนเองได้ในระดับ
บุคคลก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้น 
  5.2  มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินจะต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง ประหยัด คุ้มค่า และเหมาะสม 
  5.3  มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับ       
ผู้ให้ข้อมูล 
  5.4  มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) วิธีการที่ใช้ในการประเมิน
ต้องมีความถูกต้อง ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินต้องสามารถวัดตัวบ่งชี้        
ที่ต้องการวัดได้จริง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวบ่งชี้ที่ต้องการวัด แหล่งผู้ให้ข้อมูลเชื่อถือได้      
ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง วิธีการวิเคราะห์และการเสนอผลการประเมินถูกต้อง และผลการประเมิน  
มีความเป็นปรนัย 
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 จากการศึกษาแนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนารูปแบบสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา
รูปแบบ หมายถึง การกําหนดแนวทาง กระบวนการหรือแนวคิดท่ีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้ดีขึ้น
กว่าเดิม การสร้างหรือการพัฒนารูปแบบผู้วิจัยจะสร้างจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และจากผล
การศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถกําหนด
องค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ  ภายในรูปแบบรวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ระหว่างองค์ประกอบ
หรือตัวแปรนั้น หรือลําดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ การพัฒนารูปแบบจะต้องใช้
หลักเหตุผลเป็นพื้นฐานและการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนารูปแบบ และ     
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ขั้นตอน      
ในการพัฒนารูปแบบของครูส (Kruse, 2014)  ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นการวิเคราะห์      
ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการดําเนินงาน และขั้นการประเมินผล และนําเสนอเป็นรูปแบบ
เชิงข้อความ (Semantic Model) โดยใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา
ด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ และใช้ข้อความในการอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาใน 2 ประเด็น คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพ จํานวน 7 เรื่อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพ จํานวน 13 เรื่อง จําแนกเป็นการวิจัยในประเทศ 3 เรื่องและการวิจัยต่างประเทศ 10 เรื่อง ดังนี้ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพ  
 ชูฤทธิ์  เต็งไตรสรณ์ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิด      

สุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
แนวคิดเรื่องสุขภาวะองค์รวมของพระพุทธศาสนาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  
ผลการวิจัยพบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย       
3 องค์ประกอบย่อย คือ ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และมีเหตุผล ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไข
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต ในยุคโลกาภิวัตน์ของประชาชน     
ได้ทุกระดับ และมีตัวอย่างที่ประสบผลสําเร็จเป็นจํานวนมากที่นําไปประยุกต์ใช้ทั้งทางธุรกิจ สังคม 
และทางเกษตรกรรม 
 นพวรรณ ช้างพินิจ, พิเชษฐ์ วีระกิจพานิช และยุพา วันแย้ม (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษา
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติแนวทางสุขภาพพอเพียงของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก     
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติงานตามแนวทางสุขภาพพอเพียง
ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา บทบาทหน้าที่ สถานที่ปฏิบัติงาน การรับรู้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ
ความรู้ ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติงาน          
ตามแนวทางสุขภาพพอเพียง  ผลการวิจัยพบว่าระดับการรับรู้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10    
อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ํา ระดับความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง ส่วน
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ทัศนคติและการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความรู้สุขภาพพอเพียงอยู่ในระดับสูง ทัศนคติและ
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า อายุ
การปฏิบัติราชการ บทบาทของบุคลากร สถานที่ปฏิบัติงาน ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความรู้สุขภาพพอเพียง อายุการปฏิบัติราชการ สถานที่ปฏิบัติงาน ทัศนคติของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 
 ประภามาศ อินทราเครือ (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดการปัญหาสุขภาพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งที่สัมผัสสารเคมีปูองกันจํากัดศัตรูพืช          
บ้านบวกจั่น อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและผลของแผนชุมชน        
ที่เกิดขึ้นหลังจากจัดการปัญหาสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกร   
ในชุมชนบวกจั่นยังดํารงชีวิตตามวิถีชาวเขาเผ่าม้ง ทั้งในด้านความเป็นอยู่ เกษตรกรรมและการดูแล
สุขภาพ แต่การทําเกษตรเชิงพาณิชย์เป็นสาเหตุที่ทําให้มีการใช้สารเคมีปูองกันกําจัดศัตรูพืชจึงส่งผล
ให้เกิดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขึ้น การนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขับเคลื่อนภาวะ
สุขภาพชุมชนในลักษณะบูรณาการตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนทั้ง 6 ขั้นตอน เป็นรูปแบบของการจัดการปัญหาดังกล่าว หลังจากนําแผนชุมชน      
ซึ่งเป็นผลจากรูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้กับ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกดัชนีชี้วัดความสําเร็จ แสดงถึงการบรรลุเปูาประสงค์     
ในการพัฒนาระบบสุขภาพของเกษตรกรผู้สัมผัสสารเคมีปูองกันกําจัดศัตรูพืชให้เป็นสุขภาพแบบ
พอเพียงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะสมบูรณ์  แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทําแผน
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจัดการปัญหาสุขภาพเกษตรกรที่เกิดขึ้นในชุมชน
บ้านบวกจั่น  เนื่องจากเป็นการจัดการปัญหาที่มีฐานคิดมาจากคุณธรรมและจริยธรรม มีอุดมการณ์  
ที่มุ่งรักษาระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ภายใต้ระบบคุณค่าของชุมชนโดยอาศัยทุนทางสังคม        
ภูมิปัญญา และศักยภาพของชุมชนเป็นกลไกในการพัฒนาภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่
เชื่อมโยงกับระบบวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวเผ่าม้ง 
 รุจา ภู่ไพบูลย์ และคนอ่ืน ๆ (2555: 35-36) ศึกษากระบวนการพัฒนาสุขภาพพอเพียง    
ในชุมชน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) อธิบายกระบวนการซึ่งเน้นต้นแบบการพัฒนาสุขภาพพอเพียง และ 
2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาสุขภาพพอเพียงในชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน  
ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาชุมชนสุขภาพพอเพียงครั้งนี้เน้นกระบวนการ PAR  
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นฐานคิดสําคัญนําสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาและดูแลสุขภาวะชุมชน ผลจากการถอดบทเรียน ผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนาได้แก่   

 1. สภาพพลวัตในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการ จากเริ่มต้นจนปิดโครงการ
สะท้อนระบบการดูแลชุมชนที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนให้โอกาสแสดงความคิดเห็น  
และเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนของตน  มีความสามัคคี ใกล้ชิดกันมากขึ้น โครงการย่อย
เป็นช่องทางในการแสดงออกถึงศักยภาพของชาวบ้าน ทั้งนี้ชุมชนที่มีปัจจัยเอ้ือสําคัญ คือต้นทุนของ
ชุมชนที่เป็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงคือความมีน้ําใจ เอ้ือเฟ้ือ ระหว่างชาวบ้านในชุมชน และ   
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การที่ชุมชนเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนรับรู้แนวคิดการกินอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ          
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันมาแล้วเป็นพ้ืนฐานสําหรับการต่อยอดนําสู่สุขภาพพอเพียงได้ แม้ผลกระทบ
การประเมินพฤติกรรมการรับบริการสุขภาพยังอยู่ในระดับปานกลาง แต่เป็นชุมชนที่มีศักยภาพสูง   
ที่จะพัฒนาต่อไปเมื่อนําปัจจัยหลักหรือสามห่วงของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา
สุขภาพช่วยให้เกิดความเข้าใจและมีการตั้งเปูาหมายร่วมที่ชัดเจนมากข้ึน  

 2. ความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า จากการที่ทีมวิจัยมีสัมพันธภาพที่ดีและแสดงความ
จริงใจต่อชุมชนโดยการเข้าร่วมประชุมประจําเดือนทุกครั้ง การเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 1 ปี ที่ดําเนินการและมีการใช้สื่อสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า เดิมชาวบ้าน
ใช้การสื่อเผยแพร่ข้อมูลวิธีปากต่อปากมากกว่าวิธีอ่ืน โครงการจึงจัดให้มีสื่อดังนี้ 1) จดหมายข่าว สรุป
กิจกรรมจากการจัดประชุมประจําเดือน 2) การตกแต่งเพลงและจัดทําวีดิโอเพลงที่ชาวบ้านร้องเอง 
“ชมรมอุทยานสวนผัก” โดยมีเนื้อร้องที่กล่าวถึงการปลูกผักกินเองในชุมชน  เป็นการส่งเสริมโครงการ
ปลูกผักกินเอง และ 3) การจัดทําภาพยนตร์ เรื่อง “เรื่องเล่าจากหมู่บ้าน...” ที่แสดงแนวทาง       
การพัฒนาชุมชนสุขภาพพอเพียงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลการดําเนินงานในชุมชน
เป็นการคืนข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการสอบทานข้อมูลชุมชนอีกด้วย 
 3. การจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน กระบวนการ PAR มีผลต่อการพัฒนาให้ชุมชน
สามารถร่วมกันจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน เช่น โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการจัดการน้ําเสียเป็น
ตัวอย่างที่แสดงศักยภาพของชุมชนที่เกิดจากการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิจัยและประชาชนในพ้ืนที่  
สามารถนําเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อบต. หน่วยจัดการน้ํา กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการดําเนินการพบว่า ผู้ที่ทําให้การดําเนินการสําเร็จได้ คืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดโครงการเป็นผู้ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม   
ต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง สําหรับการพัฒนาสุขภาพระดับครอบครัวและบุคคลเป็นผลจากการร่วมกิจกรรม
โครงการย่อยต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการเพื่อทําให้เกิดการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ
และดูแลซึ่งกันและกัน 
 4. ปัจจัยสู่ความสําเร็จและอุปสรรคจากการถอดบทเรียนโดยการสนทนากลุ่มนักวิจัย   
มีกระบวนการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจของนักวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการวางกรอบเวลาติดตาม
งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และการได้รับคําปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม  นอกจากนั้น พบว่า ชุมชนนี้มีทุนทางสังคม ชุมชนคุ้นเคยกับการพัฒนา และเป็นชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว พออยู่พอกิน ไม่มีข้อจํากัดด้านการทํามาหาเลี้ยงชีพมีการนัดหมายประชุม
หมู่บ้านเป็นประจํา มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว มีผู้ ใหญ่บ้านเป็นแกนนําและเจ้าหน้าที่ของ          
สถานีอนามัยในฐานะของนักวิจัย และผู้รับผิดชอบสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านที่ร่วมมือในการ
ระดมสมอง และจัดกิจกรรมร่วมกันและจากการที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ประชาชน  
ในหมู่บ้านคุ้นเคย แม้ว่าบางคนอาจมีความเข้าใจมากน้อยต่างกัน แต่เป็นแนวทางที่ประชาชน         
มีการยอมรับสูง สําหรับปัญหาอุปสรรคที่ทําให้การดําเนินการบางวัตถุประสงค์ไม่สําเร็จตามเปูาหมาย 
คือ ระยะเวลาของโครงการมีเพียง 1 ปี ซึ่งไม่พอเพียงสําหรับการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) เพราะต้องใช้เวลาสําหรับการสร้างสัมพันธภาพสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ค้นหาปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน ดําเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผลควรมีระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือ
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พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 1 ปี จึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ชัดเจน 
พบว่าการจัดกิจกรรมในชุมชนหลายโครงการไม่สามารถเริ่มพร้อมกันได้เนื่องจากความพร้อมของ
ชุมชนและทีมวิจัย ทําให้การประเมินผลล่าช้าตามไปด้วยนอกจากนั้นการที่มีความแตกต่างของ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ ที่มีทั้งสองฝั่งของคลอง และมีบางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ฝั่งนอกอยู่อีกด้าน
ของถนนสัญจรหลักที่เป็นชุมชนกึ่งเมือง กลุ่มนี้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนน้อยยกเว้นการร่วมกิจกรรม
ประชุมสัญจรเป็นครั้งคราว 

 สยาม ฟูเจริญ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ
ของชุมชนบ้านงามเมือง ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กระบวนการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านงามเมือง และความสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลการวิจัยพบว่า การดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านงามเมือง เป็นกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ     
บนพื้นฐานการพ่ึงตนเองภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน กล่าวคือ 
เป็นชุมชนขนาดเล็กที่ประสบกับปัญหาโรคเรื้อนซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมอย่างรุนแรง ส่งผลให้
ชุมชนต้องแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนด้วยการพ่ึงพาตนเองอย่างสูง โดยฐานคิด            
ของกระบวนการดูแลสุขภาพชุมชนได้อาศัยคุณธรรมหลักคําสอนของศาสนาซึ่งเป็นระบบคุณค่าของ
ชุมชนที่เน้นหนักในเรื่องความสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งสูงสุด อันเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างหลักคําสอนของศาสนาคริสต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพ ความเชื่อดั้งเดิมของ
ชุมชนซึ่งเป็นวัฒนธรรมการดูแลความสุขสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ         
ที่เชื่อมโยงกับมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนก่อให้เกิด
จิตสํานึกและความมุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่างคน ธรรมชาติและพระเจ้า  เพ่ือการมีสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน โดยนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นฐานในการดูแลสุขภาพ 
ซึ่งได้แก่ ผู้นํากลุ่ม องค์กร และทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นกลไกภายในที่ใช้ขับเคลื่อนกระบวนการ
ดูแลสุขภาพพร้อมกับส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
กลไกภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลสุขภาพของชุมชน การจัดการในกระบวนการ
ดูแลสุขภาพใช้การจัดการเรียนรู้การปรับตัว การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ปัจจัย และเงื่อนไข
ในระบบสุขภาพภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน การดําเนินกิจกรรมด้านการดูแล
สุขภาพใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย ภายใต้ระบบการผลิตและวิถีชีวิตแบบพ่ึงตนเองของชุมชน  อาทิเช่น 
การสร้างความเข้าใจและจิตสํานึกในด้านการดูแลสุขภาพโดยอาศัย การสื่อสารแบบชาวบ้าน       
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ โดยอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ การเสริมสร้างให้องค์กรทุก   
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาพของชุมชนในลักษณะของภาคี
เครือข่ายและการดําเนินกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพบนพ้ืนฐานสัมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ซึ่งทุกยุทธวิธีล้วนแล้วแต่เป็นการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลสุขภาพโดยอาศัยระบบ
ความสัมพันธ์ของชุมชน นอกจากนี้แล้วชุมชนยังได้นําเอาองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการ    
ด้านสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ชุมชนสามารถปรับตัวและดํารงอยู่ได้ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกภายนอก 
 การดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านงามเมืองจึงสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นวิถีทางการดําเนินชีวิตที่มีฐานคิดมาจากคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคําสอนของแต่ละ
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ศาสนา มีอุดมการณ์ที่มุ่งรักษาดุลยภาพระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ ภายใต้ระบบ
คุณค่าของชุมชน โดยอาศัยทุนทางสังคม ภูมิปัญญา และศักยภาพของชุมชนเป็นกลไกในการพัฒนา
ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบการผลิตอันได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การรักษาความสมดุลของชีวิต 
ตลอดจนถึงการปรับตัวให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   
ต่าง ๆ และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบอยู่ตลอดเวลา 
 สมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่เพียงพอของชุมชนในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะที่เพียงพอ การสร้างและตรวจสอบ
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย และการหา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ของชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-60 ปี มีสัญชาติไทยจบการศึกษาสูงสุด    
ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท 
ได้รับความรู้ เรื่องสุขภาพจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาล และเรียนรู้ เรื่องสุขภาพจากผู้มีประสบการณ์          
ปราชญ์ชาวบ้านและผู้รู้ในชุมชนโดยลักษณะประเพณีและวัฒนธรรม มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตเป็นบางเรื่องส่วนการเมืองมีผลต่อการประกอบอาชีพเป็นบางส่วน และใช้สิทธิการ
รักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพ         
 สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ได้แก่  
พฤติกรรมสุขภาพ รองลงมาคือ การเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ            
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงต่อสุขภาวะ   
ที่เพียงพอ ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพ การเรียนรู้และพฤติกรรมผู้นํา ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยอิทธิพลของการเรียนรู้ทางอ้อมผ่านพฤติกรรมผู้นํา การสร้างเครือข่ายและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
ส่วนองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่เพียงพอของชุมชนในเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน ประกอบด้วย 
 1.  การเรียนรู้ โดยอาศัยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพ ซึ่งการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ
ที่จะเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน การทราบผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนและการเรียนรู้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน 
 2.  พฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย การค้นหาปัญหาภาวะสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
อาหาร การออกกําลังกาย อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยาและอบายมุข โดยการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของปัญหา การกําหนดกลุ่มเปูาหมาย การดําเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินผล 
 3.  การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ได้แก่ การใช้อํานาจและการบังคับ การสังเกตและการใช้
เหตุผล และการให้ข้อมูลและความรู้ 
 4.  พฤติกรรมผู้นํา ประกอบด้วย พฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน พฤติกรรมผู้นําแบบ    
สั่งการ พฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมผู้นําแบบให้มีส่วนร่วม 
 5.  การสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย การสร้างความตระหนัก การติดต่อกับองค์การ      
ที่จะเป็นสมาชิก การสร้างพันธกิจร่วม การพัฒนาความสัมพันธ์ และการทํากิจกรรมร่วมกัน 
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 นอกจากนั้นยังพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ  
ได้แก่ การยึดความต้องการของคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
การทํางานเชิงรุกโดยการอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาอํานวย
ความสะดวกด้านการสื่อสาร เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการทํางาน 

 สุชาฎา ไกรพันธ์ (2552: บทคัดย่อ)  ศึกษาการประเมินผลโครงการหมู่บ้านสร้างเสริม
สุขภาพตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวา
รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้าน
สร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองศรีไค 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของโครงการหมู่บ้าน    
สร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีไคออก และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสุขภาพตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านศรีไคออก ผลการวิจัยพบว่า ผลการดําเนินโครงการบรรลุตัวชี้วัดแต่ละวัตถุประส งค์
มากกว่าร้อยละ 90 และสร้างแรงกระตุ้นให้หมู่บ้านได้เห็นความสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัมพันธภาพที่ดีของผู้คนในหมู่บ้านมีเพ่ิมมากขึ้นและเกิดความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เป็นปัจจัยเสริมด้านบวกต่อการพัฒนาหมู่บ้าน 
ด้านอื่น ๆ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านสุขภาวะ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความพยายามที่จะ
พัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี มีจํานวนผู้ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น และได้รับ
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม
โครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิติใหม่ในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านกับองค์กรภายนอก จากผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านได้ปฏิญญา
หมู่บ้านว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 1 ฉบับ ได้บุคคลต้นแบบที่เป็นแบบอย่างด้านการดูแล
สุขภาพ จํานวน 22 คน เกิดกลุ่มหมอลํารักษ์สุขภาพ จํานวน 1 กลุ่ม ซึ่งมีการออกกําลังกายและมีการ
ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง และจากการดําเนินงานด้านกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการออมทรัพย์ ทําให้หมู่บ้าน  
มีธนาคารสัจจะออมทรัพย์ของหมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 2,000,000 บาท 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบว่าในส่วนของปัญหาและอุปสรรค             
ในการดําเนินงานของโครงการ โดยส่วนใหญ่ประสบอุปสรรคในด้านทีมงานและสมาชิกที่มีเวลาว่าง 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ น้อย อันมีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพทํานาที่ ต้องเพาะปลูกและ     
เก็บเก่ียวให้ทันฤดูกาล และการจัดกิจกรรมมีความถี่มาก และจัดกิจกรรมบ่อยมาก แม้จะมีผลต่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาแต่ก็ทําให้คณะกรรมการบริหารงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเมื่อยล้าทั้ง
จากการประกอบอาชีพและการจัดกิจกรรม 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการสร้างเสริมสุขภาพ 
 งานวิจัยในประเทศ 

 จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ    
ในชุมชนเพ่ือความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพ่ือความยั่ งยืนโดยประชาคมในการจัดการระบบ



40 

 

 

สุขภาพภาคประชาชน ผลการศึกษา พบว่า สภาพความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนของประชาชนพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลางร้อยละ 67.80 (Mean = 
3.65, S.D. = 1.4) ในส่วนการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างยั่งยืนในการศึกษาครั้งนี้
ได้พัฒนาตามแนวคิดโครงร่างการทํางาน 7s ของแมคคีนซีย์ ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชนอย่างยั่งยืนประกอบไปด้วย การพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและสร้างค่านิยมร่วมด้วยการกําหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันพัฒนาทักษะสร้างความสัมพันธ์
ของโครงสร้างองค์กร จัดบุคคลเข้าทํางาน พัฒนารูปแบบการทํางานร่วมกันและการทํางานอย่างเป็น
ระบบ โดยการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ขั้นตอน ทําให้ประชาชนสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ วิเคราะห์
ปัญหา หาวิธีการแก้ไข วางแผนดําเนินการแก้ไขและกําหนดยุทธศาสตร์   ในการสร้างเสริมสุขภาพ   
ในชุมชนตลอดจนสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง ข้อเสนอแนะการใช้รูปแบบวิจัยนี้ ต้องเริ่มจาก
การสร้างองค์กรต่าง ๆ ที่มีในชุมชนและกลุ่มคนร่วมกันสร้างเป็นเครือข่ายประชาคมสุขภาพและ    
จดทะเบียนจัดตั้งเครือข่าย พัฒนาภาวะผู้นําและทักษะด้านการจัดการซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนใช้ประสบการณ์เดิมในการแก้ไขปัญหาทั่วไปในชุมชน     
ที่ประสบความสําเร็จมาใช้เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชนเพ่ือความยั่งยืน จะทําให้รูปแบบนี้
ง่ายในการปฏิบัติมากขึ้น 

 ศรินญา เครื่องฉาย (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนากิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนโดยชมรมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน ตําบลศิลา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
วิเคราะห์บทบาทชมรมผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และพัฒนากิจกรรม     
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมโดยชมรมผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ชมรมผู้สูงอายุพัฒนากิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพครอบคลุมผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้สูงอายุที่สุขภาพดี 2) กลุ่มผู้สูงอายุ       
ที่มีภาวะเจ็บปุวยหรือโรคเรื้อรังแต่ยังช่วยเหลือตนเองได้ กิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะการดูแลตนเอง ฝึกการออกกําลังกายรูปแบบต่าง ๆ  ร่วมกัน การสร้างเสริมสุขภาพ                  
โดยการนําหลักพุทธศาสนามาใช้ เป็นต้น และ 3) กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องพ่ึงพาผู้ดูแล 
กิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ การประสานเจ้าหน้าที่ และพยาบาลเวชปฏิบัติจากศูนย์สุขภาพชุมชน   
ในการดูแล และร่วมกับองค์กรในชุมชน ได้แก่ อสม. พระ และ อบต. พัฒนาถุงเยี่ยมพร้อมสายสิญจน์
สื่อกําลังใจแด่ผู้สูงวัย ประกอบในการเยี่ยมบ้านเพ่ือเสริมสร้างขวัญ กําลังใจ ซึ่งเป็นการเรียนรู้       
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกันจากการประเมินผลในภาพรวม พบว่า แกนนําชุมชน
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้น มีการให้ความรู้ หรือ
ข้อมูลด้านสุขภาพทางวิทยุชุมชน และทางหอกระจายข่าวโดยแกนนําชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่ําเสมอ 
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลรู้สึกแข็งแรงขึ้น มีพฤติกรรมการออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
มีการบริโภคอาหารที่เหมาะสมมากขึ้น มีการเอาใจใส่และดูแลสุขภาพอนามัยในชีวิตประจําวันเหมาะสม
มากกว่าเดิม 
 บทเรียนจากการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนโดยชมรมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้แนวคิด
การมีส่วนร่วม  โดยเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง พบว่า แกนนําและสมาชิก
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ชมรมผู้สูงอายุทุกคนมีความภาคภูมิใจและพึงพอใจ ผู้สูงวัยรู้สึกถึงความมีคุณค่าแห่งตน ชมรมมีการพัฒนา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จํานวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ    
อย่างชัดเจน และมีการระดมทุนเพ่ือพัฒนากิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุบ้านหนองหินหลายคนได้เป็นกําลังสําคัญในการขยายเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ในตําบลศิลาและชุมชนอ่ืน ๆ ในระยะต่อมา พบว่า ทางชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหินเกิดความมั่นใจ    
ในพลังความสามารถของกลุ่ม ต้องการร่วมบําเพ็ญประโยชน์และมีความพยายามที่จะทําให้เกิด
กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องในชุมชนจึงได้จัดทําโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
“เพ่ือนช่วยเพื่อน” ส่งไปขอรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดยสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดขอนแก่นได้สําเร็จ และทางชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน           
ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการระดับจังหวัดให้เป็นหนึ่งในชมรมสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น        
ของจังหวัดขอนแก่น 

 ศิวพร อึ้งวัฒนา (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบระบบการดูแลสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการดูแลสุขภาพของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนด้านการบริหารจัดการตามองค์ประกอบของการบริหารงาน และเกณฑ์มาตรฐานของ         
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2550 ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การ
บริหารจัดการดูแลสุขภาพมีการให้บริการสุขภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย และ
นโยบาย มีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานในการเป็นสถานบริการ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ให้การบริการ
ปฐมภูมิแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนอย่างผสมผสานและต่อเนื่อง มีระบบให้คําปรึกษาและส่งต่อ
อย่างเหมาะสม รวมทั้งประสานเครือข่ายสุขภาพชุมขน องค์กรชุมชน อย่างเป็นรูปธรรมและ         
ได้มาตรฐาน  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อรูปแบบการให้บริการของศูนย์สุขภาพ
ชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี สถานภาพสมรสจบการศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาภาคบังคับ อาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท และใช้เวลา    
ในการเดินทางมารับบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชน 16-20 นาที ในการมาใช้บริการ กลุ่มตัวอย่าง      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดับมากในด้านมาตรฐาน         
เชิงผลลัพธ์ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2.1) ด้านมาตรฐานเชิงโครงสร้าง 2.2) มาตรฐาน     
เชิงกระบวนการ ศูนย์สุขภาพชุมชนมีการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุมประชากรทุกเพศทุกวัย    
แต่ยังขาดการให้บริการทันตกรรม เนื่องจากอยู่ใกล้โรงพยาบาลชุมชน ส่วนการให้บริการสุขภาพอ่ืน ๆ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มีสัมพันธภาพที่ดีให้บริการด้วยความเต็มใจ 3) เพ่ือ
ศึกษาระบบ การดูแลสุขภาพชุมชน ด้านภาวะสุขภาพของประชาชน มีผู้ที่เจ็บปุวยด้วยปัญหาสุขภาพ
จากโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งสาเหตุปัจจัยอาจมาจากกรรมพันธุ์
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สําหรับกระบวนการของชุมชน และระบบการดูแลสุขภาพชุมชน    
มีการทํางานร่วมกันระหว่างศูนย์สุขภาพชุมชน ภาคประชาชน และองค์กรท้องถิ่น ในการจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ใช้การประชาคมโดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันระบุปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดเปูาหมายและตกลงกันได้ถึงวิธีการที่จะทําให้สําเร็จตามเปูาหมายและ  
มีประสิทธิภาพ และ 4) เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานสุขภาพชุมชน พบว่า มีทุนทางสังคมทั้ง          
4 ประการ ได้แก่ ทุนบุคคล ทุนสถาบัน ทุนทางวัฒนธรรม และทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการดูแล
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กลุ่มเปูาหมายตามปัญหาสุขภาพทั้ง 7 กลุ่ม คือ 1) การดูแลผู้ด้อยโอกาส 2) การจัดการโรคเรื้อรัง     
3) การดูแลผู้สูงอายุ 4) การให้การดูแลรักษาการเจ็บปุวยที่พบบ่อย 5) การควบคุมและปูองกันโรค   
ในท้องถิ่น 6) ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ และ 7) การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว มีการออกแบบ
บริการด้านสุขภาพตามปัญหาชุมชนที่พบ คือ กลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคอ่ืน ๆ ในชุมชน 
เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติด        
กลุ่มเสี่ยงในการติดเกม การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ความเครียดในครอบครัว การตั้งครรภ์ก่ อนวัย     
อันควร และการสื่อสารสุขภาพในชุมชน มีการประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ที่รับผิดชอบ   ในพื้นที่ สร้างข้อตกลงของพ้ืนที่ในประเด็นกลุ่มเยาวชนติดเกมและเสี่ยงติดสารเสพติด
ในโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงเยาวชน 
 งานวิจัยต่างประเทศ 

 จี แอนนิต้า ฮีเรน และจอห์น บี เจมมอท (G. Anita Heeren and John B. Jemmott, 
2011: 50-55) ศึกษาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ : ผลของการสนทนากลุ่มกับผู้ชายชาวอัฟริกัน- 
อเมริกัน จากรายงานพบว่า 49 % ของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 
HIV/AIDS คือ ชาวอัฟริกัน-อเมริกันแม้ว่าชาวอัฟริกัน-อเมริกันจะแสดงให้เห็นเพียง 13% ของ
ประชากรทั้งหมด แต่มีรายงานอย่างต่อเนื่องของสัดส่วนที่สูงขึ้นของผู้ที่เป็น HIV/AIDS เอกสาร    
ส่วนใหญ่ พบว่า กลุ่มเปูาหมายมุ่งประเด็นที่ผู้หญิง เด็ก ผู้ชายซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือจากยาเสพ
ติด วิธีการศึกษาโดยการสนทนากลุ่มจํานวน 6 ครั้ง กับชาวอัฟริกัน-อเมริกันที่เป็นผู้ชาย       39 คน 
และผู้หญิง 15 คน ใช้คําถามก่อนทําการสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม ของผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม มีการพิจารณาความเป็นไปได้ ในการจัดให้มี
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับชายชาวอัฟริกัน-อเมริกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่เข้าร่วม
ในการสนทนากลุ่มมีความสนใจและตั้งใจอย่างมากในโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมกลุ่ม        
ไม่มีความรู้มาก่อนในเรื่องการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี อัตราการเกิด
เชื้อ HIV ในประชากรของชาวอัฟริกัน-อเมริกัน ยังมีจํานวนสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา จากการวิจัย  
สรุปได้ว่า ผลการเข้าร่วมสนทนากลุ่มแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชายรักร่วมเพศชาวอัฟริกัน-อเมริกัน มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีการปูองกั นตนเองจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในโปรแกรม            
การสร้างเสริมสุขภาพ 

 ซูซาน แอลเอทเนอร์, ไมเคิล ที ฟเร็นซ และลอน่า พอพโพวีซี่ (Susan L.  Ettner, 
Michael T. French and Loana Popovici, 2010: 134-142) ศึกษาการดื่มสุราอย่างหนักและ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จากหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ดื่มสุราอย่างหนักมีแนวโน้ม   
ที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุภาพมากและมีโอกาสน้อยท่ีจะใช้มาตรการปูองกัน มีการศึกษาไม่มากนัก
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุราอย่างหนักและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่พยายาม      
ที่จะเน้นตัวแปรที่ถูกตัดออกที่เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรแทรกซ้อน ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการดื่ม
สุราอย่างหนักโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 3 ประการ (การตรวจสุขภาพประจําปี การฉีดวัคซีน
ปูองกันไข้หวัด การคาดเข็มขัดนิรภัย)  โดยการศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง แม้ว่ าการทดลอง   
จะชี้ให้เห็นว่าตัวแปรที่ถูกตัดออกไม่ได้ถูกนําเสนอในแบบจําลองโพรบิทแบบสมการเชิงเดี่ยว มีการ
ตีความอย่างระมัดระวังในข้อค้นพบโดยแสดงให้เห็นถึงการเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมาก
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แทนที่จะเลือกผลการทบเชิงสาเหตุ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ดื่มสุราอย่างหนักเป็นไปในทางลบ และ     
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ผลลัพธ์ทั้ง 3 ประการ จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้      
ผู้ที่ดื่มสุราอย่างหนักอาจปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพน้อยซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
กับการงดเว้นที่จะปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพ  

 ดอน ฟรอส และซูซาน พอตเตอร์ฟิลด์ (Dawn Frost and Susan Porterfield, 2012: 
712–716) ศึกษาการแนะแนวการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนในชนบท มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ว่าชุดความรู้ มีประโยชน์สําหรับพ่อแม่เด็กที่มีภาวะน้ําหนักเกิน/โรคอ้วนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ใน
ชนบททางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างคือ พ่อ/แม่ จํานวน  44 คน   
ผู้ซึ่งมีบุตรอายุตั้งแต่ 6–18 ปี ที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโดยมีการบันทึกค่าดัชนีมวลกาย   
จากงานวิจัยสรุปได้ว่า ชุดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายเป็นประโยชน์ และ
เป็นที่น่าพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ชุดความรู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการรับประทาน
อาหารเพ่ือสุขภาพ และแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ใช้เป็นตัวหลักในการบําบัด ทั้งนี้ควรทํา
ควบคู่กับการติดตามผลจากค่าดัชนีมวลกาย 
 บราวนิ่ง และโทมัส (Browning and Thomas, 2005: 7-13) ศึกษาปัญหาสุขภาพและ
การเจ็บปุวยที่มีอิทธิพลมาจากปัจจัยที่สําคัญ เช่น ปัจจัยทางด้านชีวภาพของบุคคล ได้แก่ ด้าน
พันธุกรรม ด้านสรีรวิทยา ลักษณะทางด้านร่างกาย ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคล เช่น  
การสูบบุหรี่ การใช้ยา การออกกําลังกาย และโภชนาการ ปัจจัยทางด้านอารมณ์และจิตใจ เช่น  
ความตระหนักรู้ ความเชื่อ การรับรู้สมรรถนะของบุคคล ความเครียด บุคลิกภาพและการจูงใจ   
ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น การสนับสนุนของสังคม เครือข่ายทางสังคม สัมพันธภาพภายในครอบครัว  
ปัจจัยทางด้านระบบสุขภาพ เช่น นโยบายด้านสุขภาพ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและสภาวะทาง
เศรษฐกิจและปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งแวดล้อมด้านสิ่งก่อสร้าง ภูมิอากาศ คุณภาพของดิน
และน้ํา เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้มี อิทธิพลต่อกัน เช่น เครือข่ายการสนับสนุนด้านสัมพันธภาพ           
จะมีอิทธิพลต่อภาวะเครียด ขณะที่พฤติกรรมเสี่ยงด้านปัญหาการเล่นการพนันจะส่งผลกระทบต่อ
สัมพันธภาพในครอบครัว หรือเช่นเดียวกับอาการทางร่างกายบางอย่าง เช่น อาการเจ็บปุวยจะทําให้   
ลดความเชื่อม่ันในตนเองต่อการดูแลหรือการจัดการกับความเจ็บปุวยนั้น ๆ เป็นต้น 

 มิเชล ซี เคกเลอร์, เจสสิก้า ริกเลอร์ และแซลรี่ ฮันนี่คัท (Michelle C. Kegler, Jessica 
Rigler and Sally Honeycutt, 2011: 246-253) ศึกษาบทบาทของบริบทชุมชนในการวางแผนและ
การดําเนินการตามแผน การสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยศึกษาบริบทชุมชนที่มีผลต่อ
การทํางานร่วมกันในการวางแผนและการดําเนินการตามแผนในการมีส่วนร่วมกันของ 8 พ้ืนที่ในเมือง
ที่มีสุขภาพดี และมีความคิดริเริ่มของชุมชนในแคลิฟอร์เนีย ข้อมูลได้จากการสนทนากลุ่ม จํานวน   
23 ครั้ง เป็นสมาชิกที่มีการร่วมมือกัน และสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ประสานงานท้องถิ่นและ
ผู้นําชุมชน จํานวน 76 คน วิธีการศึกษาแบบรายกรณีหลายกรณี โดยมีประเด็นหลัก 5 ประการ         
ในการวางแผนและการดําเนินงานร่วมกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 1) ประวัติการทํางานร่วมกัน 
มีอิทธิผลต่อแหล่งสนับสนุนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวางแผนและการดําเนินการตามแผน 
มีความสําคัญในการเลือกที่จะปฏิบัติ 2) การเมืองและประวัติของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนของชุมชน และการจัดลําดับความสําคัญ ตลอดจนการร่วมกัน
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ช่วยเหลือให้มีการดําเนินการตามแผน 3) บรรทัดฐานบางประการของชุมชนและการให้คุณค่าร่วมกัน
ของคนในชุมชน และสิ่งอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในข้อจํากัดจากบางกลุ่ม 4) ประชาชนในชุมชน และสภาวะ
การทางเศรษฐกิจอาจเป็นกลยุทธ์ในการขยายงานสําหรับการวางแผนและการดําเนินการตามแผน 
และการจัดลําดับความสําคัญ และ 5) สภาพทางภูมิศาสตร์สามารถมีบทบาทในการประเมินวิธีการ
จัดลําดับความสําคัญ ช่วยในการดําเนินการตามแผนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเหตุการณ์ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้คือบริบทชุมชนมีความสําคัญต่อบทบาทในการกําหนดวิธีการสร้างเสริม
สุขภาพให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 เมรี่ บีททริค ดีฮูท และคนอ่ืน ๆ (Marie Beatrice D’hooghe and others, 2013: 
120-126) ศึกษาเรื่องรายงานการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและความก้าวหน้าของผู้พิการในผู้ปุวย  
มัลติเพิล สเคอโรซีส การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งวัดโดยใช้   
The  Health–Promoting  Lifestyle  Profile II ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
ด้านกิจกรรมทางด้านร่างกาย ด้านโภชนาการ ด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล และด้านการจัดการกับความเครียด โดยใช้การสํารวจแบบภาคตัดขวางระหว่างบุคคล
กับมัลติเพิล สเคอโรซีส คะแนนสําหรับข้อคําถามทั้ง 6 ด้าน และข้อคําถามย่อยในแต่ละด้าน โดย
วิเคราะห์ช่วงเวลาและเหตุการณ์ และใช้เทคนิค Cox Proportional Hazard Regression เป็นการ
ปฏิบัติกับช่วงเวลาไปยัง  Expanded Disability Status Score (EDSS) ของคะแนน 6 (ต้องการเดิน
โดยใช้ไม้เท้าช่วยในการเดิน) ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการวัดอัตราความเสี่ยงสําหรับเวลาจากการเริ่มต้น 
และเวลาจากการเกิดโรคเป็นการปรับสําหรับเพศและอายุที่การเริ่มต้น และการรักษาที่เกี่ยวกับ        
การใช้ยาที่ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโดยกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มอ้างอิง ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลถูกรวบรวมจาก
ผู้ปุวย มัลติเพิล สเคอโรซีส ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ,372 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่อาการ    
กลับเป็นซ้ําหลังจากที่อาการทุเลา และมีค่าคะแนนที่สูงกว่าในภาพรวมของพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและข้อคําถามในส่วนย่อยของด้านกิจกรรมทางด้านร่างกาย ด้านโภชนาการ และด้านการ
พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ มีความเสี่ยงลดลงของ Expanded Disability Status Score (EDSS) 
โดยเปรียบเทียบทั้ง 6 ด้าน กับกลุ่มตัวอย่าง ไม่พบความสัมพันธ์สําหรับข้อคําถามย่อยในด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการจัดการกับความเครียด และด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ในการ
ดําเนินของโรคมัติเพิล สเคอโรซีส การวิจัยแสดงให้เห็นถึงการรายงานพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกับ
ความก้าวหน้าของผู้พิการกับการกลับเป็นซ้ําของผู้ปุวยมัลติเพิล สเคอโรซีส 

 วิคตอเรีย ลอว์สัน และเจน วาดล์ (Victoria Lawson and Jane Wardle, 2013: 85- 
94) ศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงคุณภาพของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการวิเคราะห์ภาพของผู้ที่มีขนาด
ร่างกายที่แตกต่างกันเป็นการวิเคราะห์และตีความเชิงปรากฏการณ์วิทยา ภาวะอ้วนของคนมีเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้น จึงมีการรณรงค์ด้านสาธารณสุขอย่างมากในเรื่องการให้คําแนะนําและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลด
น้ําหนัก แต่มีการศึกษาจํานวนน้อยที่ศึกษาอิทธิพลของภาพที่มองเห็น และรูปภาพที่มีลักษณะ
เฉพาะที่เป็นสื่อด้านสุขภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ําหนัก ทั้ง ๆ ที่มีการใช้ภาพเหล่านี้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
และออนไลน์ วิธีการดําเนินการโดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลทางโทรศัพท์กับผู้หญิง 8 คน ผู้ซึ่ง     
มีน้ําหนักเกิน มีการสาธิตพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การออกกําลังกาย หรือการอ่านฉลาก
อาหาร  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ตีความเชิงปรากฏการณ์วิทยาได้ประเด็นหลัก 2 ประการ คือ 1) แรงจูงใจ/
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การขาดแรงจูงใจ มีผลต่อความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ 2) สังคมมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการมีน้ําหนักเกิน ผู้มีส่วนร่วมชอบและเกิดแรงจูงใจจากการดูภาพของผู้มีน้ําหนักตัวมากกว่า มีการ
ค้นหาว่าภาพแบบไหนที่เป็นสื่อที่ทําให้ลดน้ําหนักได้ ความหมายของข้อค้นพบเหล่านั้นในการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพจึงถูกนํามาอภิปราย 

 อาเดรีย เอฟ จี อิเลลี-โกบเบิล และคนอ่ืน ๆ (Adrienne F.G. Alayli-Goebbels and 
others, 2013: 114-123) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับสุขภาพและผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวกับ   
สุขภาพของการสร้างเสริมสุขภาพ: ผลจากการใช้เทคนิค Discrete Choice Experiment การสร้าง
เสริมสุขภาพมีผลลัพธ์ที่นอกเหนือไปจากเรื่องของสุขภาพ เช่น ผลลัพธ์ที่ไม่ เกี่ยวกับสุขภาพตามปกติ
มักถูกละเลยในการศึกษาการประเมินด้านเศรษฐกิจ โดยข้อที่ต้องคํานึงถึงและควรมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในความจําเป็นของผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพเมื่อมีการสร้างเสริมสุขภาพ การเปรียบเทียบ
ความสําคัญที่สัมพันธ์กันกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ      
พึงพอใจของผู้รับบริการในบริบทของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวิถีการดําเนินชีวิต วิธีการวิจัย  
ใช้เทคนิค Discrete Choice Experiment โดยดําเนินการในกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในวิถีการดําเนินชีวิต 
กลุ่มทดลอง (n = 132) กลุ่มควบคุม (n = 141) ผู้ตอบทําแบบสอบถาม 16 ข้อ โดยมีทางเลือก        
2 ทาง ในแต่ละข้อของแบบสอบถาม ระหว่างสถานการณ์ที่สามารถเป็นประสบการณ์ได้หลังจาก
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตเปลี่ยน  สถานการณ์ที่กล่าวถึงมี 10 คุณลักษณะ ดังนี้ 1) คุณค่าด้านสุขภาพในอนาคต                  
2) จุดเริ่มต้นของสุขภาพในอนาคต 3) อายุขัย 4) ขนาดของเสื้อผ้าในอุดมคติ 5) การพักผ่อนในแต่ละวัน
อย่างเพียงพอ 6) ความอดทน 7) ประสบการณ์ในการควบคุมทางเลือกตามวิถีทางการดําเนินชีวิต    
8) การปรับปรุงวิถีการดําเนินชีวิตของคู่สมรสและ/หรือบุตร 9) ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และ 10) ค่าใช้จ่าย
ต่อสัปดาห์ สรุปได้ว่า สิ่งที่ผู้รับบริการเลือกตอบตามคุณลักษณะที่กําหนดทั้งผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ 
และจุดเริ่มต้นของสุขภาพในอนาคต อัตราส่วนเพ่ิมของการทดแทนกันในด้านสุขภาพระหว่าง
คุณลักษณะของค่าใช้จ่ายต่อเดือน/ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ และคุณลักษณะอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าความ
อดทน การพักผ่อนในแต่ละวันอย่างเพียงพอ และคุณค่าของสุขภาพในอนาคต มีผลกระทบต่อ
ทางเลือกของผู้รับบริการมากที่สุด คุณลักษณะด้านอายุขัยมีผลกระทบที่ค่อนข้างต่ํา งานวิจัยนี้     
สรุปได้ว่า ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวิถีชีวิตมีความสําคัญต่อผู้รับบริการอย่างมาก  ผู้ให้บริการควรตอบสนองต่อความ     
พึงพอใจของผู้รับบริการและการสร้างเสริมสุขภาพควรให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพด้วย  

 อีวา จีน ดูบัวส์ (Eva Jean Dubois, 2006: 120-140) ได้รายงานผลการศึกษาวิจัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเซาร์อีสเทร์น ประเทศสหรัฐอเมริกัน จํานวน 1,752 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศชายร้อยละ 37.6 เพศหญิงร้อยละ 62.4 มีวิถีชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านของวิถีชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านโภชนาการ ด้านกิจกรรมทางด้านร่างกาย ด้านการจัดการกับ
ความเครียด ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนด้านที่มี
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คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยด้านการบริโภค
อาหาร ด้านกิจกรรมทางกาย และด้านการจัดการความเครียดในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง พบว่า
ตัวแปรที่สามารถทํานายวิถีชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ เพศ ดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่  สาขาวิชา               
ที่ศึกษา ส่วนการสูบบุหรี่และค่าดัชนีมวลกายเป็นปัจจัยด้านลบต่อวิถีชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพ 
นักศึกษาที่มีอายุมากและนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีค่าคะแนนเฉลี่ย     
สูงกว่านักศึกษาที่มีอายุน้อยและอยู่ในสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 

 แอนเนอร์เมริค เวคเมคเกอร์ และคนอ่ืน ๆ (Annermarie Wagemakers and others, 
2010: 428-435) ศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน : กรอบการทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ประเมินสิ่งแวดล้อมทางสังคมเพ่ือสุขภาพ การประเมินการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนถูกออกแบบ
ให้เหมาะสมกับการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางสังคมเพ่ือสุขภาพ ในระยะเริ่มแรกขาดการตกลงร่วมกัน
ในเรื่องของแนวคิด ขาดข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงสังคม ขาดเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม           
ที่นําไปใช้ได้จริง ด้วยเหตุนี้ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนจึงไม่สามารถประเมินผลได้
อย่างตรงประเด็นตามหัวข้อทั้งหมด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือประเมินสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการนําเสนอตามกรอบการทํางาน การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทําให้สามารถบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางสังคมและผู้เป็นสื่อกลางในการทํานาย
สุขภาพ โดยสามารถเลือกการมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันในการดูแลสุขภาพมาเป็นแนวคิดหลัก    
ในการดูแลสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในการเปลี่ยนแปลงตามสภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยได้ทําการ
สังเคราะห์กรอบการทํางานกับตัวแปรในการดําเนินงาน และนําเสนอ 4 แนวทางตามวิธีการที่ได้
ประยุกต์จากกรอบการทํางาน ดังนี้ 1) ใช้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย 2) มีวัตถุประสงค์
เฉพาะสําหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3) ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ 4) ข้อมูลสามเส้า 
กรอบการทํางานและแนวทางการทํางานทําให้สามารถเริ่มดําเนินการได้จริงสามารถเอ้ือให้เกิ ดการ
ทํางานได้ สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของสังคมและกระบวนการเรียนรู้  และจัดให้มี          
หลักความเห็นร่วมกันสําหรับนักวิจัยและนักปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของวิชาชีพ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย 
 1. การทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไข
คุณธรรม ทั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับด้านสุขภาพ โดยการน้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ มีการพ่ึงพาตนเอง และ
ช่วยเหลือกันภายในชุมชน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเท่าที่จําเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ถึงฉบับที่ 11 ที่ยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาแบบองค์รวมและมีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยเชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนาทั้งมิติด้านบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
  1.2 การสร้างเสริมสุขภาพ 

   การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพเพ่ือให้          
มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนในการดําเนินชีวิตไปสู่การมีสุขภาพดี โดยความหมายของการสร้างเสริม 
คือ การกระทําให้ดีขึ้น ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพที่กล่าวถึงนี้ จึงเป็นพัฒนาปัจจัยกําหนดสุขภาพ
อย่างองค์รวมทั้งทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ถึงฉบับที่ 11 ที่อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสุขภาพ  
  1.3  การพัฒนาชุมชน เป็นการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในตัว
บุคคลถือได้ว่าเป็นกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงกระบวนการพัฒนาตนเอง การช่วยเหลือตนเอง ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ 
ให้ดีขึ้น เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน เพ่ือให้มีความสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได้  
  1.4 การพัฒนารูปแบบ เป็นการพัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัย  
ที่เก่ียวขอ้ง และจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน โดยวิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถกําหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่าง
องค์ประกอบนั้น ๆ และจัดลําดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ .ให้มีลักษณะที่มี
ความสัมพันธ์กัน 
 2.  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือนํามาประกอบการร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 3.  ร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 4.  ตรวจสอบรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ        
สุขภาวะชุมชน และปรับปรุง 
 5.  ทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ       
สุขภาวะชุมชน ประเมินผลและปรับปรุง 
 6.  รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน
ฉบับสมบูรณ์ “SMART Model” 
           การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสุขภาวะชุมชน ได้จัดทํากรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1   แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

- ทดลองใช้รูปแบบ 
การสร้างเสริมสุขภาพ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
- ประเมินผลและปรับปรุง 
 

รูปแบบการสร้างเสรมิ
สุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ    
สุขภาวะชุมชนฉบับสมบูรณ ์
“SMART Model” 
 

 

 

ร่างรูปแบบการสรา้งเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อสขุภาวะ
ชุมชน  
 

 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
- ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ความพอเพียง 
หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล 
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เง่ือนไขความรู้
และเง่ือนไขคุณธรรม 
- น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ  

 

 
 

การสร้างเสริมสุขภาพ  
  - พัฒนาปัจจัยกําหนดสุขภาพอย่างเป็น
องค์รวมทั้งทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
การพัฒนาชุมชน  
- พัฒนาตนเอง  
- การช่วยเหลือตนเอง 
- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
- การพึ่งตนเองได้ของคนในชุมชน  

  - การพัฒนาแบบบูรณาการ 
 
 

การพัฒนารูปแบบ  
- พัฒนาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของชุมชน  
- จัดลําดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบ 

ในรูปแบบ ให้มีลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน 
 
 

- ศึกษาเอกสาร แผน
นโยบายและยุทธศาสตร์    
การสร้างเสริมสุขภาพ   
- ศึกษาการปฏิบัติที่ด ี

แนวคิดการพัฒนา   
รูปแบบของครูส   
(Kruse, 2014) 

รับรองรูปแบบ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ทดลองใช้รูปแบบฯ  
  1 ชุมชน 
- ประเมินผล 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

 

ตรวจสอบรอบ
สุดท้าย 
- ประเมินผล 
- ปรับปรุง 
- ถอดบทเรียน 

 

ตรวจสอบรูปแบบการสร้าง
เสรมิสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สุขภาวะชุมชนและปรับปรุง 



 
 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)    
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสุขภาวะชุมชน และ 4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม 
(Social Phenomenon) รวมถึงการด าเนินกิจกรรมทางสังคมของชุมชน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 การเลือกพื้นที่ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยเลือกพ้ืนที่เพ่ือเป็นสนามในการศึกษาและได้ก าหนดพ้ืนที่คือ  
ชุมชนที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้    
ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเปน็ตัวอย่างที่ดี ในปี พ.ศ. 2552  
 ในการเลือกพ้ืนที่วิจัย ผู้วิจัยได้ท าตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับชุมชนที่น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้าง
เสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน จากหนังสือ เอกสาร และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง
ติดต่อประสานข้อมูลอื่น ๆ จากหน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง  

 2.  ตรวจสอบรายชื่อชุมชนที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
การสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตน จนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ในปี พ.ศ. 
2552 มีจ านวน 15 จังหวัด 20 ชุมชน   

 3.  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และได้พิจารณาคัดเลือกชุมชน เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ของการวิจัยในครั้งนี้ และช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเขียนแผนการด าเนินการวิจัย และประเด็น
ส าคัญตามท่ีต้องการวิจัย  

 

วิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน       

ในการพัฒนา (Analysis) 
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design 

and Development) ใช้เป็นเครื่องมอืในการวิจัย 

49 
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 ภาพที ่2   แสดงขั้นตอนการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research:R2)  การทดลองใช้หรือน า เครื่ องมือที่ ได้ ไปใช้ 
(Implementation)      

 ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล และปรับปรุง (Evaluation) 
 สามารถสรุปขั้นตอนการวิจัยได้ดังภาพที่ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      ปัจจัยน าเข้า                              กระบวนการ                                    ผลที่ได้ 

 

 

 

ได้ผลการวิจัย โดยได้
รูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสุขภาวะชุมชน 
ฉบับสมบูรณ์ 

 
 

การวิจัย 
(Research: R1) 

เป็นการศึกษาและ 
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน   
ในการพัฒนา (Analysis) 

 

การพัฒนา 
(Development: D1) 

เป็นการออกแบบและ
พัฒนา (Design and 
Development) 

การวิจัย  
(Research: R2 ) 
การทดลองใช้หรือ 

น าเครื่องมือท่ีได้ไปใช้ 
    (Implementation) 

 

 

การพัฒนา 
(Development: D2) 

เป็นการประเมินผลและ
ปรับปรุง (Evaluation) 

1. สร้างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร งานวิจัย และข้อมูลพื้นฐานที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบฯ 
2. พัฒนาเครื่องมือ try out เครื่องมือและปรับปรุงเครื่องมือ 
3.  น าร่างรูปแบบฯที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา 
4. น าร่างรูปแบบฯที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ ฯ 
5. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
6. รับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทดลองใช้รูปแบบในพื้นที่ทดลอง 
1.  เตรียมชุมชนโดยประสาน ผู้น า ท าความเข้าใจกับ 
สมาชิกชุมชน ในการทดลองตามรูปแบบฯ 
2. จัดอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
3. ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ สอบถามเจตคติต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อน-หลัง
การอบรม  
4. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรม 
5.  ขับเคลื่อนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ครั้ง 
 
 
 
1. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกจิกรรมที่มีต่อรปูแบบ
การสรา้งเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ 
สุขภาวะชุมชน 
2. ถอดบทเรียนหลังการใช้รูปแบบฯ สรุปผลและปรับปรุง 
  
 
 

- ได้ข้อมูล
พื้นฐานการ
ด าเนินงาน
การสร้างเสริม
สุขภาพตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ได้ผลการจดั
อบรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ศึกษาแผน นโยบายและยุทธศาสตร์
การสร้างเสริมสุขภาพ  
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อสขุภาวะชุมชน ดังนี ้
   2.1  ศึกษาขอ้มูลทั่วไปของชุมชน  
    2..2  ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ กระบวนการในการด าเนินงาน ผลที่ได้ 
3. เตรียมชุมชน พื้นที่ที่วิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  
 
 

-ได้เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย 
- ได้รูปแบบ
การสร้างเสริม
สุขภาพตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ 
สุขภาวะชุมชน  
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ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย  (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา  
 (Analysis) 

  วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

 2.  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพ และการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 3.  ศึกษาแผน นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ  
 4.  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 
     4.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิอากาศ การคมนาคม ประชากร บริการพ้ืนฐานของชุมชน การประกอบอาชีพ 
ประเพณีและวัฒนธรรม    
      4.2 ศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ โดยศึกษาสภาพปัญหา แนวทางการ
ด าเนินงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
 5  การเตรียมชุมชนและพ้ืนที่ที่วิจัย พร้อมทั้งผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยท าการศึกษาข้อมูล   
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 ประชากรและตัวอย่าง (Population and Sample) และผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสุขภาวะชุมชน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
   ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่อาศัย   

อยู่ในชุมชนต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้    
ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ในปี พ.ศ. 2552 จ านวน 7,574 คน  

   ตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้นแบบที่ได้รับ   
โล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตน
จนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในปี พ.ศ. 2552 ได้จากการเปิดตารางของเครซซี่ และมอร์แกน (Krejcie    
and Morgan, 1970: 608) ได้ตัวอย่าง จ านวน 367 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) ไดต้ัวอย่าง ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนตัวอย่าง 
 

ล าดับ
ที ่

 
ข้อมูลพ้ืนที่ 

 
จ านวนประชากร 

(คน) 

จ านวนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการ
แบ่งสัดส่วนตามชว่งชั้น 

 (คน) 
1 บ้านแม่ก าปอง ม.3 ต.ห้วยแก้ว  

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่   
350 17 

2 บ้านหนองป่าข้าว ม.16  
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

564 27 

3 บ้านเปียงหลวง  ม.5 ต.แม่กิ ๊ 
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

211 10 

4 บ้านต้นผึ้ง ม.2 ต.หนองล่อง  
อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 

543 26 

5 บ้านทุ่งยาว ม.7 ต.ศรีบัวบาน  
อ.เมือง จ.ล าพูน 

501 24 

6 บ้านสวนสวรรค์ ม. 4 ต..หันนางาม  
อ..ศรีบุญเรือง จ..หนองบัวล าภู   

88 4 

7 บ้านฟ้าห่วน ม.6 ต.ไร่ขี  
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 

332 16 

8 บ้านบุกลาง ม.10 ต.บุเปลือย  
อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธาน ี  

482 23 

9 บ้านดอนหมู ม.10 ต.ขามเปี้ย  
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน ี  

620 30 

10 บ้านหวาย ม. 5 ต.นาโก  
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์   

274 13 

11 บ้านบุไทย ม.8 ต.ห้วยยาง  
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   

378 18 

12 บ้านดงสง่า ม.4 ต.ดงเย็น  
อ.บ้านดุง จ.อุดรธาน ี  

711 35 

13 บ้านดอนมัน ม.13 ต.ขามเรียง  
อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   

135 7 

14 บ้านถ้ าพระ ม. 7 ต.อิปุ่ม  
อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

225 11 

15 บ้านแสงเจรญิ ม.8 ต.นาแสง  
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

510 25 
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ตารางที่ 2 จ านวนตัวอย่าง  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

 
ข้อมูลพ้ืนที่ 

 
จ านวนประชากร 

(คน) 

จ านวนตัวอย่างที่ได้จากวิธีการ
แบ่งสัดส่วนตามชว่งชั้น 

 (คน) 
16 บ้านหม้อ ม.13 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง  

จ.ลพบุร ี  
285 14 

17 บ้านโคกล าพาน ม.3 ต.โคกล าพาน 
อ.เมือง จ.ลพบุร ี  

236 12 

18 บ้านหนองข่อย ม.7 ต.หนองแขม  
อ.โคกส าโรง จ.ลพบรุ ี

344 17 

19 บ้านจ ารุง ม. 7 ต.เนินฆ้อ  
อ.แกลง จ.ระยอง   

452 22 

20 บ้านสวนพลู ม. 8 ต.โคกเจริญ  
อ.ทับปุด จ.พังงา   

333 16 

 รวม 7,574 367 
 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
 1.  การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  
โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) จ านวน 20 คน ได้แก่ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และสมาชิกชุมชน  

 2.  คัดเลือกชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี 
ในปี พ.ศ. 2552 โดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 ชุมชน คือ บ้านดอนหมู หมู่ 10 
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 เกณฑใ์นการเลือกชุมชนต้นแบบในการศึกษาวิจัยมีดังนี้  
 1.  เป็นชุมชนที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเสริม

สุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ในปี พ.ศ. 2552  
 2.  เป็นชุมชนที่น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการ

พัฒนาหมู่บ้านอย่างครอบคลุมสามารถเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาได้ และมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 3.  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานหรือชุมชนอ่ืน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือเชิงปริมาณ   
  1.1 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) คือ แบบสอบถามการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ส่วน ดังนี้ 
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   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 
ค าถามท่ีใช้แบบตรวจสอบรายการ  
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 
ในด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการมีส่วนร่วม  
ในการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 40 ข้อ 
   ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ โดย
เป็นการสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 
    5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
    4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
     3.คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
    2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
    1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  การแปลผลข้อมูล (Best and Kahn, 1998:  247) ดังนี้  
   คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

   คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
   คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  

             คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม 
  1.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเชิงปริมาณ  
   1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.2.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือกระท าโดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็น  
ที่ต้องการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ (บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 330)   
    +1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
       0 =  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 

      -1 =  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
 

   จากนั้นน าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตร ดังนี้  
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   เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็น 
          ที่ต้องการวิจัย 
                  ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

                                  N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

   เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น         
ที่ต้องการวิจัย ส่วนค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.50 ค าถามนั้นจะถูกตัดออกไป 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ และน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (try out) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  
   1.2.3 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) โดยน า
แบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ มาตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการวัดความ
สอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 
117)  
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 จากสูตรการค านวณ  
   เมื่อ            แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

        K     แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือ 
        ∑ S2

i   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
       S2

t    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
   ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.85 

 2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) แนวทางการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 

  2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
   ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาร่างแนวทางการสัมภาษณ์    
เชิงลึก ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

IOC  = 
∑R   

  N 
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   ส่วนที่ 2 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งก าหนดประเด็นดังนี้  
   2.1.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน        
สภาพทางภูมิศาสตร์  ลักษณะภูมิอากาศ การคมนาคม ประชากร บริการพ้ืนฐานของชุมชน         
การประกอบอาชีพ ประเพณแีละวัฒนธรรม   
   2.1.2 ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนก่อนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ  
   2.1.3 ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ กระบวนการในการด าเนินงาน ผลที่ได้ 

  2.2 การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
   ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาร่างแนวทางการสนทนากลุ่ม  
ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
   ส่วนที่ 2 แนวทางการสนทนากลุ่ม ซ่ึงก าหนดประเด็น ดังนี้  
   2.2.1 ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนก่อนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ  
   2.2.2 ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ กระบวนการในการด าเนินงาน ผลที่ได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยประสานขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามทางโทรศัพท์ และส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยทางไปรษณีย์ ถึงผู้น าชุมชนหรือผู้ประสานโครงการ 20 ชุมชน ในพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษา โดยให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัยทางไปรษณีย์ จากนั้นตรวจนับจ านวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืน  
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ติดต่อชุมชนที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้าง
เสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ในปี พ.ศ. 2552 
จ านวน 2 ชุมชน คือ บ้านดอนหมู หมู่ 10 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องผู้ให้ข้อมูลและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

     2.2 ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือแจ้งพ้ืนที่อย่างเป็น
ทางการและนัดหมายเวลาที่แน่นอนในการเก็บข้อมูล  โดยการสนทนากลุ่มกับผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สมาชิกชุมชน จ านวน 10 คน และการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สมาชิก
ชุมชน จ านวน 20 คน  
  2.3 ด าเนินการเก็บข้อมูลชุมชนทีไ่ด้รับโล่รางวัลหมู่บ้านน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ในปี 
พ.ศ. 2552 จ านวน 2 ชุมชน ในเดือน พฤษภาคม 2557 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

     เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธี การวิเคราะห์
เนื้อหา (content  analysis) ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์      
ชุมชน จ านวน 2 ชุมชน คือ คือ บ้านดอนหมู หมู่ 10 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) สามารถสรุปดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ในการพัฒนา (Analysis) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจยั ตัวอย่าง เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
การด าเนินงานการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
2. ศึกษาแผน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ 
3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการ
ด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังน้ี    
   3.1  ศึกษาข้อมูลท่ัวไปของชุมชน  
    3..2  ศึกษาวิธีปฏิบัติ ท่ีดีในการ
น้อมน าปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
สร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ กระบวนการในการ
ด าเนินงาน ผลท่ีได ้

การวิจัยเชิงปริมาณ 
- ตัวอย่างจ านวน 367 คน  
 
 
 
 
 
 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
- การสนทนากลุ่ม 
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน 
-การสัมภาษณ์เชิงลึก    
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก 20 คน 
 
 

เครื่องมือ 
- แบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยหาค่าสถิติได้แก่ 
ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
เครื่องมือ 
- แนวทางการสนทนา
กลุ่ม 
- แนวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- กล้องถ่ายรูป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
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ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and   
 Development) ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 วิธีการด าเนินการ 

 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน มีข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. สร้างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ผ่านการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบฯ 

 2. สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
สุขภาวะชุมชน 

 3.  พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.   ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 5. ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือการใช้รูปแบบ      

การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 2. คู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ    
สุขภาวะชุมชน 
 3. แบบสอบถามเพ่ือรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 4.   แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ของคู่มือ
การใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน
และคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน     
มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
  1.1 น าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนและคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
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  1.2  ก าหนดโครงร่างรูปแบบผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยก าหนดโครงร่างรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 แล้วน ามาก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ จัดเรียงล าดับความสัมพันธ์ ระบุรายละเอียด
ในแต่ละองค์ประกอบ และจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยก าหนดความเป็นมา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ 
แนวคิดทฤษฎี หลักการ กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของวิทยากรกระบวนการ บทบาทของผู้เข้ารับ
การอบรม 
 2. การตรวจสอบ/รับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
เพ่ือสุขภาวะชุมชน และประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือการใช้
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
  2.1 น าร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ    
สุขภาวะชุมชนและคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ  
สุขภาวะชุมชนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรองรูปแบบ ฯ และประเมินความเหมาะสม/    
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือการใช้รูปแบบ 
  2.2 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย    
   เครื่องมือที่ใช้.ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองรูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน และแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
   2.2.1 แบบสอบถามเพ่ือรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
     2.2.1.1 สร้างแบบสอบถามเพ่ือรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
ประกอบด้วย ค าถามท่ีใช้แบบตรวจสอบรายการ  
       ส่วนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ตามรูปแบบ “SMART Model” 
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยเป็นการพิจารณาความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ ดังนี้ 
        5 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ่ด 
        4 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมาก 
         3.คะแนน หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
        2 คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อย 
        1 คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
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        การแปลผลข้อมูล (Best and Kahn, 1998: 247) ดังนี้  
        คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

        คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  
        คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย  

                  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
       ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด  
ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
     2.2.1.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็นการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
ความถูกต้องและเหมาะสมแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง        
เชิงเนื้อหาก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือกระท าโดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา
ในประเด็นที่ต้องการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 330)      

    +1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
       0 =  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 

      -1 =  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
   จากนั้นน าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 
     

เมื่อ   IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็น 
ที่ต้องการวิจัย  
                  ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

                                  N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

   เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
( IOC) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น          
ที่ต้องการวิจัย ส่วนค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.50 ค าถามนั้นจะถูกตัดออกไป 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 

IOC  = 
∑R   

  N 
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     2.2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณา 
โดยการเลือกแบบเจาะจง  (purposive selection)  
     2.2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยหา
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2.2.2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือ
การใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
     2.2.2.1 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
       ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ านวน 4 ข้อ 
ประกอบด้วย ค าถามท่ีใช้แบบตรวจสอบรายการ  
       ส่วนที่ 2    แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จ านวน 13 ข้อ ซึ่งมลีักษณะเป็นแบบเป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
       การพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
คู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
        5 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
        4 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมาก 
         3.คะแนน หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
        2 คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อย 
        1 คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

       การแปลผลข้อมูล (Best and Kahn, 1998: 247) ดังนี้  
        คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

        คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  
        คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย  

                  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
       ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด 
ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
    2.2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็นการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
ความถูกต้องและเหมาะสมแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่าน
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การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง       
เชิงเนื้อหาก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือกระท าโดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา         
ในประเด็นที่ต้องการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 330)   

       +1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น 
ที่ต้องการวิจัย 
            0 =  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น 
ที่ต้องการวิจัย 

          -1 =  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น 
ที่ต้องการวิจัย 

      จากนั้นน าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 
     
 
 
 
   เมื่อ   IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็น 
         ที่ต้องการวิจัย 
                   ∑R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

                                   N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

   เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่
ต้องการวิจัย ส่วนค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.50 ค าถามนั้นจะถูกตัดออกไป 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
    2.2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน
พิจารณา โดยการเลือกแบบเจาะจง  (purposive selection)  
    2.2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยหาค่าสถิติ
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) สามารถสรุปดังแสดงในตารางที่ 4 
 

 
 

IOC  = 
∑R   

  N 
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ตารางที่ 4  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design  
 and Development) 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ 
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสุขภาวะชุมชน   

รูปแบบการสร้างเสรมิสขุภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
1. สร้างรูปแบบฯ โดยน าข้อมูลทีไ่ด้จาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจัย แผน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การสร้างเสรมิสุขภาพ และข้อมลู
พื้นฐานท่ีผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใน
ขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการสรา้ง
รูปแบบฯ 
2. การตรวจสอบและรับรองรูปแบบฯ ผู้วิจัย  
น าร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ  5 คน 
ตรวจสอบ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อรับรอง
รูปแบบฯ    
 

คู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน 
1. สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสรมิสขุภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ สขุภาวะชุมชน 
2. ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติของคู่มือการใช้รูปแบบการสร้าง
เสรมิสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีความ 
เหมาะสม
จ านวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีความ 
เหมาะสม
จ านวน 5 คน 
 

เครื่องมือ 
- แบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห ์
ข้อมูล 
- ค่าความถี ่
- ค่าร้อยละ  
- ค่าเฉลี่ย  
- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
- แบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
- ค่าความถี่  
- ค่าร้อยละ  
- ค่าเฉลี่ย  
- ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน  

 
ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้หรือน าเครื่องมือที่ได้ไปใช้ 

  (Implementation) 
 วัตถุประสงค์เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสุขภาวะชุมชน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขแล้วมาประยุกต์ใช้กับชุมชน
เป้าหมาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยก าหนดแนวทางในการศึกษา
ดังนี้ 

 1.  พ้ืนที่ที่ศึกษา 
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  พ้ืนที่ที่ศึกษา คือ ชุมชนเป้าหมายที่ผู้วิจัยน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนมาทดลองใช้ โดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์  
ที่ก าหนด จ านวน 1 ชุมชน คือบ้านหนองโป่ง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

  เกณฑใ์นการเลือกพ้ืนที่มีดังนี้ 
  1.1 เป็นพื้นที่ท่ีผู้น าและประชาชนในชุมชนยินดีและมีความพร้อมเข้าร่วมการวิจัย 
  1.2 เป็นพื้นที่ท่ีมีความสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางสังคมของชุมชนที่สามารถ 

สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  

  1.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 
มีลักษณะเอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยประชาชนในชุมชนที่เลือกศึกษามีความสัมพันธ์
ค่อนข้างใกล้ชิด และการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นกลุ่ม  

  1.4 เป็นพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการด าเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม  
 2. การด าเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  2.1  พบผู้น าชุมชนเพ่ือติดต่อพ้ืนที่ที่ท าการวิจัย  
  2.2 นัดผู้น า คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ
สมาชิกชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ที่ท าการทดลองเพ่ือประชุมชี้แจงเตรียมชุมชนให้รับทราบข้อมูลและสร้าง
ความเข้าใจในการน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชนมาทดลองใช้ นัดวัน เวลา ในการจัดอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
  2.3 จัดอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้ 

    2.3.1 กลุ่มเป้าหมายในการอบรม 
       กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และสมาชิกชุมชน โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 20 คน 
   2.3.2 วิธีด าเนินการ 
     2.3.2.1 ก าหนดการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จ านวน 1 วัน  
      2.3.2.2 ก าหนดหัวข้อและตารางการอบรม 
     2.3.2.3 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม  

     2.3.2.4 ประสานงานเรื่องสถานที่จัดอบรม อาหาร เครื่องดื่ม และห้อง   
ที่ใช้ในการอบรม 

              2.3.2.5 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม 
              2.3.2.6 สรุปผลการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสุขภาวะชุมชน  
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับวัดแบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและหลังทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) โดยใช้
แบบทดสอบและแบบสอบถามชุดเดียวในการวัดทั้งสองครั้ง  
   3.1.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
     3.1.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผู้วิจัยน าแบบทดสอบและ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องและเหมาะสมแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า หลังจากนั้นน าแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
     3.1.1.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือกระท าโดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา
ในประเด็นที่ต้องการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 330)   

        +1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา        
ในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
            0 =  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา       
ในประเด็นที่ต้องการวิจัย 

            -1 =  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหา      
ในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
       จากนั้นน าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 
     

 
   เมื่อ   IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็น 
           ที่ต้องการวิจัย 
                   ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

                                    N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

   เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น          
ที่ต้องการวิจัย ส่วนค าถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.50 ค าถามนั้นจะถูกตัดออกไป 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ และน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (try out) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

IOC  = 
∑R   

  N 
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     3.1.1.3 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน 
          การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (reliability) ด้วย

การวัดความสอดคล้องภายในโดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) มีวิธีการค านวณจาก
สูตร KR-20 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2550: 157) ดังนี้ 

      ttr  = 












2

1
1 s

pq

n

n  

  เมื่อ  ttr   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
    n   แทน จ านวนข้อสอบ 
    s2   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
    p   แทน สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
    q   แทน สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ ( q = 1 - p ) 
           ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.74 
           การหาค่าความยากง่าย ( p ) ตามสูตรดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 

2550: 141) 
 

 สูตร      p   = 
n

pp LH

2

  

  เมื่อ  p  = ดัชนีความยากง่าย 
    Hp  = จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง 
    Lp  = จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
    n   = จ านวนผู้ตอบทั้งหมดในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
 

       ผู้วิจัยก าหนดค่าความยากง่าย ที่เหมาะจะน าข้อสอบไปใช้คือค่า
ระหว่าง  0.20-0.80  

       ผลของการหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ พบว่า มีค่า
ความยากง่าย  อยู่ระหว่าง 0.43-0.73 

        การหาค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ตามสูตรดังนี้   

     สูตร  r   = 
n

pp LH   

  เมื่อ  r   = อ านาจจ าแนก 
    Hp  = จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง 
    Lp  = จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
    n   = จ านวนผู้ตอบทั้งหมดในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 

 

       ผู้วิจัยก าหนดค่าที่ เหมาะจะน าข้อสอบไปใช้คือข้อสอบที่มีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20 ขึ้นไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกและการแปล
ความหมาย ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2554: 171) 
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        ค่าอ านาจจ าแนก  เกณฑ์การแปลความหมาย 
        0.60 – 1.00  ดีมาก 

        0.40 – 0.59  ดี 
        0.20 – 0.39  พอใช้ 
        0.10 – 0.19  ต่ า ต้องปรับปรุง 
        0.00 – 0.09  ต่ ามาก ต้องปรับปรุง 
        -1.00 – 0.01  ติดลบ ต้องปรับปรุง 
       ผลของการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ พบว่า มีค่า

อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.47 
       จากการหาค่าความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ

ความรู้ได้ข้อค าถามท่ีได้ค่าตรงตามเกณฑ์สามารถน ามาใช้เป็นข้อค าถามได้ จ านวน 20 ข้อ 
       การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติต่อการสร้าง

เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการวัดความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient 
Alpha ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 117)  
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   จากสูตรการค านวณ  
        

   เมื่อ            แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
          K     แทน   จ านวนข้อของเครื่องมือ 
       ∑ S2

i   แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
         S2

t     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
      ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 0.79 และผลการวิเคราะห์ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 0.90 

   3.1.2  การรวบรวมข้อมูล 
          ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถาม     

เจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแบบสอบถามการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลังทดลองแล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน 
             3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

               วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามเจตคติต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบคะแนน Pre-test และ Post-test ด้วยสถิติแบบไม่อิสระจากกัน (t-test for 
Dependent Samples) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  

   แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน มี 3 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย
ค าถามท่ีใช้แบบตรวจสอบรายการ 

    ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จ านวน 16 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ  
       5   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
                               4   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับมาก 
       3   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
                               2   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับน้อย 
                              1   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
    ส่วนที ่3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม  
   3.2.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
     3.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัย
น าแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
     3.2.1.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ กระท าโดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาใน
ประเด็นที่ต้องการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 330)   

       +1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น 
ที่ตอ้งการวิจัย 
             0 = เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น 
ที่ต้องการวิจัย 

         -1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น 
ที่ต้องการวิจัย 
       จากนั้นน าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 
    



 69 

 
                     เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็น    
          ที่ต้องการวิจัย 
               R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                              N   แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

  เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
ส่วนค าถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.50 ค าถามนั้นจะถูกตัดออกไป ผลการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
   3.2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
   3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

             การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่    
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้  (Best 
and Kahn, 1998: 247)  

                ค่าเฉลี่ย     ความหมาย 
           4.50 - 5.00        ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
           3.51 - 4.49        ความพึงพอใจในระดับมาก 
           2.51 - 3.49        ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
           1.51 - 2.49       ความพึงพอใจในระดับน้อย 
           1.00 - 1.49        ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 4. การติดตามผลหลังการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

  4.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฎิบัติ 
                4.2 เครื่องมือที่ใช้  
     การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 

IOC  = 
∑R    

  N 
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      4.3 กลุ่มเป้าหมายในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
            กลุ่มเป้าหมายในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จ านวน 20 คน 
                 4.4 วิธีด าเนินการ 

           4.4.1 ประสานผู้น าชุมชนเพ่ือเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน            

   4.4.2 จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน  3 ครั้ง โดยเป็นการจัด
แบบไม่เป็นทางการ แต่ให้ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลที่สามารถน ากลับไปปรับปรุงพัฒนา  
การจัดการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ซึ่งเป็นการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน         
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

     ครั้งที่ 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นน าเสนอภาพรวมของการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน และติดตามผลการด าเนินงาน
ตามที่ได้น าเสนอในการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

     ครั้งที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการติดตามผลการด าเนินงาน     
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ตามรูปแบบฯ                  
ในครั้งที่ 1 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามช่วงเวลาที่ผ่านมา ปัญหา
และอุปสรรค ซึ่งจะเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

     ครั้งที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการติดตามผลการด าเนินงาน     
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ตามรูปแบบฯ              
ในครั้งท่ี 2  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามช่วงเวลาที่ผ่านมา ปัญหา
และอุปสรรค ซึ่งจะเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยการสร้างเสริมสุขภาพตาม
รูปแบบฯ ต้องมีการด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
   4.5 การรวบรวมข้อมูล 

          ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้การบันทึกเทป 
จดบันทกึภาคสนาม และภาพถ่ายกิจกรรม  

   4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และพรรณนา

ความตามประเด็นที่ก าหนด 
  4.7 สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย 
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  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย  (Research: R2)  สามารถสรุปดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2)  เป็นการทดลองใช้ หรือน าเครื่องมือที่ได้ไปใช้  
 (Implementation) 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

ทดลองใช้รูปแบบในพื้นทีท่ดลอง 
1.เตรียมชุมชนโดยประสาน ผู้น า ท าความ
เข้าใจกับสมาชิกชุมชนในการทดลองตาม
รูปแบบการสร้างเสรมิสุขภาพตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
2. จัดการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน 
3. ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ 
สอบถามเจตคตติ่อการสร้างเสริมสขุภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ก่อน – หลัง การอบรม 
4. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
5. ขับเคลื่อนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
6. สรุปผลการวิจยัและเขียนรายงานการ
วิจัย 
 

20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 คน 
 

 

เครื่องมือ 
-แบบทดสอบความรู ้
-แบบสอบถามเจตคติ  
ต่อการสร้างเสรมิ
สุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
-แบบสอบถามการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
-ค่าความถี ่
-ค่าร้อยละ 
-ค่าเฉลี่ย    
-ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
- dependent  
t-test  
 
เครื่องมือ 
- แนวทางการ 
สนทนากลุ่ม 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
- วิเคราะห์เนื้อหา 

 
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation) 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

 วิธีด าเนินการ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 



 72 

 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  

  กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เข้าที่รับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จ านวน 20 คน 

 2. เครื่องมือในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในกาวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อ

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน มี 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยค าถาม   
ที่ใช้แบบตรวจสอบรายการ 

  ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จ านวน 18 ข้อ โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ  
     5   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
                             4   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับมาก 
     3   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
                             2   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับน้อย 
                            1   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

 3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
  3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.2  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือกระท าโดยการหาค่าดัชนี   
ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็น     
ที่ต้องการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ (บุญธรรม            
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 330)   

   +1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
       0 = เมื่อไม่แนใ่จว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 

     -1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
   จากนั้นน าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตร ดังนี้   
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                        เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็น   
ที่ต้องการวิจัย 
                  R    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                                 N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

   เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็น          
ที่ต้องการวิจัย ส่วนค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.50 ค าถามนั้นจะถูกตัดออกไป 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มี
ต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนา ได้แก่   
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ 
ดังนี้ (Best and Kahn, 1998: 247)  

             ค่าเฉลี่ย     ความหมาย 
        4.50 - 5.00        ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
        3.51 - 4.49        ความพึงพอใจในระดับมาก 
        2.51 - 3.49        ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
        1.51 - 2.49       ความพึงพอใจในระดับน้อย 
        1.00 - 1.49        ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การถอดบทเรียน หลังการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน:ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเนื้อหา ตามประเด็นที่ได้จากการอบรมการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จากการปฏิบัติ จากการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา 

IOC  = 
∑R    

  N 
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 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้กระบวนการถอดบทเรียน แบบ After Action 
Review: AAR ถอดบทเรียนที่ได้ สรุปผลและเขียนรายงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) สามารถสรุปดังแสดงในตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง  
 (Evaluation) 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

4. เพื่อประเมินผลและ
ปรับปรุงรูปแบบการสร้าง
เสรมิสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
สุขภาวะชุมชน   
 

1. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะ 
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
2. การถอดบทเรียนการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน   

20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 คน 
 

เครื่องมือ 
-แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 
วิเคราะห์ข้อมูล 
-ค่าความถี ่
-ร้อยละ 
-ค่าเฉลี่ย 
-ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
เครื่องมือ 
-แนวทางการ     
ถอดบทเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
ใช้กระบวนการถอด
บทเรียน (After 
Action Review) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการดําเนินงาน 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 3) ทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน และ 4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ       
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ผู้วิจัยขอนําเสนอ
ผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนา (Analysis) 
    ส่วนที่ 1    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
    ส่วนที่ 2    ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ส่วนที่ 3    ผลการสังเคราะห์ข้อมูล  

  ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design 
and Development)  
    การนําเสนอรูปแบบฯและผลการตรวจสอบรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

  ตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้หรือนําเครื่องมือที่ได้ไปใช้ 
(Implementation) 
    ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

  ตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation) 
    ส่วนที่ 1   ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
    ส่วนที่ 2   ผลการถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 

ตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนา 

 ผู้วิจัยทําการศึกษาข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
          ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาชุมชนที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
การสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็น
ต้นแบบของโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง  ในปี พ.ศ.  

75 
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2552 จํานวน 20 ชุมชน ได้แก่ 1) บ้านแม่กําปอง ม. 3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 2) บ้าน
หนองปุาข้าว ม.16 ต.ปุาไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 3) บ้านเปียงหลวง ม.5 ต.แม่กี้ อ.ขุนยวม         
จ.แม่ฮ่องสอน 4) บ้านต้นผึ้ง ม. 2 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน 5) บ้านทุ่งยาว ม.7           
ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน 6) บ้านสวนสวรรค์ ม. 4 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู   
7) บ้านฟูาห่วน ม. 6 ต.ไร่ขี อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 8) บ้านบุกลาง ม.10 ต.บุเปลือย อ.น้ํายืน    
จ.อุบลราชธานี 9) บ้านดอนหมู ม.10 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 10) บ้านหวาย   
ม.5  ต..นาโก อ..กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 11) บ้านบุไทย ม.8 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 
12) บ้านดงสง่า ม.4 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 13) บ้านดอนมัน ม.13 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม 14) บ้านถ้ําพระ ม.7 ต.อิปุุม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 15) บ้านแสงเจริญ ม.8 ต.นาแสง     
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 16) บ้านหม้อ ม.13 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 17) บ้านโคกลําพาน ม.3 ต.โคกลําพาน     
อ.เมือง จ.ลพบุรี 18) บ้านหนองข่อย ม.7 ต.หนองแขม อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 19) บ้านจํารุง ม.7     
ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 20) บ้านสวนพลู ม.8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา และใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ จํานวน 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านดอนหมู  ม.10 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
และบ้านดอนมัน ม.13 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ประจวบ วังใจ, บรรณาธิการ, 
2552: 163-165) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จํานวน 367 คน ดังตารางที ่7 
 

ตารางที ่7 จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ  
 ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
                    n=367 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน  ร้อยละ 
1.   เพศ  
               ชาย 
               หญิง 

 
164 
203 

 
44.69 
55.31 

2.   อาย ุ
               21-30 ปี 
               31-40 ปี 
               41-50 ปี 
               51-60 ปี 
               61 ปี ขึ้นไป 

 
34 
77 
143 
78 
35 

 
9.26 
20.98 
38.97 
21.25 
9.54 

3.   สถานภาพ 
               โสด 
               คู ่
               หม้าย 
               หย่า/แยก 

 
36 
300 
21 
10 

 
9.81 
81.74 
5.72 
2.73 
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ตารางที ่7 จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ  
 ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (ต่อ) 

                                                                                                          n=367 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน  ร้อยละ 

4.   ระดับการศึกษา 
               ไม่ได้เรียน 
               ประถมศึกษา 
               มัธยมศึกษา 
               อนุปริญญา 
               ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
3 

138 
157 
24 
45 

 
0.82 
37.60 
42.78 
6.54 
12.26 

5.   อาชีพ 
               เกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน) 
               ค้าขาย 
               รับจ้าง 
               รับราชการ 
               ว่างงาน 

 
255 
21 
59 
25 
7 

 
69.48 
5.72 
16.08 
6.81 
1.91 

6.   รายได ้
               ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน 
               5,000-10000 บาท/เดือน 
               10,001-15,000 บาท/เดือน 
               15,001-20,000 บาท/เดือน 
               มากกว่า 20,000 บาท/เดือน 

 
79 
199 
52 
11 
26 

 
21.53 
54.22 
14.17 
3.00 
7.08 

 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็น เพศชาย ร้อยละ  
44.69 เพศหญิง ร้อยละ 55.31 มีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด ร้อยละ 38.97 รองลงมาคือ อายุ 51-60 ปี 
ร้อยละ 21.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 81.74 รองลงมาคือโสด ร้อยละ 9.81 การศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 42.78 รองลงมาคือประถมศึกษา ร้อยละ 37.60 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน) ร้อยละ 69.48 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ร้อยละ 
16.08 มีรายได้ 5.000–10.000 บาท/เดือน มากที่สุด ร้อยละ 54.22 รองลงมา มีรายได้ต่ํากว่า 5,000 
บาท/เดือน ร้อยละ 21.53  
 2.  แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม 4) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการสสร้างเสริมสุขภาพ ดังตาราง  
ที่ 8-10 
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ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านพฤติกรรม         
 สุขภาพ เรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

                                                                                                      n =367 
การสร้างเสริมสุขภาพ  S.D. ระดับ ลําดับ

ที ่
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
1. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัด เค็มจัด 

 
 

4.28 

 
 

0.66 

 
 

มาก 

 
 
3 

2. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 4.07 0.63 มาก 4 
3. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทอด  3.98 0.62 มาก 5 
4. ท่านเลือกรับประทานผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ 4.35 0.59 มาก 2 
5. ท่านเลือกซื้ออาหารสําเรจ็รูปโดยดูวันหมดอายุ และอ่าน
ฉลากโภชนาการทุกครั้ง 

4.51 0.59 มากที่สุด 1 

ภาพรวม 4.24 0.62 มาก  
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ด้านพฤติกรรมสุขภาพเรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสม          
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ลําดับที่ 1 ท่านเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปโดยดูวันหมดอายุและอ่านฉลาก
โภชนาการทุกครั้ง ( X  = 4.51) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด
ดังนี้ ลําดับที่ 2 ท่านเลือกรับประทานผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ ( X  = 4.35) ลําดับที่ 3 ท่าน
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร หวานจัด เค็มจัด ( X  = 4.28) ลําดับที่ 4 ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ( X  = 4.07) และลําดับที่ 5 ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทอด ( X  = 
3.98 ) 
  

ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านพฤติกรรม         
 สุขภาพ เรื่องการออกกําลังกายที่พอเพียง 

n=367 
การสร้างเสริมสุขภาพ  S.D. ระดับ ลําดับที่ 

การออกกําลังกายที่พอเพียง 
1. ท่านออกกําลังกายสม่ําเสมออยา่งน้อยสัปดาหล์ะ 3 วัน ๆ ละ 
ประมาณ 30 นาที 

 
4.06 

 
0.66 

 
มาก 

 
4 

2. ท่านเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ําเสมอ จากการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น ทํางานบ้าน ล้างรถ เดินขึ้น-ลง
บันได ทํานา ทําสวน ทําไร่  

4.58 0.54 มากที่สุด 1 

3. ท่านเลือกวิธีเดินหรือปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์
หรือรถยนต์ เพื่อเดินทางไปสถานที่ท่ีอยู่ไม่ไกล 

4.28 0.64 มาก 3 

4. ท่านสนใจหรือใฝุหาวิธีออกกําลงักายที่เหมาะสมกับตนเอง 4.43 0.59 มาก 2 
ภาพรวม 4.34 0.61 มาก  
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 จากตารางที่ 9 พบว่า การสร้างเสริมสุขภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องการ ออกกําลังกาย  
ที่พอเพียงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า          
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ คือ ลําดับที่ 1 ท่านเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ําเสมอจากการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น ทํางานบ้าน ล้างรถ เดินขึ้น-ลงบันได ทํานา ทําสวน ทําไร่  ( X  
= 4.58) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ลําดับที่ 2 ท่านสนใจ
หรือใฝุหาวิธีออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ( X  = 4.43) ลําดับที่ 3 ท่านเลือกวิธีเดินหรือ      
ปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ เพ่ือเดินทางไปในสถานที่ที่อยู่ไม่ไกล ( X  = 4.28) 
และลําดับที่ 4 ท่านออกกําลังกายสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละประมาณ 30 นาที ( X  
= 4.06) 
 

ตารางที่ 10  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสร้างเสริมสุขภาพด้านพฤติกรรม      
    สุขภาพ เรื่องการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 

                                                                                                      n=367 
การสร้างเสริมสุขภาพ  S.D. ระดับ ลําดับที่ 

การจัดการอารมณไ์ด้เหมาะสม 
1. ท่านจดัการกับความขดัแย้งและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มี
ในครอบครัวได้ด ี

 
4.25 

 

 
0.58 

 
มาก 

 
4 

2. เมื่อท่านมีปัญหาท่านพูดคุยปรกึษากับบุคคลใกล้ชิด 
บุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน 

4.39 0.61 มาก 1 

3. เมื่อท่านมีปัญหาท่านพยายามแกป้ัญหาอย่างมเีหตผุล 4.13 0.59 มาก 6 
4. ท่านจัดการกับความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เล่นกีฬา 
ดูทีวี อ่านหนังสือ นอนหลับพักผ่อน ท่องเที่ยว  

4.19 
 

0.57 มาก 5 

5. เมื่อไม่พอใจหรือถูกขัดใจ ท่านมีวิธีปูองกันและควบคุม
อารมณ์ของตนเองได ้

4.10 0.55 มาก 7 

6. ท่านใช้หลักคําสอนของศาสนาในการช่วยให้ท่าน  
มีจิตใจท่ีสงบได ้

4.29 0.56 มาก 3 

7. ท่านมีความอยู่เย็นเป็นสุขในตนเองและครอบครัว 4.33 0.52 มาก 2 
ภาพรวม 4.24 0.57 มาก  

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า การสร้างเสริมสุขภาพ ด้านพฤติกรรมสุขภาพเรื่องการจัดการ
อารมณ์ได้เหมาะสมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ ลําดับที่ 1 เมื่อท่านมีปัญหาท่าน
พูดคุยหรือปรึกษากับบุคคลใกล้ชิดบุคคลในครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงาน ( X  = 4.39) ลําดับที่ 2 
ท่านมีความอยู่เย็นเป็นสุขในตนเองและครอบครัว ( X  = 4.33) ลําดับที่ 3 ท่านใช้หลักคําสอนของ
ศาสนาในการช่วยให้ท่านมีจิตใจที่สงบได้ ( X  = 4.29) ลําดับที่ 4 ท่านจัดการกับความขัดแย้งและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีในครอบครัวได้ดี ( X  = 4.25) ลําดับที่ 5 ท่านจัดการกับความเครียดด้วยวิธี 
ต่าง ๆ เช่น เล่นกีฬา ดูทีวี อ่านหนังสือ นอนหลับพักผ่อน ท่องเที่ยว ฯลฯ ( X  = 4.19)  ลําดับที่ 6  เมื่อท่าน
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มีปัญหาท่านพยายามแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ( X  = 4.13) และลําดับที่ 7 เมื่อไม่พอใจหรือถูกขัดใจ
ท่านมีวิธีปูองกันและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ( X  = 4.10) 
        
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสร้างเสริมสุขภาพด้านเศรษฐกิจ 

                                                                                                      n=367 
การสร้างเสริมสุขภาพ  S.D. Iระดับ ลําดับที่ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ท่านมีรายได้พอเพียงสําหรับการดาํรงชีพของครอบครัว
ตลอดป ี

 
3.87 

 
0.59 

 
มาก 

 
5 

2. ท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับ
รายได ้

3.96 0.60 มาก 3 

3. ท่านจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ทราบรายรับ-รายจ่าย 3.92 0.71 มาก 4 
4. ท่านมีการประหยัดและมีการออมทรัพย์ เช่น ฝากเงิน
ไว้กับธนาคาร  สถาบันการเงินชุมชน  กลุ่มออมทรัพย์ 

4.22 0.59 มาก 2 

5. ครัวเรือนของท่านสามารถผลิตอาหารได้เอง เช่น  
ปลูกผัก จัดทําสวนครัวรั้วกินได้  เลี้ยงสัตว์   

4.28 0.54 มาก 1 

ภาพรวม 4.05 0.61 มาก  
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า การสร้างเสริมสุขภาพด้านเศรษฐกิจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดของด้านเศรษฐกิจดังนี้ ลําดับที่ 1 ครัวเรือนของท่านสามารถผลิตอาหารได้
เอง เช่น ปลูกผัก จัดทําสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงสัตว์ ( X  = 4.28) ลําดับที่ 2 ท่านมีการประหยัดและมี
การออมทรัพย์ เช่น ฝากเงินไว้กับธนาคาร สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ ( X  = 4.22) ลําดับ
ที่ 3 ท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ ( X  = 3.96) ลําดับที่ 4 ท่านจัดทํา
บัญชีครัวเรือนเพ่ือทราบรายรับ-รายจ่าย ( X  = 3.92) และลําดับที่ 5 ท่านมีรายได้พอเพียงสําหรับ
การดํารงชีพของครอบครัวตลอดปี ( X  = 3.87) 
 

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคม 
                                                                                                     n=367 

การสร้างเสริมสุขภาพ  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
ด้านสังคม 
1. ท่านทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เช่น  ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา 
รับประทานอาหาร ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 

 
4.39 

 
0.62 

 
มาก 

 
5 

2. ท่านปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เป็นข้อตกลงของชุมชน 4.56 0.54 มากที่สุด 4 
3. ท่านมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ศลิปวัฒนธรรมของชุมชน 4.58 0.54 มากที่สุด 3 
4. ท่านมีคุณธรรม จรยิธรรมในการดํารงชีวิต เช่น    มีวินัยใน
ตนเองมีความซื่อสัตย์ มจีิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจติสาธารณะ    

4.60 .0.52 มากที่สุด 2 

5. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชน 4.63 0.52 มากที่สุด 1 
ภาพรวม 4.55 0.55 มากที่สุด  
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 จากตารางที่ 12 พบว่า การสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ  
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ลําดับที่ 1 ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชน ( X  = 4.63) 
ลําดับที่ 2 ท่านมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต เช่น มีวินัยในตนเองและมีความซื่อสัตย์         
มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีจัดสาธารณะ ( X  = 4.60) ลําดับที่ 3 ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ( X  = 4.58) ลําดับที่ 4 ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นข้อตกลงของ
ชุมชน ( X  = 4.56) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ลําดับที่ 5 ท่านทํากิจกรรมร่วมกัน
ภายในครอบครัว เช่น ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา รับประทานอาหาร ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ( X  = 4.39) 
 

ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการของสร้างเสริมสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
 และทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                                                                      n=367 
การสร้างเสริมสุขภาพ  S.D. ระดับ ลําดับที่ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
1. ท่านจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย 

 
4.41 

 
0.56 

 
มาก 

 
2 

2. ท่านมีการจัดการกับของเสีย ของเหลือใช้จากการผลิตหรือการ
บริโภคอยา่งเหมาะสม 

4.32 0.58 มาก 4 

3. ท่านร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

4.47 0.55 มาก 1 

4. ท่านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในชุมชน 

4.34 0.57 มาก 3 

5. ท่านสามารถสร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น หมู่บา้นท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงหัตถกรรม เชิง
เกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทําปุ๋ยหมัก น้ําส้มควันไม้ 

3.98 0.63 มาก 5 

ภาพรวม 4.30 0.58 มาก  
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า การสร้างเสริมสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ        
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเริ่มมีลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ลําดับที่ 1 ท่านร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ( X  = 4.47) ลําดับที่ 2 ท่านจัดบ้านและสิ่งแวดล้อม        
ให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย ( X  = 4.41) ลําดับที่ 3 ท่านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ( X  = 4.34) ลําดับที่ 4 ท่านมีการจัดการกับของเสียของเหลือใช้จาก
การผลิตหรือการบริโภคอย่างเหมาะสม ( X  = 4.32) และลําดับที่ 5 ท่านสามารถสร้างรายได้จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงหัตถกรรม เชิงเกษตร      
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทําปุ๋ยหมัก น้ําส้มควันไม้ ( X  = 3.98) 
 

 
 



 82 

ตารางที่ 14  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
                                                                                                      n=367 

การสร้างเสริมสุขภาพ  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
ด้านการมสี่วนร่วมในการสร้างเสรมิสุขภาพ 
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 
 
 

4.04 

 
 
 

0.49 

 
 
 

มาก 

 
 
 
7 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา และ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ 

4.01 0.49 มาก 8 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปญัหา 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการคันหาแนวทางและเสนอวิธีการใน
การแก้ปัญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

4.22 0.58 มาก 3 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการในการ
แก้ปัญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

4.20 0.57 มาก 4 

การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผน 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการของชุมชน 

4.34 0.57 มาก 2 

2. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน   เข้า
ร่วมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 

4.35 0.56 มาก 1 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมลูการประเมินผลภายหลัง
ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน 

4.19 0.58 มาก 5 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการวเิคราะหป์ัญหา อุปสรรค และ
ปัจจัยที่มีส่วนทําใหเ้กิดผลสําเรจ็ ในการทํากิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

4.19 0.58 มาก 5 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการนาํข้อมูลจากการประเมินผลไปใช้
ปรับปรุงการสร้างเสรมิสุขภาพในชุมชน 

4.18 0.59 มาก 6 

ภาพรวม 4.19 0.56 มาก  
 
 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย     
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ลําดับที่ 1 ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ( X  = 4.35) ลําดับที่ 2 ท่านมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการของชุมชน ( X  = 4.34) ลําดับที่ 3 ท่านมีส่วนร่วมในการค้นหาแนวทางและ   
เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ ( X  = 4.22) ลําดับที่ 4 ท่านมีส่วนร่วม    
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการในการแก้ปัญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ ( X  = 4.20) ลําดับที่ 5    
มี 2 ข้อ คือ ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการประเมินผลภายหลังดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ( X  = 4.19) ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและ
ปัจจัยที่มีส่วนทําให้เกิดผลสําเร็จในการทํากิจกรรมตามแผนงาน/โครงงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
( X  = 4.19) และลําดับที่ 6 ท่านมีส่วนร่วมในการนําข้อมูลจากการประเมินผลไปใช้ปรับปรุงการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน ( X  = 4.18) 
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
          ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาชุมชนที่ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และการสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็น
ต้นแบบของโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง ในปี พ.ศ. 
2552 จํานวน 2 ชุมชน คือบ้านดอนหมู ม.10 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี และ    
บ้านดอนมัน ม.13 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคราม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   
 1.  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
  1.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
   บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
เริ่มจากมีผู้คนเข้ามาเก็บของปุา ล่าสัตว์ พบว่าพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะในการทําการเกษตร   
จึงย้ายเข้ามาจัดตั้งชุมชนและตั้งชื่อว่าบ้านดอนหมู สาเหตุของการตั้งชื่อว่าบ้านดอนหมูเพราะที่ตั้งของ
หมู่บ้านมีหมูปุาจํานวนมาก บ้านดอนหมู มีผู้นําชุมชนทั้งหมด 10 คน คนปัจจุบันคือ ผู้ใหญ่ธีระชาติ 
ปลาทอง เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  

  1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
   บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตั้งอยู่ในเขตตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นพ้ืนที่ลุ่มมีหนองน้ําและลําห้วยไหลผ่าน พ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ทําการเกษตร 
และปุาชุมชน ที่ตั้งของชุมชนมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านบ่อหิน ตําบลไหล่ทุ่ง 
   ทิศใต้    มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านดอนตะมุน 
   ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านดงไม้งาม ตําบลไหล่ทุ่ง   
   ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านจานลาน ตําบลจานลาน อําเภอพนา 
จังหวัดอํานาจเจริญ  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   แบ่งเป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว 
  1.4 การคมนาคม 
   ในการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านดอนหมู จากอําเภอตระการพืชผล ระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร   

  1.5  ประชากร 
   บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ในปี พ.ศ. 2557 มี 171 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 
800 คน จําแนกเป็นประชากรชาย 406 คน ประชากรหญิง 394 คน 
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  1.6  บริการพื้นฐานของชุมชน 
   บริการพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ประปา 1 แห่ง โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง       
หอกระจายเสียง 1 แห่ง ศาลาประชาคม 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
1 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน 1 แห่ง 
  1.7 การประกอบอาชีพ 
   อาชีพหลักของครัวเรือน ได้แก่ ทํานา ค้าขายและรับราชการ อาชีพเสริมของ
ครัวเรือน ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ทําไร่ และรับจ้าง 
  1.8 ประเพณีและวัฒนธรรม 
   บ้านดอนหมูมีประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็น
เวลานานตั้งแต่อดีต ได้แก่ งานบุญประจําปี บุญพระเวสสันดร งานบุญเข้าพรรษา งานบุญออกพรรษา 
งานบุญสงกรานต์ งานบุญกฐิน งานบุญข้าวประดับดิน (ธีระชาติ ปลาทอง, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 
2557) 
 2.  สภาพปัญหาของบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ก่อนน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
  บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็นหลัก เดิมอยู่กันแบบ
พ่ึงพาตนเอง เป็นครอบครัวขยายที่มี ปูุ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน อยู่กันอย่างมีความสุข เมื่อ
สภาพสังคมเปลี่ยนไป วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาในชุมชนทําให้พฤติกรรมความเป็นอยู่     
ของคนในชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม ชีวิตยึดติดกับวัตถุเครื่องอํานวยความสะดวก พ่ึงพาเครื่องจักร
สมัยใหม่ การเพาะปลูกมิได้เพ่ือการทํากินภายในครอบครัวและเพ่ือการแบ่งปันเท่านั้น คนในชุมชน
ต่างมุ่งผลิตให้ได้ผลผลิตมาก ๆ เพ่ือจําหน่ายให้มีรายได้ จึงมีการนําสารเคมีเข้ามาใช้ในการ           
ทําการเกษตร นอกจากนี้  ยังมีกลุ่มคนในชุมชนละถิ่นฐานเข้าสู่ชุมชนเมืองเพ่ือที่จะหางานทํา         
การดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชนตามสภาพของสังคมสมัยใหม่จึงก่อให้เกิดปัญหาสําคัญ 
ดังนี้ 
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

  บ้านดอนหมู ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา เดิมชาวบ้านมีวิถีชีวิตอยู่แบบ
พออยู่ พอกิน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปประกอบกับผลผลิตจากการทํานาไม่ค่อยดี รายได้จากการ   
ทํานาไม่พอเลี้ยงชีพ เกิดปัญหาด้านการผลิตและการตลาดเนื่องจากขาดการจัดการที่เหมาะสม 
ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยเคมี ยาเร่งการเจริญเติบโตข้าว ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง เรียกได้ว่าทุกอย่างซื้อหมด 
รวมถึงการใช้จ่ายซื้ออาหาร ของใช้ และเครื่องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ดื่มสุรา เล่นการพนัน เมื่อไม่มี
เงินก็ต้องกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบมาเพ่ือใช้ในการลงทุน และเพ่ือการดํารงชีพ เมื่อรายจ่าย 
มากขึ้นแต่ค่าตอบแทนหลังขายข้าวได้น้อยเรียกว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับ และจากการที่ต้องพ่ึงพา  
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอกชุมชน เช่น ในชุมชนยังไม่มีโรงสีชุมชนเมื่อได้ข้าวเปลือกมาต้องนําข้าวเปลือกไปสี 
ที่โรงสีนอกชุมชน ชาวบ้านเองเคยลองชั่งข้าวเปลือกก่อนนําไปสีที่โรงสี แล้วเปรียบเทียบกับการไปชั่ง
ที่โรงสีพบว่าข้าวเปลือกที่นําไปชั่งที่โรงสีมีน้ําหนักน้อยกว่าที่ชั่งไป ทั้งยังต้องนําข้าวที่ได้ขายให้กับ
นายทุนซึ่งไม่ค่อยได้ราคาเพราะไม่สามารถต่อรองราคาได้ 
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 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  บ้านดอนหมู เป็นชุมชนที่มีจํานวนครัวเรือน 171 ครัวเรือน ประชากร 800 คน  
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทําให้สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่สะอาด 
และจากการใช้สารเคมีในการทําเกษตรกรรมเกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ สัตว์น้ําในท้องนา เช่น ปลา ปูตาย      
ไม่สามารถนํามาเป็นอาหารได้ 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  บ้านดอนหมู มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าคือ ปุาชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์จํานวน
มาก ซึ่งเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของชุมชน หลังจากที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องหนี้สิน โดยรายได้หลัก     
ได้มาจากการทํานาอย่างเดียว ทั้งยังไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดมาส่งเสริมเรื่องกลุ่มอาชีพ ชาวบ้าน    
จึงไม่มีอาชีพเสริมเมื่อรายได้ไม่เพียงพอ จึงมีการตัดไม้ เผาถ่าน ล่าสัตว์ปุา การที่ต่างคนต่างเข้ามาใช้
ประโยชน์จากปุา ไม่มีการปลูกเพ่ิมทําให้ขาดความสมดุลของระบบนิเวศสภาพปุาเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว 

 ปัญหาด้านสังคม 
  สภาพสังคมบ้านดอนหมูมีการเปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็นสังคมกึ่งเมืองวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ความสัมพันธ์กันในครอบครัวเริ่มน้อยลงไม่ค่อยมีเวลาทํากิจกรรม
ร่วมกัน มีผู้ฝุาฝืนกฎระเบียบของชุมชน มีแหล่งอบายมุข รวมกลุ่มเล่นการพนัน ดื่มสุรา ส่งผลให้    
หนี้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขาดการรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชนในการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

  ปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของคนในชุมชนเกิดจากการประกอบอาชีพ โดยมีการ 
ใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมี ยาเร่งการเจริญเติบโตข้าว ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้  
การสะสมพิษจากสารเคมีทําให้เกิดการเจ็บปุวยแม้กระทั่งวัวที่เลี้ยงไปกินหญ้าก็ทําให้วัวผอมลง และ
จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารและไม่ออกกําลังกาย ส่งผลให้เกิดโรคตามมาส่วนผัก             
ที่รับประทานก็เจือปนด้วยสารเคมี  

 ปัญหาด้านจิตใจเกิดจากภาระหนี้สินไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่เกิดจากการที่ชาวบ้านกู้เงิน
นําไปซื้อปุ๋ยเคมี ยาเร่งการเจริญเติบโตข้าว ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ที่ไม่จําเป็น 
หรือหนี้สินที่เกิดจากการดื่มสุรา เล่นการพนัน ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจ เกิดภาวะเครียด กังวลใจ 
และส่งผลกระทบต่อครอบครัว ครอบครัวไม่สงบสุข เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์
ของตนเองได้  

 ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
  บ้านดอนหมูเป็นชุมชนใหญ่มีประชากร 800 คน 167 ครัวเรือน ปัญหาที่สําคัญ     
อีกประการหนึ่ง คือการขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ค่อยมีกิจกรรม
ร่วมกันต่างคนต่างทํามาหากิน เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ จึงยากต่อการแก้ไข 

  จากการศึกษาสภาพปัญหาของบ้านดอนหมูสามารถสรุปได้ว่า บ้านดอนหมูประสบ
กับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้าน
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พฤติกรรมสุขภาพ ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน
ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนทั้งสิ้น 
 3.  การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
  ผู้วิจัยทําการได้ศึกษาข้อมูลในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งความพอเพียง ประกอบด้วย 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ดังนี้ 
 ความพอประมาณ 

  ด้านเศรษฐกิจ 
  เรื่องความพอประมาณนั้นเมื่อชาวบ้านบ้านดอนหมูอยู่กันแบบเกินพอดี ปัญหาต่าง ๆ 
จึงเกิดข้ึน ทําอย่างไรจึงจะลดหนี้สินและเดินหน้าพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุดได้ จากปัญหาดังกล่าวทําให้
ชาวบ้านบ้านดอนหมูได้มีการรวมตัวกันเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยเริ่มจากการ
จัดตั้งธนาคารข้าว ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ปุา ตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพ่ีอเป็นแหล่งทุนในชุมชน จัดตั้งกลุ่ม
ธนาคารโค-กระบือ แต่ปัญหาหนี้สินก็ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ จนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2545 ทางธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีโครงการพักชําระหนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารจึงได้ชวนให้
ผู้ใหญบ่้านและชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จากการสนทนากลุ่ม กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 

          “... ช่วงที่มีโครงการพักชําระหนี้เจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรได้ชวนผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการ ผู้ใหญ่บ้านเห็นถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ
จึงได้ชักชวนชาวบ้านประมาณ 50 คน ไปร่วมอบรมในโครงการพักชําระหนี้ 4 คืน 5 วัน ด้วยจุดประสงค์                 
คืออยากพักชําระหนี้เท่าน้ัน แต่พอไปอบรมแล้วยังได้รู้จักการดํารงชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วย ที่นั่น
เขากินเจ ไม่ใส่รองเท้า ห้ามดื่มสุรา ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเรื่องอบายมุขทุกชนิด ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในเรื่องการทําปุ๋ยหมัก การคัดพันธุ์ข้าว ฯลฯ หลังจากกลับมาผู้ใหญ่บ้านก็ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการรวมกลุ่มคนประมาณ 45 คน ตั้งกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์  
ซึ่งถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกลุ่มอื่น ๆ ตามมา เช่น กลุ่มสตรีทอผ้า กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ …” 
(สนทนากลุ่ม, 3 พฤษภาคม 2557) 

 
  การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเริ่มต้นจากการส่งคนในชุมชนไปอบรมโดยหวังว่าจะได้
พักชําระหนี้เท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรมสิ่งที่ได้ตามมาคือการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง    
ที่ได้มาจากความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้นําและชาวบ้านมีความคิดตกลงร่วมกันว่าจะหยุดใช้
สารเคมี เพราะการทํานาด้วยสารเคมีส่งผลเสียต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมทั้งยังเพ่ิมรายจ่าย      
ดังจะเห็นได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความเชื่อมโยงกันและส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม
โดยรวม การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จึงเริ่มเกิดขึ้น จากการสนทนากลุ่ม กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 

           “… หลังจากเข้ารับการอบรมสิ่งที่เริ่มดําเนินการสิ่งแรกคือการเลิกใช้สารเคมีและตามมา
ด้วยการเลิกอบายมุข จัดทําบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ – รายจ่ายของครัวเรือน หาวิธีการลด
ต้นทุนในการผลิต และเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง …” (สนทนากลุ่ม, 3 พฤษภาคม 2557) 
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  นอกจากนี้การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจยังมีการดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพข้าว โดย
จัดตั้งโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์และมีการทําวิจัยข้าวในชุมชนเพ่ือให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ขายได้
ราคา ดังที่มีการพูดถึงในการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
 

         “... โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์เป็นการเรียนรู้เรื่องการทํานา โดยมีการประชุมกัน     
ทุกเดือนว่าใครมีปัญหาอะไร หาวิธีว่าทําอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ทําวิจัยข้าวในแปลงนา 
ต้องทดลองทําแล้วประเมินผลว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผล พบว่า จากที่เคยทํานาได้ผล
ผลิต 300 กิโลกรัมต่อไร่ ทําแล้วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผลผลิต
เพิ่มขึ้น เริ่มแรกมีสมาชิกจํานวน 45 คน ก็เป็นผู้ที่ไปอบรมด้วยกัน คนอื่นในหมู่บ้านยังไม่เข้าใจว่า
ทําอะไรกันทําไมต้องมีโรงเรียนชาวนาท้ัง ๆ ท่ีบรรพบุรุษเราก็ทํานาแต่ด้วยความอดทนเรียนรู้ และ
ทดลองทํานาในแปลงนาสาธิตสามารถทําให้เห็นได้ว่าการทํานาแบบเกษตรอินทรีย์ก็ได้ผลผลิตดี   
ไม่มีสารเคมีตกค้าง ดินที่เคยเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีก็ฟ้ืนตัว สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้
ทําให้มีรายรับมากกว่ารายจ่าย สัตว์น้ําในท้องนา เช่น ปู ก็สามารถจับมาดองเค็มทําเป็นอาหารได้
ชีวิตสัตว์อยู่ได้คนก็มีสุขภาพท่ีดีขึ้นไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายไม่เจ็บปุวยบ่อย…” (สนทนากลุ่ม, 
3 พฤษภาคม 2557)  

 

  การดํารงตนอยู่ในความพอประมาณนั้นคือการอยู่แบบพอดีไม่มากเกินไปด้วยการลด
รายจ่ายต่าง ๆ สนับสนุนให้ปลูกผักไว้รับประทาน มีการแบ่งปันกันในชุมชน ส่วนที่เหลือก็นําไปขาย  
มีรายได้เพ่ิม จากการสนทนากลุ่มมีการกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 
 

        “…การทําเกษตรอินทรีย์จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ในชุมชนมีการทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 
ชาวบ้านกลับมาใช้วิถีการทํานาด้วยการลงแขกแบบเดิมช่วยลดค่าใช้จ่ายและได้มีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกันด้วย ปัจจุบันชาวบ้านบ้านดอนหมูได้ทานผักและข้าวปลอดสารพิษที่ผลิตได้เองในครัวเรือน
เรียกว่าทุกอย่างทําเองหมดแม้แต่ของใช้ต่างๆ เช่น สบู่ ยาสระผม น้ํายาล้างจาน ก็ผลิตเองใช้เอง
และเมื่อทําบัญชีครัวเรือนพบว่ารายจ่ายลดลงรายรับเพิ่มขึ้น ทําให้รู้ว่าชาวบ้านเดินมาถูกทาง 
ความพอประมาณของแต่ละครอบครัวสามารถทําให้เห็นเป็นรูปธรรมได้จริง คนที่ไม่ได้ไปอบรม   
ในครั้งนั้นเริ่มเห็นว่าทําได้จริงก็เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น...” (สนทนากลุ่ม,             
3 พฤษภาคม 2557) 

 

  การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังของทั้งผู้นําและคณะกรรมการหมู่บ้านทําให้
เกิดเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกชุมชนคนอ่ืน ๆ ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ดังที่ ปัญญา 
คุ้นเคย กล่าวว่า 
 

        “... การที่ผู้นําทําจริง และมีคณะกรรมการที่เข็มแข็ง ร่วมแรงกันงานต่าง ๆ ก็ประสบ
ความสําเร็จอย่างที่เห็น เรามาคุยกันว่าต้องทําให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อน คนอื่นที่ยังไม่มาเข้าร่วม  
เขาก็มองว่าเราทําอะไรกัน หลังจากนั้นก็มีการประชุมบอกเล่าในสิ่งที่ทําสําเร็จทําให้คนอื่น ๆ 
เข้าใจก็ลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ในท่ีสุด หลังจากกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ได้ดําเนินการ
จนประสบความสําเร็จก็มีการตั้งกลุ่มอื่น ๆ ตามมาอีก ได้แก่ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
กลุ่มวิสาหกิจโรงสีชุมชน กลุ่มหมูหลุม สถาบันการเงินชุมชน…” (ปัญญา คุ้นเคย, สัมภาษณ์ ,        
4 พฤษภาคม 2557)   
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  การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดอีกหนึ่งกิจกรรมคือการเกิดกลุ่มวิสาหกิจ
โรงสีชุมชนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการช่วยเหลือตนเองของคนในชุมชนและนําพาไปสู่การพ่ึงพาตนเอง
นั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า 
 

        “…แต่ก่อนชาวบ้านทํานาเอาข้าวขายให้กบันายทุนก็พบปัญหาน้ําหนักที่ได้ไม่ตรงกัน ก็คิดกันว่า
ทําอย่างไรชุมชนเราจะทําเองแปรรูปเองได้ จึงได้มีการประชุมพูดคุยกันและเกิดกลุ่มวิสาหกิจโรงสีชุมชน
ขึ้นเพื่อรวบรวมผลผลิตของสมาชิกในชุมชนไว้ต่อรองกับพ่อค้าคนกลางจากการแปรรูปผลผลิต  
จากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารทําให้ขายได้ราคาและชุมชนก็ไม่ต้องไปจํานําข้าว...” (ยรรยง จิตรติ
กรกุล, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557) 

 

  จัดทําบัญชีครัวเรือน การจัดการด้านการเงินภายในครอบครัวชาวบ้านบ้านดอนหมู
ได้รับความรู้เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนและได้จัดทําบัญชีครัว เรือนเพ่ือทราบรายรับ-รายจ่าย     
ส่วนด้านของชุมชนเองก็จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือเป็นแหล่งทุนในชุมชน มีการปลูกฝังให้รักการ
ออมโดยจะออมเงินทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนสิ้นปีมีปันผลคืนแก่สมาชิกและสมาชิกสามารถกู้เงินเป็น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพได้ ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านดอนหมู เพ่ือให้บริการด้านการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน       
ในชุมชนซึ่งขาดโอกาสเข้าถึง จากการสนทนากลุ่มมีการกล่าวถึงการจัดการการเงินของคนในชุมชน
ดังนี้ 
 

        “…ก่อนท่ีจะมาเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคงได้นั้นเกิดจากแนวความคิดที่ว่า ชาวบ้าน
บ้านดอนหมูเมื่อมีเงินก็จะเอาไปฝากที่สถาบันการเงินนอกหมู่บ้าน ทําไมไม่เอาเงินของคน         
ในหมู่บ้านมาบริหารจัดการกันเอง จึงได้มีการปรึกษาร่วมกันและพากันไปศึกษาดูงานที่สถาบัน
การเงินชุมชนกลับมาก็มาประชุมกันช่วงแรกไม่ค่อยมั่นใจจึงได้พากันไปศึกษาดูงานกันอีกครั้ง 
ปัจจุบันสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนหมูประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ทําให้สามารถ
บริหารจัดการเงินของคนในชุมชนได้เอง มีทั้งฝาก กู้ และมีเงินปันผลปลายปี เจ้าหน้าที่ที่ทํางาน   
ในสถาบันการเงินก็เป็นคนในชุมชน ดังนั้นจึงเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีงานทําไม่ต้องออกไป
ทํางานนอกชุมชนทําให้ครอบครัวอบอุ่น การบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันการเงินชุมชน
ทําอย่างรัดกุมโดยมีคณะทํางาน 2 ทีม ผลัดกันมาทํางานในแต่ละวันมีการตรวจสอบเงินอย่าง
รอบคอบ…” (สนทนากลุ่ม, 3 พฤษภาคม 2557)     

 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะได้รับการแก้ไขโดยมีการประชุมร่วมกันเพ่ือให้แต่ละบ้าน
มีการแยกขยะ และรับผิดชอบจัดการขยะของตนเอง มีการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเริ่มที่บ้านของ
ตนเองและร่วมกันดูแลความสะอาดในชุมชน ดังที ่ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่า 
 

         “…การแก้ไขปัญหาขยะเริ่มจากครัวเรือนทําความสะอาดในบ้านและรอบ ๆ บ้าน ทิ้งขยะ
ให้ถูกที่ แต่ละบ้านจะรับผิดชอบในการจัดการขยะของตนเอง และช่วยกันดูแลความสะอาด       
ในชุมชน ชุมชนสะอาดก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของขยะ ลดแหล่งที่เกิดเชื้อโรคเท่านี้คนในชุมชนก็มีสุขภาพ
กายสุขภาพใจที่ดี สังคมโดยรวมภายในชุมชนเราก็ดีตามไปด้วย...” (ธีระชาติ ปลาทอง, สัมภาษณ์, 
4 พฤษภาคม 2557)    
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  นอกจากปัญหาเรื่องของขยะแล้วทางชุมชนยังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก 
การใช้สารเคมีในการทําการเกษตรซึ่งสารเคมีที่ใช้ในระยะเวลาที่นานและใช้ในปริมาณมากส่งผลต่อ
สภาพของดินและน้ํา ดังที่ บานเย็น จันทรักษ์ กล่าวว่า 
 

         “…เมื่อก่อนเราใช้สารเคมีในการทําการเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุให้ดินเสื่อมสภาพ สัตว์น้ําที่อยู่
ในท้องนาพวกปู ปลาตาย ดังนั้นจึงหันมาทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ทําให้ดินฟื้นสภาพดีขึ้น
ปลา ปูในที่ท้องนาก็อยู่ได้ เมื่อสภาพแวดล้อมดีคนอยู่ได้สัตว์ก็อยู่ได้...” (บานเย็น จันทรักษ์, 
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)    

 

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ผลจากเข้าใช้ประโยชน์จากปุาแต่ไม่มีการดูแลรักษาทําให้
ปุาเสื่อมโทรมจํานวนปุาไม้ของชุมชนลดน้อยลง ผู้นําหมู่บ้านจึงได้มีการประชุมชาวบ้านในเรื่องการใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนกับปุาโดยร่วมกันกําหนดกฎระเบียบ .ให้ทุกคนปฏิบัติ ต่อมาได้มีการ     
จัดโครงการปุาชุมชนและมีการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ การดําเนินการอนุรักษ์ปุาชุมชนโดยให้ชาวบ้าน  
เข้ามามีส่วนร่วมดูแล และได้มีการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์แก่เด็กและเยาวชนให้เด็กร่วมปลูกปุา     
โดยมีการปลูกปุาประสาเด็ก รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนร่วมปลูกปุาในวันสําคัญต่าง ๆ มีกิจกรรม   
เดินปุาชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาปุา เรียนรู้เรื่องสมุนไพร มีการจัดทําถนนกันไฟปุา จัดชุด
ปูองกันไฟปุา ดังที ่พ่อจันทร์แดง โครรัตน์อดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องการจัดการปุาชุมชน ดังนี้ 
 

        “...เรื่องปุาเป็นเรื่องที่สําคัญปุาให้อาหาร ให้ความร่มรื่นและให้อากาศที่บริสุทธิ์  แต่ก่อน
ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากปุา โดยไม่มีการปลูกเพิ่ม สมัยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทําเรื่องปุานี่แหละทํามา
นาน การจัดการถ้าใช้วิธีการที่แข็งไปก็ไม่ได้ผล เลยเปลี่ยนมาให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลปุา โดยทํา
ความตกลงร่วมกันก็ได้ผลมาจนถึงทุกวันน้ี เรื่องแบบน้ีก็ต้องทําความเข้าใจกับชาวบ้านจนชาวบ้าน
ให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษาปุาชุมชน ปุาเป็นแหล่งอาหารและยาของชุมชนที่คนในชุมชน    
ก็ไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องเสยีเงิน มีปุาชุมชนก็มีความร่มรื่น…” (จันทร์แดง โครรัตน์, สัมภาษณ์
, 5 พฤษภาคม 2557) 

 

  นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวถึงความเข้มแข็งของผู้นําและความร่วมมือกัน
ของชาวบ้านในการรักษาปุาชุมชนบ้านดอนหมู เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากปุาไม้ร่วมกัน ดังนี้ 
 

        “… เรื่องปุาชุมชนนี่เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะถ้าตัดกันไปเรื่อย ๆ วันหนึ่ง ก็ต้องหมด 
ผู้ใหญ่บ้านท่ีนี่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าผู้ใหญ่คนก่อน ๆ ก็ชวนชาวบ้านให้ช่วยกันดูแลปุา
ชุมชนมีการพูดคุยและประชุมกันเสมอ ส่วนผมมีโอกาสได้ไปดูงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและกลับมาจาก
การไปดูงานผมก็มาพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านและมีการประชุมกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มธนาคาร
ต้นไม้ แล้วก็ทําต่อเนื่องมา เรื่องธนาคารต้นไม้นี่ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนไม่ตัดไม้
ทําลายปุา และรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม เพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมดุล ปัจจุบันผมมีตําแหน่งเป็น
ประธานธนาคารต้นไม้ของภาคอีสานตอนล่าง 8 จังหวัด…” (ยรรยง จิตรติกรกุล, สัมภาษณ์,         
4 พฤษภาคม 2557) 

  ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
  พฤติกรรมสุขภาพเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสุขภาพของตนเองนั้น บ้านดอนหมู

ร่วมกับตําบลขามเปี้ยในการจัดทําแผนสุขภาพ มีหน่วยงานภายนอกร่วมในการดูแลสุขภาพ โดยทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขามเปี้ยเป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
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และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี ร่วมกับชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค เช่น รณรงค์ปูองกันไข้เลือดออก ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกําลัง
กาย การดูแลตนเองของผู้ที่ปุวยด้วยโรคต่าง ๆ ตามกลุ่มวัย มีการจัดทํากิจกรรมโครงการในการ
ปูองกันและการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ก็เป็นผู้ที่ดูแล
ช่วยเหลือคนในชุมชนในเรื่องของสุขภาพเบื้องต้น ถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพให้กับคนในชุมชน และ
จากการที่บ้านดอนหมูได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต จะ
เห็นได้ว่าสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้และสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สร้าง
ได ้ด้วยเหตุนี้ขาวบ้านจึงหันมาดําเนินชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง ดังนี้ 
  บริโภคอาหารที่เหมาะสม 
  หลังจากที่ชาวบ้านดอนหมูรวมกลุ่มกันไปอบรมในโครงการพักชําระหนี้ สิ่งที่ได้
กลับมาอีกอย่างคือการดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย ปลูกข้าว ปลูกฝักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง    
เหลือก็แบ่งปันหรือขาย มีรายไดเ้พ่ิม ทําให้สุขภาพกาย สุขภาพใจดีขึ้น พฤติกรรมด้านการรับประทาน
อาหารเปลี่ยนไป บางคนสามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดโรคประจําตัวต่าง ๆ ก็ดีขึ้น ส่วนคนที่ยัง     
ไม่ปุวยเป็นโรคก็เป็นการปูองกันไม่ให้เกิดโรคที่ปูองกันได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและหันมาดูแลตัวเองทําให้สุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรเพ่ือการดูแล
ตนเองจากโรคต่าง ๆ จากการไปอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยนําความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติกับตนเองเมื่อทําแล้วเห็นผลจึงบอกต่อ คนในชุมชนก็ทําตาม
ปัญหาสุขภาพก็น้อยลง ดังที ่บานเย็น จันทรักษ์ กล่าวว่า  
 

         “... สุขภาพแต่ก่อนไม่ค่อยดีหลังจากไปอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม
ได้รับความรู้มากขึ้น กลับมาก็ทําน้ําสมุนไพรเอง ลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อตามคําโฆษณา เอาสิ่งที่ได้
เรียนรู้มาปฏิบัติทําแล้วดีขึ้น ดูแลเรื่องอาหาร ไม่กินอาหารที่หวานจัด เค็มจัด เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ทําได้แบบนี้ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายเพราะไปหาหมอแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่าย ตรวจเลือดผล
เลือดก็ปกติ.....” (บานเย็น จันทรักษ์, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)       

 

  ออกกําลังกายทีเ่พียงพอ 
  การดําเนินชีวิตและอาชีพของชาวบ้านดอนหมูทําให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายจาก  
การทํางานอยู่เสมอและส่วนใหญ่ใช้วิธีการเดินและปั่นจักรยานในการเดินทางในชุมชนและมีการ  
ออกกําลังกายกันเองตามความเหมาะสมของแต่ละวัย ดังที ่พ่อจันทร์แดง โครรัตน์ กล่าวว่า  
 

        “... .คนท่ีนี่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรก็เหมอืนได้ออกกําลงัไปในตัวกันทุกวันอยู่แล้ว ส่วนผมปั่น
จักรยานในหมู่บ้านทุกวันไปไหนมาไหนก็ใช้จักรยานเรียกได้ว่าเป็นการออกกําลังไปในตัว บางครั้ง 
ก็เดินนะถ้าไม่ไกลนักทุกวันนี้ร่างกายแข็งแรงดี ...” (จันทร์แดง โครรัตน์, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 
2557)         

 

  การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 
  หลังจากท่ีได้ดําเนินชีวิตที่พอเพียงเริ่มตั้งแต่ลดรายจ่ายรายได้ก็เพ่ิมข้ึนการดําเนินชีวิต
ที่กลับมาทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ทําให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้น มีการรวมกลุ่ม     
ทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ทําให้ได้พูดคุย พบปะกันความสุขใจก็เกิดขึ้น ไปทําบุญที่วัด นั่งสมาธิและ
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สิ่งสําคัญอีกประการคือการลด ละ เลิก อบายมุข ทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้นแต่ละคน      
มีความสุขและตั้งแต่หันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงชีวิตไม่รีบเร่งจิตใจก็สงบขึ้นใจเย็นขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก 
ดังคําบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านธีระชาติ ปลาทอง ที่เล่าให้ฟังถึงผลเสียของความเครียดที่มีต่อสุขภาพของ
ตนเอง ดังนี้ 
 

         “… แต่ก่อนเป็นคนท่ีเครียดบ่อยเครียดง่ายผลตามมาคือเป็นโรคกระเพาะอาหาร หลังจาก
ไปอบรมได้รับความรู้และการปฏิบัติตนแบบพอเพียง กลับมาก็นําความรู้มาใช้กับตัวเอง
ความเครียดลดลง ครอบครัวก็เป็นสุข พอปุวยใจกายก็ปุวย จึงหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึน้ 
…” (ธีระชาติ ปลาทอง, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557) 

 

 ความมีเหตุผล 

  ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับบ้านดอนหมู คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคม ด้านพฤติกรรมสุขภาพ และด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน          
การแก้ปัญหาแต่ละด้านจําเป็นต้องอาศัยหลักความเป็นเหตุเป็นผลในการดําเนินการและคํานึงถึงผล 
ที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้นําชุมชนและชาวบ้านเห็นตรงกันว่าการน้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดผลดีต่อชุมชนในทุก ๆ 
ด้านและมีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีความเกี่ยวพัน        
กับสุขภาพของคนในชุมชน 
  ด้านเศรษฐกิจ 

  เหตุผลที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเพราะปัญหาหนี้สินของชาวบ้านในชุมชน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต โดยหันมาทําการเกษตรแบบหวังเพ่ิมผลผลิตมาก ๆ จึงต้องมีการ
ลงทุนซื้อปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทุกอย่างซื้อหมด ดังนั้น การกลับมามีวิถี
ชีวิตแบบพอเพียงจึงเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดเพ่ือลดรายจ่ายด้วยการทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
ลดต้นทุน แต่ละบ้านปลูกผักไว้รับประทานถ้ามีเหลือก็แบ่งปันหรือขาย สนับสนุนให้แต่ละครอบครัว
ทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้เอง เช่น ทําน้ํายาล้างจาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครอบครัว มีการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือให้ทราบรายรับ – รายจ่าย ส่วนในชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
ปลูกฝังการออมของคนในชุมชน จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนเพ่ือบริหารจัดการเงินของคนในชุมชน    
มีทั้งฝากและกู้ ปลายปีมีเงินปันผล เหตุผลของการจัดตั้งสภาบันการเงินเพราะแนวคิดที่ว่าคนในชุมชน
มีจํานวนมากทําอย่างไรถึงจะบริหารจัดการเงินได้เอง ทําใหช้าวบ้าน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ รู้จักการออม กรณี
กู้ดอกเบี้ยไม่แพง ทําให้เงินของชาวบ้านหมุนเวียนอยู่ในชุมชน ลดปัญหาหนี้นอกระบบเรียกได้ว่าเป็น
การช่วยเหลือตนเองและพ่ึงพาตนเองของคนภายในชุมชน ปัญหาหนี้สินนอกจากจะเกิดจากการลงทุน
ประกอบอาชีพแล้วยังเกิดจากปัญหาอบายมุข เล่นการพนัน ดื่มสุรา ทําให้มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
แนวทางแก้ไขปัญหาจึงต้องเลิกอบายมุข โดยผู้นําเริ่มทําเป็นตัวอย่างและได้รับความร่วมมือจาก
ชาวบ้านในชุมชน และร่วมกันตั้งกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น ไม่เลี้ยงสุราในงานบุญ งานแต่ง งานศพ 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ด้านสิ่งแวดล้อม เหตุผลในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี 
ทิ้งขยะไม่ถูกที่ทําให้สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่สะอาด และจากการใช้สารเคมีในการทําการเกษตร       
เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ สัตว์น้ําในท้องนา เช่น ปลา ปู ตายไม่สามารถนํามาเป็นอาหารได้ ดังนั้นจึงมีการ
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แก้ปัญหาโดยมีการพูดคุยกับชาวบ้าน เพ่ือให้แต่ละบ้านมีการแยกขยะ และรับผิดชอบจัดการขยะ 
ของตนเอง มีการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มที่บ้านของตนเอง และร่วมกันดูแลความสะอาดในชุมชน 
และจากการเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ทําให้ดินฟ้ืนสภาพดีขึ้น ปลา ปู ในท้องนา    
ก็อยู่ได้  

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เหตุผลในการดูแล ปกปูอง และรักษาปุาชุมชน เพราะ        
ปุาชุมชนเป็นแหล่งอาหาร และยาที่สําคัญของชุมชน เกิดความเสื่อมโทรมจํานวนปุาชุมชนลดน้อยลง
จากการบุกรุกปุา ตัดไม้ เผาถ่าน หากไม่ได้รับการแก้ไข ปุาไม้ก็จะหมดลงระบบนิเวศเสียสมดุล       
ไม่มีปุา สัตว์ปุาก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้น จึงมีการกําหนดข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการดูแล และอนุรักษ์ผืน
ปุาชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป มีการจัดโครงการปุาชุมชน จัดตั้งธนาคารต้นไม้ ทําถนนเพ่ือเป็นแนว
กันไฟปุา และให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลผืนปุาโดยให้เด็กและเยาวชนร่วมปลูกปุา โดย  
มีการปลูกปุาประสาเด็กจัดทํากิจกรรมรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนร่วมกันปลูกปุาในวันสําคัญต่าง ๆ 
  ด้านสังคม 

  เหตุผลในการแก้ปัญหาด้านสังคมของบ้านดอนหมูเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาอบายมุขท่ีส่งผลให้สัมพันธภาพในครอบครัวและสัมพันธภาพ
ของคนในชุมชนแย่ลง การเปลี่ยนวิถีชีวิตมาดําเนินชีวิตแบบพอเพียงทําให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายลง 
ครอบครัวมีความสุขมากข้ึน มีรายได้พอเลี้ยงชีพ คนในชุมชนมีงานทําไม่ต้องออกไปทํางานนอกชุมชน 
ทําให้ครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น ทั้ งยังมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อตกลงของชุมชน และมีจิตอาสาทําเพื่อส่วนรวมมากข้ึนทําให้เกิดความสุขกาย สุขใจของ
คนในชุมชน ดังที ่ปัญญา คุ้นเคย กล่าวว่า 
 

         “… ปัจจุบันเรื่องสัมพันธภาพของคนในชุมชนดีขึ้นนะ เรามีการพูดคุยกันบ่อยขึ้นมากกว่า
การประชุมประจําเดือน เพราะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันอย่างเช่น ชุมชนมีงานอะไรทุกคนก็พร้อมใจ
กันมาช่วย เป็นการดีนะออกมาทํากิจกรรมมีเพื่อนพูดคุยไม่เหงา…“ (ปัญญา คุ้นเคย, สัมภาษณ์,    
4 พฤษภาคม 2557)       

 

  จากการใช้ชีวิตแบบพอเพียง หันมาช่วยเหลือตนเองในด้านต่าง ๆ จนชุมชนสามารถ
พึงพาตนเองไดส้่งผลให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น ดังที ่ผู้ใหญ่บ้านธีระชาติ ปลาทอง ได้เล่าให้ฟังว่า 
 

        “... พอเรามาอยู่แบบพอเพียงปลูกผัก เลี้ยงไก่คนในครอบครัวก็มีกิจกรรมทําร่วมกันมากขึ้น
สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามากขึ้นกว่าแต่ก่อน อีกอย่างเวลาผมไปประชุม
ต่างจังหวัดกับแม่บ้านก็ให้ลูกช่วยให้อาหารไก่ ลูกก็มีความรับผิดชอบช่วยดูแลให้อาหารและรดน้ํา
ต้นไม้ได้ไม่ต้องห่วงว่าจะออกเที่ยว…” (ธีระชาติ ปลาทอง, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557) 

 

  การเปลี่ยนวิถีชีวิตมาดําเนินชีวิตแบบพอเพียงทําให้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนคลี่คลาย
ลง และสิ่งที่ทําให้คนในชุมชนอยู่กันอย่างสงบสุขอีกประการคือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลง
ของชุมชน ดังที่ เสาร์ สุขสําราญ กล่าวว่า 
 

          “… เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงของชุมชนที่บ้านดอนหมูกฎระเบียบต่าง ๆ 
เราก็ตั้งกันตามสภาพปัญหามีการพูดคุยกับชาวบ้านแล้วทําข้อตกลงร่วมกัน ชาวบ้านแต่ละคน     
ก็ทําตามข้อตกลงของชุมชนอย่างเช่น เรื่องปุาชุมชน งดเหล้างานบุญ ซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือดี…” 
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เสาร์ สุขสําราญ, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2557) 
 

  ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
  เหตุผลของการดูแลสุขภาพเพราะปัญหาสุขภาพนั้นสามารถปูองกันได้ โดยเริ่มจากการ
ดูแลตนเองเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งปวง ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น และมีการตรวจสุขภาพ
ประจําปี มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเป็นผู้ที่ช่วยดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นของคนในชุมชน          
มีหน่วยงานภายนอกให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และเหตุผลในการดําเนินชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง มีดังนี้ 

  การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
  เหตุผลของการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริโภคอาหารเพราะชาวบ้านทําการเกษตร    
โดยใช้สารเคมี ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกิดการเจ็บปุวยบ่อยเนื่องจากได้ รับสารเคมีเข้าสู่
ร่างกาย การทําการเกษตรโดยใช้สารเคมียังทําให้ผู้บริโภคได้รับสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ นอกจากนี้ 
ชาวบ้านไม่ค่อยสนใจเรื่องของสุขภาพรับประทานอาหารตามความชอบ ซึ่งอาหารที่รับประทาน      
แต่ละชนิดส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทําให้ปุวยเป็นโรคที่สามารถปูองกันได้ ดังนั้นทางบ้านดอนหมูจึงได้มี
การปรับเปลี่ยนโดยทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ รณรงค์ให้ทุกบ้านปลูกผักไว้รับประทาน ทําให้
ชาวบ้านได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ส่วนพฤติกรรมการบริโภคก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขามเปี้ยมาให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารทําให้ทราบถึง
ผลเสียจากการรับประทานอาหารหวานจัด เค็มจัด ของทอด และจากการที่ไปอบรมเรื่องการดูแล
สุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม ทําให้นําความรู้ที่ได้รับมาดูแลตนเองจนเห็นผลและถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้ อ่ืนได้ นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขามเปี้ยช่วยดูแลให้คําแนะนําชาวบ้านในชุมชนในเรื่องของสุขภาพด้วย 
  การออกกําลังกายที่พอเพียง 
  เหตุผลของการแก้ไขปัญหาเรื่องการออกกําลังกายเพราะสภาพสังคมที่เปลี่ ยนไป
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามีเครื่องอํานวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพ 
หรือเครื่องอํานวยความสะดวกที่ใช้ในชีวิตประจําวันทําให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปไม่ให้
ความสําคัญกับออกกําลังกาย การหันกลับไปมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกชุมชน การทํางานในชีวิตประจําวันมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการออกกําลังกายตามความชอบและตามวัยของตนเอง ใช้การเดิน และปั่นจักรยาน  
ในการไปมาหาสู่กันภายในชุมชน 
  การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 
  เหตุผลของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดการอารมณ์นั้นเนื่องจากปัญหาด้าน
อารมณ์ที่เกิดขึ้นของชาวบ้านดอนหมูเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาการทํามาหากิน 
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์ทั้งสิ้น แนวทางการแก้ปัญหา จึงเริ่มมาจากการ
หันมาดําเนินชีวิตแบบพอเพียงเปลี่ยนจากการทําเกษตรที่ใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์             
ลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ไม่จําเป็นลง เลิกอบายมุขทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการพนัน สุรา จัดทําบัญชี
ครัวเรือนเพ่ือทราบรับรับ – รายจ่าย ทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้เอง มีการช่วยเหลือตนเองของชุมชน    
ในด้านต่าง ๆ เช่น จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจโรงสีชุมชน จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์        
ที่ช่วยเหลือด้านเงินลงทุน ช่วยให้ชาวบ้านรู้จักการออม เมื่อสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น ชาวบ้านมีกิจกรรม
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ร่วมกันมากขึ้น ได้พบปะพูดคุยปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กันได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ได้รับประทาน
อาหารที่ปลอดสารพิษ ปฏิบัติตนและดูแลตนเองดีขึ้น สภาพร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ ครอบครัว
อบอุ่นก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจทําให้มีอารมณ์ที่ดีขึ้น หากมีปัญหาก็ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาไม่ใช้
อารมณ์ และควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น นอกจากนี้  ยังมีการทํากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่   
ยึดเหนี่ยมจิตใจของคนในชุมชนและสามารถยึดหลักธรรมในการผ่อนคลายอารมณ์ไม่ให้ขุ่นมัวได้   
และถ้ามีปัญหาก็สามารถพูดคุยขอคําปรึกษากับคนที่ตนไว้วางใจหรือผู้อาวุโสในชุมชนได้ 

  ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
  เหตุผลในการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านดอนหมู 

เกิดจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสังคม ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้นเริ่มตั้งแต่การมองเห็นปัญหาได้ตรงกัน
ทั้งผู้นําและชาวบ้าน โดยการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน
แก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังจะเห็น  
ได้ว่าการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ในชุมชนไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งสามารถทําได้เองสํา เร็จ ดังนั้นการแก้ปัญหา    
ต่าง ๆ จึงเกิดจากทุกคนในชุมชน ดังที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าวถึงการมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของคนบ้านดอนหมูไว้ดังนี้ 
 

        “...การแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านลําพังแต่ผู้นําคนเดียวคงไม่ประสบความสําเร็จ  บ้านดอนหมู     
เป็นชุมชนที่มีคนอยู่จํานวนมาก การสร้างการมีส่วนร่วมจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องใช้เวลา   
เราจะมีการพูดคุย สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกัน การทํางานแต่ละครั้งแต่ละเรื่องจะมี
การประชุมขอความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนเสมอ หากเห็นชอบตรงกันก็จะร่วมใจกันทํา       
จนประสบความสําเร็จ ท่ีนี่เราทํางานกันเป็นทีมมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นแกนนํา เราเริ่มจาก
การทําเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน ก็จากกลุ่มที่ไปอบรมกัน คนในชุมชนบางคนอาจยังไม่เห็นด้วยในทันที
แต่พอกลุ่มเล็ก ๆ ทําได้สําเร็จคนอื่น ๆ ในชุมชนก็เข้ามาขอร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทําให้การ
ดําเนินงานขยายวงกว้างออกไป…..” (ยรรยง จิตรติกรกุล, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557) 

 

  การรวมกลุ่มในการทํากิจกรรมต่าง ๆ และการประชุมประจําเดือนที่จัดให้มีขึ้นทุก ๆ 
เดือน ทําให้สมาชิกชุมชนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ดังที่ เคนสา พิมภาลัย กล่าวว่า 
 

        “...แต่ก่อนบ้านดอนหมูอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ พอทําเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดประชุม
บ่อยทําให้คนในชุมชนมีการตื่นตัวมากขึ้น มีการช้ีแจงทําความเข้าใจร่วมกันก่อนทํากิจกรรม      
ซึ่งแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีการลงมติในที่ประชุม ทําให้แต่ละคนมีกิจกรรมทํา  
โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่มมากขึ้น จะเห็นได้ชัดว่าคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม...” (เคนสา พิมภาลัย, สัมภาษณ์,     
7 พฤษภาคม 2557)      

 

 มีภูมิคุ้มกัน 
  บ้านดอนหมูแต่ก่อนอยู่กันแบบพอมีพอกินภายหลังจากที่สภาพของสังคมเปลี่ยนไป
วิถีชีวิตของคนในชุมชนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทําให้ประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านมีหนี้สิน ปัญหาอบายมุข เล่นการพนัน ดื่มสุรา ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
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ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดปัญหาสังคมตามมา การเริ่มต้นแก้ไขปัญหาโดยน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีทําให้ไม่หลงไปกับกระแสสังคม
ภายนอก การดํารงชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันจะทําให้ไม่ประมาท มีความรอบคอบ และระมัดระวัง มีการ
จัดหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นจริงตามสภาพของชุมชน มีกฎกติกาของชุมชน รู้จักใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข็มแข็ง มีการช่วยเหลือตนเองในด้านต่าง ๆ  
  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของบ้านดอนหมูเริ่มจากผู้นํามีแนวคิดที่จะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังที ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยรรยง จิตรติกรกุล กล่าวว่า 
 

         “…บ้านดอนหมูโชคดีที่ผู้นําชุมชนแต่ละรุ่นเป็นคนทําจริง มุ่งมั่น ใฝุหาความรู้ ไม่ท้อถอย   
ในการพัฒนา เป็นตัวอย่างที่ดีมีการปรับเปลี่ยนตนเองก่อนโดยทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง สิ่งที่เห็น
เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีทางด้านการเงินคือการที่คนในชุมชนมีการออม มีสถาบันการเงิน
ชุมชนทีบ่ริหารกันเอง มีกลุ่มวิสาหกิจโรงสีชุมชน มีกลุ่มอาชีพ ลดค่าใช้จ่ายด้วยการเลี้ยงสัตว์ ปลูก
ทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก มีเหลือก็ขายและแบ่งปัน มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก   
สอนให้รู้จักการออม ให้เด็กรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะ     
การร่วมกันดูแลปุาชุมชน....” (ยรรยง จิตรติกรกุล, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557)          

 

  การใช้ชีวิตแบบพอเพียงถือได้ว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่ทําให้บ้านดอนหมูได้มีการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ดังที ่ทวีสิทธิ์ ห่อศรี ได้กล่าวถึงภูมิคุ้มกนัที่ดีของบ้านดอนหมูไว้ว่า 
 

        “...บ้านดอนหมูมีผู้นําและคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีความเสียสละ ส่วนการจัดการ
กับปัญหาต่าง ๆ จะใช้หลักความพอเพียงซึ่งเราทํากันมานานแล้ว จนปัจจุบันถือได้ว่าเราก็พึ่งพา 
ตนเองได้ คนในชุมชนไม่หลงไปตามกระแสสังคม มีกติกาของชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันกําหนด       
นี่ก็ถือได้ว่าเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีได้...” (ทวีสิทธิ์ ห่อศรี, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557) 

 

  สิ่งสําคัญของภูมิคุ้มกันอีกประการคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดังนั้น         
บ้านดอนหมูจึงได้จัดทําแผนชุมชนขึ้นซึ่งแผนชุมชนบ้านดอนหมูเกิดจากผู้นําชุมชนได้มีส่วนร่วม      
ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชนระดับตําบลของตําบลขามเปี้ย ทําให้มีแนวทางในการพัฒนาชุมชน    
ของตน แผนชุมชนบ้านดอนหมูเป็นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับศึกษาข้อมูล
ครบถ้วนรอบด้าน ครอบคลุมสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงของชุมชน มีส่วนร่วมในการ
วางแผนแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน และมีส่วนร่วมในการประเมินผล นอกจากนี้
ยังมีส่วนร่วมในการกําหนดกติกาของชุมชนที่ทุกคนยอมรับและสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง ปัจจุบัน      
บ้านดอนหมู สร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ดังนี้ 
  ด้านเศรษฐกิจ มีกลุ่มทุนด้านเศรษฐกิจที่สนับสนุนกระบวนการผลิตด้านเกษตรและ
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่         
มาประยุกต์ใช้ เช่น การใช้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สถาบันการเงิน
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจโรงสีชุมชน กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม และกลุ่มธนาคารข้าว เป็นต้น 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

  ด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนมีความรับผิดชอบในการแยกขยะและจัดการขยะของ
ตนเอง ทําความสะอาดบ้านเรือน ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาด  
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  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ร่วมกันซึ่งทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนที่สําคัญประกอบด้วยปุาชุมชนที่เป็นแหล่งไม้ใช้สอย      
หาอาหารปุา ลําห้วยและหนองน้ําทีเ่ป็นแหล่งหาปลาและแหล่งน้ําเพื่อทําการเกษตร 
  ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มภายในชุมชนเพ่ือจัดตั้งสถาบันและกลุ่มทางด้านสังคมเพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคีและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน วัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็น
ปัจจัยภายในชุมชน โดยการสนับสนุนการอนุรักษ์ และถ่ายทอดให้กับคนในหมู่บ้าน เช่น นวดแผนไทย 
หมอลํา หมอแคน หมอพิณ หมอทําขวัญ หมอยาสมุนไพรและการคัดพันธุ์ข้าว 
  ด้านพฤติกรรมสุขภาพ มีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านที่ช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้น มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบล เน้นการปูองกันโรค มีการ
ตรวจสุขภาพประจําปี มีการทํากิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น โครงการ
ปูองกันไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคประจําถิ่น โครงการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การออกกําลังกาย ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เป็นต้น 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้าน   
ดอนหมูไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคม       
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ล้วนส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้นภูมิคุ้มกันที่ดีคือการมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานแก้ปัญหา โดยการดําเนินงานการพัฒนาแต่ละด้าน จะมีสมาชิก
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานทําให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายชาวบ้านอยู่กันอย่างสุขกายสุขใจ 

 นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันอีกประการคือการมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง    
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน 
 เงื่อนไขความรู้ 
  ความรู้ของคนในชุมชนบ้านดอนหมูเป็นความรู้ที่ได้จากทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ความรู้ที่ได้รับจากภายในชุมชน ได้แก่ ความรู้ดั่งเดิมของบรรพบุรุษ ผู้รู้ในชุมชนซึ่งเป็นทุนเดิมของ
ชุมชน เช่น หมอยาสมุนไพร ทอผ้า โดยถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ความรู้ที่ได้รับจากนอกชุมชน 
ได้แก่ ความรู้จากนักวิชาการ และความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ หลังจากที่บ้านดอนหมู
ประสบปัญหาต่าง ๆ นั้น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนในชุมชนก่อน 
โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นปัญหา แยกผู้เรียนตามความสนใจ 
และนําความรู้ที่ได้รับมาแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม มีการวางแผนการดําเนินงาน   
อย่างระมัดระวังและรอบคอบจนนําไปสู่การปฏิบัติได้ในที่สุด การได้มาซึ่งความรู้เกิดจากความ
ต้องการของคนในชุมชน ต้องการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน   
เรื่องงบประมาณ จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ในชุมชน ศึกษาดูงานและพาไปอบรมสถานที่อ่ืนนอก
ชุมชน ภายหลังจากที่ผู้นําคณะกรรมการและชาวบ้านบางส่วนไปอบรมกลับมาได้จัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ  
แต่ละกลุ่ม มีสมาชิกเข้าร่วมและดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีการขยายผลโดยถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในชุมชน  

  ปัจจุบันบ้านดอนหมูมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลที่ดีมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชน     
นอกจากนี้ยังเป็นที่ศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจ ดังที่ บานเย็น จันทรักษ์ กล่าวว่า 
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         “… บ้านดอนหมูก่อนจะมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เราก็ไปศึกษา    
ดูงานจากที่อื่นแล้วก็นํามาทํากันอย่างจริงจัง บางครั้งก็เชิญวิทยากรมาสอนที่ศูนย์เรียนรู้ เราต้อง
เรียนรู้กันหลายเรื่อง แม้กระทั่งการเป็นวิทยากร เพราะเราต้องสอนคนอื่นด้วยแต่ก่อนไม่กล้าพูด    
ต่อหน้าคนอ่ืนไม่กล้าพูดกับไมค์มันสั่น แต่พอได้ฝีกเดี๋ยวนี้ก็ทําได้ บ้านดอนหมูมีหลักสูตรที่ใช้อบรม
ให้กับผู้ที่สนใจด้วยมีการจัดฐานการเรียนรู้ ปัจจุบันมีคนมาศึกษาดูงานบ่อย  นอกจากนี้ เรายังใช้
ศูนย์เรียนรู้เป็นที่ประชุม เป็นที่พบปะพูดคุยกันของทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชน …” (บานเย็น 
จันทรักษ์, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557) 

 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
  การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องคุณธรรมนั้น จะเห็นได้ว่า
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ขึ้นกับบ้านดอนหมู ผู้นํา และชาวบ้านใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา มีความ
อดทนต่อความยากลําบากในการแก้ไขปัญหาอย่างเช่น การที่ทราบว่าชุมชนเกิดปัญหาใดบ้างและ
ต้องการแก้ไขจึงรวมกลุ่มกันไปเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และนําความรู้ที่ได้รับมารวมกลุ่มจัดตั้ง
โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ ครั้งแรกรวมกลุ่มกันไม่กี่คนเพราะคนอ่ืนยังไม่เข้าใจว่าเราทําอะไรกัน 
แต่ความพยายามร่วมมือร่วมใจกันดําเนินงานต่อจนเห็นผลได้ผลผลิตดีกว่าเดิม ชาวบ้านคนอ่ืนจึงเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม ต่อมาจึงเกิดกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นอีกจํานวนมากเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นทําให้
บ้านดอนหมูหลุดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้ และการอยู่อย่างพอเพียง
ทําให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้นผู้คนอยู่ด้วยกันอย่างมีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือกัน มีจิตอาสาและ
ทําตามกติกาของสังคม  
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
   ความสําเร็จในการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ผู้นํา  

  ผู้นํา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และต้องการพัฒนาซึ่งการ
พัฒนานั้นเริ่มจากการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกชุมชน เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยทําตัว          
เป็นแบบอย่าง เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ     
มีความจริงใจเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นทั้งผู้นําและผู้ตาม เป็นผู้ที่สมาชิกชุมชนมีความ
เลื่อมใสศรัทธา มีความยืดหยุ่น ไม่ใช้ความรุนแรง ดังที ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยรรยง จิตรติกรกุล กล่าวว่า 
 

        “...บ้านดอนหมูมีผู้นําที่มีความมุ่งมั่นใฝุหาความรู้ ไม่ท้อถอยกับการพัฒนา โดยผู้ใหญ่บ้าน
จะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับคนอื่น ๆ ในชุมชนและนําความรู้มาปฏิบัติจริง มีความสามารถในการ   
โน้มน้าว.ให้ชาวบ้านทํากิจกรรมต่าง ๆ รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ให้ความใส่ใจกับปัญหา 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทําให้บ้านดอนหมูมีการขับเคลื่อนงานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันจึงเห็น
การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมหลายอย่าง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองได้ของ
ชุมชน ทําให้ชาวบ้านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี คนในชุมชนอยู่กันอย่างสงบสุข...” (ยรรยง     
จิตรติกรกุล, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557) 

 

 2. สมาชิกชุมชน 
  สมาชิกชุมชน เป็นผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน มีความพร้อม 
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ในการพัฒนาทั้งพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้เพ่ิมเติมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน      
เป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยงานส่วนรวม ร่วมในกิจกรรมของชุมชน รับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน มีความ
สามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในชุมชนและเรื่องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้น
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนหมู กล่าวว่า 
 

        “...บ้านดอนหมูเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นทีมในการทํางาน ก่อนการดําเนินงาน  
เราต้องประชุมชาวบ้านซึ่งมีการประชุมกันทุกเดือน ถามความเห็นและให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมทํา ประโยชน์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็ได้รับร่วมกัน และถ้าจะทําอะไรก็ใช้วิธีการขอความ
ร่วมมือกัน...”   (ธีระชาติ ปลาทอง, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557)      

      

  สิ่งที่เห็นได้อีกประการคือความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ดังที่  
บุญมา แกะมา อดีตผู้ใหญ่บ้านดอนหมู กล่าวว่า  
 

         “...บ้านดอนหมูเป็นชุมชนใหญ่มีคนมากการทํางานในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลา เราไม่ได้ทํา
ทีเดียวทั้งหมดแต่เราใช้วิธีสร้างคนสร้างทีมหรือกลุ่มเล็ก ๆ พัฒนาเรื่องของความรู้ แล้วก็มาทํา 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อะไรสําคัญก็ทําก่อน มีการประชุมพูดคุยกัน คุยกันบ่อย ๆ อย่างน้อยต้องให้คน
ส่วนใหญ่เข้าใจและมีความคิดเห็นร่วมกัน ทุกอย่างต้องมีการพูดคุยสอบถามความคิดเห็น        
แล้วถึงทําบางคนไม่เห็นด้วยยังไม่ทําก็ไม่เป็นไร แต่พอเขาเห็นคนที่ทําเมื่อทําแล้วได้ผลดีเขาก็มาขอ     
เข้าร่วมกลุ่มและทําร่วมกันเราไม่ปิดกั้นใคร ที่บอกแต่แรกแล้วว่าบ้านดอนหมูมีคนอยู่กันจํานวน
มากการจะให้ทุกคนมาเข้าใจและคิดเหมือนกันมนัยากแต่ตอ้งทําให้เห็นเป็นสิง่ที่จับต้องได้นั่นแหละ
ต้องใช้เวลา เราอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวก...” (บุญมา แกะมา, สัมภาษณ์,             
4 พฤษภาคม 2557) 

 

  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน จําเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกของชุมชนต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไข ดังที่ ผู้ใหญ่ธีระชาติ ปลาทอง กล่าวว่า 
 

         “...ผมว่าทุกเรื่องไม่ว่าจะปัญหาหนี้สิน อบายมุข หรือความไม่สงบสุขของชุมชน ก็เป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องออกกําลังกาย เรื่องอาหาร เราจึงต้องมาแก้ไขทุกเรื่อง ชาวบ้านที่นี่
หลายร้อยคนเราต้องค่อย ๆ ทําและให้เขาเริ่มรับผิดชอบตัวเองก่อนด้วยการพัฒนาในเรื่องของ
ความรู้ บ้านดอนหมูเราทํากันเป็นทีมเล็ก ๆ ก่อน ได้ผลดีคนอื่นเห็นเขาก็เข้าร่วมและทําตามมาก
ขึ้นทํากันด้วยใจ ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นก็เพื่อสุขภาพของทุกคน เราเริ่มจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เรื่องปากท้องนี่สําคัญมีหนี้สินก็พากันเครียด ครอบครัวไม่มีความสุข ตามมาคือปัญหาสังคม       
ลักขโมย คนในชุมชนต้องออกไปหางานทําข้างนอก ปัจจุบันเรามีสถาบันการเงินชุมชน ทุกคนรู้จัก
การออมแม้กระทั่งเด็ก ๆ ก็รู้จักการออม ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ช่วยกันในเรื่องของขยะ           
มีการแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่เราปลูกฝังเด็ก ๆ ในโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วย ...”     
(ธีระชาติ ปลาทอง, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557)   

 

 3. หน่วยงานภายนอก 

  หน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีบทบาทในช่วงแรก ๆ คือธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร ต่อมามีหน่วยงานอ่ืน ๆ มาให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       
บ้านดอนหมู กล่าวว่า 
 

         “.. .ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่ เข้ามา           
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ให้คําแนะนําและสนับสนุน หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขภาพและโรคที่เกิดประจํา
ถิ่นร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการปูองกันและกําจัดลูกน้ํายุงลาย และมี
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มาให้ความรู้ แนะนําและสอนงานให้กับคนในชุมชน…” (ยรรยง จิตรติกรกุล, 
สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557)    

 

 กระบวนการในการดําเนินงาน 
  กระบวนการในการดําเนินงานเริ่มจากการที่ผู ้นําและชาวบ้านมองเห็นปัญหา  

ที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งปัญหาที่ เด่นชัดในขณะนั้นคือปัญหาการเป็นหนี้ของคนในชุมชนจึงได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก (เจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ในการ
พักชําระหนี้ เจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ชวนผู้นําและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ารับการอบรมในโครงการพัก
ชําระหนี้ ซึ่งเป็นจุดแรกของการพัฒนาคนโดยการให้ความรู้เพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ จากการไปอบรมเพียง
เพ่ือหวังให้มีการพักชําระหนี้อย่างเดียว แต่สิ่งที่ได้ตามมาคือความรู้ในการดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิต   
แบบพอเพียง ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการนําความรู้มาแก้ไขปัญหาของชุมชนในภาพรวม ส่วนความรู้       
ที่ได้รับมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติจนเกิด
กลุ่มต่าง ๆ ในการดําเนินงาน ผู้นําและชาวบ้านมีการพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กันโดยสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและสามารถนําเอาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติต่อ ส่วนคนอ่ืน ๆ ในชุมชนยังไม่ได้
เข้าร่วมเพราะไม่เข้าใจ การดําเนินงานต้องใช้เวลาและทําให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผู้นําทําให้เห็น   
เป็นตัวอย่าง เมื่อแต่ละกลุ่มทําแล้วประสบความสําเร็จชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ก็เข้ามามีส่วนร่วม           
ในแต่ละกลุ่มด้วย การเรียนรู้มีทั้งรูปแบบของการอบรม โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ตามความ
ต้องการของสมาชิกชุมชน ส่งสมาชิกชุมชนเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น ศึกษาดูงาน    
ที่เป็นประโยชน์ต่อการนํามาปรับใช้ในชุมชน จัดการประชุมเพ่ือทําความเข้าใจกับสมาชิกชุมชน    
และขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใช้การพูดคุยกันบ่อย ๆ ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ทําให้
สมาชิกชุมชนให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทําแผนชุมชนและดําเนินการตามแผนโดยสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งกระบวนการในการดําเนินงานนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนหมู กล่าวว่า 
 

        “...ปัจจุบันบ้านดอนหมูมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ 
เราก็ต้องไปศึกษาและเรียนรู้มาก่อน เริ่มตั้งแต่มีการรวมกลุ่มกันไปอบรมโดยมีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง หลังจากเรียนรู้มาแล้วเราก็นําความรู้มาปฏิบัติกันอย่างจริงจังและจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้น 
เช่น กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ สถาบันการเงินชุมชน และกลุ่มอื่น ๆ 
อีก ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาศึกษาดูงานเราก็มีวิทยากรของชุมชนในการให้ความรู้...” (ยรรยง จิตรติกรกุล, 
สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2557)      

   

 ผลที่ได้ 
  การที่คนในชุมชนหันมาใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ทําให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลาย ซึ่งปัญหาต่าง ๆ นั้นล้วนส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พบว่า คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจ
แจ่มใสไม่เครียด อยู่กันอย่างสงบสุข มีความรู้ทั้งที่เป็นภูมิปัญญา และความรู้ใหม่ นอกจากนี้ ยังเกิดกลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชน 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล 
            จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

สภาพชุมชน ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ กระบวนการ 

 1. ด้านผู้น า 
   1.1 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองเห็นปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  
   1.2 มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้
ร่วมกับสมาชิกชุมชน  
   1.3 ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  
   1.4 เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น  
   1.5 เป็นผู้มีความสามารถในการ
จัดการกับปัญหา      

 1.6 มีความจริงใจ เสียสละและเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม       

 1.7 เป็นท้ังผู้นําและผู้ตาม 
   1.8 เป็นผู้ท่ีสมาชิกชุมชน มีความ
เลื่อมใสศรัทธา  

 1.9 มีความยืดหยุ่นไม่ใช้ความรุนแรง  
2. ด้านสมาชิกชุมชน 
    2.1 เป็นผู้ท่ีตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเองและชุมชน 
    2.2 มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง 
    2.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
    2.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ชุมชน 
    2.5 มีความสามัคคี มีความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน 
3. หน่วยงานภายนอก ท่ีช่วยเหลือ ในด้าน
ความรู้ และงบประมาณ 
 

1. คนในชุมชนร่วมกันทบทวน
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น                
2. หาแนวทางแก้ไขโดยความ
ร่วมมือของคนในชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอก  
3. พัฒนาความรู้โดยส่งคน
กลุ่มเล็ก ๆ  ท่ีสมัครใจไปเรยีนรู้ 
จากการปฏิบัติจรงิ/ จัดวิทยากรมา
ใหค้วามรู้ในชุมชน /ส่งคนไป
ศึกษาดูงาน 
4. ประชุมชี้แจงขอความเห็น
ร่วมก่อนการดําเนินงาน 
5. นําความรู้ท่ีได้รับมาปฏิบัติ
โดยการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิต 
6. จากการดําเนินงานของกลุ่มคน
กลุ่มเล็ก ๆ ต่อมาได้มีการ
ขยายผลไปยังบุคคลอื่นในชุมชน 
7. ประเมินผลและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

เกิดปัญหา 
- ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคม 
 - ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- ด้านการมสี่วนร่วมของ
คนในชุมชน 
 

ส่งผลต่อสุขภาวะของคน
ในชุมชน (สุขภาพกาย 
จิตใจ สังคม ปัญญา) 

ผลที่ได้ 

คนในชุมชน 
- มีสุขภาพแข็งแรง 
- จิตใจแจ่มใสไม่เครียด 
- อยู่กันอย่างสงบสุข 
- มีความรู้ท้ังท่ีเป็นภูมิปัญญา
และความรู้ใหม่ เกิดกลุ่ม 
ต่าง ๆ ในชุมชน 
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 บ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   
 1.  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
  1.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
   บ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เริ่มจากการที่
ชาวบ้านมาอาศัยตามที่นาของตน ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับที่สาธารณะประโยชน์โดยเห็นว่าที่นาอยู่
ห่างไกลจากหมู่บ้าน เสียเวลาในการเดินทาง ต่อมาได้ขอตั้งเป็นหมู่บ้านและได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นหมู่บ้าน มีชื่อว่าบ้านดอนมัน สาเหตุที่มีชื่อว่าดอนมันเพราะเป็นพ้ืนที่อยู่บน
ที่ดอน และมีการปลูกมันชนิดต่าง ๆ บ้านดอนมัน มีผู้นําทั้งหมด 3 คน และคนปัจจุบันคือ กํานันอดิศร 
เหล่าสะพาน ดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านและตําแหน่งกํานันตําบลขามเรียง  
  1.2  สภาพภูมิศาสตร์ 
   บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ ไม่มีลําน้ําไหลผ่าน มีสระน้ํา   
ที่ขุดขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชน ที่ตั้งของชุมชนมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ       มีอาณาเขตติดต่อกับ  บ้านหนองอุ่ม ตําบลนาสีนวน อําเภอ 
กันทรวิชัย 
   ทิศใต้        มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านโนนสะแบง บ้านขามเรียง ตําบล 
ขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย บ้านขี ตําบลเขวาใหญ่ อําเภอกันทรวิชัย 
   ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านหัวหนอง บ้านดอนหน่อง  
บ้านโนนสะแบง ตําบลขามเรียง 
   ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านขี ตําบลเขวาใหญ่ อําเภอกันทรวิชัย     
บ้านแสนสุข  ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย 
  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
   แบ่งเป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
  1.4  การคมนาคม 
   หมู่บ้านอยูห่่างจากที่ว่าการอําเภอกันทรวิชัย 17 กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 14 กิโลเมตร 
  1.5 ประชากร 
   ปี พ.ศ. 2557 มี 49 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 172 คน จําแนกเป็นประชากร
ชาย 90 คน ประชากรหญิง 82 คน   
  1.6 บริการพื้นฐานของชุมชน 
   ประปา เป็นการนําน้ําจากบ่อขึ้นเก็บไว้ในถังสูงแล้วปล่อยน้ําที่กักเก็บไว้ให้
ชาวบ้านได้ใช้ทุกครัวเรือน ไม่สามารถบริโภคได้เนื่องจากไม่ผ่านการกรองฆ่าเชื้อโรค และเป็นน้ําเค็ม           
ไม่สามารถใช้ในการเกษตรได ้
   ไฟฟูา มไีฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน   

   โทรศัพท์ มีโทรศัพท์แบบตั้งเสารับสัญญาณในหมู่บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ 
จํานวน 2 หมายเลข             
   วัด 1 แห่ง 
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  1.7  การประกอบอาชีพ 
   อาชีพหลักของครัวเรือน ได้แก่ ทํานา รับจ้าง ค้าขาย 
  1.8  ประเพณีและวัฒนธรรม 
   บ้านดอนมันมีประเพณีและพิธีกรรมต่างๆท่ีได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน
ตั้งแต่อดีต ดังนี้ งานบุญประจําปี งานบุญเข้าพรรษา งานบุญออกพรรษา งานบุญสงกรานต์ งานบุญ
กลางบ้าน (อดิศร เหล่าสะพาน, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2557) 
 2.  สภาพปัญหาบ้านดอนมัน หมู่ 10 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ก่อนน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
  บ้านดอนมัน หมู่ 10 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็น
หมู่บ้านขนาดเล็กวิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็นหลักและส่วนใหญ่
เป็นการทํานาเพื่อรับประทานในครอบครัวเหลือขายบ้าง ต่อมามีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอ่ืน  ๆ     
ในการทําการเกษตรทําให้ชาวบ้านมีรายจ่ายเพิ่มข้ึน นอกจากนี้วิถีชีวิตที่เคยอยู่กันอย่างเรียบง่ายก็เริ่ม
เปลี่ยนไปตามกระแสสังคม ใช้จ่ายฟุุมเฟือย รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ผลผลิตทางการเกษตร   
ขายไม่ได้ราคาประสบกับภาวะขาดทุนจึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ดังนี้ 

  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มเป็นหนี้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ําขายไม่ได้
ราคาประสบภาวะขาดทุนจากการลงทุนที่สู ง ทําการเกษตรแบบใช้สารเคมีทุกอย่างซื้อหมดทั้งปุ๋ยเคมี                      
ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาเร่งการเจริญเติบโตข้าว โดยผลผลิตที่ได้นํามาบริโภคเป็นหลัก รายได้จึงไม่พอ                
กับรายจ่าย ที่สําคัญอีกประการคอื ดื่มสุรา เล่นการพนัน ทําให้ชาวบ้านมีหนี้สิน ต้องกู้เงินทั้งในระบบ
และนอกระบบมาใช้ 

  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านดอนมันคือ เรื่องความสะอาดของชุมชน
และบ้านเรือนมีเศษขยะในชุมชน ตามถนน และปุารกข้างทางซึ่งไม่มีคนใส่ใจดูแลเรื่องความสะอาด 
และจากการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรทําให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ ปลา ปู ในท้องนาตาย         
ไม่สามารถนํามาเป็นอาหารได้ 
   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเรื่องของปุาไม้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  
ของชุมชนอยูบ่ริเวณวัดบ้านดอนมันมีจํานวน 4 ไร่ ซึ่งถ้าไม่มีคนดูแลปุาก็จะหมดไปเนื่องจากการตัดไม้
เพ่ือนําไปใช้โดยไม่มีการปลูกเพ่ิม 
   แหล่งน้ํา บ้านดอนมันประสบปัญหาเรื่องน้ํากินน้ําใช้เนื่องจากไม่มีลําห้วยหรือ
แม่น้ําไหลผ่านต้องขุดสระน้ําใช้เอง 

  ปัญหาด้านสังคม 
   จากภาวะทางเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาขาดทุน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ดื่มสุรา    
ติดการพนัน สภาพครอบครัวไม่สงบสุข มีการทะเลาะกันภายในครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว
และสัมพันธภาพของคนในชุมชนแย่ลง สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปทํางานนอกหมู่บ้าน ทําให้     
ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนในครอบครัว ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่ร่วมกันทําภายในครอบครัวและขาดการมีส่วนร่วม  
ในการทํากิจกรรมของชุมชน ทําให้สภาพครอบครัวและชุมชนกลายเป็นสภาพที่ต่างคนต่างอยู่มากข้ึน 
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  ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
   ปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายเกิดเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ทําการเกษตรโดย
ใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้เกิดการสะสมพิษของสารเคมีในร่างกายเกิดการ
เจ็บปุวยและจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ไม่ออกกําลังกายทําให้เกิดการเจ็บปุวยด้วยโรค         
ที่ปูองกันได ้
   ปัญหาด้านจิตใจเกิดเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านมีหนี้สินจากการ
ประกอบอาชีพ จากการใช้จ่าย ติดสุรา เล่นการพนัน ทําให้เกิดภาวะเครียด กังวลใจ นอกจากนี้      
ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ครอบครัวอยู่กันอย่างไม่สงบสุขมีปัญหากันภายในครอบครัว และเมื่อมี
ปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ 

  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
   บ้านดอนมันเป็นชุมชนขนาดเล็ก ปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการขาดการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยต่างคนต่างทํามาหากิน ไม่ค่อยมีการทํา
กิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ จึงยากต่อการแก้ไข 

  จากการศึกษาสภาพปัญหาของบ้านดอนมันสามารถสรุปได้ว่า บ้านดอนมันประสบ
กับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพของคน      
ในชุมชนทั้งสิ้น 

3. การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

  ผู้วิจัยทําการได้ศึกษาข้อมูลในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่ งผลต่อสุขภาพ 
โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งความพอเพียง ประกอบด้วย 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ดังนี้ 
   ความพอประมาณ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหาด้านเศรษฐกิจของบ้านดอนมันเกิดจากความไม่พอดี เล่นการพนัน ดื่มสุรา  
และจากการประกอบอาชีพโดยมีต้นทุนที่สูงด้วยการทําการเกษตรโดยใช้สาร เคมี ซื้อทุกอย่าง        
ทั้งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ทุกอย่างจึงต้องซื้อเกือบทั้งหมดทําให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ จนทํา
ให้เกิดหนี้สิน ในปี พ.ศ. 2547 ผู้นําและชาวบ้านเห็นปัญหาตรงกันและต้องการเปลี่ยนแปลงจึงมีการ
ประชุมชาวบ้านเพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มจากการติดต่อเครือข่ายภายนอกเพ่ือให้ความรู้      
ในด้านต่าง ๆ จากการสนทนากลุ่มกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 
 

         “...ปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกับบ้านดอนมันนั้นต้องมีการคุยกันกับคณะกรรมการและชาวบ้านเมื่อ
ทุกคนมองเห็นปัญหาได้ตรงกันจึงมาคุยกันว่าต้องการแก้ไขหรือไม่ ทุกคนตอบว่าต้องการแก้ไข ขั้นต่อไปก็
มามองว่าเราจะหาคนมาช่วยได้อย่างไร ต้องการที่ปรึกษาไหมมติที่ประชุมลงความเห็นว่าต้องการ ให้
หน่วยงานอ่ืนมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ทําไม่เป็นต้องเอาหน่วยงานอื่นมาช่วยทําแผนและช่วยให้ความรู้
ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน และเรื่องอื่น ๆ ตามศักยภาพของหน่วยงานนั้น ๆ โดยห้ามขอเงินเพราะถ้าขอ
เงินก็จะไม่มีใครมาช่วยไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งในการแก้ปัญหา ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่ม
กิจกรรมกองทุนหมู่บ้านเพื่อสนับสนุน ให้คนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่รู้จักการออม ที่นี่เน้นการออม
มากกว่าเรื่องกู้เงิน และการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจนั้นต้องลดการพึ่งพาจากภายนอก โดยหันกลับมา
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ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด     อย่างแรกต้องสํารวจบ้านตัวเองก่อนโดยเริ่มจากการทําบัญชีครัวเรือน ใน
แต่ละเดือนจะเห็นเลยว่ารายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับสุรา เล่นการพนัน ของใช้สิ้นเปลือง ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายา
ฆ่าแมลง ค่ายาฆ่าหญ้า ดังนั้นต้องพยายามหันมาลดรายจ่ายเพื่อไม่ได้เกิดปัญหาอื่นตามมา ถ้าทุกคนอยู่กัน
อย่างพอมีพอกินความสุขกายสุขใจก็จะเป็นผลที่ตามมา...” (สนทนากลุ่ม, 8 พฤษภาคม 2557) 

 

  จากความต้องการลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้โดยหันมาช่วยเหลือตนเองและพ่ึงพา
ตนเองให้มากที่สุดจึงได้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน กลุ่มเพาะเห็ด
บรรจุถุงพลาสติก กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง 
กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม กลุ่มโรงสีข้าวกล้อง กลุ่มเตาเผาน้ําส้มควันไม้ กลุ่มเลี้ยงเป็ดห่าน 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสามารถผลิตเองได้  นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ทุกบ้าน
ปลูกพืชผักไว้รับประทาน นอกจากลดค่าใช้จ่ายแล้วยังมีผลดีต่อสุขภาพได้รับประทานผักปลอด
สารพิษ ส่วนปัญหาการเล่นการพนัน การดื่มสุรานั้นกํานันอดิศร เหล่าสะพาน กล่าวว่า 
 

         “…ปัญหาเล่นการพนัน การดื่มสุรา ผมใช้วิธีการขอร้องไม่บังคับเพราะถ้าบังคับจะไม่มีคน
ทําตาม อาจโดนต่อต้านจึงขอร้องและขอความร่วมมือจากทุกคน ต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปและ
ต้องทําเป็นตัวอย่างให้เห็นโดยเริ่มที่ตัวเองก่อน จนปัจจุบันชาวบ้านเลิกเล่นการพนัน และไม่ดื่มสุรา 
ในงานประจําปีของทางหมู่บ้าน งานบุญ งานแต่ง งานศพ เพราะถ้าดื่มสุราแล้วมีเรื่องใด ๆ เกิดขึ้น
ก็ตามจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงเป็นวิธีการ  
ที่ลดรายจ่ายของชาวบ้านลงได้อีกวิธีหนึ่ง พอปัญหาหนี้สินที่เกิดจากอบายมุขลดลงครอบครัวก็มี
ความสุขใจ สังคมโดยรวมของชุมชนก็สงบสุขขึ้น...” (อดิศร เหล่าสะพาน, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 
2557)        

  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะตามบ้านเรือนและถนนในหมู่บ้านไม่มีการจัดทิ้ง     

ให้เป็นที่ทําให้สกปรกไม่มีคนทําความสะอาด นอกจากนี้ ยังพบปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการเผาขยะของ
ชาวบ้าน ส่วนเศษอาหารก็นํามาทิ้งเกิดการเน่าเหม็นมีแมลงวันตอมส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน 
จึงนําปัญหานี้มาพูดคุยกันและได้รับการแก้ไขโดยเริ่มที่ครอบครัวก่อนมีการทําความสะอาดบ้านเรือน
ของตนเอง และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันเก็บกวาดขยะในหมู่บ้านจัดหาถังขยะให้ทิ้ง  
เป็นการสร้างวินัยของคนในชุมชน จากวิกฤติปัญหาขยะนี้ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน
เรื่องการคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะโดยการนําเศษอาหารมาทําน้ําอีเอ็มเพ่ือทําปุ๋ยใส่ต้นไม้
จากการสนทนากลุ่มมีการพูดถึงประเด็นนี้ว่า 
 

        “…แต่ก่อนที่ยังไม่ได้ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตรีบเร่ง คนในครอบครัวต้องออกไปทํางาน
นอกบ้าน บ้านเรือนไม่มีระเบียบขยะถูกทิ้งไม่เป็นที่ การกําจัดขยะไม่ถูกวิธี ต้องมาช่วยกัน
แก้ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันและขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยกันโดยเริ่มจากบ้านของ
ตนเอง เก็บกวาดบ้านเรือน เก็บขยะ แยกขยะ อะไรขายได้ก็เก็บขาย หาวิทยากรมาสอนเรื่อง    
น้ําหมักชีวภาพ ขยะบางส่วนมีประโยชน์เราก็ใช้ประโยชน์จากขยะ ส่วนที่ใช้ไม่ได้จริง ๆ ก็รวมไว้
เป็นที่จะมีรถมาเก็บขยะ ส่วนความสะอาดในชุมชนก็ขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันทําความ
สะอาด…” (สนทนากลุ่ม, 8 พฤษภาคม 2557)     
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   ปัญหาขยะของชุมชนได้รับการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการสร้างวินัยให้
เกิดข้ึนกับคนในชุมชนด้วย ซึ่งถ้าแต่ละบ้านสะอาดนั่นก็หมายถึง ชุมชนโดยรวมมีความสะอาดตามมา
ด้วยดังที่ กันต์พจน์ อันภาทะราศรี กล่าวว่า 

 

         “...ผมได้เรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ขยะหลายอย่างที่ขายได้เราก็แยกไว้ขายส่วนขยะ   
อื่น ๆ ถ้าทิ้งกันให้ถูกที่ บ้านเรือนก็จะสะอาดน่ามอง ที่บ้านดอนมันเราจะช่วยกันทําความสะอาด
และปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนปีละ 2 ครั้งโดยพัฒนารอบ ๆ หมู่บ้านเรียกว่าระดมคนมาช่วยกัน    
ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดี…” (กันต์พจน์ อันภาทะราศรี, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2557)             

 

   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ไม่มีลําห้วยหรือแม่น้ําไหลผ่าน ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเรื่อยมาจนกระทั่ง 
ปี พ.ศ. 2548 จึงมีการรวมตัวกัน พูดคุยเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยขุดสระน้ําที่ใช้ส่วนรวมของหมู่บ้าน       
2 แห่ง การขุดต้องไม่ลึกเกิน 3 เมตรเพราะถ้าลึกเกิน 3 เมตร น้ําจะเค็ม โดยสระแรกขุดลึกไม่เกิน     
3 เมตร สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ ส่วนอีกสระขุดลึกเกิน 3 เมตร เพ่ือทําน้ําประปาผิวดิน 
ชาวบ้านสามารถใช้ในการอุปโภคแต่ไม่สามารถบริโภคได้เพราะน้ําเค็ม ดังนั้นแต่ละบ้านจึงแก้ปัญหา
โดยการขุดสระน้ําที่มีขนาดลึกไม่เกิน 3 เมตรใช้เองและเก็บน้ําฝนไว้ใช้ มีการใช้น้ําอย่างประหยัด
เพ่ือให้มีน้ําใช้ได้พอเพียงตลอดปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน จากการสนทนา
กลุ่มกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 
 

        “...ดอนมันไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติ ชาวบ้านจะขุดสระน้ําไว้ใช้เองขุดลึกมากก็ไม่ได้เพราะ  
ถ้าลึกมากน้ําที่ได้จะเค็ม ในช่วงฤดูฝนก็จะเก็บน้ําฝนไว้ใช้เราต้องใช้น้ําอย่างประหยัดส่วนน้ําดื่ม   
ต้องซื้อ...” (สนทนากลุ่ม, 8 พฤษภาคม 2557) 

   

   ปุาชุมชน บ้านดอนมันมีพ้ืนที่ปุาชุมชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในบริเวณวัด 4 ไร่ 
และในที่สาธารณะประโยชน์อีกส่วนหนึ่งที่อยู่บริเวณรอบ ๆ สระน้ําในชุมชน ชาวบ้านเข้ามาตัดไม้        
เพ่ือใช้ประโยชน์แต่ไม่มีการปลูกเพ่ิมทําให้ต้นไม่ลดน้อยลง ดังนั้น ผู้นําจึงประชุมร่วมกับชาวบ้าน    
ในการหาทางแก้ไขซึ่งต้องมีการจัดการที่ดีเพ่ือให้ปุาชุมชนอยู่คู่กับบ้านดอนมัน หากมุ่งแต่ใช้ประโยชน์
จากปุาแต่ไม่มีการบํารุงรักษาปุาอาจถูกทําลายและหมดลงได้ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ชุมชน 
มีธนาคารต้นไม้ จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารต้นไม ้จากการสนทนากลุ่มกล่าวถึงเรื่องปุาชุมชน ดังนี้ 
 

        “…เรื่องปุาต้องมีการจัดการที่ดีและการจัดการที่ว่า คือการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้เพิ่มทุกปี 
โดยการหามาให้ปลูก บ้างก็ขอมาไม่ว่าจะเป็นไม้ผล สมุนไพร ไม้ยืนต้น โดยผู้นําและคณะกรรมการ
จะทําให้เห็นเป็นตัวอย่างและพาชาวบ้านทํา ต้นไม้ให้ความร่มเย็น ได้สมุนไพรไว้รับประทาน และ
เวลาสร้างบ้านจะได้ไม่ต้องซื้อไม้ โดยให้ปลูกเพิ่มในที่ของตนเอง ที่สาธารณะ บริเวณข้างทางเพื่อ
สร้างความร่มรื่น...” (สนทนากลุ่ม, 8 พฤษภาคม 2557)        

 

 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
  เรื่องของสุขภาพที่บ้านดอนหมูมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขามเรียงเป็นผู้ให้

ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจําปี ร่วมกับชุมชนในการปูองกันปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องของสุขภาพ เช่น รณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันโรค การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย ให้ความรู้   



 106 

ในการดูแลตนเองของผู้ที่ปุวยด้วยโรคต่าง ๆ ส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเป็นผู้ที่
ดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่คนในชุมชน ถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพให้กับคนในชุมชน และ
จากการที่บ้านดอนมันได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต     
จะเห็นได้ว่าสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้และสุขภาพดีเป็นสิ่งที่
ปูองกันได้ด้วยเหตุนี้ขาวบ้านจึงหันมาดําเนินชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง ดังนี้ 
  บริโภคอาหารที่เหมาะสม 
  จากการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรแบบใช้สารเคมีมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก ทําให้
สุขภาพร่างกายดีขึ้นไม่เจ็บปุวยจากสารพิษ การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเองทําให้ได้ 
รับประทานผักปลอดสารพิษ และได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ดังที่ อาจารย์ประทุม           
เหล่าสะพาน กล่าวว่า 
 

         “….ที่บ้านจะปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานเอง เก็บไปทานกันได้ตามสบาย ไม่หวงแบ่งปันกัน
เพราะแต่ละบ้านก็ปลูกขาดเหลอือะไรก็มาเอาไปทานกันปลอดภัยกว่าไปซื้อ ปลูกเองแน่ใจได้เลยว่า
ปลอดสารมีผลดีต่อสุขภาพด้วย...” (ประทุม เหล่าสะพาน, สัมภาษณ์วันท่ี 9 พฤษภาคม 2557) 

 

  ชาวบ้านหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ลดการรับประทานอาหารหวานจัด 
เค็มจัด ดังทีแ่ม่สมจันทร์ โคตรบรรเทา ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ดังนี้ 
 

         “...ปัจจุบันแม่ดูแลตนเองมากขึ้น แต่ก่อนเป็นครูอยู่กรุงเทพฯ อากาศและอาหารไม่เหมือน
บ้านเรา แม่ดูแลสุขภาพมาตลอดเพราะเรื่องสุขภาพนี่สําคัญปูองกันได้ไม่อยากเจ็บปุวย ส่วนใหญ่
จะทําอาหารทานเองสะอาดปลอดภัยกว่าซื้อทาน แม่จะไม่ทานอาหารรสจัด หวาน เค็ม นี่ไม่เลย
เนื้อสัตว์ก็ไม่ค่อยทาน ถ้าทานปลาก็จะใช้วิธีนึ่ง ไม่ทอด และจะใช้ผักที่ปลูกเองในหมู่บ้าน          
มาทําอาหารเพราะปลอดสารพิษ…”  (สมจันทร์ โคตรบรรเทา, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2557) 

 

 ส่วน มณี เสนิราช ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ดังนี้ 
 

         “…เรื่องอาหารเราต้องเลือกกินอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลี่ยงอาหารหวานจัด 
เค็มจัด เน้นทานผักผลไม้ ผักก็ต้องผักบ้านเราเพราะแน่ใจได้ว่าปลอดสารและอาหารก็ทํากินเอง 
มั่นใจในความสะอาดได้…” (มณี เสนิราช, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2557)  

 
 

  ออกกําลังกายที่พอเพียง 
  การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านดอนมันมีการเคลื่อนไหวร่างกาย
จากการทํางาน ส่วนใหญ่ใช้การเดินและปั่ นจักรยานเพ่ือไปมาหาสู่กันภายในชุมชนมีการ            
ออกกําลังกายตามความเหมาะสมของแต่ละคน ดังที ่แม่สมจันทร์ โคตรบรรเทา ให้สัมภาษณ์เรื่องการ
ออกกําลังกายทีพ่อเพียง ดังนี้ 
 

         “...เรื่องออกกําลังกายที่บ้านดอนมันไม่ได้มีการรวมกลุ่ม ส่วนใหญ่วิถีชีวิตของคนที่นี่มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายจากการทํางานอยู่แล้ว ออกกําลังกายกันตามความเหมาะสมกับวัยและสภาพ
ร่างกายของแต่ละคน ถ้าจะไปมาหาสู่กันไม่ไกลนักก็ใช้วิธีเดินบางครั้งก็ใช้จักรยาน...” (สมจันทร์ 
โคตรบรรเทา, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม  2557)     
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  นอกจากนี้ ยายคํามูล พรมวิชัย ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการออกกําลังกายที่พอเพียง 
ดังนี้ 
 

        “...ส่วนมากยายเดินนะตั้งแต่เช้าเดินเก็บผัก หาปลาถ้าเหนื่อยก็พัก ร่างกายก็แข็งแรงดี    
อายุเท่านี้แล้วเดินนี่แหละดีที่สุดบางครั้งมีประชุม หรือมีคนมาดูงานก็เดินมาที่ศูนย์เรียนรู้ได้พูดคุย
กับคนอื่นไม่เหงา ถ้าอยู่บ้านยายทํางานบ้านเองนะกวาดบ้าน ถูบ้านได้ขยับร่างกายชอบทํางาน    
ไม่ชอบนั่งอยู่เฉย ๆ ...” (คํามูล พรมวิชัย, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2557) 

 

 การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 
  หลังจากที่ชุมชนได้อยู่อย่างพอเพียงก็ทําให้ปัญหาต่าง ๆ หมดไปอารมณ์แจ่มใสมากขึ้นและ
ใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสม่ําเสมอทําให้จัดการ
อารมณ์ของตนเองได้ไม่เครียด เมื่อมีปัญหาสามารถปรึกษากับบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่นับถือ
ในชุมชนได้ มีความอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าเดิม ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้น  ดังที่ พ่อเต็ม 
ชิณช้าง ให้สัมภาษณ์เรื่องการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ดังนี้ 
 

        “…เมื่อก่อนจะทําอะไรก็ต้องรีบเร่งให้ทันกับเวลา พอมามีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงอะไรที่ไม่มี
เราก็ไม่ใช้ใจเราก็สบายขึ้น เรียกได้ว่าสุขภาพจิตดีขึ้น ไม่รีบเร่งอะไร ใจสบายกายก็เป็นสุข ปัจจุบัน
ถ้ามีปัญหาเราก็จะมองว่าไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือโจทย์ที่เราแก้ต่างหากคิดได้อย่างนี้เราก็ไม่เป็น
คนที่มีปัญหาให้เครียด การที่เราเครียดคนที่เขาอยู่ด้วยเขาก็เครียดตาม พาคนอื่นไม่มีความสุข     
ไปด้วย...” (เต็ม  ชิณช้าง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2557)        

 

  เรื่องการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ยายคํามูล พรมวิชัย ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ ดังนี้ 
 

         “…ตั้งแต่ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยายได้มีเพื่อนพูดคุยมากขึ้นใจสบายขึ้นไม่เครียดเวลามี
กิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ยายก็มาร่วมทุกครั้งไม่เหงา ยายทอเสื่อกกเวลามีนักศึกษาหรือคนมาดูงาน
ยายก็จะอธิบายให้ฟังและทําให้ดู มีเด็กนักศึกษามากันบ่อยเหมือนได้พูดคุยกับลูกหลาน…” (คํามูล 
พรมวิชัย, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2557) 

 

 ความมีเหตุผล 

  ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับบ้านดอนมัน คือปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคม ด้านพฤติกรรมสุขภาพ และด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน      
การแก้ปัญหาแต่ละด้านจําเป็นต้องอาศัยหลักความเป็นเหตุเป็นผลในการดําเนินงานและคํานึงถึงผล 
ที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้นําชุมชนและชาวบ้านเห็นตรงกันว่า  การน้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดผลดีต่อชุมชนในทุก ๆ 
ด้านและมีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีความเกี่ยวพันกับ
สุขภาพของคนในชุมชน 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  เหตุผลที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจชองบ้านดอนมันเกิดจากปัญหาหนี้สิน  
ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเนื่องจากความไม่พอดี มีการเพ่ิมต้นทุนในการผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี ยาเร่งการ
เจริญเติบโตข้าว ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง รวมถึงดื่มสุรา เล่นการพนัน ดังนั้นจึงต้องเริ่มหันมาดู   
รายรับ – รายจ่าย โดยจัดทําบัญชีครัวเรือน และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาดําเนินชีวิตแบบพอเพียง     
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ด้วยการลดรายจ่าย มีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ไว้รับประทาน เลิกดื่มสุราและการพนัน หันมาออมเงิน      
เมื่อชาวบ้านมีเหตุผลในการดําเนินชีวิตก็จะทําให้ไม่ประมาทดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  เหตุผลในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะในครัวเรือนมีการกําจัดขยะไม่ถูกวิธีนําไป
เผาก่อให้เกิดมลพิษ ขยะจากเศษอาหารบูดเน่าส่งกลิ่นมีแมลงวันตอมตามถนนและบริเวณที่สาธารณะ
ก็มีเศษอาหารที่ถูกทิ้งจากครัวเรือน ดังนั้น จึงต้องร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือบ้านน่าอยู่และชุมชนสะอาด 
ลดมลพิษในอากาศ โดยการคัดแยกขยะ ถ้าขายได้นําไปขาย นํามาทําน้ําหมักชีวภาพ และส่วนที ่     
ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ก็แยกท้ิงโดยจะมีรถมาเก็บไป 
  เหตุผลการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ บ้านดอนมันไม่มีลําห้วยหรือแม่น้ําไหลผ่านต้อง
ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ําเรื่อยมา การแก้ไขปัญหาโดยขุดสระน้ําที่ใช้ส่วนรวมของหมู่บ้าน 2 แห่ง 
ดังนั้น จึงต้องใช้น้ําอย่างประหยัด ให้แต่ละบ้านขุดบ่อน้ําไว้ใช้เอง ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ํา 
  ปุาชุมชน เหตุผลทีต่้องอนุรักษป์ุาชุมชนเพราะปุาให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารและ
ยาของคนในชุมชนจึงต้องมีการตกลงร่วมกันในการปลูกเพ่ิมโดยให้ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ผล และ
สมุนไพรในที่นาของตน ในที่สาธารณะ ที่ข้างทางของหมู่บ้าน มีกติกาในการใช้ประโยชน์จากปุา
ร่วมกันและตั้งกลุ่มธนาคารต้นไม้เพ่ือการอนุรักษ์ 

 ด้านสังคม 
  เหตุผลของการดําเนินการแก้ไขปัญหาสังคมของบ้านดอนมันเนื่องจากวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมจึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ มีหนี้สิน ดื่มสุรา 
เล่นการพนัน ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวและสัมพันธภาพของสมาชิกชุมชน ปัญหาต่าง ๆ       
ถูกแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง ทําให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น อยู่กัน
พร้อมหน้าพร้อมตา มีกิจกรรมทําร่วมกันมากขึ้นและในภาพรวมของชุมชนก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน          
มีกฎระเบียบที่เป็นข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชน สมาชิกชุมชนมีจิตอาสาและไม่เห็นแก่ตัว ดังที่ 
อังคณา เหล่าสะพาน บุตรสาวกํานันอดิศร กล่าวว่า  
 

         “...พอกลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงพ่อกลับบ้านเร็วเพราะว่าต้องมาให้อาหารไก่ อาหาร
หมูซึ่งต่างจากแต่ก่อน ครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้น ได้ทานข้าวพร้อมกันบ้านเรามีทั้งข้าวและผัก
ปลอดสาร ไม่ต้องห่วงเรื่องสารเคมีตกค้างในผักเพราะหลังบ้านเป็นแหล่งอาหารมีทั้งพืชผักสวนครัว 
มีโรงเห็ด เลี้ยงไก่ อยากทานอะไรก็ไปเก็บมาทําไม่ต้องไปซื้อ บ้านเราไม่มีร้านอาหารตามสั่ง      
ส่วนใหญ่จะทํากับข้าวกันเอง ท่ีนี่เราไม่หวงกันแบบนี้ดีนะสอนให้รู้จักแบ่งปันกัน เพราะบ้านอื่นเขา
ก็ปลูกขาดเหลืออะไรก็บอกกันเก็บไปทานได้...” (อังคณา เหล่าสะพาน, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 
2557)   

 

  นอกจากนี้ สุนิต วงศ์วอ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําร่วมกับครอบครัว และ
ชุมชนดังนี้ 
 

         “…สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการทํากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวเพราะเราปลูกผัก        
เลี้ยงสัตว์เอง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันของคนในชุมชนทําให้มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน พอมีงานที่ขอแรงทุกคนก็ไม่เกี่ยงมาช่วยกันตลอด...” (สุนิต วงศ์วอ, สัมภาษณ์,           
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12 พฤษภาคม 2557) 
 

 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
  เหตุผลของการดูแลสุขภาพเพราะปัญหาสุขภาพนั้นสามารถปูองกันได้ด้วยการดูแล

ตนเองเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งปวงมีการตรวจสุขภาพประจําปี มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
เป็นผู้ที่ช่วยดูแลปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนเบื้องต้นและเหตุผลในการดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิต      
ที่พอเพียง ดังนี้ 
  การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
   เหตุผลที่ชาวบ้านดอนมันต้องปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเนื่องจากการทํา
การเกษตรที่ใช้สารเคมี ทําให้พืชผักมีสารเคมีตกค้าง ผู้นําและชาวบ้านจึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหันมาใช้
ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยคอก และส่วนใหญ่หันมาทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านจึงได้รับ
ประทานผักปลอดสารพิษและเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเอง ลดการซื้อจากภายนอกชุมชน ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ทําอาหารรับประทานเองโดยมีพืชผักรอบบ้านและรอบชุมชนที่สามารถเก็บรับประทานได้ และมี
การรณรงค์ให้ลดการรับประทานอาหารหวานจัด เค็มจัด โดยได้รับความรู้จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลขามเรียงทําให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีข้ึนลดการเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้ 
  การออกกําลังกายที่พอเพียง 
   เหตุผลที่ต้องมีการออกกําลังกายที่พอเพียงเพราะการไม่ออกกําลังกายทําให้เกิด
โรคต่าง ๆ ได ้ดังนั้น ขาวบ้านจึงหันมาออกกําลังกายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองด้วยวิธีการเดิน
หรือปั่นจกัรยานเพื่อไปมาหาสู่กัน และชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตรจึงมีการเคลื่อนไหว
ร่างกายอยู่เสมอจากงานที่ทํา 

  การจัดการอารมณไ์ด้เหมาะสม 
   เหตุผลของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาจากความทุกข์ของชาวบ้านที่เกิดจากการ       
มีหนี้สิน บางครอบครัวดื่มสุรา เล่นการพนันทําให้บั่นทอนสุขภาพจิตของคนในครอบครัว ดังนั้นจึง
ชวนกันเลิกดื่มสุรา เลิกเล่นการพนัน ทําให้รายจ่ายลดลง เมื่อรายจ่ายลดลงก็แก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้ 
การหันมาดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ความอบอุ่นภายในครอบครัวก็กลับคืนมา ปัจจุบันชาวบ้านไม่ค่อย
มีความเครียดและสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สําคัญของคนในชุมชนคือวัด ชาวบ้านจะร่วมกันประกอบพิธี
ทางศาสนา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างพร้อมเพรียงกัน ใช้สติปัญญาและเหตุผลในการ
แก้ปัญหา ไม่ใช่อารมณ์ ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น กรณีที่มีปัญหาสามารถพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือ 
ผู้อาวุโสในชุมชนได้ 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
  เหตุผลในการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านดอนมันเกิด
จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหานั้นเริ่มตั้งแต่การมองเห็นปัญหาได้ตรงกันทั้งผู้นําและชาวบ้าน จึงร่วมกันในการการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการแก้วางแผนปัญหา การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ตามแผน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพราะการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ในชุมชนไม่มีผู้ใด       
ผู้หนึ่งสามารถทําได้เองสําเร็จ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนจึงต้องเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน
ด้วยความร่วมมือร่วมใจ 
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 มีภูมิคุ้มกัน 
  จากการที่กระแสสังคมเปลี่ยนทําให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนตาม การขาด
ภูมิคุ้มกันที่ดีของคนในชุมชนทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้าน
มีหนี้สิน ปัญหาอบายมุข เล่นการพนัน ดื่มสุรา ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา
สังคมภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดที่ผู้นําและชาวบ้านดอนมันนํามาใช้คือการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน มีวิถีชีวิตที่พอเพียงทําเองและผลิตเอง ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอก ทําให้บ้านดอนมันผ่านปัญหาต่าง ๆ ไปได้โดยมีผู้นําเป็นแบบอย่างที่ดีและมีชาวบ้านร่วม
ขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การดําเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันจะทําให้ไม่ประมาท       
มีความรอบคอบ และระมัดระวัง มีการจัดหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นจริงตามสภาพของชุมชน          
มีกฎกติกาของชุมชน รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข็มแข็งโดยการช่วยเหลือตนเองและ
พ่ึงพาตนเองใหม้ากที่สุด 

  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของบ้านดอนมันเริ่มจากผู้นํามีแนวคิดที่จะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังที ่กองพล เนื่องคันธา กล่าวว่า 
 

         “…ภูมิคุ้มกันท่ีดีของบ้านดอนมันคือการที่มีผู้นําที่ดี ชาวบ้านให้ความศรัทธาเกิดการร่วมมือ
กันของชาวบ้านในการพัฒนา และภูมิคุ้มกันที่สําคัญอีกประการคือการอยู่อย่างพอเพียง มีการ
ช่วยเหลือตนเองของคนในชุมชน ทําให้คนในชุมชนเกิดการพึ่งตนเองได้  กํานันเป็นคนดี             
มีความสามารถ งานทุกอย่างจะแบ่งกันทําตามความสามารถเรื่องอะไรไม่ถนัดก็ไปอบรมหาความรู้
เพิ่มเติมซึ่งก็มีการถามกันก่อนว่าต้องการรู้เรื่องอะไรจะหาใครมาสอนได้ หลังจากที่ได้รับความรู้
แล้วเราก็มาคุยกันก่อนลงมือทําจนทุกวันนี้มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม บ้านดอนมันจึงเป็นที่ศึกษา
ดูงานของหลายหน่วยงาน…” (กองพล เนื่องคันธา, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2557)      

 

  การย้อนมองตนเองของคนบ้านดอนมันทําให้เห็นปัญหาที่แท้จริงมีการจัดทําแผน
ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนั้น กิจกรรมโครงการต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น  
ทําให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และการจัดทําแผนชุมชนทําให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา       
ที่แท้จริงของชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมวางแผนแก้ปัญหา ร่วมในการดําเนินการตามแผนงาน
โครงการและร่วมในการประเมินผล จนถึงปัจจุบันบ้านดอนมันสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ดังนี้ 
  ด้านเศรษฐกิจ มีกลุ่มทุนด้านเศรษฐกิจที่สนับสนุนกระบวนการผลิตด้านเกษตรและ
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่        
มาประยุกต์ใช้ เช่น การใช้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มโรงสีข้าวกล้อง        
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเตาเผาน้ําส้มควันไม้ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ – โคขุน กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่ม
เลี้ยงหมูหลุม กลุ่มเพาะเห็ดบรรจุถุงพลาสติก กลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง  
กลุ่มเลี้ยงเป็ดห่าน 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
   ด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการทําความสะอาดบ้านเรือน
และสภาพแวดล้อมชุมชนให้สะอาด มีการแยกขยะ ทิ้งขยะถูกท่ี นํามาทําน้ําหมักชีวภาพ  
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการอนุรักษ์ปุาชุมชน    
มีกติกาในการใช้ประโยชน์จากปุาร่วมกันเพราะปุาเป็นแหล่งอาหารและยา  
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  ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มภายในชุมชนเพ่ือจัดตั้งกลุ่มทางด้านสังคมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม
ประเพณี  ซึ่งเป็นปัจจัยภายในชุมชน โดยการสนับสนุนการอนุรักษ์ และถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
เช่น หมอยาสมุนไพร การทอเสื่อกก 
  ด้านพฤติกรรมสุขภาพ มีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านที่ช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้น เน้นการปูองกันโรค มีการตรวจสุขภาพประจําปี มีการทํา
กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น โครงการปูองกันไข้เลือดออก โครงการตรวจ
คัดกรองและดูแลผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวยความดันโลหิตสูง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
การออกกําลังกาย เป็นต้น 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้าน   
ดอนมัน ล้วนส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนทั้งสิ้น  ดังนั้นภูมิคุ้มกันที่ดีคือการมีส่วนร่วม               
ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานแก้ปัญหา โดยการดําเนินงานการพัฒนาแต่ละด้านจะมีสมาชิกชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานทําให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายชาวบ้านอยู่กันอย่างสุขกาย สุขใจ 

  นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันอีกประการคือการมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง   
บ้านดอนมันซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน  
 เงื่อนไขความรู้ 

  ความรู้ของคนในชุมชนบ้านดอนมันเป็นความรู้ที่ได้จากทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ความรู้ที่ได้รับจากภายในชุมชน ได้แก่ ความรู้ดั่งเดิมของบรรพบุรุษ ผู้รู้ในชุมชนซึ่งเป็นทุนเดิม        
ของชุมชน เช่น หมอยาสมุนไพร ทอเสื่อกก โดยถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ความรู้ที่ได้รับจาก
ภายนอกชุมชนเกิดจากความต้องการของทั้งผู้นําและชาวบ้านในการที่จะแก้ปัญหาของชุมชน จึงได้
ประชุมร่วมกันเพ่ือทราบความต้องการว่าจะพัฒนาชุมชนด้านใดบ้างและจะประสานหน่วยงานใด    
เข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความรู้และต่อยอดการทํางาน การได้มาซึ่งความรู้นั้นทางชุมชนจะส่งตัวแทน
ไปเชิญนักวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ จัดให้มีการอบรมในเรื่อง    
ต่าง ๆ จนเกิดความชํานาญและนํามาทําจนประสบความสําเร็จ ปัจจุบันบ้านดอนมันมีศูนย์เ รียนรู้
ชุมชนซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ดี มีวิทยากรของศูนย์ที่เป็นคนในชุมชน จากการสนทนากลุ่มกล่าวถึงเรื่อง
ของความรู้ ดังนี้  
 

        “…ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจัดตั้งขึ้นเนื่องจากการที่บ้านดอนมันมีนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้ามา
ศึกษาดูงานเป็นจํานวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเห็นความสําคัญจึงให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการสร้างอาคารและวัสดุอุปกรณ์ ตั้งช่ือว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน และ
มีการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมโดยทางศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นผู้กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ความสามารถที่จะถ่ายทอดได้ ส่วนวิทยากรก็เป็นคนในชุมชน...” (สนทนากลุ่ม, 8 พฤษภาคม 
2557)            

 

 เงื่อนไขคุณธรรม   
  การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องคุณธรรมนั้น จะเห็นได้ว่า
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ขึ้นกับบ้านดอนมัน ผู้นํา และชาวบ้านใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา มีความ
อดทนต่อความยากลําบากในการแก้ไขปัญหาอย่างเช่น การที่ทราบว่าชุมชนเกิดปัญหาใดบ้างและ
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ต้องการแก้ไขจึงประชุมร่วมกันพุดคุยถึงปัญหาของคนในชุมชน หาทางแก้ไขปัญหาโดยหาเครือข่าย           
มาให้ความรู้ในแต่ละด้าน และนําความรู้ที่ได้รับมารวมกลุ่มดําเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป ร่วมแรงร่วมใจมีจิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชนของตน ทําให้บ้านดอนมันหลุดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ได้ 
ผู้คนอยู่ด้วยกันอย่างมีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือกันและทําตามกติกาของสังคม  
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
  ความสําเร็จในการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ผู้นํา  

  ผู้นํา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และต้องการพัฒนา ซึ่งการ
พัฒนานั้นเริ่มจากการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกชุมชน เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยทําตัว          
เป็นแบบอย่าง เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ  
มีความจริงใจเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นทั้งผู้นําและผู้ตาม เป็นผู้ที่สมาชิกชุมชนมีความ
เลื่อมใสศรัทธา มีความยืดหยุ่น ไม่ใช้ความรุนแรง แต่ใช้วิธีการขอร้องและขอความร่วมมือ  ดังที่      
พ่อเต็ม ชิณช้าง  กล่าวถึงผู้นําบ้านดอนมัน ดังนี้ 
 

        “...บ้านดอนมันมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ นําพาชาวบ้านไปในทางที่ดีทุกครั้งที่จะทําอะไรก็จะ
สอบถามความสมัครใจจากชาวบ้าน ไม่เผด็จการ เพราะจะไม่มีคนร่วมมือ ผู้นําก็กํานันนั่นแหละ   
ที่ขอความร่วมมือชาวบ้านเห็นด้วยก็ทําตาม เมื่อผู้นําดีผู้ตามดีงานที่ทําร่วมกันย่อมประสบ
ผลสําเร็จ…” (เต็ม ชิณช้าง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2557) 

 

 2. สมาชิกชุมชน 
  สมาชิกชุมชน เป็นผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน มีความ 

พร้อมในการพัฒนา ทั้งพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้เพ่ิมเติมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน    
เป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยงานส่วนรวม ร่วมในกิจกรรมของชุมชน รับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน มีความ
สามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในชุมชนและเรื่องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

กํานันบ้านดอนมัน ได้กล่าวว่า  
 

        “...บ้านดอนมันเรามีการประชุมประจําเดือนทุกเดือน ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือ ผมใช้
วิธีการขอร้อง ขอความร่วมมือเราจะไม่บังคับไม่เอากฎระเบียบมาพูดเพราะมนัจะตึงไป การร่วมมือ
กันในการดําเนินงานต่าง ๆ นี่แหละทําให้เราทํางานกันได้ง่ายขึ้น ชาวบ้านเขาเข้าใจในสิ่งที่ทํา 
เพราะเราจะทําอะไรก็จะถามความคิดเห็นของเขาก่อนแล้วช่วยกันคิดช่วยกันทํา …” (อดิศร     
เหล่าสะพาน, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2557) 

 

  จุดเด่นของบ้านดอนมันอีกประการคือความสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ของชาวบ้าน ดังที่ พ่อเต็ม ชิณช้าง กล่าวว่า 
 

         “....ผู้นําดีผู้ตามดีนั้นดีแน่ การทํางานร่วมกันต้องคํานึงว่าทําอย่างไรคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วย
เพราะจะบอกว่าให้ทุกคนเห็นด้วยและทําตามคงทําได้ยาก การที่คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น       
ที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันการทํางานร่วมกันก็ง่ายขึ้น แต่ก่อนเราไม่ค่อยมีกฎระเบียบ
อะไรมากมายแต่พอเกิดปัญหาเราจึงต้องมาคุยร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา ไม่ใช่คณะกรรมการจะทํา
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อะไรได้เลยเราต้องประชุมพูดคุยกับชาวบ้าน ให้เขาเข้าใจแล้วถามว่าเขาจะทําไหม แต่บางเรื่องก็ใช้
วิธีขอร้องกัน ส่วนใหญ่กํานันจะพูดคุยขอร้องให้ช่วย ๆ กันอย่างเช่น เรื่องอบายมุขก็ขอร้องให้เลิก 
เราบอกเหตุผลเขาก็ฟังก็ต้องค่อย ๆ ไป คนที่นี่ ช่วยกันทํางานเรียกว่าต้องทําให้ทุกคนเข้าใจ
สถานการณ์ของบ้านดอนมันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรจะได้ร่วมมือกันพัฒนา ความสุขกาย สุขใจ        
ก็จะเกิดขึ้น ถ้าต่างคนต่างอยู่หรือแบ่งพรรคแบ่งพวกกันแบบนี้ก็ทํางานยากจะพัฒนาเรื่องอะไรคง
ทําลําบาก …” (เต็ม ชิณช้าง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2557) 

 

  ส่วนเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของชาวบ้าน บ้านดอนมัน กํานันอดิศร  
เหล่าสะพาน ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี้ ดังนี้ 
 

         “...สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมีเงินแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขไปได้ ผมว่าเป็นหน้าที่
ของทุกคนท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกัน เอาเรื่องง่าย ๆ เรื่องการลดอุบัติเหตุ เราก็มาประชุมพูดคุยกัน
ถึงเรื่องการลดอุบัติเหตุ เราเลยรณรงค์กันให้มีใบขับขี่และสวมหมวกกันน็อค  ตกลงกันว่าหมวก
กันน็อคจะมีไว้ที่บ้านกํานัน ใครไม่มีหมวกกันน็อคสามารถไปหยิบใช้ได้ และเมื่อใช้เสร็จก็ให้นํามาคืน         
สิ่งที่ได้คือความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวมของคนในชุมชนทําให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ และ      
มีการส่งหมวกกันน็อคคืนทุกครั้งที่นําไปใช้ หมวกกันน็อคที่วางไว้ให้ใช้ก็ไม่เคยหาย ส่วนเรื่อง    
หลัก ๆ ก็เรื่องปากท้องของชาวบ้าน เพราะไม่ว่าเรื่องอะไรมองให้ดีมันก็เกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้น 
ดังนั้น เวลาทําอะไรก็ต้องคุยกันว่าต้องการแก้ไขไหมพอทุกคนเห็นตรงกันเราก็ร่วมกันแก้ไข ทุกคน
มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและชุมชน อย่างเช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม ก็เรียนรู้เรื่องการแยกขยะ  
แล้วก็กลับไปทํา ช่วยลดขยะในชุมชนเพราะบางอย่างนําไปขายได้ ขยะบางอย่างก็นําไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากการทําความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บ้านแล้ว       
ในชุมชนเองเราก็มีการทําความสะอาดกัน ปีละ 2 ครั้ง ชาวบ้านก็มาร่วมกันถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของทุกคน สิ่งแวดล้อมดีไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีแหล่งเช้ือโรค สุขภาพคนในชุมชนก็ดีตาม
ด้วย…” (อดิศร    เหล่าสะพาน, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2557)   

 

  การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ 
ซึ่งบ้านดอนมันมีการดําเนินการโดยขอให้หน่วยงานอ่ืน ๆ มาให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
และนําความรู้และทักษะที่ได้มาปฏิบัติ จากการสนทนากลุ่มกล่าวถึงเรื่องนี้ ดังนี้ 
 

         “...วันน้ีถือได้ว่าชุมชนเรามีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหลายคน  โดยเริ่มจากการพัฒนาคน
ก่อนหลายอย่างที่ทําไม่เป็นก็ขอความรู้จากนักวิชาการภายนอกมาให้ความรู้ หรือส่งคนไปเรียนรู้
แล้วนําความรู้กลับมาทําต่ออย่างจริงจัง ขยายผลถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นทั้งในและนอกชุมชน 
ปัจจุบันบ้านดอนมันมีหลักสูตร ในการอบรมและมีวิทยากรที่ให้ความรู้ซึ่งก็เป็นคนในชุมชน:..” 
(สนทนากลุ่ม, 8 พฤษภาคม 2557)     

 

 3. หน่วยงานภายนอก 
  หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เกิดจากความต้องการ
ของคนในชุมชน บางเรื่องที่ทางชุมชนต้องการพัฒนาแต่ขาดความรู้ก็ต้องให้หน่วยงานภายนอกเข้ามา
ช่วยในเรื่องของความรู้ ให้คําแนะนํา ดังที่ พ่อเต็ม ชิณช้าง กล่าวว่า 
 

          “...เรื่องความรู้ต้องบอกเลยว่าบางอย่างที่ชุมชนเราทํากันเองไม่ได้เราก็ให้หน่วยงานอื่น ๆ 
มาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้ หน่วยงานที่มาให้การสนับสนุนก็มีอย่างเช่น การศึกษานอก
โรงเรียน พัฒนาชุมชน เกษตรตําบล เกษตรจังหวัด หน่วยงานปศุสัตว์ วิทยาลัยเกษตร 



 114 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล          
ขามเรียง:…” (เต็ม ชิณช้าง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2557)  

 

 กระบวนการในการดําเนินงาน 
  กระบวนการในการดําเนินงานเริ ่มจากการที่ผู ้นําและชาวบ้านมองเห็นปัญหา      

ที่เกิดขึ ้นในชุมชนซึ่งปัญหาที่สําคัญขณะนั้นคือปัญหาหนี้สินของชาวบ้าน แล้วมีความคิดเห็น     
ที่ตรงกันคือต้องการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาดําเนินชีวิ ตแบบพอเพียงโดยใช้คน    
เป็นตัวตั้งในการพัฒนา ขอความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกมาช่วยทําแผนชุมชน หาที่ปรึกษาจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ มาให้ความรู้ ผู้นําและสมาชิกในชุมชนมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน การเรียนรู้        
ในรูปแบบของการอบรม โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ตามความต้องการของสมาชิกชุมชน ส่งสมาชิก
ชุมชนเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น และศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
นํามาปรับใช้ในชุมชน ความรู้ที่ได้รับมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสามารถนําความรู้ที่ได้รับมา
ปฏิบัติจนเกิดกลุ่มต่าง ๆ ในการดําเนินการเกิดผู้นําตามธรรมชาติขึ้นในแต่ละกลุ่ม มีการจัดประชุม
บ่อย ๆ เพ่ือให้สมาชิกชุมชนได้พบปะพูดคุย ร่วมแสดงความคิดเห็น และเชิญนายอําเภอมาเป็น
ประธานทําให้สมาชิกชุมชนเห็นความสําคัญให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมเพ่ือเป็นช่องทางในการ
สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชน รวมกลุ่มปรึกษาว่าชุมชนมีปัญหาอะไรแล้วร่วมกันหาวิธีการแก้ไข    
ดึงสมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เปิดกว้างให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม             
ในการพัฒนา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการให้ความรู้และงบประมาณในการดําเนินงาน มีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทําแผนชุมชนและดําเนินการตามแผนโดยสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และในเรื่องกระบวนการในการดําเนินงาน กํานันอดิศร เหล่าสะพาน กล่าวว่า 
 

        “...บ้านดอนมันเราเริ่มจากการสร้างความรู้ให้กับคนในชุมชนก่อน โดยการเชิญ ผู้ที่มีความรู้
มาสอนในเรื่องต่าง ๆ ที่คนในชุมชนสนใจ มีการเรียนรู้กันจนสามารถทําเองได้ชาวบ้านที่นี่           
มีความสามารถหลายด้าน จึงทําให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นการลดรายจ่ายของคนในชุมชน ได้แก่ 
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน กลุ่มเพาะเห็ดบรรจุถุงพลาสติก กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงปลา 
กลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม กลุ่มโรงสีข้าวกล้อง        
กลุ่มเตาเผาน้ําส้มควันไม้ กลุ่มเลี้ยงเป็ดห่าน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสามารถผลิต      
เองได้...” (อดิศร เหล่าสะพาน, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2557) 

 

 ผลที่ได้ 
  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดําเนินชีวิตทําให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ ดังนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พบว่า      
คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสไม่เครียด อยู่กันอย่างสงบสุข มีความรู้ทั้งที่เป็นภูมิปัญญา 
และความรู้ใหม่ นอกจากนี้ ยังเกิดกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย  
            จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพชุมชน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ กระบวนการ 

 1. ด้านผู้น า 
    1.1 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองเห็น
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  
    1.2 มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้
ร่วมกับสมาชิกชุมชน  
    1.3 ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  
    1.4 เปิดใจกว้างยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น  
    1.5 เป็นผู้มีความสามารถในการ
จัดการกับปัญหา      

  1.6 มีความจริงใจ เสียสละและ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม       

  1.7 เป็นท้ังผู้นําและผู้ตาม 
    1.8 เป็นผู้ท่ีสมาชิกชุมชน มีความ
เลื่อมใสศรัทธา  

  1.9 มีความยืดหยุ่นไม่ใช้ความ
รุนแรง  
2. ด้านสมาชิกชุมชน 
    2.1 เป็นผู้ท่ีตระหนักถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน 
    2.2 มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง 
    2.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
    2.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และชุมชน 
    2.5 มีความสามัคคี มีความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน 
3. หน่วยงานภายนอก ท่ีช่วยเหลือ ในด้าน
ความรู้ และงบประมาณ 
 

1.ผู้นําและชาวบา้นหันมามอง
ปัญหา และร่วมกันแก้ปญัหา             
2. หาแนวทางแก้ไขโดยการหาผู้รู้จาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ที่
ตรงกับความต้องการของคนใน
ชุมชน  
3. พัฒนาความรู้โดยติดต่อ
นักวชิาการจากหน่วยงานต่าง ๆ  มาให้
ความรูใ้นชุมชน /ส่งคนไปเรียนรู้นอกชุมชน 
4. ประชุมชี้แจงและขอความคิดเห็น
ก่อนดําเนินงาน 
5. นําความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติโดย
การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปน็แนวทางในการดําเนนิ
ชีวิต 
6. ประเมินผลและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

เกิดปัญหา 
- ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคม 
 - ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- ด้านการมสี่วนร่วม
ของคนในชุมชน 
 

ส่งผลต่อสุขภาวะของ
คนในชุมชน (สุขภาพ
กาย จติใจ สังคม ปญัญา) 

ผลที่ได้ 

คนในชุมชน 
- มีสุขภาพแข็งแรง 
- จิตใจแจ่มใสไม่เครียด 
- อยู่กันอยา่งสงบสุข 
- มีความรู ้ทั้งที่เป็นภูมิปัญญา
และความรู้ใหม่ และเกิดกลุ่ม 
ต่าง ๆ ในชุมชน 
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ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบสภาพปัญหา และการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  และบ้าน 
 ดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
 

หัวข้อ ชุมชนที่ศึกษา 
บ้านดอนหมู บ้านดอนมัน 

1. สภาพปัญหา พบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนี้  
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
- ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมใน 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

พบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนี้  
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
- ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมใน 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

2.การศึกษาข้อมูลชุมชน โดยน้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการศึกษา ซึ่งความพอเพียง 
ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เง่ือนไข
ความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรม ดังนี ้
 
ความพอประมาณ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกลับมาใช้ชีวิต 
แบบพอเพียง จัดทําบัญชีครัวเรือน
เพื่อให้ทราบรายรับ-รายจ่าย ลด
รายจ่ายที่ไม่จําเป็นไม่ใช้จ่ายสิ้นเปลือง  
ไปกับอบายมุขต่าง ๆ มีการช่วยเหลือ
ตนเองของชุมชน โดยจัดตั้งธนาคาร
ข้าว กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มธนาคาร   
โค-กระบือ กลุ่มสตรีทอผ้า กลุ่มปลูก
ข้าวอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่ม
วิสาหกิจโรงสีชุมชน กลุ่มหมูหลุม 
สถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
ใช้ชีวิตแบบพอเพียง จัดทําบัญชี 
ครัวเรือนเพื่อให้ทราบรายรับ- 
รายจ่าย เลิกอบายมุข หันมาช่วยเหลือ
ตนเองโดยจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์   
เพื่อการผลิต กลุ่มกิจกรรมกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเลี้ยง
โคเนื้อ-โคขุน กลุ่มเพาะเห็ดบรรจุ
ถุงพลาสติก กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่ม
พืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงไก่
พันธุ์พื้นเมือง กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่ม
โรงสีข้าวกล้อง กลุ่มเตาเผาน้ําส้ม
ควันไม้ กลุ่มเลี้ยงเป็ดห่าน เป็นต้น  

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ           
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 
ปัญหาขยะถูกแก้ไขโดยมีการประชุม
ร่วมกันเพื่อให้แต่ละบ้านมีการแยก
ขยะและรับผิดชอบจัดการขยะของ
ตนเอง มีการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน   
โดยเริ่มที่บ้านของตนเองและร่วนกัน
ดูแลความสะอาดเก็บกวาดขยะ   

 
ปัญหาขยะได้รับการแก้ไข โดยเริ่ม
มีการพูดคุยกันในชุมชนทั้งผู้นํา
คณะกร รมกา รแล ะชาวบ้ า น        
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยให้
ทําความสะอาดบ้านเรือนของตน
ก่อน และได้รับความร่วมมือจาก 
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หัวข้อ ชุมชนที่ศึกษา 
บ้านดอนหมู บ้านดอนมัน 

ความพอประมาณ  
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 
ในบ้านและรอบๆ บริเวณบ้าน
ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ในชุมชนให้
สะอาด  

 
ชาวบ้านช่วยกันเก็บกวาดขยะ    
ในหมู่บ้าน จัดหาถังขยะให้ท้ิง    
เป็นการสร้างวินัยของคนในชุมชน  

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ -แหล่งน้ํา มีการตกลงร่วมกันของ
ทางชุมชนในการดูแลแหล่งน้ํา
เพื่อให้มีน้ําสะอาดใช้ช่ัวลูกช่ัวหลาน 
โดยการ ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกลูลงในแหล่งน้ํา 
-ปุาไม้ชุมชน มีการประชุมชาวบ้าน
เรื่องการใช้ประโยชน์จากปุาร่วมกัน
และร่วมกนักําหนดกฎระเบยีบเพื่อ
ปฏิบัติ ดําเนินการอนรุักษ์ปุาชุมชน
โดยใหช้าวบ้านมสี่วนร่วมดูแล และ
ได้มีการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์แก่
เด็กและเยาวชน ให้เด็กร่วมปลูกปาุ
โดยมีการปลูกปาุประสาเด็ก และให้
ร่วมปลูกปุาในวันสําคัญต่าง ๆ มีการ
จัดทําถนนกันไฟปุา จัดชุดปูองกัน  
ไฟปุา  

แหล่งน้ํา บ้านดอนมัน หมู่ 13   
 ไม่มลีําห้วยหรือแม่น้ําไหลผ่าน 
ต้องประสบปญัหาขาดแคลนน้ํา 
กระทั่ง ต่อมามีการรวมตัวกัน 
พูดคุยเพื่อแก้ไขปญัหาโดยจัดใหม้ี
สระน้ําท่ีใช้ส่วนรวม 2 แห่ง ซึ่งไม่
เพียงพอ ดังนั้น แต่ละบ้านจึง
แก้ปัญหา โดยการขุดบ่อน้ําใช้เอง
เก็บน้ําฝนไว้ใช้และใช้น้ําอย่าง
ประหยดัเพื่อให้มีน้ําใช้ได้พอเพียง
ตลอดปี  
-ปุาไม้ชุมชน  มีการตกลงร่วมกัน     
ในการใช้ประโยชน์จากปุาชุมชน  
มีการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ในท่ี
สาธารณะ ที่ข้างทางของชุมชน จัดตั้ง
กลุ่มธนาคารต้นไม้เพื่อการอนรุักษ ์

 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  บ้านดอนหมูมีอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจําหมู่บ้านดูแลสุขภาพเบื้องตน้
ของคนในชุมชนทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลขามเปี้ย เปน็ผู้
ที่ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านและประชาชน      
ในชุมชน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจําปี ร่วมกับชุมชนในการสรา้ง
เสริมสุขภาพปูองกันโรค นอกจากน้ี   
ได้ส่งคนท่ีสนใจไปเข้ารับการอบรม
เรื่องการดูแลสุขภาพตามแนววิถี
ธรรมหลังจากการอบรมนําความรู ้
มาใช้กับตนเองและมีการถ่ายทอด
ความรู้ให้คนอื่นในชุมชน 

 บ้านดอนมันมีหน่วยงานภายนอก
ใหก้ารดูแลสุขภาพโดยทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ขามเรียงเป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมู่บ้านและ ประชาชนในชุมชน 
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี 
ร่วมกบัชุมชนในการสร้างเสรมิ
สุขภาพและปูองกนัโรค สว่นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านก็เป็นผู้
ที่ดูแลช่วยเหลือคนในชุมชน      
ในเรื่องของสุขภาพเบื้องต้น 
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มีเหตุผล     
 ด้านเศรษฐกิจ 
 

  
 เหตุผลที่ต้องมีการแกไ้ขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจเพราะปญัหาหนีส้ินของคน
ในชุมชน การกลับมามีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงจึงเป็นเหตุผลที่ดีท่ีสุด ส่วน
ใหญ่ชาวบ้านหันมาทําการเกษตร
แบบเกษตรอินทรียเ์พื่อลดต้นทุน
การผลิต แตล่ะบ้านปลูกผักไว้
รับประทานถ้ามีเหลือก็แบ่งปันหรอื
ขาย สนับสนุนให้แต่ละครอบครัว  
ทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้เอง เช่น ทํา
น้ํายาล้างจาน เป็นการลดค่าใช้จ่าย 
ภายในครอบครัว มีการจดัทําบัญชี
ครัวเรือนเพื่อให้ทราบรายรับรายจ่าย 
ส่วนในชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน  
ในชุมชน ปลูกฝังการออมของคน  
ในชุมชน จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน
เพื่อบริหารจดัการเงินของคนในชุมชน 
เลิกอบายมุข โดยผู้นําเริ่มทําเป็น
ตัวอย่างและได้รบัความร่วมมือจาก
ชาวบ้านในชุมชน  

 
 เหตุผลที่ต้องมีการแกไ้ขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจชองบ้านดอนมัน
เนื่องจากเกิดปัญหาหนี้สิน มีการ
เพิ่มต้นทุนในการผลิตด้วยการใช้
ปุ๋ยเคมี ยาเร่งการเจริญเติบโตข้าว ยา
ฆ่าหญา้ ยาฆ่าแมลง รวมถึงการดืม่สรุา 
การเล่นการพนัน ดังนั้นจึงต้องเริม่หันมา
ดูรายรับ-รายจา่ย โดยจดัทําบัญชี
ครัวเรือน และปรับเปลีย่นวิถีชีวิต
มาดําเนินชีวิตแบบพอเพียงด้วย
การลดรายจา่ย มีการปลูกผัก
เลี้ยงสัตว์ไว้รับประทาน เลิกดื่ม
สุรา และเลิกเล่นการพนัน จดัตั้ง
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อให้ชาวบ้าน 
ออมเงิน และเมื่อชาวบ้านมเีหตผุล
ในการดําเนินชีวิตก็จะทําให ้     
ไม่ประมาทดาํเนินชีวิตด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ 
 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและ  
 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 เหตผุลในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพราะไม่มีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี   
ทิ้งขยะไม่ถูกที่ทําให้สภาพแวดล้อม   
ในชุมชนไม่สะอาด ดงันั้นจึงมีการ
แก้ปัญหาโดยการแยกขยะ และ
รับผิดชอบจดัการขยะของตนเอง   
มีการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มที่บ้าน
ของตนเอง และร่วมกันดูแลความ
สะอาดในชุมชน  

เหตุผลในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม
เพราะในครัวเรือนมีการกําจัดขยะ
ไม่ถูกวิธีนําไปเผาก่อให้เกดิมลพิษ  
ขยะจากเศษอาหารบูดเน่าส่งกลิ่น
มีแมลงวันตอมตามถนนและ
บริเวณทีส่าธารณะกม็ีเศษอาหาร 
ที่ถูกท้ิงจากครัวเรือน ดังนั้นจึงต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อบ้านน่าอยู่
และชุมชนสะอาด ลดมลพิษ      
ในอากาศ โดยเริ่มจากครอบครัว
รณรงค์ให้ทําความสะอาดบา้นเรือนและ
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน มีการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง ท้ิงขยะให้ถูกที 
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มีเหตุผล     
 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
เหตุผลการดแูลทรัพยากรธรรมชาต ิ
-แหล่งน้ํา เหตผุลที่ต้องมีการดูแล
แหล่งน้ําเพราะลําห้วยและหนองน้ํา
ที่บ้านดอนหมูเป็นแหล่งประโยชน ์ 
ที่ชุมชนนํามาใช้ในครัวเรือนและใช้
ในการทําการเกษตร และเป็นที่อยู่
ของสัตว์น้ํา ดังนั้น จึงต้องดูแลรักษา
ไม่ให้เกิดการเน่าเสยี โดยไม่ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลลงในลําห้วยและหนองน้ํา 
-ปุาไม้ชุมชน เหตผุลที่ต้องมีการดแูล 
ปกปูอง และรักษาปุาชุมชน เพราะ
ปุาชุมชนเป็นแหล่งอาหารทีส่ําคัญ
ของชุมชนเกิดความเสื่อมโทรม 
จํานวนปุาชุมชนลดน้อยลงจากการ 
บุกรุกปุา ตดัไม้ เผาถ่าน หากไม่ไดร้ับ
การแก้ไขปุาไม้ก็จะหมดลง ระบบ
นิเวศเสียสมดุล ดังนั้น ผู้นําชุมชนจึง
มีการประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อ
กําหนดกฎระเบียบทีเ่ป็นข้อตกลง
ร่วมกันในการดูแล และอนุรักษผ์ืนปุา
ชุมชนให้อดุมสมบรูณต์่อไป มีการจัด 
โครงการต่าง ๆ  ในการอนุรักษ์ปุาชุมชน 
จัดตั้งธนาคารต้นไม้ทําถนนเพื่อเปน็
แนวกันไฟปาุ เป็นต้น 

 
เหตุผลการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  
-แหล่งน้ํา เหตุผลที่ต้องมีการดูแล
แหล่งน้ําเพราะบ้านดอนมันไม่มี 
ลําห้วยหรือแม่น้ําไหลผ่าน ต้องขุด
สระน้ําไว้ใช้เอง โดยทางชุมชนขุด
สระน้ําไว้ใช้ส่วนรวมของหมู่บ้าน       
2 แห่ง ดังนั้นทุกหลังตาเรือนจึงขุด
บ่อน้ําไว้ใช้เอง และใช้น้ําอย่างประหยัด
เพื่อให้มี ใ ช้ตลอดปี  โดยเฉพาะ    
ในหน้าแล้ง และมีการตกลงร่วมกัน
ในการดูแลรักษาแหล่งน้ําโดยไม่ทิ้ง
สิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ํา 
   -ปุาชุมชน เหตุผลของการต้อง
บํารุงรักษาปุาชุมชนเพราะปุาไม้ 
ให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารและ
ยาของคนในชุมชน จึงต้องมีการ   
ตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์
จากปุาไม้ รณรงค์ให้ปลูกต้นไมเ้พิ่ม
โดยให้ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไมผ้ล และ
สมุนไพร จัดตั้งกลุ่มธนาคารต้นไม้
เพื่อการอนุรักษ ์

 ด้านสังคม 
 

เหตุผลในการแก้ปญัหาดา้นสังคม
ของบ้านดอนหมูเกิดจากปญัหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้น
เศรษฐกจิ ปญัหาอบายมุข ทีส่่งผลต่อ
สัมพันธภาพของคนในครอบครวั ดังนั้น
การเปลีย่นวิถีชีวิตมาดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง เลิกอบายมุข จึงทําให้
ปัญหาต่าง ๆ  คลี่คลายลง ครอบครัว    
มีความสุขมากขึ้น มีรายได้พอเลี้ยง
ชีพ คนในชุมชนมีงานทําไม่ต้อง 

เหตุผลของการดําเนินการแก้ไข 
ปัญหาสังคมของบ้านดอนมัน 
เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ 
เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมจึงเกิด 
ปัญหาต่าง ๆ ข้ึนได้แก่ ปัญหา 
เศรษฐกิจ มีหนี้สิน ดื่มสุราเล่น 
การพนัน ปัญหาสัมพันธภาพใน 
ครอบครัวและสัมพันธภาพของ  
คนในชุมชน ปัญหาต่าง ๆ ถูกแก้ไข 
โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความ 
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ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบสภาพปัญหา และการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล  
 จังหวัดอุบลราชธานี  และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย  
 จังหวัดมหาสารคาม  (ต่อ) 
 

หัวข้อ ชุมชนที่ศึกษา 
บ้านดอนหมู บ้านดอนมัน 

มีเหตผุล 
 ด้านสังคม 
 

 
ออกไปทํางานนอกชุมชน ทําให้
ครอบครัวมเีวลาอยู่ดว้ยกันมากขึ้น ทั้ง
ยังมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อตกลงของ
ชุมชน และมีจิตอาสา  ทํางานเพื่อ
ส่วนรวมมากข้ึน ทําให้มีความสุขกาย
สุขใจของคนในชุมชน 
 

 
เป็นอยู่แบบพอเพียง ทําให้ 
ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นอยู่ กัน
พร้อมหน้าพร้อมตา มีกิจกรรม 
ทําร่วมกันมากข้ึนและในภาพรวม 
ของชุมชนก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
มีกิจกรรมที่ทําร่วมกันภายในชุมชน 
มากขึ้น มีกฎระเบียบที่เป็นข้อตกลง 
ร่วมกันภายในชุมชน สมาชิกชุมชน 
มีจิตอาสาและไม่เห็นแก่ตัว 

 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
 

  เหตุผลของการดูแลสุขภาพ
เนื่องจากชาวบ้านเริ่มมสีุขภาพไมด่ี
จากการใช้สารเคมีในการประกอบ
อาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันมาทํา
การเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เพือ่
แก้ปัญหาดังกลา่วนี้ นอกจากน้ียัง
ขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง 
หลังจากการไปอบรมและเรียนรู้ถงึ
การดําเนินชีวิตอยา่งพอเพียงและ
การดูแลสุขภาพตามแนววิถีธรรม
และได้รับความรู้จากหน่วยงาน
สาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรค มีกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ที่สร้างเสรมิสุขภาพ 
ทําให้ชาวบ้านมีการเปลีย่นแปลง
ตนเองในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการบริโภค
อาหาร การออกกําลังกายและการ
จัดการอารมณ์ โดยนํามาปฏิบตัิ
อย่างต่อเนื่อง   

  เหตุผลของการดูแลสุขภาพ 
เพราะปัญหาสุขภาพน้ันสามารถ 
ปูองกันได้ด้วยการดูแลตนเองเลี่ยง 
จากปัจจัยเสี่ยงท้ังปวง ชาวบ้าน 
มีปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมี 
ในการทําการเกษตร จึงร่วมกัน
แก้ปัญหาและพบว่าชาวบ้านส่วน
ใหญ่หันมาทําการ เกษตรแบบ
เกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น นอกจากนี้
ยังขาดการใส่ใจต่อสุขภาพของ
ตนเอง การกลับมาดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียงและจากการได้รับความรู้
ในการดูแลสุขภาพจากหน่วยงาน
สาธารณสุขในเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ ทั้งเรื่องของอาหาร การ
ออกกําลังกาย การจัดการอารมณ์
และการปูองกันโรค โดยนําความรู้
มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 ดา้นการมีส่วนร่วมในการสร้าง 
เสรมิสุขภาพ 

 เหตุผลในการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการสร้างเสรมิสุขภาพของบ้าน 
ดอนหม ูเพราะปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นส่งผลต่อสุขภาพของคน      
ในชุมชน การที่คนในชุมชนต่างคนต่าง  

 เหตุผลในการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการสร้างเสรมิสุขภาพ ของบ้าน
ดอนมัน เกิดจากปญัหาตา่ง ๆ     
ที่เกิดขึ้น ผู้นํา และคณะกรรมการ
หมู่บ้านไม่สามารถขับเคลื่อนงาน 
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ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบสภาพปัญหา และการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  และบ้าน 
 ดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  (ต่อ) 
 

หัวข้อ ชุมชนที่ศึกษา 
บ้านดอนหมู บ้านดอนมัน 

มีเหตุผล 
ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้าง 
เสริมสุขภาพ 

 
อยู่ย่อมไม่เกิดผลดีในการแก้ปัญหา 
ดังนั้น จึงมีการประชุมพูดคยุกัน เพื่อ
รับทราบปัญหา และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยการให้ชาวบ้าน  
เข้ามามสี่วนร่วมคดิ รว่มทาํ เพื่อแก้ปญัหา
โดยมีการประเมินผลงานท่ีทําในแต่
ละครั้ง  ดังจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อน
งานต่าง ๆ ในชุมชนไม่มีผู้ใดผู้หนึ่ง
สามารถทําไดเ้องสําเร็จ ดังนั้นการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ จึงเกดิจากการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 
ต่าง ๆ ให้สําเร็จได้เพียงลาํพัง 
ดังนั้น จึงมีการประชุมร่วมกับ
ชาวบ้านพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน กํานันจะถามความเห็น
จากสมาชิกชุมชนว่าต้องการแกไ้ข
หรือไม่ เมื่อชาวบ้านต้องการแก้ไข 
จึงเริ่มช่วยกันคิดว่าจะมีวิธีการ
อย่างไร และร่วมกันดําเนินการ
ตามทีไ่ด้วางแผนไวม้ีการพูดคุยกัน
บ่อย ๆ เพื่อติดตามและประเมินผล 

มีภูมิคุม้กัน 
 ด้านเศรษฐกิจ  
 

 
มีกลุม่ทุนดา้นเศรษฐกิจทีส่นับสนุน
กระบวนการผลติด้านเกษตรและ
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและ
กันท้ังภายในและภายนอกชุมชน   
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูม่าประยุกต์ใช้      
เช่น การใช้ประโยชน์จากกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลติ 
สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มวสิาหกิจ
โรงสีชุมชน กลุ่มเลี้ยงหมูหลมุ และ
กลุ่มธนาคารข้าว เป็นต้น 

 
มีกลุม่ทุนดา้นเศรษฐกิจทีส่นับสนุน
กระบวนการผลติด้านเกษตรและ
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกัน
และกันท้ังภายในและภายนอก
ชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้เช่น การใช้ประโยชน์
จากกองทุนหมูบ่้าน กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุม่โรงสีข้าวกล้อง กลุม่ปุ๋ยชีวภาพ 
กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม กลุ่มเตาเผา
น้ําส้มควันไม้ เป็นต้น 

ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
และทรัพยากรธรรมชาติ  
 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชน     
มีความรับผิดชอบในการแยกขยะ
และจัดการขยะของตนเอง ทําความ
สะอาดบ้านเรือน ร่วมกันดูแล
สิ่งแวดลอ้มของชุมชนใหส้ะอาด ส่วน
ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช้
สารเคมีนั้นคนในชุมชนส่วนใหญ่   
ได้เปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบเกษตร
อินทรีย์ทําให้ดินฟื้นสภาพดีขึน้ 
 

 
 
ดา้นสิ่งแวดล้อม คนในชุมชน
ร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน มีการทําความสะอาด
บ้านเรือน และสภาพแวดล้อม 
ชุมชนให้สะอาด มีการแยกขยะ  
ทิ้งขยะถกูที่ และคนในชุมชนส่วน
ใหญ่เปลีย่นมาทําการเกษตรแบบ
เกษตรอินทรีย์ สภาพดินในการทํา
การเกษตรดีขึ้นไม่มสีารเคมีตกคา้ง 
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หัวข้อ ชุมชนที่ศึกษา 
บ้านดอนหมู บ้านดอนมัน 

มีภูมิคุม้กัน 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ  
 

 
บ้านดอนหมูมีทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชนที่สําคัญประกอบด้วย
ปุาชุมชนเป็นแหล่งไม้ใช้สอยหา
อาหารปุา ลําห้วยและหนองน้ําเปน็
แหล่งหาปลาและเป็นแหล่งน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร 

 
บ้านดอนมันได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนในการอนุรักษ์ปุาชุมชน 
มีกติกาในการใช้ประโยชน์จากปุา
ร่วมกันเพราะปุาเป็นแหล่งอาหาร
และยา 
 

 ด้านสังคม  
 

คนในชุมชนมีจิตอาสา มีความ
สามัคคี มีการกําหนดกติกาในการ
อยู่ร่วมกันของคนในชุมชนซึ่งเป็น
กติกาท่ีคนในชุมชนเป็นผู้ร่วมกัน
กําหนด มกีารรวมกลุ่มภายในชุมชน
เพื่อจัดตั้งสถาบันและกลุ่มทางด้าน
สังคม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรม
ประเพณซีึ่งเป็นปัจจัยภายในชุมชน โดย
การสนับสนุนการอนุรักษ์และถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น เช่น นวดแผนไทย หมอลํา 
หมอแคน หมอพิณ หมอทําขวัญ 
หมอยาสมุนไพรและการคัดพันธุ์ข้าว 

มีการรวมกลุ่มภายในชุมชนเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  ชาวบา้นมคีวาม
สามัคคีช่วยเหลืองานชุมชน  การดาํเนนิ
กิจกรรมตา่ง ๆ   จะขอความร่วมมือและใช้
วิธีการขอร้อง ไม่บังคับ มีการสืบสาน
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
โดยการสนับสนุนการอนุรักษ์ และ 
ถ่ายทอด จากรุ่นสูรุ่่น เช่น หมอยา
สมุนไพร การทอเสื่อกก 
 

 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านที่ช่วยดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น มีการจดัทําแผนสุขภาพ มี
การปูองกันโรคตา่ง ๆ  มีการตรวจ
สุขภาพประจําปี มีการทํากิจกรรม
ตามโครงการต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาพ 

มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน
ที่ช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้น มีการ
ตรวจสุขภาพประจําปี โดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมู่บ้าน มีการปูองกันการเกิดโรค
ต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง มีการทํากิจกรรมตาม
โครงการต่าง ๆ  ในการดูแลสุขภาพ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ   

 ด้านการมสี่วนร่วมในการสร้าง
เสรมิสุขภาพ  
 

ภูมิคุ้มกันท่ีดี คือ การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานแก้ปัญหา
โดยการดําเนินงานการพัฒนาในแตล่ะ
ด้าน  จะมสีมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วน 

ภูมิคุ้มกนัที่ดี คือ การที่คนในชุมชน  
เข้ามามสี่วนร่วมรับทราบปญัหา 
ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา
และมสี่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินงาน รับทราบผลที่เกิดจาก 
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ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบสภาพปัญหา และการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  และบ้าน 
 ดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  (ต่อ) 
 

หัวข้อ ชุมชนที่ศึกษา 
บ้านดอนหมู บ้านดอนมัน 

มีภูมิคุม้กัน 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

 
ร่วมโดยการประชุม ขอความคดิเหน็ 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
ทําให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายชาวบ้านอยู่
กันอย่างสุขกาย สุขใจ 

 
การดําเนินงาน  การมีส่วนร่วมของตนใน
ชุมชนนี้จะทําให้ปญัหาต่าง ๆ  คลีค่ลาย 
ชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข 

เงื่อนไขความรู ้
 

ความรู้ของคนในชุมชนบ้านดอนหมู 
เป็นความรู้ทีไ่ด้จากทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน ความรู้ที่ได้รับจาก
ภายในชุมชน ได้แก่ ความรู้ดั่งเดมิ
ของบรรพบุรุษ ผู้รู้ในชุมชนซึ่งเป็น
ทุนเดิมในชุมชน เช่นหมอยาสมุนไพร  
ทอผ้า โดยถ่ายทอดความรูจ้ากรุ่น   
สู่รุ่น ความรู้ที่ได้รบัจากนอกชุมชน 
ได้แก่ ความรู้จากนักวิชาการ และ
ความรู้จากผู้มปีระสบการณ์ในด้าน  
ต่าง ๆ หลังจากท่ีบ้านดอนหมู
ประสบปัญหาต่าง ๆ นั้น การที่จะ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นได้นั้น จําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนในชุมชน
ก่อน โดยเริ่มจากการพัฒนาดา้น
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นประเดน็
ปัญหา แยกผูเ้รียนตามความสนใจ 
และ  นาํความรู้ทีไ่ด้รบัมาแกไ้ขปญัหาแต่
ละเรื่องตามความเหมาะสม มีการ
วางแผนการดําเนินงานอย่าง
ระมัดระวังและรอบคอบ จนนาํไปสู่การ
ปฏิบัตไิด้ในที่สดุ การไดม้าซึ่งความรู้เกดิ
จากความต้องการของคนในชุมชน 
ต้องการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยมี
เครือข่ายภายนอกให้การสนับสนนุ
เรื่องงบประมาณ จัดหาวิทยากรมาให้
ความรู้ในชุมชน ศึกษาดูงานและพาไป
อบรมสถานท่ีอื่นนอกชุมชน ปัจจบุัน 

 ความรู้ของคนในชุมชนบ้าน   
ดอนมันเป็นความรู้ที่ได้จากทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ความรู้
ที่ได้รับจากภายในชุมชนได้แก่ 
ความรู้ดั่งเดิมของบรรพบุรุษ ผู้รู้ใน
ชุมชนซึ่งเป็นทุนเดมิในชุมชน เช่น 
หมอยาสมุนไพร ทอเสื่อกกโดย
ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
ความรู้ที่ได้รับจากภายนอกชุมชน
เกิดจากความต้องการของทั้งผู้นํา
และชาวบ้านในการที่จะแกป้ัญหา
ของชุมชน จึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อ
ทราบความต้องการว่าจะพัฒนา
ชุมชนด้านใดบ้าง และจะประสาน
หน่วยงานใดเข้ามาเป็นพีเ่ลี้ยง
เพื่อให้ความรู้และต่อยอดการ
ทํางาน การได้มาซึ่งความรู้นั้น 
ทางชุมชนจะส่งตัวแทนไปเชิญ 
นักวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ ๆ  มาให้
ความรู้ จัดให้มีการอบรม ในเรื่อง      
ต่าง ๆ แล้วนําความรู้มาปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบ้านดอนมนั
มีศูนย์เรยีนรู้ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทีด่ี 
มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ   
ที่เป็นประโยชน์กับคนในและนอก
ชุมชน มีวิทยากรของศูนย์ที่เป็นคน
ในชุมชน 
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หัวข้อ ชุมชนที่ศึกษา 
บ้านดอนหมู บ้านดอนมัน 

เงื่อนไขความรู ้
 

บ้านดอนหมู มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีงซึ่งเป็น
แหล่งขอ้มลูที่ดี มกีารรวบรวมองค์
ความรูต้่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์กับคน
ในและนอกชุมชน มีวิทยากรของศูนย์
ที่เป็นคนในชุมชน  

 

เงื่อนไขคุณธรรม 
 

การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงในเรื่องคณุธรรมนั้น จะ
เห็นได้ว่าเมื่อเกดิวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 
ขึ้นกับบ้านดอนหมู ผู้นํา และชาวบ้าน
ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา มีความ
อดทนต่อความยากลําบากในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเช่น การที่ทราบว่า
ชุมชนเกิดปัญหาใดบ้าง และต้องการ
แก้ไขจึงรวมกลุม่กันไปเข้ารับการ
อบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ และนําความรู้
ที่ได้รับมารวมกลุ่มจดัตั้งโรงเรียน
ชาวนาเกษตรอินทรีย์ ด้วยความพยายาม
ร่วมมือร่วมใจกันดําเนินงานต่อจน
เห็นผล ไดผ้ลผลติดีกว่าเดมิ ชาวบ้าน
คนอ่ืนจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ต่อมาจึงเกิดกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นอีก
จํานวนมากเป็นการแก้ปัญหาไดต้รง
ประเด็นทําให้บ้านดอนหมหูลุดพน้
จากปัญหาตา่ง ๆ ได้ การอยู่อย่าง
พอเพียงทําให้สุขภาพกายและ
สุขภาพใจดีขึ้นผู้คนอยู่ด้วยกันอยา่ง
มีความซื่อสตัย์ ช่วยเหลือกัน มีจิต
อาสาและทําตามกติกาของสังคม 

การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงในเรื่องคณุธรรมนั้น 
จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์
ต่าง ๆ ขึ้นกับบ้านดอนมัน ผู้นํา 
และชาวบ้านใช้สติปญัญาในการ
แก้ปัญหา มีความอดทนต่อความ
ยากลําบากในการแกไ้ขปัญหา
อย่างเช่น การที่ทราบว่าชุมชนเกิด
ปัญหาใดบ้างและต้องการแกไ้ขจึง
ประชุมร่วมกันพุดคุยถึงปัญหาของ
คนในชุมชน หาทางแก้ไขปัญหา
โดยหาเครือข่ายมาให้ความรู้ในแต่
ละด้าน และนําความรู้ทีไ่ด้รับมา
รวมกลุ่มดําเนินงานแก้ไขประเด็น
ปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ร่วมแรง
ร่วมใจมีจติอาสาที่จะพัฒนาชุมชน
ของตน ทําให้บ้านดอนมันหลุดพ้น
จากปัญหาตา่ง ๆ ได้ การอยู่อย่าง
พอเพียงทําให้สุขภาพกายและ
สุขภาพใจดีขึ้นผู้คนอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความซื่อสตัย์ ช่วยเหลือกัน
มีจิตอาสาช่วยงานชุมชน  
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 ส่วนที่ 3 ผลการสังเคราะห์ข้อมูล 
     ผลการสังเคราะห์ข้อมูล บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี  และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม        
ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  ผลการสังเคราะห์ข้อมูล 

  

ผลการสังเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

กระบวนการ 

สร้างการมีส่วนร่วม/ประชุมชาวบา้น ด้านผู้น า 

1. เป็นผู้มีวสิัยทัศนม์องเห็นปัญหาทีเ่กิดขึ้นในชุมชน  
2 มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกชุมชน  
3 ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  
4 เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
5 มีความสามารถในการจดัการแกป้ัญหา     
6 มีความจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม       
7 เป็นทั้งผู้นําและผู้ตาม 
8 เป็นผู้ที่สมาชิกชุมชน มีความเลือ่มใสศรัทธา  
9 มีความยืดหยุ่นไม่ใช้ความรุนแรง  
 

ด้านสมาชกิชมุชน 

1.เป็นผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาที่เกดิขึ้นกับตนเองและ
ชุมชน 
2 มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง 
3 มีส่วนรว่มในกิจกรรมของชุมชน 
4 มีความรับผดิชอบต่อตนเองและชุมชน 
5 มีความสามคัค ีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

หน่วยงานภายนอกทีช่่วยเหลือในด้านความรู้ 
และงบประมาณ 

พัฒนาความรู้คนในชุมชน 
กิจกรรมการเรียนรู ้
- อบรม 
- ศึกษาดูงาน 

 
 นําความรูไ้ปปฏิบตั ิ

- 

ประเมนิผลและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

ผลที่ได้ 
คนในชุมชน 
- มีสุขภาพแข็งแรง 
- จิตใจแจ่มใสไม่เครียด 
- อยู่กันอย่างสงบสุข 
- มีความรู้ ท้ังที่เป็นภูมิปญัญาและความรู้
ใหม่ และเกดิกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 
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ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 
 การนําเสนอรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ        

สุขภาวะชุมชนเป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ที่มาขององค์ประกอบของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

สุขภาวะชุมชน ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแผน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ฯลฯ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนต้นแบบ
โดยทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดข้อค้นพบ
ในการนํามาร่างรูปแบบ ผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1  ผู้วิจัยใช้ชื่อว่า “SMART Model” ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก 
ดังนี้ 
   1. S = Self Help การช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ 

  การช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลหรือกลุ ่มคนในการ  
สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ ซึ่งสามารถทําได้ด้วยการสร้างเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม และ 4) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   
  การช่วยเหลือตนเอง (Self Help) ได้มาจากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ 10 
ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพบว่าเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นในชุมชน ผู้นําและชาวบ้าน    
เห็นตรงกันว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นทั้งบ้านดอนหมูและ
บ้านดอนมัน จึงหันมาช่วยเหลือตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  ตัวอย่างของการช่วยเหลือตัวเองในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับบ้านดอนหมู คือ เมื่อ
คนในชุมชนอยู่กันแบบเกินพอดี ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นทําอย่างไรจึงจะลดหนี้สินได้ จากปัญหา
ดังกล่าวทําให้คนในชุมชนมีการช่วยเหลือตนเองโดยการกลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง จัดทําบัญชี
ครัวเรือนเพ่ือทราบรายรับ-รายจ่าย นํามาสู่การลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น โดยแต่ละบ้านจะปลูกผัก    
เลี้ยงสัตว์ไว้รับประทาน ลดการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรและส่วนใหญ่หันมาทําการเกษตรแบบ
เกษตรอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ลดการพ่ึงพาจากภายนอก โดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน
จัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ การจัดตั้งธนาคารข้าว กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ กลุ่ม
วิสาหกิจโรงสีชุมชน มีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนเพ่ือให้ชาวบ้านออมเงิน 
  ส่วนบ้านดอนมันมีการช่วยเหลือตัวเองโดยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของคนในชุมชนเช่นกันแต่การดําเนินงานแก้ไขปัญหาจะแตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่ 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจของบ้านดอนมันเกิดจากการเล่นการพนัน ดื่มสุรา และจากการประกอบอาชีพ 
โดยมีต้นทุนที่สูงด้วยการทําการเกษตรโดยใช้สารเคมี ซื้อทุกอย่าง ทั้งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง จนทํา
ให้เกิดหนี้สิน จากความต้องการลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้จึงหันมาช่วยเหลือตนเองและพ่ึงพาตนเอง 
ให้มากที่สุด อันดับแรกที่ทําคือการกลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง จัดทําบัญชีครัวเรือนทําให้ทราบว่า
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มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ จึงลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น เลิกอบายมุข เลิกสุรา ลดการใช้สารเคมีในการ  
ทําการเกษตร และมีการทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการ
รวมตัวกันของชาวบ้านในการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ โดยการลดการพ่ึงพาจากภายนอก ได้แก่ กลุ่มปุ๋ย
ชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน กลุ่มเพาะเห็ดบรรจุถุงพลาสติก กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่ม
พืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม กลุ่มโรงสีข้าวกล้อง กลุ่มเตาเผา
น้ําส้มควันไม้ กลุ่มเลี้ยงเป็ดห่าน เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสามารถผลิตเองได้ 
นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ทุกบ้านปลูกพืชผักไว้รับประทานเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย  
  จากการศึกษาข้อมูลของทั้งสองชุมชน พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ทําการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
เศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ครัวเรือนของท่านสามารถ
ผลิตอาหารได้เอง เช่น ปลูกผัก จัดทําสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงสัตว์ ( X  = 4.28) ท่านมีการประหยัด
และมีการออมทรัพย์ เช่น ฝากเงินไว้กับธนาคาร สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์  ( X  = 4.22) 
ท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ ( X  = 3.96) ท่านจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
ทราบรายรับ-รายจ่าย ( X  = 3.92)   
  การช่วยเหลือตนเองในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบ้านดอนหมูและบ้านดอนมัน 
พบว่า ปัญหาขยะถูกแก้ไขโดยให้แต่ละบ้านมีการแยกขยะ และรับผิดชอบจัดการขยะของตนเอง       
มีการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเริ่มที่บ้านและร่วมกันดูแลความสะอาดในชุมชน และจากการศึกษา
ข้อมูลของทั้งสองชุมชน พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณที่ทําการศึกษา   
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ท่านจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย        
( X  = 4.41) ท่านมีการจัดการกับของเสียของเหลือใช้จากการผลิตหรือการบริโภคอย่างเหมาะสม ( X  = 4.32)  

  จากการช่วย เหลือตนเองของคนในชุมชนบ้านดอนหมูและบ้านดอนมัน 
ดังกล่าวทําให้ส่งผลดีต่อสุขภาวะของคนในชุมชน และข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา
เอกสารที่พบว่า การช่วยเหลือตนเองเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดหลักการสําคัญประการหนึ่งคือ
ต้องพัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ การขอความช่วยเหลือจากภายนอกต้องเป็นสิ่งที่ เกิน
ความสามารถของคนในชุมชนเท่านั้น เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
ศีลธรรม และสุขภาพ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2543: 12 และสนธยา พลศรี, 2545: 44) และการมี
สุขภาพที่ดีได้ต้องเริ่มกระทําด้วยตนเอง ดังนั้น การดูแลสุขภาพตนเองด้วยการสร้างเสริมสุขภาพนั้น
จึงเป็นกระบวนการเพ่ิมความสามารถของบุคคลในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ และ
พัฒนาสุขภาพของตนเอง ให้ดีขึ้น ได้แก่ 1) มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ การกินอาหารที่เหมาะสม เป็นต้น 2) การสร้างเสริมสุขภาพจิต มีทักษะในการปูองกันและ
ลดความเครียด การมีจิตใจที่ดี 3) การสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ อนุรักษ์และสร้างเสริม
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อสุขภาพ บรรเทาขจัดปัดเปุาสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และ 4) 
การสร้างเสริมสังคมที่มีสุขภาวะอันประกอบด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมดี มีการเรียนรู้ มีการอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี (อําพล จินดาวัฒนะ. 2546: 183และสุรเกียรติ อาชานุภาพ. 2551: 20) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการ
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น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพนั้นสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเองแล้วจึงขยายผลสู่ครอบครัวและสู่ชุมชน  
 2.  M = Management การจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ 
  การจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพหมายถึง กระบวนการในการดําเนินการเพ่ือให้เกิด
การสร้างเสริมสุขภาพโดยเริ่มที่ตัวบุคคล ครอบครัวและไปสู่ชุมชน มีการประชุมหรือพบปะกันอย่าง 
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการบ่อย ๆ เพ่ือรับทราบปัญหา แนวทางแก้ไข แนวทางปฏิบัติ และ
ผลลัพธ์ของสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติ  
  การจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพได้มาจากการศึกษาข้อมูล บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 
ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีกระบวนการในการจัดการ ดังนี้  

1. การวางแผน เป็นการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน โดยเริ่มจากการพูดคุย 
กันระหว่างผู้นํา คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกชุมชนถึงปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
โดยมีการรับรู้ปัญหาและทําความเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชนร่วมกัน  สอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เขียนเป็นแผนการดําเนินงาน และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา       
แล้วดําเนินการแก้ไขตามแผนงาน โดยปัญหาด้านเศรษฐกิจถูกนํามาเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในลําดับ 
ต้น ๆ และปัญหาอ่ืน ๆ ก็ถูกแก้ไขตามมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของคน
ในชุมชน 

2. การจัดโครงสร้างการทํางานของชุมชน เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างเหมาะสม  
ก่อให้เกิดประโยชน์และประสบความสําเร็จ โดยทั้งสองชุมชนมีการจัดโครงสร้างการดําเนินงาน     
และมีการวางตัวบุคคลผู้รับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ตามศักยภาพของคนในชุมชนทําให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว 

3. การพัฒนาคนในชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน เพ่ือให้มีความ 
พร้อมและสามารถท่ีจะแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพได้ การพัฒนาคนในชุมชนบ้านดอนหมูเริ่มจากการ
ส่งคนในชุมชนไปอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้  มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยใช้ชีวิต      
อยู่ในสถานการณ์จริง เป็นการต่อยอดความรู้เดิม ผลที่ตามมาจากการอบรมทําให้กลุ่มที่ไปอบรม    
ได้เรียนรู้ถึงความพอเพียง และนําความรู้มาปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ขยายผลสู่คนอ่ืน ๆ ในชุมชน และ 
มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามมา นอกจากนี้ ยังมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในชุมชน มีการศึกษา
ดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความต้องการของคนในชุมชน ส่วนการพัฒนาคนในชุมชน        
บ้านดอนมันเริ่มจากการเชิญนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ในเรื่องการทําแผนชุมชน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ เมื่อได้แผนชุมชนจึงนํามาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน นอกจากนี้
ยังมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คนในชุมชนต้องการ และกํานันจะเปิดโอกาส  
ให้คนในชุมชนได้มีการพัฒนาความรู้ โดยให้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร กํานัน    
จะเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วส่งไปเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ หลังจากการเรียนรู้มีการนํา
ความรู้มาปฏิบัติและถ่ายทอดไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชน 

4. การประสานงาน คือ การทีค่นในชุมชนมีการทํางานร่วมกัน โดยมีความประสาน 
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สอดคล้องและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพ่ือให้การดําเนินงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็น
ได้ว่า การดําเนินงานของทั้งสองชุมชนมีความประสานสอดคล้องกันอย่างดี คนในชุมชนมีความ
สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการพบปะพูดคุยกันถึงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

5. การประเมินผล เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินงานตามแผนงาน  
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งทั้งภายหลังการดําเนินงานทั้งบ้านดอนหมูและบ้านดอนมัน  
ได้จัดให้มีการประเมินผล เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน และมีการแก้ไขปรับปรุงการทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้  ชาวบ้านมีความ   
สุขกาย สุขใจมากขึ้นและสังคมโดยรวมก็สงบสุข 
  จะเห็นได้ว่าการจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพของทั้งสองชุมชน บางเรื่องมีความ
แตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2553: 406) ที่กล่าวว่าการ
จัดการนั้นต้องคํานึงถึงหลักความเป็นจริงของชุมชนด้วยเพราะการจัดการชุมชนในประเด็นต่าง ๆ นั้น
ต้องทําความเข้าใจกับธรรมชาติของชุมชนว่าชุมชนนั้นไม่ได้มีลักษณะที่แน่นอนตายตัว  นอกจากนี้ 
คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ (2555: 27) ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมบทบาทของประชาชน 
ชุมชน และเครือข่ายสุขภาพให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ มีวัฒนธรรมการดูแล
รักษาสุขภาพที่ดีทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม และมีกระบวนการจัดการ
ปัญหาสุขภาพในชุมชน  
 3.  A = Awareness ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ 

  ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพหมายถึง การให้ความสนใจและเอาใจใส่    
ต่อสุขภาพของตนเอง โดยการสร้างเสริมสุขภาพและเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตด้วยการปฏิบัติตน    
ที่ดีทางด้านสุขภาพ 
  จากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ชาวบ้านมีความตระหนักต่อสุขภาพ ให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเองโดย
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพ โดยการสร้างเสริมสุขภาพและเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิต     
ของตนเอง ดังนี้  
  1. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งบ้านดอนหมูและบ้านดอนมัน เกิดจากขยะที่ส่งกลิ่น
เหม็น หากไม่มีการกําจัดให้ถูกวิธี บ้านเรือนไม่สะอาด ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ    
การมองเห็นปัญหาร่วมกันทําให้มีการพูดคุยและเริ่มต้นแก้ปัญหา โดยทําความสะอาดบ้านเรือน    
ของตน ร่วมกันทําความสะอาดชุมชน เก็บขยะ ถางหญ้า ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่ามอง หาผู้ที่มี
ความรู้มาสอนเรื่องการใช้ประโยชน์จากขยะ การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง ทําให้ปัญหา
จากมลพิษที่เกิดจากขยะหมดไป ส่วนปัญหามลพิษจากสารเคมี ทางชุมชนเห็นว่าส่งผลต่อสุขภาพ 
ร่างกายได้รับสารพิษจากการประกอบอาชีพจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรแบบใช้สารเคมี
มาเป็นการปลูกผัก ปลูกข้าวปลอดสารพิษทําให้มีสุขภาพดีข้ึน 
  2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทั้งบ้านดอนหมูและบ้านดอนมัน พบว่าการมีหนี้สินของ
ครัวเรือนส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต จึงมีการปรับเปลี่ ยนวิถีชีวิตมาใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
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จัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือทราบรายรับ -รายจ่าย ลดรายจ่ายที่ ไม่จําเป็น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์              
ไว้รับประทาน ด้านการออมเงินบ้านดอนหมูมีการออมเงินไว้กับสถาบันการเงินชุมชน ส่วนบ้าน    
ดอนมันออมเงินไว้กับกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน 
  3. ปัญหาอบายมุข ที่เกิดขึ้นในชุมชนทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
หนี้สินในครัวเรือน ปัญหาสังคมก่อให้เกิดผลกระทบกับคนในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวทําให้
ครอบครัวไม่มีความสุขเกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัว ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บ้านดอนหมูและบ้านดอนมัน การดําเนินการจึงมีการขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาโดยร่วมกัน
กําหนดกติกาขึ้นในชุมชน นําไปสู่การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เมื่อเลิกอบายมุขได้ปัญหาต่าง ๆ          
ก็คลี่คลายลงคนในชุมชนอยู่กันอย่างสงบสุขข้ึน 
  4. ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ การใช้ชีวิตแบบรีบเร่งทําให้ขาดการดูแลตนเอง      
ทําให้ปุวยด้วยโรคที่สามารถปูองกันได้ การสร้างความตระหนักโดยการกลับมาดําเนินชีวิต          
อย่างพอเพียงทําให้มีเวลาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร 
การออกกําลังกาย และจากการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงทําให้จิตใจสงบขึ้น ความเครียดลดลง 
  ดังจะเห็นได้ว่า การที่ทั้งบ้านดอนหมูและบ้านดอนมันมีความตระหนักและมีความ
สนใจใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองทําให้มีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพจนประสบ
ความสําเร็จ เกิดความสุขกาย สุขใจ คนในชุมชนสามารถคิดเองทําเองได้ สังคมโดยรวมก็เกิดความ
สงบสุข และจากการศึกษาข้อมูลของทั้งสองชุมชน พบว่า มีความสอดคล้องกับการศึกษาจากเอกสาร
ที่กล่าวว่า การสร้างเสริมให้บุคคลตระหนักถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
เปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตของตนเองและสามารถทําให้ความต้องการสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จะนําไปสู่การ
มีสุขภาพดีด้วยการปฏิบัติตนที่ดีทางด้านสุขภาพ (พิสมัย จันทวิมล, 2541 : 3 และสินศักดิ์ชนม์        
อุ่นพรมมี, 2556: 51)  
 4.  R = Role Model แบบอย่างที่ดใีนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  แบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่ดําเนินการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการกระทําอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลดีต่อ
สุขภาพ 
  แบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพได้มาจากการศึกษาบ้านดอนหมู หมู่ 10 ตําบล 
ขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า แบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพมีดังนี้  
  1. ด้านปัจเจกบุคคล ตัวอย่างทีเ่ป็นแบบอย่างที่ดใีนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ผู้นํา 
ทั้งผู้นําบ้านดอนหมูและผู้นําบ้านดอนมันทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการไม่ยุ่ง เกี่ยว           
กับอบายมุข เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทําให้ไม่เครียดเพราะชีวิตไม่ต้องรีบเร่ง      
เป็นแบบอย่างที่ดใีนการทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ด้วยเหตุที่สารเคมีส่งผลเสียต่อสุขภาพและ
ผลผลิตก็เจือปนด้วยสารเคมีไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกผักปลอดสารพิษ
และเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว จากการดําเนินการดังกล่าวมีผล   
ทําให้ครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น สร้างความอบอุ่นให้แก่สมาชิกในครอบครัว ส่วนเรื่องของ
การรับประทานอาหารมีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ทําลายสุขภาพ ไม่รับประทาน
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อาหารหวานจัดและเค็มจัด รู้จักการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ อ่ืน              
เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้ที่เสียสละทํางานเพ่ือส่วนรวม มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จากการ
ปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่องทําให้สมาชิกชุมชนเห็นประโยชน์และทําตาม ทําให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของ      
ผู้ปฏิบัติและเกิดผลดีต่อสังคมโดยรวมทําให้สังคมมีความสงบ เมื่อผู้นําทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง         
การรณรงค์ให้ชาวบ้านปฏิบัติตามจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น การไม่ดื่มสุราในงานบุญ     
งานประเพณี งานศพ และรณรงค์ให้ปลูกผักปลอดสารไว้รับประทาน ฯลฯ 
  2. ด้านชุมชน จากการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและลดการพ่ึงพาจากภายนอกโดยการดําเนินการกันเองของคนในชุมชน  โดยมี
สมาชิกชุมชนเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ ของทางชุมชน แบบอย่างที่ดีของทางชุมชนบ้านดอนหมูที่สามารถ
เป็นแบบอย่างให้แก่คนภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเช่น การสร้าง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี โดยการอนุรักษ์ปุาชุมชนให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเพราะปุาให้อาหาร 
ให้สมุนไพรรักษาโรค ให้อากาศบริสุทธิ์  เป็นร่มเงาให้แก่คนในชุมชน และมีการจัดตั้งกลุ่มธนาคาร
ต้นไม้ จัดตั้งโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์และทําการวิจัยร่วมกับนักวิชาการเป็นการดําเนินการเพ่ือ
ลดหรือหยุดใช้สารเคมี ผลการวิจัยทําให้ทราบว่าผลผลิตเพ่ิมขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตได้ กลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มหมูหลุม มีการผลิตของใช้เช่น น้ํายาล้างจาน น้ํายาซักผ้าใช้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว กลุ่มวิสาหกิจโรงสีชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และมีกลุ่มอ่ืน ๆ อีกที่สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีซึ่งปัจจุบันบ้านดอนหมูเป็นที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจนํา
แบบอย่างไปปฏิบัติ ส่วนแบบอย่างที่ดีของบ้านดอนมันที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่คนภายในชุมชน
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนภายนอกชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเช่น การดําเนินชีวิตความ
เป็นอยู่แบบพอเพียง การช่วยเหลือตนเองของชุมชน ลดการพึงพาจากภายนอกชุมชน การแก้ปัญหา 
ที่ส่งผลต่อสุขภาพของบ้านดอนมันทําให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มออมทรัพย์ โดยบ้านดอนหมูเน้นการออม 
กลุ่มโรงสีข้าวกล้องเป็นการดําเนินการของคนในชุมชน สนับสนุนให้ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทาน 
ในครัวเรือน มีการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเพาะเห็ดบรรจุถุงพลาสติก เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปัจจุบันบ้านดอนมันเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่ศึกษาดูงาน
ของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจนําแบบอย่างไปปฏิบัติ  
  ดังจะเห็นได้ว่า การเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าจะเกิดขึ้นในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับ
ชุมชนหากมีการขยายผลสู่คนอ่ืน ๆ ในชุมชนและมีการทําตามแบบอย่างที่ดี เมื่อมีการขยายวงกว้าง
ออกไปย่อมเกิดผลดีต่อสุขภาวะของคนในชุมชน 
  จากข้อมูลที่ได้ศึกษาจากทั้งสองชุมชนมีความสอดคล้องกับกรมสนับสนุนสุขภาพ, 
กระทรวงสาธารณสุข (2550: 41) ที่กล่าวถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลว่าในระดับบุคคลนั้นต้องทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ได้แก่ 
การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยม และ
เป็นผู้มีจิตอาสาหรือสาธารณะ 
 5.  T = Team Building การสร้างทีมงานในการสร้างเสริมสุขภาพ 
  การสร้างทีมงานในการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึงการสร้างทีมงานเพ่ือดําเนินงาน
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างกิจกรรมและการทํางานร่วมกัน
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ของกลุ่มบุคคล มีการประสานการทํางาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ร่วมกันคิด
ร่วมกันทํางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการพัฒนาทักษะและเพ่ิมความรู้
เพ่ือให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

  การสร้างทีมงานในการสร้างเสริมสุขภาพได้มาจากการศึกษาบ้านดอนหมู หมู่ 10 
ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่13 ตําบลขามเรียง 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ทั ้งบ้านดอนหมูและบ้านดอนมัน  มีการสร้าง
ทีมงานในการดําเนินงานที่เป็นภาพรวมของหมู่บ้านที่มีโครงสร้างในการทํางาน แบ่งงานกันทํา      
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทีม 
ผู้นํามีความสามารถชักจูงโน้มน้าวให้สมาชิกทีมร่วมมือกันในการทํางาน นอกจากนี้ ยังมีทีมทํางาน    
ที่มีลักษณะการรวมกลุ่มภายในชุมชนเพ่ือจัดตั้งสถาบันและกลุ่มที่ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลคน โดยมีการพัฒนาทักษะและความรู้ต่าง ๆ ก่อนการดําเนินงาน     
ในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากผู้รู้ในชุมชน จากการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน
และการพัฒนาด้านความรู้นี้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับความรู้ และวิวัฒนาการ ในการ
ดําเนินงานในรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเพ่ือนําความรู้มาพัฒนางานในกลุ่มของตนเอง      
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยนําสิ่งที่เรียนรู้มาปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ และมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้อื่นทั้งในและนอกชุมชน  

  ส่วนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทุกคนในชุมชนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ตาม
ความถนัดและความสนใจ ระหว่างการทํางานสมาชิกทีมจะมีการพูดคุยกันบ่อย ๆ เพ่ือทราบผลการ
ดําเนินงาน และข้อบกพร่องเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขต่อไป ตัวอย่างการสร้างทีมทํางานที่เป็นลักษณะของ
กลุ่มการทํางานร่วมกันของบ้านดอนหมู ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจโรงสีชุมชน กลุ่มหมูหลุม กลุ่มออมทรัพย์ 
สถาบันการเงินชุมชน ฯลฯ ส่วนบ้านดอมมันการสร้างทีมทํางานที่เป็นลักษณะของกลุ่มการทํางาน
ร่วมกัน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มโรงสีข้าวกล้อง กลุ่มเลี้ยง
หมูหลุม ฯลฯ ซึ่งแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในชุมชน สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและกันทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมการ
ทํางานของชุมชน โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม และทีมต่าง ๆ เหล่านี้      
ล้วนมีส่วนทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งทีมทํางานในแต่ละทีม            
จะมีการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชน สมาชิกทีมมีความเสียสละ มีการประสาน
ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการทํางานเพ่ือส่วนรวมจนประสบผลสําเร็จ การทํางานในแต่ละเรื่อง
ให้ประสบความสําเร็จได้นั้น เกิดจากทีมที่เข้มแข็ง ทําจริง คณะทํางานมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
ช่วยกันทํางานด้วยความเต็มใจงานก็สําเร็จตามที่ต้องการ ถ้าต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหาอะไรก็ใช้
วิธีการพูดคุยกันภายในทีม และระหว่างทีมเพ่ือปรับการทํางานให้ผลงานที่ได้ออกมาดีตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  

  การจัดตั้งกลุ่มที่มีการทํางานเป็นทีมของทั้งสองชุมชนเกิดจากการที่ชุมชนเกิดปัญหา
และต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อบ้านดอนหมูประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งส่งผล
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในชุมชน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ผู้นํา ทีมงานและสมาชิกชุมชน
ได้มีการพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อรับทราบปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้ตรงกันจึงร่วมกันหา
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แนวทางแก้ไข โดยพบว่า เมื่อชาวนาทํานาได้ข้าวมาจํานวนหนึ่งต้องเอาไปสีที่โรงสี โดยมีการชั่ง
น้ําหนักไปแต่พอไปชั่งที่โรงสีกลับมีน้ําหนักน้อยกว่า ดังนั้นทางชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจโรงสีชุมชนขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ผลที่ได้คือเมื่อชาวบ้านนําข้าวมาสีที่โรงสีชุมชนจะ
ได้ราคามากกว่า เพราะน้ําหนักตรงตามที่ชั่ง และการรวมกลุ่มกันนี้ทําให้สามารถต่อรองราคากับ
พ่อค้าคนกลางได้ ทําให้มีรายรับเพิ่มข้ึน ส่วนด้านการเงินของคนในชุมชนมีทั้งนําเงินไปฝากกับสถาบัน
การเงินนอกชุมชน และมีการกู้ทั้งในระบบและนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูง จึงได้มีการร่วมกันคิดว่าบ้าน
ดอนหมูมีสมาชิกชุมชนจํานวนมาก ทําอย่างไรถึงจะสามารถบริหารจัดการเงินของคนในชุมชนได้เอง 
จึงมีการเสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนขึ้นโดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นผู้ที่ได้รับ ก็คือคนใน
ชุมชนนั้นเอง โดยการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินชุมชน มีดอกเบี้ยเงินฝาก ส่วนผู้ที่ต้องการกู้เงิน
สามารถกู้ได ้   โดยมีดอกเบี้ยที่ไม่สูงนัก และปลายปีจะมีเงินปันผลให้กับสมาชิก  

  การจัดการด้านการเงินของสถาบันการเงินชุมชนดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการเงิน
ของสมาชิกชุมชน ทําให้สมาชิกชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินที่จะนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือ
การประกอบอาชีพหรือซื้อสิ่งจําเป็นอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องเครียดกับการส่งดอกเบี้ยที่สูง และสถาบัน
การเงินชุมชนเองก็มีรายได้จากการบริหารงานซึ่งก็เป็นเงินที่นํามาพัฒนาชุมชนต่อไป และตัวอย่างของ
การจัดตั้งกลุ่มที่มีการทํางานเป็นทีมของบ้านดอนมัน อย่างเช่น การใช้สารเคมีในการทําการเกษตร 
ส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพเกิดการเจ็บปุวยบ่อยจากการสัมผัสสารเคมี และจากการรับประทานพืชผัก
ที่เจือปนด้วยสารเคมี นอกจากนี้ บ้านดอนมันทําการเกษตรเพ่ือไว้รับประทานในครัวเรือน นําออก
ขายบ้าง การที่ใช้สารเคมีในการทําการเกษตรจึงมีผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ดังนั้นผู้นํา ทีมงานและ
สมาชิกชุมชนจึงได้มีการพูดคุยกันโดยมีการจัดตั้งกลุ่มพืชผักปลอดสารพิษขึ้น และรณรงค์ให้ลดการใช้
สารเคมีในการทําการเกษตร ผลจากการรณรงค์พบว่า มีคนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามและหันมาทํา
การเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงกํานันบ้านดอนมันไดท้ําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์โดยทําให้เห็น
เป็นตัวอย่าง หลังจากการเกิดกลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ และมีการลดการใช้สารเคมีทําให้ชาวบ้าน
ได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ร่างกายก็ไม่ต้องสัมผัสสารเคมีซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพ 

  จากการศึกษาข้อมูลเรื่องการสร้างทีมงานของทั้งสองชุมชน พบว่า มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสาร ดังนี้ การสร้างทีมงาน หมายถึง กระบวนการของการพัฒนากลุ่มบุคคล
ที่ทํางานด้วยกัน มีการติดต่อสื่อสาร และมีการตัดสินใจร่วมกัน มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกในทีม เพ่ือที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรจึงจะสามารถทํางาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของตนเอง ของกลุ่มหรือขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Topchik, 
2007: 2; Woodcock and Francis, 1994: 34-36 and Varney, 1997: 152) และทีมงานเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญของบรรยากาศการทํางาน ดังนั้น เหตุผลที่ต้องสร้างทีมในการทํางานขึ้นเพราะ
งานบางอย่างไม่สามารถทําสําเร็จเพียงคนเดียวได้ งานบางงานต้องทําให้สําเร็จโดยมีกําหนด
ระยะเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการระดมบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา และการทํางานเป็นทีม
เป็นการสร้างบรรยากาศของความสามัคคี (สุนันทา เลาหนันทน์, 2549: 64) และจากแผนพัฒนา
สุขภาพฉบับที่ 10 ได้มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนในการทํากิจกรรมต่าง ๆ (คณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, 2555: 3) ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจ
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ต่อสุขภาพมากขึ้น มีการรวมตัวเป็นกลุ่มในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (สมใจ วินิจกุล, 
2552: 69)  
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลปกติทั่วไปที่ยังไม่เจ็บปุวยมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในด้าน
สุขภาพ โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพชอง
ประชาชนในชุมชนโดยการให้ความรู้ การศึกษาภาคปฏิบัติ การอบรม เพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง  
ที่ดีในด้านสุขภาพ ซึ่งการดําเนินการเพ่ือการสร้างเสริมปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ที่ทําให้มีสุขภาพดี ดังนี้ 
 1. ด้านพฤติกรรมสุขภาพ กระทําโดยการเพ่ิมวิถีชีวิตที่พอเพียง 3 ด้าน คือ การบริโภค
อาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม  
 2. ด้านเศรษฐกิจ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินโดยการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายใน
ครัวเรือน ใช้จ่ายเงินเท่าที่จําเป็น มีการออมเงินโดยการฝากไว้กับสถาบันการเงินชุมชนหรือกลุ่ม    
ออมทรัพย์ในชุมชนหรือฝากไว้กับธนาคาร 
 3. ด้านสังคม มีการทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน            
มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต เช่น มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่     
มีจิตอาสาช่วยงานชุมชน  
 4. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการทําความสะอาดบ้านเรือนให้น่าอยู่ 
แยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะถูกที่ ทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดอยู่เสมอ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีใช้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เช่น ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ํา ไม่ตัดหรือ
ทําลายปุาไม้ใหญ่ริมถนนในชุมชน ฯลฯ 
 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มาจากการศึกษาเอกสาร
พบว่า สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 18-19) กล่าวว่า     
ทุกคนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้ โดยนําไป
ปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยความพอเพียง
ระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและ
ทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทําอะไรเกินตัว ดําเนินชีวิต โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน รวมทั้งใฝุรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พ่ึงให้
ผู้อื่นในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ  รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
ประหยัด ลด - ละ - เลิก อบายมุข ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม  
รอบข้างรวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างเหมาะสม ส่วนความพอเพียงระดับชุมชนนั้นคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทําประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้รักสามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
กันในชุมชนและนอกชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ส่วนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) นั้น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายไว้ว่า ส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุน 
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น ส่วนสร้างเสริม หมายความว่า ทําให้เกิดขึ้นและเพ่ิมพูนให้มากขึ้น  ดังนั้น 
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การทําให้บรรลุถึงเปูาหมายการมีสุขภาพดีถ้วนหน้านั้นจะต้องไม่เพียงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่ง
เป็นการกระทําเชิงรับ แต่ต้องจัดให้มีถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการกระทําเชิงรุก (Active) คือ
มาตรการใดที่ส่งผลให้มีสุขภาพดีขึ้น หากยังไม่มีก็ต้องทําให้เกิดขึ้น หากมีแล้วก็ต้องทําให้เพ่ิมพูน   
มากขึ้น และในทางตรงกันข้ามสิ่งใดที่ส่งผลให้มีสุขภาพแย่ลง หากมีแล้วก็ต้องขจัด และหากยังไม่มีก็
ต้องปูองกันไม่ให้เกิดขึ้น (สุรจิต สุนทรธรรม, 2555: 15)  นอกจากนี้ สุรเกียรติ อาชานุภาพ (2551: 
20) ได้ให้ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพว่า หมายถึง การหาทางสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง 
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ เสี่ยงต่าง ๆ โดยรวม ๆ ไม่ได้มุ่งปูองกันโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ          
การดําเนินการจึงเป็นการให้การศึกษาแก่คนปกติที่ยังไม่เจ็บปุวย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความตระหนัก
และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
 จะเห็นได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้    
ในทุกมิติโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ เพราะสุขภาพของคนเราเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้นการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา 
โดยความพอเพียงประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและการ 
ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรมเป็นพื้นฐาน  
 องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปัจจัยเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง 
ปัจจัยที่ช่วยเอ้ือให้การดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพประสบความสําเร็จ ได้แก่ ผู้นํา การมีส่วนร่วม 
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน รายละเอียดมีดังนี้ 
 1.  ผู้นํา 
  ผู้นํา หมายถึงบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยเป็นที่ยอมรับของสมาชิก   
ในกลุ่มหรือทีม ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการชักจูงให้คนอ่ืนทํางานให้สําเร็จตามต้องการ          
ได้ผลลัพธ์จากการดําเนินงานชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม และมีความสามารถในการประสานความร่วมมือ
ของสมาชิกในทีมให้ร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน 

  จากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู ่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า บ้านดอนหมูมีผู้นําที่มีความมุ่งมั่นใฝุหาความรู้ ไม่ท้อถอยกับการพัฒนาชุมชน 
โดยผู้ใหญ่บ้านจะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับคนอ่ืน ๆ ในชุมชนและนําความรู้มาปฏิบัติจริง มีความสามารถ
ในการโน้มน้าว.ให้ชาวบ้านทํากิจกรรมต่าง ๆ รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ให้ความใส่ใจกับปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทําให้บ้านดอนหมูมีการขับเคลื่อนงานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันจึงเห็น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมหลายอย่าง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการพ่ึงพาตนเองได้ของชุมชน  
ทําให้ชาวบ้านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี คนในชุมชนอยู่กันอย่างสงบสุข  ส่วนบ้านดอนมัน ผู้นําเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และต้องการพัฒนาซึ่งการพัฒนานั้นเริ่มจากการพัฒนาตนเอง 
เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นผู้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความจริงใจเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นทั้งผู้นําและผู้ตาม 
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เป็นผู้ที่สมาชิกชุมชนมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความยืดหยุ่น ไม่ใช้ความรุนแรง แต่ใช้วิธีการขอร้องและ
ขอความร่วมมือ 

  จะเห็นได้ว่า ผู้นําเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และจากการศึกษาเอกสารพบว่า ผู้นํา (leader) เป็นผู้ที่ทําให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าโดยมีความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น และการให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายขององค์การ ทั้งยังมีความสามารถในการชักนํากิจกรรมของกลุ่มเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ร่วมกัน นอกจากนี้ผู้นํายังก่อให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและนําพาองค์การ
สู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน (Yukl, 1998: 2 and Daft, 1999: 5, 9) 
 2.  การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ  
  การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึงการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ
ในแต่ละกิจกรรมสมาชิกชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา            
มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหา  มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผน และมีส่วนร่วม              
ในการประเมินผล 
  การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพนี้ได้มาจากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมู     
หมู่ที่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบล
ขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็น
หัวใจสําคัญของการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  การมีส่วนร่วม       
ในการวางแผนแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล    
จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านดอนหมูหรือบ้านดอนมัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนส่งผลต่อสุขภาวะของ
คนในชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้น ก่อนการดําเนินงานต่าง ๆ จะมีการประชุมชาวบ้านซึ่งมีการประชุมกันทุก
เดือน มีการชี้แจง บอกเล่า สอบถามความเห็นและให้เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทํา ประโยชน์     
ที่เกิดขึ้นทุกคนก็ได้รับร่วมกัน โดยวิธีการขอความร่วมมือ การร่วมมือกันในการดําเนินงานต่าง ๆ ทํา
ให้ทํางานกันได้ง่ายขึ้น ชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่ทํา ถ้าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามจะสอบถามความคิดเห็น
ของชาวบ้านก่อนแล้วช่วยกันคิดช่วยกันทํา ดังนั้น การที่สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอน
ของการดําเนินงานแก้ปัญหาจะทําให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายชาวบ้านอยู่กันอย่างสุขกายสุขใจ 
  จากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมูและบ้านดอนมัน พบว่า มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณที่ทําการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ท่านมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการของชุมชน ( X  = 4.34) ท่านมีส่วนร่วมในการค้นหาแนวทางและเสนอวิธีการในการ
แก้ปัญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ ( X  = 4.22) ท่านมี  ส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ในการแก้ปัญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ ( X  = 4.20) ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการ
ประเมินผลภายหลังดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ( X  = 4.19)  
  จากการศึกษาข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของทั้งสองชุมชน 
และการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า มีความสอดคล้องกับการศึกษาเอกสารที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
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ของประชาชนเป็นหัวใจของงานพัฒนา ในกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมนั้นประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาร่วมค้นหาปัญหา 
ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นกระบวนการที่มีส่วนช่วยให้การสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างสมาชิกชุมชนเป็นไปโดยสะดวกขึ้นทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจะ
เกิดขึ้นได้หากสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและ
กัน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกคนภายในชุมชนจะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพลังภายในชุมชนให้กลายเป็นชุมชน   
ที่เข้มแข็ง (สมใจ วินิจกุล, 2552: 52, โกวิทย์ พวงงาม. 2553: 126-130 และจินตวีร์ เกษมศุข. 2557: 
2-3) 
 3.  ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หมายถึง การรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนต่อ   
การดําเนินงานสร้างเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทําประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการ
ดําเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม   
  ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนี้ได้มาจากการศึกษาข้อมูล บ้านดอนหมู หมู่ 10 ตําบลขามเปี้ย 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า บ้านดอนหมูมีประชากรจํานวนมากการดําเนินงาน จึงต้องทําแบบค่อยเป็นค่อย
ไปในทุก ๆ เรื่องไม่ว่าจะปัญหาหนี้สิน อบายมุข หรือความไม่สงบสุขของชุมชน ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องออกกําลังกาย เรื่องอาหาร ดังนั้น จึงต้องแก้ไขทุกเรื่อง โดยเริ่มจากการ
รับผิดชอบตัวเองก่อนด้วยการพัฒนาในเรื่องของความรู้ และนําความรู้มาพัฒนาชุมชนของตน       
ซึ่งนําไปสู่การรับผิดชอบต่อส่วนรวม บ้านดอนหมู มีการทํางานกันเป็นทีมเล็ก ๆ ก่อนได้ผลดีคนอ่ืน
เห็นก็มาเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นทํากันด้วยใจ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็เพ่ือสุขภาพของทุกคน เริ่มจาก
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มีหนี้สินก็พากันเครียด ครอบครัวไม่มีความสุข ตามมาคือปัญหาสังคมลัก
ขโมย คนในชุมชนต้องออกไปหางานทํานอกชุมชน ปัจจุบันบ้านดอนหมูมีสถาบันการเงินของชุมชน
ทุกคนรู้จักการออมแม้กระทั่งเด็ก ๆ  ก็รู้จักการออม ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมคนในชุมชนมีความรับผิดชอบ
ช่วยกันในเรื่องของขยะมีการแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่มีการปลูกฝังเด็ก ๆ ในโรงเรียนให้มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนด้วย ส่วนบ้านดอนมัน เห็นว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมีเงินแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็
ไม่มีความสุข และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน อย่างเช่น เรื่องการลดอุบัติเหตุ มีการ
ประชุมพูดคุยกันถึงเรื่องการลดอุบัติเหตุ รณรงค์กันให้มีใบขับขี่และสวมหมวกกันน็อค ตกลงกันว่า
หมวกกันน็อคจะมีไว้ที่บ้านกํานัน ใครไม่มีหมวกกันน็อคสามารถไปหยิบใช้ได้ และเมื่อ่ใช้เสร็จก็ให้
นํามาคืน สิ่งที่ได้คือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของคนในชุมชนทําให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ และมี
การส่งหมวกกันน็อคคืนทุกครั้งที่นําไปใช้ หมวกกันน็อคที่วางไว้ให้ใช้ก็ไม่เคยหาย ส่วนเรื่องหลัก ๆ      
ก็เรื่องปากท้องของชาวบ้านเพราะไม่ว่าเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้น ดังนั้นเวลาทํากิจกรรมอะไร 
จึงมีการประชุมพูดคุยกันว่าต้องการแก้ไขหรือไม่ พอทุกคนเห็นตรงกันก็ร่วมกันหาวิธีการแก้ไข ทุกคน
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มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและชุมชน อย่างเช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เรียนรู้เรื่องการแยกขยะแล้วนํา
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ เป็นช่วยลดขยะในชุมชนเพราะบางอย่างนําไปขายได้ ขยะบางอย่างก็นําไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกจากการทําความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บ้านแล้วในชุมชน
เองก็มีการทําความสะอาดกันปีละ 2 ครั้ง ชาวบ้านก็มาร่วมกันถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคน 
ทําให้สิ่งแวดล้อมไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีแหล่งเชื้อโรค สุขภาพคนในชุมชนก็ดีขึ้นด้วย 
 4.  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน 

  ความเป็นอันหนึ ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนนั ้นเกิดจากการที ่ คนในชุมชน       
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการพบกันเพ่ือพูดคุยหรือทํากิจกรรมร่วมกัน มีความต้องการร่วมสร้าง
อนาคต มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดและนําพางานที่ทําให้ประสบความสําเร็จ ความเป็นอันหนึ่ง    
อันเดียวกันของคนในชุมชนนี้จะนําพาชุมชนให้มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและเกิด
ความก้าวหน้าในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มาจากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ 10 ตําบล
ขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บ้านดอนหมูเป็นชุมชนใหญ่มีคนมากการทํางาน     
ในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาและต้องสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน การทํางานไม่ได้ทําทีเดียวทั้งหมด    
แต่ใช้วิธีสร้างคน สร้างทีมหรือกลุ่มเล็ก ๆ แล้วขยายเป็นกลุ่มใหญ่ ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ มีการ
พัฒนาเรื่องของความรู้ แล้วนําความรู้มาปฏิบัติอะไรสําคัญก็ทําก่อน มีการประชุมพูดคุยกันคุยกันบ่อย 
ๆ อย่างน้อยต้องให้คนส่วนใหญ่เข้าใจและมีความคิดเห็นร่วมกันแล้วถึงทํากิจกรรม ซึ่งเป็นการแสดง
ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ส่วนการทํางานร่วมกันของคนในชุมชนบ้านดอนมัน
นั้นต้องคํานึงว่าทําอย่างไรคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วย เพราะจะบอกว่าให้ทุกคนเห็นด้วยและทําตามคง
ทําได้ยาก การที่คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะทําให้การทํางาน
ร่วมกันง่ายขึ้น แต่ก่อนบ้านดอนมันไม่ค่อยมีกฎระเบียบอะไรมากแต่พอเกิดปัญหาจึงต้องมาคุยร่วมกัน
เพ่ือแก้ปัญหา การทํางานไม่ใช่คณะกรรมการจะทําอะไรได้เลยต้องมีการประชุมพูดคุยกับชาวบ้าน  
ให้เข้าใจแล้วขอความคิดเห็น แต่บางเรื่องก็ใช้วิธีขอร้องกันส่วนใหญ่กํานันจะพูดคุยขอร้องให้ช่วยกัน
อย่างเช่น เรื่องอบายมุขก็ขอร้องให้เลิก คนที่นี่ช่วยกันทํางานเรียกว่าต้องทําให้ทุกคนเข้าใจ
สถานการณ์ของบ้านดอนมันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรจะได้ร่วมมือกันพัฒนา ความสุขกายสุขใจ             
ก็จะเกิดขึ้น ถ้าต่างคนต่างอยู่หรือแบ่งพรรคแบ่งพวกกันแบบนี้ก็ทํางานยากจะพัฒนาเรื่องอะไรคงทํา
ลําบาก การที่คนในชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจะทําให้การทํางานร่วมกันได้ง่ายขึ้น    
งานประสบความสําเร็จเร็วขึ้น 
 องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ปัจจัยที่มาสนับสนุนและผลักดันให้การดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพประสบความสําเร็จ ได้แก่ 
ทรัพยากรชุมชนเป็นทรัพยากรที่ชุมชนสร้างขึ้น ทุนมนุษย์ หน่วยงานภายนอก รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ทรัพยากรชุมชน 
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  ทรัพยากรชุมชนหมายถึง ทรัพยากรที่ชุมชนสร้างขึ้น  ได้แก่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ทรัพยากรชุมชนได้มาจากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ทรัพยากรที่ชุมชนสร้างขึ้นเกิดจากการทํางานร่วมกันของคนในชุมชนจน
เกิดเป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นบ้าน
ดอนหมูได้มีการรวมตัวกันเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยเริ่มจากการจัดตั้งธนาคาร
ข้าว และตั้งกลุ่มอนุรักษ์ปุา ตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพ่ีอเป็นแหล่งทุนในชุมชน และจัดตั้งกลุ่ม
ธนาคารโค-กระบือ การที่ผู้นําทําจริง และมีคณะกรรมการเข็มแข็ง ร่วมแรงกันงานต่าง ๆ ก็ประสบ
ความสําเร็จ หลังจากกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ได้ดําเนินการจนประสบความสําเร็จก็มีการตั้ง
กลุ่มอ่ืน ๆ ตามมาอีก ได้แก่ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต กลุ่มวิสาหกิจโรงสี กลุ่มหมูหลุม 
สถาบันการเงินชุมชน และศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนทรัพยากรที่ชุมชนสร้างขึ้น 
ที่เกิดจากการทํางานร่วมกันจนเกิดเป็นกลุ่มต่าง ๆ ของบ้านดอนมันที่สนับสนุนต่อการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสืบเนื่องมาจากบ้านดอนมันประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากความไม่พอดี มีการเล่นการพนัน ดื่มสุราและจากการประกอบอาชีพโดยมีต้นทุนที่สูงด้วย
การทําการเกษตรโดยใช้สารเคมีซื้อทุกอย่างทั้งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ทุกอย่างจึงต้องซื้อเกือบ
ทั้งหมดทําให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ จนทําให้เกิดหนี้สิน ทั้งผู้นําและชาวบ้านเห็นปัญหาตรงกันและ
ต้องการเปลี่ยนแปลงจึงมีการประชุมชาวบ้านเพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มจากการติดต่อ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่คนในชุมชนสนใจ มีการเรียนรู้กันจนสามารถทําเอง
ได้ ชาวบ้านมีความสามารถหลายด้าน จึงทําให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นการลดรายจ่ายของคนในชุมชน 
ได้แก่ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน กลุ่มเพาะเห็ดบรรจุถุงพลาสติก กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยง
ปลา กลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ พ้ืนเมือง กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม      
กลุ่มโรงสีข้าวกล้อง กลุ่มเตาเผาน้ําส้มควันไม้ กลุ่มเลี้ยงเป็ดห่าน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
โดยสามารถผลิตเองได้ 
  นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลชุมชนเรื่องทรัพยากรชุมชน ทั้งบ้านดอนหมูและบ้าน
ดอนมันพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาจากเอกสาร ดังนี้ ทรัพยากรชุมชน หมายถึงสรรพสิ่งที่อยู่
ในชุมชนรวมถึงทรัพยากรที่ชุมชนสร้างขึ้น ได้แก่ โบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา กลุ่ม องค์กรชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2553: 386)  
 2. ทุนมนุษย์ 

  ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่ง
เกิดข้ึนได้หลายทาง เช่น เรียนรู้มาจากประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ ในการทํางาน ทางการศึกษา 
การฝึกอบรม การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ ความสามารถ ที่ตนเองมีอยู่มาประสาน
ความร่วมมือทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทําให้ชุมชนมีการพัฒนาไปได้ในทุก ๆ ด้าน  

  การที่ชุมชนมีทุนมนุษย์มากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนซึ ่งท ุนมนุษย์         
ที่กล่าวถึงได้มาจากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ 10 ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล 
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จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู ่ 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า บ้านดอนหมู มีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ    
มีทักษะในการปฏิบัติจากการไปอบรมโดยการเรียนรู้และปฏิบัติจากสถานที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
จากนั้นนําความรู้มาพัฒนาชุมชนของตน ปัจจุบันบ้านดอนหมูมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหลายคน 
นอกจากนี้ บ้านดอนหมูยังเป็นเป็นที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปโดยทางชุมชน          
มีวิทยากรในการให้ความรู้ ส่วนบ้านดอนมัน มีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ โดยผ่านการอบรมจากนักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
และนําความรู้รวมถึงทักษะที่ได้มาปฏิบัติ ทําให้ชุมชนมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหลายคน ปัจจุบัน
บ้านดอนมันมีหลักสูตรในการอบรมและมีวิทยากรที่ให้ความรู้ซึ่งก็เป็นคนในชุมชน 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในทั้งสองชุมชนซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาจากเอกสารที่ พบว่า ในหลักเศรษฐศาสตร์มนุษย์เป็นทุนอย่างหนึ่งที่ใช้ในการ
ผลิต หากชุมชนใดมีทุนมนุษย์มาก หมายถึงมีจํานวนคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี คนเสียสละ       
มีความรู้ มีสติปัญญา และทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย และหากทุนมนุษย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมก็จะเป็นแรงสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนา (โกวิทย์ พวงงาม, 2553: 394)  
 3. หน่วยงานภายนอก 

  หน่วยงานภายนอก หมายถึงภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน 
ส่งเสริมด้านวิชาการ คําแนะนํา ด้านงบประมาณ  
  หน่วยงานภายนอกที่กล่าวถึงนี้  ได้มาจากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ 10 
ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตําบลขามเรียง 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บ้านดอนหมูมีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนใน
เรื่องของความรู้ ให้ตําแนะนํา ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานของ
กรมปุาไม้ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืน ๆ ส่วนบ้านดอนมันหน่วยงานภายนอกที่เข้ามา
ช่วยในเรื่องของความรู้ ให้คําแนะนํา ได้แก่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน การปกครอง พัฒนาชุมชน 
เกษตรตําบล เกษตรจังหวัด หน่วยงานปศุสัตว์ วิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด หน่วยงานสาธารณสุข 
 องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลและถอดบทเรียน 

 การประเมินผล เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การถอดบทเรียน (After Action Review) เป็นการทบทวนหรือสรุปการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
ภายหลังการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

 องค์ประกอบที่ 6 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สุขภาวะชุมชนหมายถึง ภาวะที่เป็นสุขของประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจาก

การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพในขณะที่ร่างกายปกติ       
ยังไม่เจ็บปุวยให้มีสุขภาพที่ดี 
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 องค์ประกอบดังกล่าวแสดงเป็นแผนภูมิร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนได้ ดังภาพที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 6 ร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 

ร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
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 เงื่อนไขของการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
สุขภาวะชุมชน “SMART Model“  
 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
“SMART Model“ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเพียงแบบจําลอง ซึ่งต้องนําไปจัดทําแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ เพ่ือจัดให้มีการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกําหนดประเด็นรายละเอียดของกิจกรรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ต่อไป 
 การตรวจสอบโดยการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของร่าง
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
  ผลการตรวจสอบโดยการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ
ของร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ดังนี้ 
  1. ผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1 จากผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัย
นํามาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําร่างรูปแบบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน 
ประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน 
  2. ผลการประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดังตารางที่. 16 

 

ตารางที่ 16  จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของของผู้ทรงคุณวุฒิ จําแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลา   
  ในการทํางาน การศึกษา 

                                                                                                          n=5 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน  ร้อยละ 

1.   เพศ  
               ชาย 
               หญิง 

 
5 
- 

 
100 

- 
2.   อาย ุ
               41-50 ปี 
               51-60 ปี 
              61 ปี ข้ึนไป 

 
1 
1 
3 

 
20 
20 
60 
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ตารางที่ 16  จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของของผู้ทรงคุณวุฒิ จําแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลา 
 ในการทํางาน การศึกษา (ต่อ) 

                                                                                                       n=5 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน  ร้อยละ 

3. ระยะเวลาในการทํางาน 
               ระยะเวลามากกว่า 15 ปี 

 
5 

 
100 

4.  การศึกษา 
               ปริญญาโท 
               ปริญญาเอก 

 
1 
4 

 
20 
80 

 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ จําแนกเป็น เพศชาย ร้อยละ 100       
มีอายุ 61 ปี ขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 60 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี และ อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 20 
มีระยะเวลาในการทํางานมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 100 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกมากที่สุด   
ร้อยละ 80 รองลงมาคือปริญญาโท ร้อยละ 20  
  ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ตามรูปแบบ “SMART 
Model” เป็นการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังตารางที่ 17 
และตารางที่ 18 
 

ตารางที่ 17  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนตามรูปแบบ “SMART Model“  
 ด้านความเหมาะสม 

                                                                                                        n=5 
ประเด็นการรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 S.D. ระดับ 

1. การกําหนดองค์ประกอบของรปูแบบ 
    1.1 องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม 
ครอบคลมุการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประเด็นการรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

    1.2 องค์ประกอบของรูปแบบแต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

4.40 0.89 มาก 

2. องค์ประกอบของรูปแบบ 
ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค ์
   2.1.หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม โดยมีความสอดคลอ้งกับ
แนวคิดและทฤษฏี สามารถใช้เป็นกรอบในการกําหนดกิจกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

4.80 

 
 

0.45 

 
 

มากที่สุด 

   2.2 วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม ชัดเจน 4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที่ 17  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนตามรูปแบบ “SMART Model“  
 ด้านความเหมาะสม (ต่อ) 

                                                                                                         n=5 
ประเด็นการรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 S.D. ระดับ 

3. ส่วนที ่2  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
   3.1 องค์ประกอบที่ 1 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน“SMART  Model” 
       3.1.1 องค์ประกอบที่ 1 มีความสอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

4.60 

 
 
 
 

0.89 

 
 
 
 

มากที่สุด 
         3.1.2 องค์ประกอบที่ 1 มีความเหมาะสมครบถ้วน 
สอดคล้องต่อเนื่องกัน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

        3.1.3 องค์ประกอบที่ 1 มีความเหมาะสม โดยสามารถทํา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

4.60 0.89 มากที่สุด 

4. องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    4.1 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้อง
กับหลักการและวัตถุประสงค์ 

 
 

4.60 

 
 

0.89 

 
 

มากที่สุด 

   4.2 องค์ประกอบที่ 2 มีความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎี 

4.80 0.45 มากที่สุด 

   4.3 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสม ที่สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.60 0.89 มากที่สุด 

. องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจัยเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.1 องค์ประกอบที่ 3 มีความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้อง
กับหลักการและวัตถุประสงค์ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

  5.2 องค์ประกอบท่ี 3 มีความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎ ี

4.80 0.45 มากที่สุด 

5.3 องค์ประกอบท่ี 3 มีความเหมาะสม ที่สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนตามรูปแบบ “SMART Model“  
 ด้านความเหมาะสม (ต่อ) 

                                                                                                         n=5 
ประเด็นการรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 S.D. ระดับ 

6  องค์ประกอบท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.1 องค์ประกอบท่ี 4 มีความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้อง
กับหลักการและวัตถุประสงค ์

4.60 0.55 มากที่สุด 

   6.2 องค์ประกอบท่ี 4 มีความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎ ี

4.60 0.89 มากที่สุด 

   6.3 องค์ประกอบท่ี 4 มีความเหมาะสม ที่สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.40 0.89 มาก 

7. องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินผลโดยการถอดบทเรยีน 
   7.1 องค์ประกอบท่ี 5 มีความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้อง
กับหลักการและวัตถุประสงค ์

4.60 0.55 มากที่สุด 

   7.2 องค์ประกอบท่ี 5 มีความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้องกับ
การสร้างเสรมิสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

4.60 0.89 มากที่สุด 

8. องค์ประกอบท่ี 6 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   8.1 องค์ประกอบที่ 6 เป็นผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบฯ ซึ่งมี
ความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

   8.2 องค์ประกอบที่ 6 เป็นผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบฯ ซึ่งมี
ความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.61 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ตามรูปแบบ “SMART Model“ ด้านความเหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.40-4.80 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.66) แสดงว่ารูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน“SMART Model“ที่พัฒนาขึ้น       
มีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 18  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนตามรูปแบบ “SMART Model“  
 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

                                                                                                        n=5 
ประเด็นการรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 S.D. ระดับ 

1. การกําหนดองค์ประกอบของรปูแบบ 
    1.1 องค์ประกอบของรูปแบบมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
ครอบคลมุการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.40 

 
0.89 

 
มาก 

    1.2 องค์ประกอบของรูปแบบแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

4.40 0.89 มาก 

2. องค์ประกอบของรูปแบบ 
ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค ์
   2.1.หลักการของรูปแบบมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ โดยมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏี สามารถใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดกิจกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

4.60 

 
 

0.55 

 
 

มากที่สุด 

  2.2 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. ส่วนที ่2  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
   3.1 องค์ประกอบที่ 1 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
“SMART  Model” 
       3.1.1 องค์ประกอบที่ 1 มีความสอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

4.40 

 
 
 
 

0.89 

 
 
 
 

มาก 

       3.1.2 องค์ประกอบที่ 1 มีความครบถ้วน สอดคล้อง
ต่อเนื่องกันและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

       3.1.3 องค์ประกอบที่ 1 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยสามารถ
ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

4.40 0.89 มาก 

4. องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    4.1 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความ
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ 

 
 

4.40 

 
 

0.89 

 
 

มากที่สุด 

   4.2 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี 

4.60 0.55 มากที่สุด 

   4.3 องค์ประกอบที่ 2 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ที่สามารถ
ใช้เป็นกรอบในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.40 0.89 มากที่สุด 

 
 



 147 

ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนตามรูปแบบ “SMART Model“  
 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (ต่อ) 

                                                                                                        n=5 
ประเด็นการรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 S.D. ระดับ 

5. องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจัยเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.1 องค์ประกอบที่ 3 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมี
ความสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ 

 
 

4.80 

 
 

0.45 

 
 

มากที่สุด 

   5.2 องค์ประกอบท่ี 3 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิโดยมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี 

4.60 0.55 มากที่สุด 

  5.3 องค์ประกอบท่ี 3 มีความเปน็ไปได้ในทางปฏิบัต ิที่สามารถ
ใช้เป็นกรอบในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.40 0.89 มาก 

6  องค์ประกอบท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.1 องค์ประกอบท่ี 4  มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมี
ความสอดคล้องกับหลักการและวตัถุประสงค ์

 
 

4.80 

 
 

0.45 

 
 

มากที่สุด 

   6.2 องค์ประกอบท่ี 4 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิโดยมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี 

4.60 0.89 มากที่สุด 

   6.3 องค์ประกอบท่ี 4 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิที่สามารถ
ใช้เป็นกรอบในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.40 0.89 มาก 

7. องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินผลโดยการถอดบทเรยีน 
   7.1 องค์ประกอบท่ี 5 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมี
ความสอดคล้องกับหลักการและวตัถุประสงค ์

4.40 0.89 มาก 

   7.2 องค์ประกอบท่ี 5 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิโดยมี
ความสอดคล้องกับการสร้างเสรมิสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.60 0.89 มากที่สุด 

8. องค์ประกอบท่ี 6 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   8.1 องค์ประกอบที่ 6 เป็นผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบฯ ซึ่ง มี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการ
และวัตถุประสงค์ 

 
4.60 

 
0.89 

 
มากที่สุด 

  8.2 องค์ประกอบที่ 6 เป็นผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบฯ ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.40 0.89 มาก 

รวม 4.52 0.69 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ตามรูปแบบ “SMART Model“ ด้านความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.40-4.80 โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( X  = 4.52) แสดงว่า
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน “SMART Model“ 
ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 

ตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้หรือน าเครื่องมือที่ไดไ้ปใช้ (Implementation) 
 1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 

ตารางที่ 19  การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงก่อนและหลังทดลอง 
 

การทดสอบ X  SD df t Sig 
ก่อนทดลอง 13.25 3.67 19 -8.450* .000 
หลังทดลอง 18.75 1.21 

 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  

 จากตารางที่ 19 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนและหลังทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองผลการทดสอบความรู้ 
( X = 13.25) และหลังการทดลอง ผลการทดสอบความรู้ ( X = 18.75) เมื่อทดสอบทางสถิติโดยการ
ทดสอบค่าที พบว่า t = -8.450 , Sig. = .000 แสดงว่า ผลการทดสอบความรู้หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
       

ตารางที่ 20  การเปรียบเทียบเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก่อนและหลังทดลอง 
 

การทดสอบ X  SD df t Sig 
ก่อนทดลอง 39.55 5.31 19 -7.187* .000 
หลังทดลอง 47.20 1.44 

 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 20 การเปรียบเทียบผลของเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองผลเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 39.55) และหลังการทดลอง ผลเจตคติต่อการ                                                
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 47.20) เมื่อทดสอบทางสถิติโดยการ
ทดสอบค่าที พบว่า t = -7.187 , Sig. = .000 แสดงว่า ผลของเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตารางที่ 21  การเปรียบเทียบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลัง 
 ทดลอง 
 

การทดสอบ X  SD df t Sig 
ก่อนทดลอง 91.85 10.12 19 -12.38* .000 
หลังทดลอง 106.65 6.06 

 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 21 การเปรียบเทียบผลการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองผลการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ( X = 91.85) และหลังการทดลอง ผลการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ( X = 106.65 ) เมื่อทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่า t = -12.38 , Sig. = .000 
แสดงว่า ผลการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 

ตารางที่ 22  จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพตามปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

                     n=20 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

1.   เพศ  
               ชาย 
               หญิง 

 
4 
16 

 
20 
80 

2.   อาย ุ
               31-40 ปี 
               41-50 ปี 
               51-60 ปี 

 
4 
5 
11 

 
20 
25 
55 

3. การศึกษา 
               ประถมศึกษา 
               มัธยมศึกษา 
               อนุปริญญา 
               ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
13 
4 
1 
2 

 
65 
20 
5 
10 
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ตารางที่ 22  จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพตามปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ (ต่อ) 

                     n=20 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

\4.  อาชีพ 
           เกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน) 
           ค้าขาย 
           รับจ้าง 
           รับราชการ 
           ว่างงาน   
            อื่น ๆ ระบุ ....ทอผ้า ... 

 
10 
1 
2 
1 
1 
5 

 
50 
5 
10 
5 
5 
25 

5. รายได ้
          ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน 
          5,000-10,000 บาท/เดือน 
          10,001-15,000 บาท/เดือน 
           มากกว่า 20,000 บาท/เดือน   

 
9 
6 
3 
2 

 
45 
30 
15 
10 

 
 จากตารางที่ 22 พบว่า จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม           
การเสริมสร้างสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จําแนกเป็นเพศชาย     
ร้อยละ 20 เพศหญิง ร้อยละ 80 มีอายุ 51 -60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 55 รองลงมาคือ อายุ 41 -50 ปี  ร้อยละ 25 และ 
31-40 ปี  ร้อยละ 20 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 65 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 20 และระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 10 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่          
ทําสวน)  มากที่สุด ร้อยละ 50 รองลงมาคืออาชีพทอผ้า ร้อยละ 25 และมีรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท/
เดือน มากที่สุด ร้อยละ 45 รองลงมาคือ 5,000-10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 30 และ10,001-15,000 
บาท/เดือน ร้อยละ 15 
 

ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง 
 สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
                                                                                                                                 n=20 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย ลําดับที่ 
1. ด้านวิทยากร 
    1.1 นําเสนอเนื้อหาครบถ้วนน่าสนใจ 

 
4.70 

 
0.47 

 
มากที่สุด 

 
2 

    1.2 อธิบายตรงประเด็นยกตัวอย่างประกอบ
ให้เข้าใจง่าย 

 
4.70 

 
0.47 

 
มากที่สุด 

 
2 

    1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความเป็นกันเองกับ  
ผู้เข้ารับการอบรม 

 
4.80 

 
0.41 

 
มากที่สุด 

 
1 

    1.4 การใช้เวลาของวิทยากรเป็นไปตามที่ 
กําหนดไว ้

 
4.65 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

 
3 
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ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง 
 สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน (ต่อ) 
                                                                                                                                 n=20 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย ลําดับที่ 
    1.5 เปิดโอกาสให้ซักถามและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

 
4.65 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

 
3 

รวม 4.70 0.40 มากที่สุด  
2. ด้านเนื้อหา  
    2.1เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีความสําคัญ
และน่าสนใจ 

 
 

4.45 

 
 

0.51 

 
 

มาก 

 
 
2 

    2.2 เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์กับ
ผู้เข้ารับการอบรม 

 
4.55 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

 
1 

    2.3 เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ 

 
4.55 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

 
1 

รวม 4.51 0.48 มากที่สุด  
3. ด้านบรรยากาศ 
    3.1 บรรยากาศของการเรียนรู้เปิดโอกาสให้    
ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 

 
4.50 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

 
2 

    3.2 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 

4.40 0.50 มาก 3 

    3.3 บรรยากาศในการเรียนรู้ทาํให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมเกิดความคิดที่หลากหลาย 

4.20 0.41 มาก 4 

    3.4 บรรยากาศในการเรียนรู้ทาํให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมทํากิจกรรมได้อยา่งอิสระ 

4.60 0.50 มากที่สุด 1 

รวม 4.43 0.27 มาก  
4. ด้านผลลัพธ์ 
    4.1 สามารถนําความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาตนเอง
ในการสร้างเสรมิสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

4.45 

 
 
 

0.51 

 
 
 

มาก 

 
 
 
2 

    4.2 สามารถนาํความรู้ทีไ่ด้รบัไปถ่ายทอดตอ่ได ้ 4.35 0.49 มาก 3 
    4.3 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ดําเนินงานการสร้างเสรมิสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับผู้อื่นได ้

4.45 0.51 มาก 2 

    4.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนในภาพรวม 

4.50 0.51 มากที่สุด 1 

รวม 4.44 0.34 มาก  
รวมทุกด้าน 4.52 0.30 มากที่สุด  
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 จากตารางที่ 23 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิทยากรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X =4.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อโดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ ลําดับที่ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.80) ลําดับที่ 2 มี 2 ข้อคือนําเสนอเนื้อหาครบถ้วนน่าสนใจ ( X =4.70) และอธิบาย
ตรงประเด็นยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่าย ( X =4.70) ลําดับที่ 3 มี 2 ข้อคือการใช้เวลาของ
วิทยากรเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ ( X =4.65) และเปิดโอกาสให้ซักถามและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับการอบรม ( X =4.65) ด้านเนื้อหา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.51)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือลําดับที่ 1 เนื้อหาแต่ละหน่วย
การเรียนรู้มีประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรม ได้ ( X =4.55) และเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ ( X =4.55) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ลําดับที่ 2 เนื้อหาแต่ละหน่วย
การเรียนรู้มีความสําคัญและน่าสนใจ ( X =4.45) ด้านบรรยากาศ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือลําดับ  
ที่ 1 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมทํากิจกรรมได้อย่างอิสระ ( X = 4.60) และลําดับ
ที่ 2 บรรยากาศของการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ( X = 
4.50)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือลําดับที่ 3 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ผู้เข้ารับการอบรม        
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ( X = 4.40) และลําดับที่ 4 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้       
ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความคิดที่หลากหลาย ( X = 4.20) ด้านผลลัพธ์ของการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ          
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.44)           
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือลําดับที่ 1 ความพึงพอใจ   
ของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน      
ในภาพรวม ( X = 4.50) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ คือ ลําดับที่ 2 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.45) และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ( X = 4.45) และลําดับที่ 3 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ( X = 4.35) 
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ตารางที่ 24  การจัดลําดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพตามปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยภาพรวม 
                                                                                                                n=20 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย ลําดับที่ 
1. ด้านวิทยากร 4.70 0.40 มากที่สุด 1 
2. ด้านเนื้อหา  4.51 0.48 มากที่สุด 2 
3. ด้านบรรยากาศ 4.43 0.27 มาก 4 
4. ด้านผลลัพธ์ของการอบรมการสร้างเสริม 
สขุภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
สุขภาวะชุมชน 

4.44 0.34 มาก 3 

รวม 4.52 0.30 มากที่สุด  
  
 จากตารางที่ 24 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ ในระดับมากที่สุด         
( X =4.52) 
 

 3. ผลการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) โดยการสนทนากลุ่ม 
(focus group discussion) กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 20 คน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
ความก้าวหน้าในการดําเนินการ และปัญหาอุปสรรค สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  3.1 ความก้าวหน้าของการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   บ้านหนองโปุง หมู่ 8 ตําบลดอนแร่ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เริ่มมีการ

ดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังจากที่ผู้นําชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน สมาชิกชุมชน จํานวน 20 คน เข้ารับ
การอบรมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการนํารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน
มาทดลองใช้ในพ้ืนที่ และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมองสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งทางด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรสร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้  

   การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําได้ด้วย
ตนเองเป็นการช่วยเหลือตนเองในด้านสุขภาพ ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและใส่ใจสุขภาพของ
ตนเองมากขึ้น มีการจัดตั้งทีมสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขับเคลื่อนงาน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน       
มีหัวหน้าทีมและสมาชิกในทีมย่อยแต่ละด้าน เพ่ือนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติโดยมีการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม      
การออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการกับอารมณ์ได้ เหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม             
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ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดทําปฏิทินสุขภาพที่ทําให้เห็นภาพของการสร้างเสริม
สุขภาพร่วมกันของคนในชุมชนในด้านต่าง ๆ มีระยะเวลาของการดําเนินการที่ชัดเจน:ซึ่งเป็นภาพรวม
ของกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน  

   จากเวทีแลกเปลี่ยนรู้ทําให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล การที ่       
ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตระหนักที่มีต่อสุขภาพของ
ตนเองและสังคมโดยรวมของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนของชีวิต โดยมีการจัดการในการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ชัดเจน ภายหลังการทํากิจกรรมแต่ละเดือนจะมีการพบปะพูดคุยเพ่ือรับทราบปัญหา 
แนวทางแก้ไข รวมถึงผลลัพธ์ของสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยหัวหน้าทีมและสมาชิกทีมจะผลัดกัน
กระตุ้นให้มีการสร้างเสริมสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น การที่ทีมสร้างเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกอ่ืนในชุมชนได้ การดําเนินการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้มีการขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชน โดยมีการให้
ความรู้เพ่ิมเติมแก่สมาชิกชุมชนในวันประชุมประจําเดือน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ทีมสร้างเสริมสุขภาพได้ดําเนินการขับเคลื่อนงานไปพร้อม ๆ กับสมาชิก
ชุมชน โดยจัดให้มีการสร้างเสริมสุขภาพอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง อันจะเกิดผลดีต่อสุขภาวะของ
ชุมชน และชุมชนมีผู้นําที่ให้ความสําคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ มีความสามารถในการโน้มน้าว      
ให้ชาวบ้านทํากิจกรรมร่วมกัน ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ มีความจริงใจในการ
แก้ไขปัญหา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาความรู้ไปพร้อม ๆ กับสมาชิกชุมชน และจากการที่
ผู้วิจัยได้มาศึกษาและทํากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ   
คนในชุมชนบ้านหนองโปุง พบว่า เมื่อจัดกิจกรรมใด ๆ ชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง 
แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน และสิ่งสําคัญอีกประการคือมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยในการขับเคลื่อนงานการสร้าง
เสริมสุขภาพคือทุนมนุษย์ ในชุมชนมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหลายสาขา ทั้งท่ีเป็นความรู้เดิมของ
ชุมชน และความรู้ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจากการไปอบรม หรือจากการศึกษาดูงาน มีทรัพยากรชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม หรือประเพณีต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ของทางชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
ออมทรัพย์ที่สนับสนุนให้ชาวบ้านมีเงินออม กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษทําให้ชาวบ้านได้รับประทาน
ผักที่ปลอดสารเป็นผลดีต่อสุขภาพ กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองเป็นงานที่ทําภายในชุมชนไม่ต้องออกไปทํางาน
นอกชุมชนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนสนับสนุน
ในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอก มาช่วยพัฒนาในเรื่องของ
ความรู้ตามความต้องการของคนในชุมชนในรูปของการอบรม ศึกษาดูงาน และช่วยเหลือในด้าน
งบประมาณให้แก่ชุมชน และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้าน
หนองโปุงได้ดําเนินการมีดังนี้ 
   ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
    การบริโภคอาหารที่เหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารไม่ทาน
อาหารหวานจัดและเค็มจัด ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน มีการแบ่งปันกันในชุมชนเหลือแบ่งขาย จัดตั้งกลุ่ม
ผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อให้คนในชุมชนและผู้ที่ซื้อไปรับประทานได้รับประทานผักที่ปลอดภัยจาก
สารพิษ 
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    ออกกําลังกายที่พอเพียง เป็นการออกกําลังกายจากการทํางาน (ทําไร่      
ทํานา) เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิก ตามความเหมาะสมของแต่ละคน 
    การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม โดยการใช้หลักธรรมคําสอนเป็นเครื่ องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ คนในชุมชนส่วนใหญ่ไปทําบุญทุกวันพระ รู้จักผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการ  
ต่าง ๆ เช่น ฟังเพลง ไปเที่ยว ฯลฯ  
   ด้านเศรษฐกิจ 
    จัดทําบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น ออมเงินไว้กับกลุ่มออมทรัพย์
ของชุมชน 
   ด้านสังคม 
    ทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว ทํากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน          
ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกชุมชน มีจิตอาสาช่วยงานของชุมชน คนในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดี  
ต่อกัน มีความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    ด้านสิ่งแวดล้อม 
      มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนําไปขายเป็นรายได้ ทิ้งขยะถูกที่ โดยทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแร่จัดหาถังขยะมาไว้ตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน และกําหนดเวลาทิ้งขยะ
เพ่ือไม่ให้มีขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็น  
      ทําความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เก็บขยะ ตัดหญ้า
และต้นไม้ที่รกริมทาง โดยความร่วมมือของคนในชุมชน 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
      ช่วยกันดูแลแหล่งน้ําโดยการไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ํา  
      ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ริมทางและปลูกเพ่ิมเพ่ือความร่มรื่นของชุมชน 
  3.2 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
   ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านสุขภาพบ้านหนองโปุง ตําบลดอนแร่ 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการขยะของชุมชน ช่วงแรกยังไม่มี   
ถังขยะท่ีจะท้ิงตามจุดต่าง ๆ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแร่นําถังขยะ
มาให้ทางชุมชน คนในชุมชนก็ดําเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ในที่ประชุม ส่วนด้านอ่ืน ๆ ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนํามาปฏิบัติได้โดยมีกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจนโดยสามารถทําได้พร้อมกันทั้งด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้การสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของชุมชน จึงทําให้ทีม
สร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านการอบรมสามารถนํามาปฏิบัติได้ แต่การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะเกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเองและเกิดผลดีต่อชุมชนนั้นต้องกระทําอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ส่วนการขยายผลสู่คนอ่ืน ๆ ในชุมชนนั้นทีมสร้างเสริมสุขภาพต้องทําให้เห็นเป็น
แบบอย่าง ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาและขอความร่วมมือจากทุกคนในชุมชน  
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ตอนที่ 4  การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation) 
 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 

ตารางที่ 25  จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
 กิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือสุขภาวะชุมชน จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

                     n=20 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

1.   เพศ  
               ชาย 
               หญิง 

 
4 
16 

 
20 
80 

2.   อาย ุ
               31-40 ปี 
               41-50 ปี 
               51-60 ปี 

 
4 
5 
11 

 
20 
25 
55 

3. การศึกษา 
               ประถมศึกษา 
               มัธยมศึกษา 
               อนุปริญญา 
               ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
13 
4 
1 
2 

 
65 
20 
5 
10 

4.  อาชีพ 
           เกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน) 
           ค้าขาย 
           รับจ้าง 
          รับราชการ 
          ว่างงาน   
          อืน่ ๆ ระบุ ....ทอผ้า ... 

 
10 
1 
2 
1 
1 
5 
 

 
50 
5 
10 
5 
5 
25 
 

5. รายได้ 
         ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน 
         5,000-10,000 บาท/เดือน 
         10,001-15,000 บาท/เดือน 
          มากกว่า 20,000 บาท/เดอืน   

 
9 
6 
3 
2 

 
45 
30 
15 
10 

 
 จากตารางที่ 25 พบว่า จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อ
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จําแนกเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 20  เพศหญิง ร้อยละ 80 มีอายุ 51-60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 55 รองลงมาคือ อายุ 41-
50 ปี ร้อยละ 25  และ 31-40 ปี ร้อยละ 20 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 65 
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 20 และระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 10 มีการประกอบ
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อาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน) มากที่สุด ร้อยละ 50 รองลงมาคืออาชีพทอผ้า ร้อยละ 25 
และมีรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือนมากที่สุด ร้อยละ 45 รองลงมาคือ 5,000-10,000 บาท/เดือน 
ร้อยละ 30 และ10,001-15,000 บาท/เดือน ร้อยละ 15 
 

ตารางที่ 26  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบ 
 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

                                                                                                      n=20 
รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย ลําดับที่ 

1. ด้านความรู้ 
1.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสรา้งเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 

 
4.45 

 
0.51 

 
มาก 

 
1 

1.2 เนื้อหาความรูท้ี่ไดร้ับตรงกับความตอ้งการของท่าน 4.35 0.49 มาก 2 
รวม 4.40 0.50 มาก  

2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้
2.1 บรรยากาศในการเรยีนรู้ทําให้ท่านมีอิสระ  ในการ
คิดและสามารถนําเสนอสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
4.50 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

 
1 

2.2 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําใหท้่าน  มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมตา่ง ๆ ได้อย่างเสร ี

4.40 0.60 มาก 2 

2.3 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําใหท้่าน มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น 

4.50 0.51 มากที่สุด 1 

รวม 4.47 0,56 มาก  
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรูต้ามรูปแบบ   การสรา้ง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
เพื่อสุขภาวะชุมชน 
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ  
ทําให้ท่านสามารถช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 
 
 

4.65 

 
 
 

0.49 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
2 

3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ทําให้ท่าน     
มีการจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

4.45 0.51 มาก 5 

3.3 กิจกรรมการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ ทาํให้ท่าน     
มีความตระหนักในการสรา้งเสรมิสุขภาพของตนเอง 

4.70 0.47 มากที่สุด 1 

3.4 กิจกรรมการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ ทําให้ทา่นทําตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

4.50 0.51 มากที่สุด 4 

3.5 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ทําให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการสรา้งทีมงาน การสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน 

4.56 0.50 มากที่สุด 3 

รวม 4.56 0.50 มากที่สุด  
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ตารางที่ 26  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบ 
 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน (ต่อ) 

                                                                                                      n=20 
รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย ลําดับที่ 

4. ด้านประโยชน์จากการสร้างเสรมิสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 ท่านปฏิบัติตนโดยการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสม่าํเสมอ 

 
 

4.20 

 
 

0.67 

 
 

มาก 

 
 
3 

4.2 ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหเ้กดิความร่วมมือ  ในการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน  

4.70 0.47 มากที่สุด 1 

4.3 ท่านพึงพอใจท่ีมีหน่วยงานภายนอก ที่เป็น
เครือข่ายให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ 
งบประมาณ ฯลฯ 

4.56 0.51 มากที่สุด 2 

รวม 4.47 0.53 มาก  
5. ด้านผลลัพธ์ 
5.1 ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

 
4.35 

 
0.49 

 
มาก 

 
4 

5.2 ท่านมีอารมณ์แจม่ใส ไม่เครยีด 4.65 0.59 มากที่สุด 1 
5.3 ท่านอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสงบสุข 4.60 0.50 มากที่สุด 2 
5.4 ท่านสามารถนําความรู้เรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในชีวิตประจําวันได ้

4.55 0.51 มากที่สุด 3 

5.5 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนในภาพรวม 

4..55 0.51 มากที่สุด 3 

รวม 4.56 0.52 มากที่สุด  
รวมทุกด้าน 4.51 0.52 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 26 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริม 

สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน.ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ ลําดับที่ 1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ( X  = 4.45) ลําดับที่ 2 เนื้อหาความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ 
ของท่าน ( X  = 4.35) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือ ลําดับที่ 1บรรยากาศ
ในการเรียนรู้ทําให้ท่านมีอิสระในการคิดและสามารถนําเสนอสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ( X  = 4.50) 
และบรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ท่านมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น  ( X  = 4.50) มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ลําดับที่ 2 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ท่านมีส่วนร่วม  ในกิจกรรมต่าง ๆ 
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ได้อย่างเสรี ( X  = 4.40) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.56) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ 
ลําดับที่ 1กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ทําให้ท่านมีความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ( X  = 4.70) ลําดับที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ทําให้ท่านสามารถช่วยเหลือตนเอง
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ( X  = 4.65) ลําดับที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทําให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการสร้างทีมงานการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ( X  = 4.56) ลําดับที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบฯ ทําให้ท่านทําตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาพ ( X  = 4.50) และมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ลําดับที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ทําให้ท่านมีการจัดการในการ
สร้างเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ( X  = 4.45) ด้านประโยชน์จากการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ลําดับที่ 1 ท่าน 
เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ( X  = 4.70) ลําดับที่ 2 ท่านพึงพอใจที่มีหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ งบประมาณ ฯลฯ ( X  = 4.56) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ 
ท่านปฏิบัติตนโดยการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ําเสมอ ( X  = 
4.20 ) ด้านผลลัพธ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ ลําดับที่  1 ท่านมี
อารมณ์แจ่มใสไม่เครียด ( X  = 4.65) ลําดับที่ 2 ท่านอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสงบสุข ( X  = 
4.60 ) ลําดับที่ 3 มี 2 ข้อ คือ ท่านสามารถนําความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ( X  = 4.55) และความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนในภาพรวม ( X  = 4.55) มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ลําดับที่ 4 ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ( X  = 4.35)        
 

ตารางที่ 27  การจัดลําดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน. โดยภาพรวม 

                                                                                                         n=20 
รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย ลําดับที่ 

1. ด้านความรู้ 4.40 0.50 มาก 3 
2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  4.47 0,56 มาก 2 
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ การสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
สุขภาวะชุมชน 

4.56 0.50 มากที่สุด 1 

4. ด้านประโยชน์จากการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.47 0.53 มาก 2 

5. ด้านผลลัพธ์ 4.56 0.52 มากที่สุด 1 
รวม 4.51 0.52 มากที่สุด  
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 จากตารางที่ 27 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน .โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.51) 
 2. ผลการถอดบทเรียน (After Action Review) หลังการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน   
  บ้านหนองโปุง หมู่ 8 ตําบลดอนแร่ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นชุมชนที่ผู้วิจัยนํา
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้ซึ่งชุมชนนี้มีความ
สอดคล้องกับเงื่อนไขในการเลือกพ้ืนที่คือเป็นพ้ืนที่ที่ผู้นําและประชาชนในชุมชนยินดี และมีความ
พร้อมเข้าร่วมการวิจัย เป็นพ้ืนที่ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางสังคมของชุมชน         
ที่สามารถสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ลักษณะความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนมีลักษณะเอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยประชาชนในชุมชนที่เลือกศึกษา        
มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิด และการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นกลุ่มและเป็น
พ้ืนที่ที่ยังไม่มีการดําเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้วิจัยเข้าพบผู้ใหญ่              
ดร มณีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองโปุง หมู่ 8 ตําบลดอนแร่ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีการพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของ
การเข้าชุมชน การนํารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน           
มาทดลองใช้ และวันที่ 9 ของทุกเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี ก่อนทดลองผู้วิจัยจะเข้าไปร่วมประชุมประจําเดือน
กับชาวบ้านเพ่ือสร้างสัมพันธภาพและทําความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย และเข้าร่วมในเวทีประชาคมหมู่บ้าน  
เพ่ือรับทราบข้อมูลหรือปัญหาต่าง  ๆซ่ึงผลการถอดบทเรียน พบว่า  
  2.1 สภาพปัญหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนบ้านหนองโปุง หมู่ที่ 8 
ตําบลดอนแร่ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีการทํากิจกรรมโครงการด้านสุขภาพตามที่หน่วยงาน    
ต่าง ๆ สนับสนุน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนแร่ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแร่ 
ฯลฯ โดยมีการดําเนินการเป็นช่วง ๆ ตามลักษณะของโครงการ ยังไม่มีการดําเนินการสร้างเสริม
สุขภาพที่ต่อเนื่องและชัดเจน คนในชุมชนยังมีบทบาทน้อยในการริเริ่มทํากิจกรรม และยังไม่มีการ
ดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม  
  2.2 การดําเนินการ 
   เป็นการนํารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
สุขภาวะชุมชนที่ได้พัฒนาขึ้นและผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาทดลองใช้โดยการจัดการอบรม
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วยผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และสมาชิก
ชุมชน จํานวน 20 คน ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน โดยดําเนินกิจกรรมตามคู่มือการใช้รูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้นซึ่งผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหามีทั้งหมด 
6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องการสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง 
ได้แก่ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ด้านสังคม 
เรื่องสุขภาวะทางสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะ หน่วยการเรียนรู้
ที่  6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และจัดให้มีการประเมินผล             
ก่อนและหลังการอบรมเพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ เจตคติ และการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการติดตามภายหลังอบรม 3 เดือน โดยจัดให้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน และปัญหาอุปสรรค 
 3.  ผลการดําเนินงาน 

  การนํารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชนมาทดลองใช้ที่บ้านหนองโปุง หมู่ที่ 8 ตําบลดอนแร่ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยผ่านการ
อบรมซ่ึงถือได้ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ มีความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ และมีการนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัตินั้น ในภาพรวมของการดําเนินงานมีดังนี้ 

  3.1 ภายหลังจากที่ผู้นํา คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  
และสมาชิกชุมชนเข้ารับการอบรมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและหันมาตระหนักต่อสุขภาพของตนเอง     
มีการจัดตั้งทีมงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน 
และแบ่งทีมย่อยเพ่ือให้มีความรับผิดชอบในแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน    
พฤติกรรมสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แต่ละทีมย่อยจะมีหัวหน้าทีมและสมาชิก
ทีมที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนการดําเนินงาน มีกระบวนการในการทํางาน
อย่างชัดเจนทําให้เห็นภาพของการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้าน และมีผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
จากการดําเนินงานมีการขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้การดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือตนเองในด้านสุขภาพของคน
ในชุมชน เพราะการสร้างเสริมสุขภาพที่กล่าวถึงนี้มีการดําเนินงานโดยคนในชุมชนเกิดจากความ
ต้องการและความสมัครใจที่จะพัฒนางานในแต่ละด้านเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทางปฏิบัติรวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติ มีการกระตุ้นเตือนให้มีการ
ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ มีการให้กําลังใจซึ่งกันและกัน จากการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องทําให้    
มีผลดีต่อสุขภาพซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และจากการดําเนินงานการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังการอบรม พบว่า เกิดผลตามองค์ประกอบ   
ที่ 1 ที่ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) การช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ 2) การ
จัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ 3) ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ 4) แบบอย่างที่ดีในการ
สร้างเสริมสุขภาพ และ 5) การสร้างทีมงานในการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยัง พบว่า เกิดผลตาม
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการเพ่ือการ
สร้างเสริมปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ที่ทําให้มีสุขภาพดี ดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม         
4) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

  3.2  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ      
พอเพียงประสบความสําเร็จได้นั้นประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผู้นําและด้านสมาชิกชุมชน บ้านหนองโปุง            
หมู่  8 ตําบลดอนแร่  อําเภอเมือง จั งหวัดราชบุรี  มีผู้นํ าที่ ให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพ                 
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มีความสามารถโน้มน้าวให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
สุขภาพ สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น มีความรับผิดชอบ         
ต่อส่วนรวมร่วมกัน และมีความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกได้แก่ 
ทรัพยากรชุมชนอย่างเช่น ต้นไม้ และแหล่งน้ําของชุมชนที่ทุกคนร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
ร่วมกัน มีทุนมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน
ภายนอกที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้คําแนะนํา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้ พบว่า เกิดผลตามองค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) ผู้นํา 2) การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 3) ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และ 4) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน และเกิดผลตามองค์ประกอบที่ 4 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) ทรัพยากรชุมชน 
2) ทุนมนุษย์ และ 3) หน่วยงานภายนอก  

 ผลการดําเนินงานที่ได้จากการถอดบทเรียนสรุปได้ว่า การนํารูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนไปทดลองใช้ พบว่า ได้ผลสอดคล้องกับ  
ผลการประเมินรูปแบบฯ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คือมีความเหมาะสมและ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ   

 การนํารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน
ไปทดลองใช้ พบว่า มีข้อควรพิจารณา ดังนี้  

 องค์ประกอบที่ 1 “SMART Model” ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) S = Self 
Help การช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ 2) M = Management การจัดการในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 3) A = Awareness ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ 4) R = Role Model 
แบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ 5) T = Team Building การสร้างทีมงานในการสร้างเสริม
สุขภาพ จากการนํารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน
ไปทดลองใช้ โดยการให้ความรู้ในลักษณะของการอบรมตามคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน พบว่า การเกิดขึ้นของทั้ง 5 หัวข้อหลัก          
ในองค์ประกอบที่ 1 อาจเริ่มเกิดขึ้นที่หัวข้อใดก่อนก็ได้แล้วแต่บริบทของพ้ืนที่ และยังคงเกิดขึ้นอยู่   
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นผลดีต่อผู้ปฏิบัติ 
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการมอง
สุขภาพแบบองค์รวม เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น ดังนั้น จึงควรได้รับ
การสร้างเสริมคือการกระทําหรือพัฒนาในแต่ละด้านให้ดีขึ้น ซึ่งการสร้างเสริมปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ 
ตรงกับความต้องการของชุมชน ทําให้ได้รับความร่วมมือในการดําเนินงาน 

 องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสําคัญขององค์ประกอบนี้อยู่ที่ความร่วมมือกันของทุกคน ทั้งผู้นําและสมาชิกชุมชน ซึ่งถือได้ว่า
คนเป็นผู้ที่มีความสําคัญในการพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
จะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นําและสมาชิกชุมชน ซึ่งผู้นําต้อง
เป็นผู้ที่มองเห็นปัญหาของชุมชนได้อย่างถ่องแท้และต้องการพัฒนา เป็นผู้ที่ใจกว้างยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สมาชิกชุมชนให้ความเลื่อมใสศรัทธา มีความยืดหยุ่น ส่วนบทบาทของสมาชิกชุมชน
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ที่จะนําพาให้การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสําเร็จ ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคนในชุมชน ดังจะเห็นได้ว่า การร่วมมือ ร่วมใจกันของคนในชุมชน ย่อมส่งผลให้การพัฒนา      
ในด้านต่าง ๆ ประสบความสําเร็จ และจากการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน พบว่า ทั้งด้านผู้นํา ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ล้วนเป็น
ปัจจัยเอื้อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสําคัญขององค์ประกอบนี้อยู่ที่การพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และนําความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนมนุษย์     
ที่สําคัญของชุมชน ส่วนทรัพยากรชุมชนนั้นเป็นทรัพยากรที่ชุมชนสร้างข้ึนโดยการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ      
ที่จะช่วยผลักดันให้การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสําเร็จ 
อย่างเช่น กลุ่มทุนทางด้านเศรษฐกิจ กลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มจิตอาสาช่วยงานชุมชน 
กลุ่มท่ีสนับสนุนในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น การเกิดขึ้นของกลุ่มอาจมีมาก
หรือน้อยแล้วแต่สภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่นั้น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี    
ต่าง ๆ ที่แต่ละชุมชนถือปฏิบัติกันมา และหน่วยงานภายนอกที่มาช่วยพัฒนาในด้านความรู้ให้แก่คน  
ในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ จากการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน พบว่า ทั้งทุนมนุษย์ ทรัพยากรชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลและถอดบทเรียน ความสําคัญขององค์ประกอบนี้
อยู่ทีก่ารประเมินผลและการถอดบทเรียน ซึ่งการประเมินผลนี้เป็นการประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนเพ่ือให้ทราบผลความ     
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ถอดบทเรียน ภายหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ ผลจากการถอดบทเรียนจะเป็นส่วนที่ทําให้ได้ข้อมูล
ของการปฏิบัติจากการนํารูปแบบฯ ไปใช้ ดังนั้น ผลที่ได้จากการประเมินผลและการถอดบทเรียน
ดังกล่าวจะเป็นส่วนสําคัญท่ีนําไปสู่การปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 องค์ประกอบที่ 6 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสําคัญ
ขององค์ประกอบนี้อยู่ที่ชุมชนได้ดําเนินการตามรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยมีการปฏิบัติเป็นประจําและกระทําอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลดี
ต่อสุขภาวะของชุมชน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ในขณะที่ร่างกายปกติ    
ยังไม่เจ็บปุวยให้มีสุขภาพที่ดี 
 4. ผลการปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ  
สุขภาวะชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการนํารูปแบบฯ ที่ผ่านการรับรองความเหมาะสมและ       
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ แล้วนํามาปรับปรุงจนได้รูปแบบฯ ที่มีความ
สมบูรณ์ ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7    รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชนเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์       
1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน       
3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน
และ 4) เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสุขภาวะชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม ( Social 
Phenomenon) รวมถึงการด าเนินกิจกรรมทางสังคมของชุมชน ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย          
โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงาน
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย  แผน
นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ และศึกษาข้อมูลการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 2) ศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ 
ที่มผีลต่อสุขภาพ และท าการศึกษาสภาพปัญหา แนวทางการด าเนินงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ  ตัวอย่าง จ านวน 367 คน การวิจัย           
เชิงคุณภาพ จ านวน 2 ชุมชน โดยการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 20 คน 

 2. ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน และคู่มือการใช้รูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ผ่านการรับรองรูปแบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  
 3.  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ               
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ด าเนินการดังนี้ 1) เตรียมชุมชนโดยประสาน 
ผู้น า ท าความเข้าใจกับสมาชิกชุมชนในการทดลองตามรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 2) จัดการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 3) ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถาม  เจตคติต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยประเมินทั้งก่อนและหลังการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้า
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รับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  และ          
4) ขับเคลื่อนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 

 4.  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล และปรับปรุง
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  โดยการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน และถอดบทเรียนหลังการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 ตอนที่ 1 สรุปผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 ผลจากการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยการศึกษาตัวอย่าง จ านวน 367 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.31    
มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 38.97 สถานภาพคู่ ร้อยละ 81.74 ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 
42.78 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 69.48 มีรายได้ 5,000-10,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 54.22       
ผลการศึกษา พบว่า การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสังคมในภาพรวม     
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จ านวน 2 ชุมชน คือ บ้านดอนหมู หมู่ 10 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย                 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ประวัติความเป็นมาของทั้งสองชุมชนมีความคล้ายคลึงกัน 
คือ มีการย้ายถิ่นฐานมาจัดตั้งเป็นชุมชนใหม่ สภาพภูมิประเทศบ้านดอนหมู พ้ืนที่เป็นที่ดอนมีปุา     
ที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งน้ าไหลผ่าน ส่วนบ้านดอนมันบ้านเรือนตั้งอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ไม่มี
แหล่งน้ าไหลผ่าน การคมนาคมทั้งสองหมู่บ้านใช้การคมนาคมทางบก เพ่ือไปมาหาสู่กัน ด้านประชากร
บ้านดอนหมเูป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านดอนมันคือ มี 171 ครัวเรือน ประชากร 800 คน ส่วน
บ้านดอนมันเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กกว่า มี 49 ครัวเรือน ประชากร 172 คน อาชีพหลักของครัวเรือน
มีความคล้ายกันคือ ท านา ค้าขาย รับจ้าง และข้าราชการ ประเพณีและวัฒนธรรมของทั้งสองหมู่บ้าน 
ได้แก่ งานบุญเข้าพรรษา งานบุญออกพรรษา งานบุญสงกรานต์ งานบุญกฐิน ส่วนงานบุญประจ าปี 
บุญพระเวสสันดรและงานบุญข้าวประดับดินจัดขึ้นที่บ้านดอนหมู งานท าบุญกลางบ้านจัดขึ้นที่บ้าน
ดอนมัน สภาพปัญหาที่มีความเกี่ยวโยงกับสุขภาพของคนในชุมชนทั้งสองชุมชนคือ  ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น ทั้งสองชุมชนจึงหันกลับมาด าเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มโดยการช่วยเหลือตนเองพ่ึงพา
ตนเองให้มากที่สุดพ่ึงพาภายนอกเท่าที่จ าเป็นและมีวิธีการในการจัดการที่คล้ายคลึงกัน คือ บ้านดอนหมู
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เริ่มจากการที่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมีการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันโดยไปเข้ารับการอบรมและเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงในโครงการพักช าระหนี้ เรียนรู้ เรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ส่วนบ้านดอนมันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหันกลับมามองปัญหา      
ที่เกิดขึ้นจึงมีการจัดการประชุมพูดคุยกัน แนวทางในการจัดการกับปัญหาคือ สิ่งที่ชาวบ้านท าไม่เป็น
ท าไม่ได้ต้องอาศัยผู้รู้หรือนักวิชาการภายนอกมาให้ความรู้เพ่ือจะได้ช่วยแก้ไขปัญหา ผู้ใหญ่บ้าน   
จึงส่งคนไปปรึกษากับนักวิชาการในเรื่องนั้น ๆ โดยผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันและ
โน้มน้าวให้ชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จากปัญหาดังกล่าวท าให้แต่ละคนหันมาตระหนักในการ
สร้างเสริมสุขภาพมากขึ้นเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนและการสร้าง
เสริมสุขภาพนั้นผู้น าและแกนน าที่ไปอบรมหรือได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาให้ความรู้ในชุมชนของ
ทั้งสองชุมชนได้น าความรู้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้คน
อ่ืน ๆ ในชุมชนท าตาม การด าเนินงานนั้นทั้งสองชุมชนได้มีการสร้างทีมในการท างานและมีกลุ่มย่อย 
ๆ ในการท าแต่ละกิจกรรม โดยมีการสร้างเสริมปัจจัยที่ท าให้มีสุขภาพดีทั้ง 4 ด้านคือด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 ตอนที่ 2 สรุปผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
 ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ      
สุขภาวะชุมชน ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแผน นโยบายและยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ฯลฯ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนต้นแบบโดยท าการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดข้อค้นพบในการ
น ามาร่างรูปแบบ ผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุข
ภาวะชุมชน โดยมีหลักการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสอดคล้องกัน                
ซ่ึงประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 ผู้วิจัยใช้ชื่อว่า “SMART Model” ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก 
ได้แก่ 1) การช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ (Self Help) หมายถึงการช่วยเหลือตนเอง   
ในด้านสุขภาพในสภาวะปกติที่ ไม่มีอาการเจ็บปุวยให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์อยู่ เสมอ                      
ซึ่งทุกคนสามารถท าได้ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2) การ
จัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ (Management) หมายถึง กระบวนการในการด าเนินการเพ่ือให้เกิด
การสร้างเสริมสุขภาพโดยเริ่มที่ตัวบุคคล ครอบครัวและไปสู่ชุมชน มีการประชุมหรือพบปะกันอย่าง
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการบ่อย ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรับทราบปัญหาแนวทางแก้ไข 
แนวทางปฏิบัติ ผลลัพธ์ของสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติ 3) ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ 
(Awareness) หมายถึง การให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง โดยการสร้างสุขภาพ
และเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตด้วยการปฏิบัติตนที่ดีทางด้านสุขภาพ 4) แบบอย่างที่ดีในการสร้าง
เสริมสุขภาพ (Role Model) หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่ด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา



 168 

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการกระท าอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลดีต่อสุขภาพ และ 5) การสร้าง
ทีมงานในการสร้างเสริมสุขภาพ (Team Building) หมายถึงการสร้างทีมงาน เพ่ือด าเนินงานการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร้างกิจกรรมและการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
มีการประสานการท างาน มีความรับผิดชอบร่วมกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ร่วมกันคิดร่วมกันท างานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการพัฒนาทักษะและเพ่ิมความรู้เพ่ือให้งานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์

  องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง หมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลปกติทั่วไปที่ยังไม่ เจ็บปุวย               
มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในด้านสุขภาพ โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพชองประชาชนในชุมชนโดยการให้ความรู้ การศึกษาภาคปฏิบัติ 
การอบรม เพื่อน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพ ซ่ึงการด าเนินการเพ่ือการสร้างเสริมปัจจัย
ทั้ง 4 ด้าน ทีท่ าให้มีสุขภาพดี ดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ กระท าโดยการเพ่ิมวิถีชีวิตที่พอเพียง 3 ด้าน คือ 
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 2) ด้านเศรษฐกิจ 
มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินโดยการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในครัวเรือน ใช้จ่ายเงินเท่าที่
จ าเป็น มีการออมเงินโดยการฝากไว้กับสถาบันหรือกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนหรือฝากไว้กับธนาคาร    
3) ด้านสังคม มีการท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการด ารงชีวิต เช่น มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตอาสาช่วยงานชุมชน 
4) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการท าความสะอาดบ้านเรือนให้น่าอยู่ แยกขยะก่อนทิ้ง 
ทิ้งขยะถูกท่ี ท าความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดอยู่เสมอ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนให้มีใช้จนถึง  รุ่นลูกรุ่นหลาน เช่น ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ า ไม่ตัดหรือท าลายต้นไม้ใหญ่ริม
ถนนในชุมชน ฯลฯ 

  องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ             
พอเพียง ได้แก่ 1) ผู้น า หมายถึงบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยเป็นที่ยอมรับของสมาชิก
ในกลุ่มหรือทีมทั้งยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการชักจูงให้คนอ่ืนท างานให้ส าเร็จตามต้องการได้  
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม และมีความสามารถในการประสานความร่วมมือ
ของสมาชิกในทีมให้ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน 2) การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง  
การด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละกิจกรรมสมาชิกชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
และมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3) ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หมายถึงการรับผิดชอบร่วมกันของ
คนในชุมชนต่อการด าเนินงานสร้างเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การ
บริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจมีความร่วมมือในการ
ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็น
หลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และ 4) ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนนั้นเกิดจากการที่คนในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการพบ
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กันเพ่ือพูดคุยหรือท ากิจกรรมร่วมกัน มีความต้องการร่วมสร้างอนาคต มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิ ด
และน าพางานที่ท าให้ประสบความส าเร็จ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนนี้จะน าพา
ชุมชนให้มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

  องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ 1) ทรัพยากรชุมชน หมายถึง ทรัพยากรที่ชุมชนสร้างขึ้น ได้แก่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ   
ความช านาญที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น เรียนรู้มาจากประสบการณ์ชีวิต 
ประสบการณ์ ในการท างาน ทางการศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ มาประสานความร่วมมือท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาไปได้ในทุก ๆ ด้าน 3) หน่วยงานภายนอก หมายถึงภาครัฐและภาคเอกชน    
ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมด้านวิชาการ ค าแนะน า และด้านงบประมาณ  

  องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลและถอดบทเรียน 
  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ถอดบทเรียน (After Action Review) เป็นการทบทวนหรือสรุปการด าเนินการสร้าง
เสริมสุขภาพภายหลังการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ           
สุขภาวะชุมชน 

  องค์ประกอบที่ 6 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  สุขภาวะชุมชนหมายถึง ภาวะที่เป็นสุขของประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้มา

จากการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ในขณะที่ร่างกายปกติ
ยังไม่เจ็บปุวยให้มีสุขภาพที่ดี 

 ผลการประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน พบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน         
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน “SMART Model“ ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 ตอนที่ 3 สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
สุขภาวะชุมชนกับผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
สมาชิกชุมชน จ านวน 20 คน พบว่า ผลการทดสอบความรู้ และผลจากแบบสอบถามเจตคติต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผล
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การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนในภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านวิทยากรและด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านบรรยากาศและด้าน
ผลลัพธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและสมาชิกชุมชน จ านวน 20 คน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียบรู้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าของการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า บ้านหนองโปุง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี เริ่มมีการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังจากที่ผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สมาชิกชุมชน ได้เข้ารับการ
อบรมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 20 คน        
ได้จัดตั้งทีมสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ        
4 ด้านได้แก่ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้าน
สังคม โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ โดยมีการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
แต่ละคนปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารไม่ทานอาหารหวานจัดและเค็มจัด ปลูกผักสวนครัวไว้
รับประทาน มีการแบ่งปันกันในชุมชนเหลือแบ่งขาย จัดตั้งกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อให้คน
ในชุมชนและผู้ที่ซื้อไปรับประทานได้รับประทานผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ เรื่องการออกก าลังกาย 
ที่พอเพียง เป็นการออกก าลังกายจากการท างาน (ท าไร่ ท านา) เดิน วิ่ง ปั่นจั กรยาน เต้นแอโรบิก 
ตามความเหมาะสมของแต่ละคน ส่วนการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม มีการใช้หลักธรรมค าสอนเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ คนในชุมชนส่วนใหญ่ไปท าบุญทุกวันพระ รู้จักผ่อนคลายความเครียดด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่นฟังเพลง ไปเที่ยวในที่ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย  
ที่ไม่จ าเป็น ออมเงินไว้กับกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน ด้านสังคม มีการท ากิจกรรมร่วมกันภายใน
ครอบครัว ท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกชุมชน มีจิตอาสาช่วยงานของ
ชุมชน คนในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความสามัคคี  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการ คัดแยกขยะก่อนทิ้งและน าไปขายเป็น
รายได้ ทิ้งขยะถูกท่ีโดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่จัดหาถังขยะมาไว้ตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน 
และก าหนดเวลาทิ้งขยะเพ่ือไม่ให้มีขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็น ท าความสะอาดสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
เก็บขยะ ตัดหญ้าและต้นไม้ที่รกริมทาง โดยความร่วมมือของคนในชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ช่วยกันดูแล แหล่งน้ า โดยการไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ า ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ริมทางและปลูกเพ่ิม
เพ่ือความร่มรื่นของชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่า บ้านหนองโปุง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี มีการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่กระท าโดยคน
ในชุมชน มีการประชุมและขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละคนสามารถกระท าได้
ด้วยตนองเป็นการช่วยเหลือตนเองในด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
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ต่าง ๆ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง จากเวทีแลกเปลี่ยนรู้ท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล
ที่หันมาตระหนักต่อสุขภาพ ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและภาพที่เห็นอีกประการคือมีกระบวนการ  
ในการจัดการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละด้านอย่างชัดเจน โดย
หัวหน้าทีมและสมาชิกทีมจะผลัดกันกระตุ้นให้มีการสร้างเสริมสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องให้ก าลังใจซึ่ง
กันและกัน จัดท าปฏิทินสุขภาพที่ท าให้เห็นภาพของการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันของคนในชุมชน   
ในด้านต่าง ๆ และ 2) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านหนองโปุง ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการ
จัดการขยะของชุมชน ช่วงแรกยังไม่มีถังขยะที่จะทิ้งตามจุดต่าง ๆ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่น าถังขยะมาให้ทางชุมชน คนในชุมชนก็ด าเนินการตามที่ได้ตกลงกัน
ไว้ในที่ประชุม ส่วนด้านอื่น ๆ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน ามาปฏิบัติได้ โดยมีกระบวนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจนโดยสามารถท าได้พร้อมกันทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
สิ่งที่ตรงกับความต้องการของชุมชนจึงท าให้ทีมสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านการอบรมสามารถน ามาปฏิบัติ
ได้ แต่การสร้างเสริมสุขภาพต้องกระท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และการขยายผลสู่คนอ่ืน ๆ ในชุมชน
นั้นทีมสร้างเสริมสุขภาพต้องท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาและขอความร่วมมือจาก 
ทุกคนในชุมชน  
 ตอนที่ 4 สรุปการประเมินผล และปรับปรุงiรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

 1. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม    
ที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน           
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. การถอดบทเรียน (After Action Review) หลังการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด าเนินการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม ทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่า การสร้างเสริมสุขภาพสามารถกระท าได้ด้วย
ตนเองเรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองในด้านสุขภาพให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ  โดยมี
การจัดการในการด าเนินการอย่างเหมาะสม มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัติรวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนัก มีความสนใจ
และใส่ใจตนเองมากขึ้น มีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนในการด าเนิน
ชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเพ่ือสุขภาพที่ดีของตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่กระท าเป็นประจ าและต่อเนื่องจนเป็นแบบแผนของชีวิตแล้วนั้นจะน าไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางด้านสุขภาพให้กับคนอ่ืน ๆ ในชุมชนและสิ่งส าคัญอีกประการคือ การสร้างทีมสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในชุมชนนั้นเป็นทีมที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการท างานทั้งด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน  
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ทั้งนี้บ้านหนองโปุง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้น าที่ให้ความส าคัญกับเรื่อง
สุขภาพ มีความสามารถโน้มน้าวให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านสุขภาพ สมาชิกในชุมชนเองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมร่วมกัน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้บ้านหนองโปุงยังมีทรัพยากรชุมชน 
ได้แก่ ต้นไม้ และแหล่งน้ าของชุมชนที่ทุกคนร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีทุนมนุษย์ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าในด้านวิชาการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนแร่ โรงพยาบาล
ราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ การศึกษานอกโรงเรียน เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เกษตรต าบล ฯลฯ ด้านงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
 การด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นภายหลัง
การทดลองใช้รูปแบบฯ จะบังเกิดผลดีต่อสุขภาวะของชุมชนได้หากสมาชิกชุมชนมีการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอและกระท าอย่างต่อเนื่อง 
 

อภิปรายผล 
  

 จากข้อค้นพบในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนมีประเด็นทีส่ามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
 1. บริบทของชุมชน 

  บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   
และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีลักษณะภูมิอากาศ การคมนาคม บริการพ้ืนฐานของชุมชน การประกอบ
อาชีพและประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายกัน บ้านดอนหมูและบ้านดอนมันเป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้น
หลังจากท่ีมีผู้คนกลุ่มหนึ่งย้ายถิ่นฐานมาตั้งหมู่บ้านใหม่ ส่วนสภาพภูมิศาสตร์พ้ืนที่บ้านดอนหมู เป็นที่
ดอนมีปุาที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งน้ าไหลผ่าน แตกต่างกับบ้านดอนมันที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ใน         
ที่สาธารณะประโยชน์ไม่มีแหล่งน้ าไหลผ่าน ด้านประชากรบ้านดอนหมู เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่กว่า
บ้านดอนมันคือ มี 171 ครัวเรือน ประชากร 800 คน ส่วนบ้านดอนมัน เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก     
มี 49 ครัวเรือน ประชากร 172 คน ถึงแม้ว่าทั้งสองหมู่บ้านจะมีขนาดของประชากรที่แตกต่างกัน    
แต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีความเหมือนกันคือเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนทั้งสิ้น ส่วนลักษณะของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีมากน้อยแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่  
 2.  การศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี และบ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  โดยการมองเรื่อง
สุขภาพอย่างเป็นองค์รวมเพราะปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติล้วนส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้น ผู้วิจัย    
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จึงได้น้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการศึกษา โดยความพอเพียง 
ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม พบว่า ทั้งสองชุมชนเคยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ   
 แนวทางในการจัดการกับปัญหา เริ่มจากการที่ผู้น าและชาวบ้านย้อนมองปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน และจากความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นจึงน าพาไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มีการสร้างองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนเพ่ือ
น าความรู้มาใช้พัฒนาตนเอง และพัฒนาชุมชน มีทีมท างานที่มาช่วยประสานให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ เกิดกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจโรงสีชุมชน กลุ่มหมูหลุม กลุ่มออมทรัพย์
ชุมชน ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการช่วยเหลือตนเองและพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน      
มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือในด้านความรู้ที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของชุมชน รวมถึงแนะ
แนวทางในการด าเนินงาน และช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณ  การที่คนในชุมชนมีความรู้ 
ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ย่อมถือได้ว่าคนเหล่านี้เป็นทุนมนุษย์ที่ส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา
ในแต่ละด้าน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา  
 นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่น่าสนใจอีกประการคือ ด้านผู้น าและสมาชิกชุมชน ผู้น าของ
ทั้งสองชุมชน เป็นผู้ที่ท าจริง มีความมุ่งมั่นในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีความสามารถในการ 
โน้มน้าวให้สมาชิกชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ส่วนสมาชิกชุมชนนั้น พบว่า        
มีบทบาทที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานเช่นกัน สมาชิกชุมชนของทั้งสองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ โดยในระยะแรกที่เริ่มด าเนินการจะมีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือท า
กิจกรรมร่วมกัน ดังจะเห็นได้ว่าความมุ่งม่ันของกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีทั้งผู้น าชุมชนและสมาชิกบางส่วนท าให้
การด าเนินงานสามารถขยายวงกว้างครอบคลุมคนส่วนใหญ่ ในชุมชน ซึ่งต้องใช้เวลาและความ
พยายามอย่างสูง จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอ่ืน ๆ ในชุมชนท าตามและเข้ามามีส่วนร่วม     
ในกิจกรรม ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือเกิดความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน 
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกันเพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งวิธีการจัดการหรือ
กระบวนการในการด าเนินงานจะแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหาและตามบริบทของพ้ืนที่ แต่ผลที่ได้
เหมือนกันคือมีความสุขกาย สุขใจ สังคมโดยรวมมีความสงบสุข  
 ดังจะเห็นได้ว่า จากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมูและบ้านดอนมันโดยการน้อมน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการศึกษาท าให้เห็นภาพการด าเนินงานของชุมชน    
ที่ชัดเจน ทั้งนี้ การที่ทั้งสองชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้และการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากความต้องการของคนในชุมชน โดยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้เกิดความยั่งยืน    
ในการด าเนินงาน และข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาข้อมูลบ้านดอนหมูและบ้านดอนมัน ผู้วิจัย        
ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบฯ 
 

 ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
สุขภาวะชุมชน  
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 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ   
สุขภาวะชุมชน ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแผน นโยบายและยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ฯลฯ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนต้นแบบโดยท าการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดข้อค้นพบสามารถ
น ามาเป็นข้อมูลในการสร้างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุข
ภาวะชุมชน โดยได้รูปแบบชื่อว่า “SMART Model” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการรับรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1  ผู้วิจัยใช้ชื่อว่า “SMART Model” ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก 
ดังนี้ 
 1. การช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ (Self Help) หมายถึง การช่วยเหลือ
ตนเองในด้านสุขภาพในสภาวะปกติที่ไม่มีอาการเจ็บปุวยให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ อยู่เสมอ       
ซึ่งทุกคนสามารถท าได้ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ            
ซึ่งสอดคล้องกับ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2543: 12) และสนธยา พลศรี (2545: 44) ที่กล่าวว่าการ
ช่วยเหลือตัวเองเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดหลักการส าคัญประการหนึ่งคือต้องพัฒนาให้ประชาชน
พ่ึงตนเองได้ การขอความช่วยเหลือจากภายนอกต้องเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของคนในชุมชน
เท่านั้น เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ ศีลธรรม และสุขภาพ 
นอกจากนี้ การมีสุขภาพที่ดีได้ต้องเริ่มกระท าด้วยตนเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพนั้นสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง   
แล้วจึงขยายผลสู่ครอบครัวและสู่ชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ สยาม ฟูเจริญ (2551: บทคัดย่อ) 
ทีศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านงามเมือง ต าบลยางฮอม อ าเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบว่าการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านงามเมืองเป็นกระบวนการจัดการ
สุขภาพบนพื้นฐานการพึ่งตนเองภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน            
      การมีสุขภาพดีทุกคนสามารถกระท าได้ด้วยตนเอง สิ่งส าคัญคือ มีการสร้างเสริม
สุขภาพในขณะที่ตนเองยังไม่เจ็บปุวยเพ่ือให้มีร่างการที่แข็งแรงอยู่เสมอ และการสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนโดยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 
โดยมีหลักการช่วยเหลือตนเองในด้านสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมและบริบทของ
พ้ืนที่ ทั้งนี้การด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้น  จะเป็นไปตามความต้องการและความสามารถ
ของคนในชุมชน อันเป็นผลให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินการ 
 2. การจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ (Management) หมายถึง กระบวนการในการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพโดยเริ่มที่ตัวบุคคล ครอบครัวและไปสู่ชุมชน มีการประชุม
หรือพบปะกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการบ่อย ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือรับทราบ
ปัญหา แนวทางแก้ไข แนวทางปฏิบัติ ผลลัพธ์ของสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มนัส สุนทรศุทธวัต (2549: บทคัดย่อ) ที่ศึกษารูปแบบจัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชนโดยความร่วมมือของชุมชนต าหนักธรรม ต าบลต าหนักธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่          
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จังหวัดแพร่ พบว่า รูปแบบที่ได้เป็นรูปแบบที่ด าเนินงานโดยประชาชนเป็นกระบวนการในการจัดการ
เพ่ือให้เกิดสุขภาพที่ดีของประชาชน มีการขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการสุขภาพหมู่บ้านด าเนิน
กิจกรรมสุขภาพของชุมชนและมีกลุ่มย่อยต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมสุขภาพของ
แต่ละกลุ่มซึ่งเชื่อมโยงและหนุนเสริมกันกับกิจกรรมสุขภาพของชุมชน ผลการด าเนินงานส่งผลท าให้
ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีขึ้นมีการเฝูาระวังสุขภาพระดับต าบล มีความรับผิดชอบด้าน
สุขภาพระดับชุมชนและมีกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพของชุมชน และสอดคล้องกับโกวิทย์ พวงงาม 
(2553: 406) ที่กล่าวว่าการจัดการนั้นต้องค านึงถึงหลักความเป็นจริงของชุมชนด้วยเพราะการจัดการ
ชุมชนในประเด็นต่าง ๆ นั้นต้องท าความเข้าใจกับธรรมชาติของชุมชนว่าชุมชนนั้นไม่ได้มีลักษณะ     
ที่แน่นอนตายตัว  
  การจัดการในการในการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการจัดการอย่างมีกระบวนการกระท า
ในรูปของคณะกรรมการแล้วเชื่อมโยงสู่สมาชิกชุมชนในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม และกระบวนการในการด าเนินงานจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและบริบทของชุมชน   
ซึ่งก่อนการด าเนินการในกิจกรรมใด ๆ จะมีการประชุมกันบ่อย ๆ เพ่ือให้สมาชิกชุมชนเข้ามามี     
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือรับทราบปัญหาแนวทางแก้ไข แนวทาง
ปฏิบัติ และผลลัพธ์ของสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติ 
 3. ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ (Awareness) หมายถึง การให้ความสนใจ
และเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง โดยการสร้างสุขภาพและเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตด้วยการปฏิบัติ
ตนที่ดีทางด้านสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล กรสุพรรณ์ (2551: ง) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความตระหนักต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตระหนักต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยมีการค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ จุไรรัตน์ ปิยะวัชร์.(2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษากระบวนการ
ฟ้ืนฟูการบริโภคผักพ้ืนบ้านเพ่ือสุขภาวะชุมชน พบว่า กระบวนการฟ้ืนฟูการบริโภคผักพ้ืนบ้านของ
ชุมชนบ้านจ ารุง เกิดจากการประสบปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง
จนน าไปสู่ปัญหาการมีหนี้สินของครัวเรือน มีผลกระทบต่อสุขภาพและต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
ผักพ้ืนบ้านที่มีอยู่ตามธรรมชาติลดจ านวนลง บทเรียนดังกล่าวท าให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการใช้
สารเคมี จึงปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์จนประสบความส าเร็จ จัดตั้งกลุ่มเกษตรพ้ืนบ้านขึ้น มีการ
ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกือบทั้งหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกปลูกผักพ้ืนบ้าน 
  ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการที่บุคคลได้เรียนรู้
ถึงผลเสียของการกระท าหรือการไม่กระท าการใด ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ แล้วหันมาสนใจและใส่ใจต่อ
สุขภาพของตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หันมาสร้างเสริมสุขภาพของตนเองก่อนที่จะเจ็บปุวย
ด้วยโรคที่สามารถปูองกันได้ 
 4. แบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ (Role Model) หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคน  
ที่ด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องและบังเกิด
ผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข (2550: 41)     
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ที่กล่าวถึงการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลว่าใน
ระดับบุคคลนั้นต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพได้แก่ การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว โดย
ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ยึดติดกับวัตถุนิยม และเป็นผู้มีจิตอาสาหรือสาธารณะ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของนิตยา ปรูกระโทก (2555: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาทุนทางสังคมกับการสร้าง
เสริมสุขภาวะชุมชน พบว่า สภาวะทุนทางสังคมในชุมชนมี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน 2) วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ 3) เครือข่ายทางสังคม 4) กลุ่มองค์กรในชุมชน และ 5) 
ผู้น าชุมชน โดยคนในชุมชนมีวิธีการน าทุนทางสังคมมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนคือ กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ การกระตุ้นผ่านกติกาทางสังคม สร้างตัวแบบวัฒนธรรมที่ดี การขัดเกลาผ่านกลไก
จารีตประเพณี สร้างการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปรับวิธีคิด การเป็นต้นแบบและเป็นผู้น า
ในการขับเคลื่อน 
  การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ผลดีและเห็นผลชัดเจน
ต่อสุขภาพนั้นต้องเกิดจากการกระท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การกระท าดังกล่าวหากท าแล้ว
บังเกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเองและของชุมชนแล้วย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนท าตามได้ และ     
การเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถกระท าได้ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 5. การสร้างทีมงานในการสร้างเสริมสุขภาพ (Team Building) หมายถึง การสร้าง
ทีมงานเพ่ือด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร้างกิจกรรมและ
การท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล มีการประสานการท างาน มีความรับผิดชอบร่วมกันมีความรู้สึกที่ดี
ต่อกัน ร่วมกันคิดร่วมกันท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการพัฒนา
ทักษะและเพ่ิมความรู้เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการศึกษาของ นันทิยา สิงสีทา 
(2549: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการท างานของกลุ่มเกษตรชีวภาพบ้าน 
ห้วงมะระ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  พบว่า แนวทางและ
วิธีการพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการท างานร่วมกันกระท าโดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การปรับทัศนคติและการส่งเสริมสนับสนุน การติดตามเชื่อมโยงให้เกิดการปฏิบัติต่อเนื่องและจริงจัง 
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีระดมความคิด เรื่องโครงสร้างและกระบวนการท างานของ
กลุ่ม จัดเวทีสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกรีธา พันธุฤกษ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษากระบวนการด ารงอยู่ของกลุ่มชุมชน  ที่เข้มแข็ง: กรณีศึกษากลุ่มชุมชนในชุมชน บ้านท่าไทร  
หมู่ที่ 1 เทศบาลต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่ากระบวนการด ารงอยู่ของ    
กลุ่มชนที่เข้มแข็งมาจากการก่อตั้งกลุ่มที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการบวนการ เช่น  การค้นหา
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การเรียนรู้ร่วมกัน การประชุมวางแผนด าเนินการ การร่วมลงทุน การร่วมรับ
ผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล ดังนั้น การจัดตั้งกลุ่มจึงเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของ
สมาชิก 
  ทีมสร้างเสริมสุขภาพเป็นแกนหลักที่ส าคัญในการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพของ
ชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าและสมาชิกทีม การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจะเป็นรูปของคณะกรรมการซึ่งมีการแบ่งงานกันท า ลดความซ้ าซ้อนของ
การด าเนินการ มีการประสานการท างานร่วมกัน เพ่ือให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน           



 177 

มีความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน นอกจากนี้ยังมีทีมหรือกลุ่มย่อย ๆ ที่ร่วมกันด าเนินงาน
ตามกิจกรรมโดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาพให้มีการ
ด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ 
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลปกติท่ัวไปที่ยังไม่เจ็บปุวยมีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในด้านสุขภาพ โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริม
สุขภาพชองประชาชนในชุมชนโดยการให้ความรู้ การศึกษาภาคปฏิบัติ การอบรม เพ่ือน าไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพ ซ่ึงการด าเนินการเพ่ือการสร้างเสริมปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ที่ท าให้มีสุขภาพ
ดี ดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ กระท าโดยการเพ่ิมวิถีชีวิตที่พอเพียง 3 ด้าน คือ การบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสม การออกก าลังกายที่พอเพียง  การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 2) ด้านเศรษฐกิจ มีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินโดยการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในครัวเรือน ใช้จ่ายเงินเท่าที่จ าเป็น มีการ
ออมเงินโดยการฝากไว้กับสถาบันหรือกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนหรือฝากไว้กับธนาคาร 3) ด้านสังคม    
มีการท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต เช่น มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตอาสาช่วยงานชุมชน และ 
4) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ มีการท าความสะอาดบ้านเรือนให้น่าอยู่ แยกขยะก่อนทิ้ง 
ทิ้งขยะถูกที่ ท าความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดอยู่เสมอ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ    
ในชุมชนให้มีใช้จนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน เช่น ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ า ไม่ตัดหรือท าลายปุาไม้ใหญ่ริม
ถนนในชุมชน ฯลฯ ซึ่งองค์ประกอบนี้สอดคล้องกับ สุรเกียรติ อาชานุภาพ (2551: 20) ที่กล่าวว่าการ
สร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การหาทางสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่าง ๆ โดยรวมไม่ได้มุ่งปูองกันโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นการด าเนินการจึงเป็นการให้การศึกษา
แก่คนปกติท่ียังไม่เจ็บปุวย เพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ซึ่งการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ คณะกรรมการ
อ านวยการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554, (2550) ที่กล่าวว่า การ
พัฒนาสุขภาพไทยได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพและ
ยึดหลักการที่ว่า สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11      
ได้มุ่งพัฒนาสุขภาพภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย โดยการพัฒนาประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพ 
สามารถสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ลดการเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้หรือโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองและสังคมได้ (คณะกรรมการ
อ านวยการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559, 2555: 23) 
 องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่  

 1.  ผู้น า หมายถึงบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยเป็นที่ยอมรับของสมาชิกใน
กลุ่มหรือทีม ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการชักจูงให้คนอ่ืนท างานให้ส าเร็จตามต้องการ ได้
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม และมีความสามารถในการประสานความร่วมมือ
ของสมาชิกในทีมร่วมแรงร่วมใจกันท างาน นอกจากนี้ผู้น า (leader) ยังเป็นผู้ที่ท าให้องค์การประสบ
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ความก้าวหน้าโดยมีความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น และการให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายขององค์การ ทั้งยังมีความสามารถในการชักน ากิจกรรมของกลุ่มเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ร่วมกันและผู้น ายังก่อให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและน าพาองค์การสู่การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (DuBrin, 1998: 2, Yukl, 1998: 2 and Daft, 1999: 5) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสมเกียรติ ศรีธาราธิกุล (2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่เพียงพอของชุมชนในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย พบว่า พฤติกรรม
ผู้น าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่เพียงพอของชุมชนใน
เขตเศรษฐกิจชายแดน และพฤติกรรมของผู้น าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงต่อ
สุขภาวะทีเ่พียงพอ  

 2.  การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึงการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ
ในแต่ละกิจกรรมชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหามีส่วนร่วมใน
การวางแผนแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนและมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพบูลย์ แสงโทโพธิ์ (2553: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการพัฒนาหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพต้นแบบโดยการมีส่ วนร่ วมของชุมชน อ า เภอเมือง จั งหวัดมหาสารคาม พบว่ า 
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบเป็นรูปแบบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
การน าชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอนประกอบด้วยการสร้างข้อมูล
สุขภาพทั่วไปของหมู่บ้าน ศึกษาดูงานหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบอ่ืน วิเคราะห์สถานการณ์และจัดท า   
แผนสุขภาพชุมชน ปฏิบัติการตามแผนและประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
วริฎฐา อินทะวงค์ (2549: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของคน        
ในชุมชน พบว่า การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วมสามารถน าไปสู่การสร้าง
สุขภาพชุมชนได้ตามความต้องการของชุมชน ได้แก่ การค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ การวางแผน
แก้ปัญหา การด าเนินการแก้ปัญหา การประเมินผลซึ่งน าไปสู่การสร้างสุขภาพ และการสร้างสุขภาพ
ชุมชนต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสุขภาพ รวมถึงเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทหน้าที่และติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งน าไปสู่การเป็นชุมชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 3.  ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หมายถึงการรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนต่อการ
ด าเนินงานสร้างเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การบริโภค
อาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจมีความร่วมมือในการท า
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการ
ในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มนัส สุนทรศุทธวัต. (2549: บทคัดย่อ) ที่ศึกษารูปแบบจัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชนโดยความร่วมมือของชุมชนต าหนักธรรม ต าบลต าหนักธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด
แพร่ พบว่า มีการขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการสุขภาพหมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมสุขภาพของชุมชน
และมีกลุ่มย่อยต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมสุขภาพของแต่ละกลุ่มซึ่งเชื่อมโยงและ
หนุนเสริมกันกับกิจกรรมสุขภาพของชุมชน ผลการด าเนินงานส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริม
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สุขภาพดีขึ้นมีการเฝูาระวังสุขภาพระดับต าบล มีความรับผิดชอบด้านสุขภาพระดับชุมชนและ          
มีกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
 4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนนั้นเกิดจากการที่คนในชุมชนมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการพบกันเพื่อพูดคุยหรือท ากิจกรรมร่วมกัน มีความต้องการร่วมสร้างอนาคต 
มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดและน าพางานที่ท าให้ประสบความส าเร็จ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคนในชุมชนนี้จะน าพาชุมชนให้มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความก้าวหน้าในการ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุจา ภูไพบูลย์และคนอ่ืน ๆ (2555: 35-36) 
ศึกษากระบวนการพัฒนาสุขภาพพอเพียงในชุมชน พบว่า กระบวนการตั้งแต่ต้นจนปิดโครงการ
สะท้อนระบบการดูแลชุมชนที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนของตน มีความสามัคคี มีความใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนมีต้นทุนทางสังคม ชุมชนคุ้นเคยกับการพัฒนาและเป็นชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่มีข้อจ ากัดในการท ามาหาเลี้ยงชีพ มีการประชุมกันเป็นประจ า และมีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 
 องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 
 1.  ทรัพยากรชุมชน หมายถึง ทรัพยากรที่ชุมชนสร้างขึ้น ได้แก่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีความสอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2553: 386)  
ที่กล่าวว่าทรัพยากรชุมชน หมายถึงสรรพสิ่งที่อยู่ในชุมชนรวมถึงทรัพยากรที่ชุมชนสร้างขึ้น ได้แก่ 
โบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา กลุ่ม องค์กรชุมชนต่าง ๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มาโนชญ์ ชายครอง (2548: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาภูมิปัญญาการดูแล
สุขภาพตนเองของชนชาวเขาเผ่าลัวะ กรณีศึกษา : บ้านห้วยกานต์ หมู่ที่ 1 ต าบลขุนน่าน อ าเภอ  
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พบว่า แบบแผนการดูแลสุขภาพตนเองด้วยภูมิปัญญาวิธีการแพทย์
พ้ืนบ้านมี 3 แบบคือการดูแลสุขภาพด้วยตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว เป็นความรู้ที่ชาวบ้าน      
ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และใช้วิธีการรักษาที่รู้จักกันโดยทั่วไป การดูแลรักษาสุขภาพโดยถือปฏิบัติ
ตัวเฉพาะกรณีเป็นการถือปฏิบัติเฉพาะช่วงเวลาเมื่อผ่านพ้นช่วงนั้นก็ไม่ต้องถือปฏิบัติ และการดูแล
สุขภาพโดยรักษากับหมอพ้ืนบ้าน ซึ่งมีความเชื่อเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดการรักษา       
แบบการแพทย์พ้ืนบ้าน และการศึกษาของนิตยา เกตุครุฑ (2550: บทคัดย่อ) ที่ศึกษารูปแบบการสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาไม้ผล ต าบลนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า 
ชุมชนนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีร่วมกันอย่ากลมกลืนเหนียวแน่น มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง      
เกิดสายสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างแน่นแฟูน และยังได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องจึงเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาสู่การ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 

 2.  ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญที่มีอยู่  ในตัวบุคคล 
ซึ่งเกิดขึน้ได้หลายทาง เช่น เรียนรู้มาจากประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ในการท างานทางการศึกษา 
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การฝึกอบรม การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ความสามารถที่ตนเอง มีอยู่มาประสาน
ความร่วมมือท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาไปได้ในทุก ๆ ด้าน  
สอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา (2558: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการพัฒนามนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พบว่าการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
ประกอบด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาการสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีเสรีภาพและ
การคิดอย่างอิสระ การพัฒนาการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน าความรู้มาใช้อย่างอิสระ  การ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน การพัฒนาส่งเสริมให้รู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ 
การพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศการท างานแบบเปิดเผย โปร่งใส สุจริตและการพัฒนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ 

 3.  หน่วยงานภายนอก หมายถึงภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
ส่งเสริมด้านวิชาการ ค าแนะน า ด้านงบประมาณ สอดคล้องกับการศึกษาของอิสรภาพ มาเรือน 
(2550:: บทคัดย่อ) ศึกษาภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาและน้ าต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน พบว่า พัฒนาการของกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาและน้ าเริ่มจากการประสบปัญหา
หรือวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนในด้านต่าง ๆ ชุมชนจึงได้รวมตัวกันแก้ปัญหาโดยได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน จนน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการ
อนุรักษ์ปุาชุมชนและการอนุรักษ์แม่น้ า นอกจากนี้การศึกษาของ จุฑารัตน์ ผาสุข (2555: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการปูองกัน ควบคุมโรค ต าบล     
หาดอาษา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พบว่า ปัจจัยอันดับแรกที่ส่งผลให้การพัฒนาภาคีเครือข่าย
การปูองกัน ควบคุมโรคของเครือข่ายสุขภาพในการปูองกัน ควบคุมโรคประสบผลส าเร็จได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องจึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยัง
ยืนตลอดจนขยายเครือข่ายสุขภาพให้มีกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีเปูาหมายเดียวกันนอกจากเทศบาลและ
กระทรวงสาธารณสุขให้เข้ามามีส่วนร่วมกันและแบ่งกันท าตามบทบาทหน้าที่ ปัจจัยอันดับสองที่ส่งผล
ให้การพัฒนาภาคีเครือข่ายการปูองกัน ควบคุมโรคของเครือข่ายสุขภาพในการปูองกัน ควบคุมโรค
ประสบผลส าเร็จได้แก่ การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนโดยการให้ความส าคัญกับนายกเทศบาลซึ่งต้อง
เข้าถึงชุมชนและมีความจริงใจท าเพ่ือส่วนรวม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้รางวัลผลงานดีเด่นท าให้
เกิดความภาคภูมิใจที่จะท างานอย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลและถอดบทเรียน เป็นการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ถอดบทเรียน โดยด าเนินการภายหลังการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ผลจากการถอดบทเรียนจะเป็นส่วนที่ท าให้ได้ข้อมูลของการ
ปฏิบัติจากการน ารูปแบบฯ ไปใช้ ดังนั้น ผลที่ได้จากการประเมินผลและการถอดบทเรียนดังกล่าวจะ
เป็นส่วนส าคัญที่น าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น องค์ประกอบนี้สอดคล้องกับ
สุชาฎา ไกรพันธ์ (2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการประเมินผลโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตาม
แนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผลการด าเนินโครงการบรรลุตัวชี้วัดแต่ละวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 90  
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 องค์ประกอบที่ 6 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ภาวะ
ที่เป็นสุขของประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพในขณะที่ร่างกายปกติยังไม่เจ็บปุวยให้มีสุขภาพที่ดี  สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ธนัฐ เมืองใจ (2551: บทคัดย่อ) การเรียนรู้การสร้างสุขภาวะของเกษตรกรในชุมชน
จากการท าเกษตรธรรมชาติ พบว่า เกษตรกรผ่านการเรียนรู้จากการท าเกษตรธรรมชาติทางด้านทุน 
แรงงาน ความสัมพันธ์ การจัดการ เทคโนโลยี การมองถึงความสุขอย่างเป็นองค์รวม  จากการเรียนรู้
ผ่านรูปแบบจากเกษตรพาณิชย์ มาเป็นเกษตรธรรมชาติส่งผลดีต่อสุขภาวะของเกษตรกรทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ เกษตรกรมีสุขภาวะทางกายดีขึ้นร่างกายได้รับการ
พักผ่อน ไม่มุ่งใช้สารเคมีเหมือนในอดีตที่ผ่านมาและหันมาด าเนินแนวทางในการด ารงชีพแบบ
พอเพียง สุขภาวะทางจิต  เกษตรกรมีความเครียดลดลงและหันมาจัดการกับสุขภาวะทางจิตได้ดีขึ้น 
สุขภาวะทางสังคม พบว่าเกษตรกรมีเวลาส าหรับการพูดคุยกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ของชุมชนอยู่ใน
ระดับดี สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมดีข้ึนมีการท าแนวกั้นไฟ อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ เป็นต้น 
 ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    
เพ่ือสุขภาวะชุมชน การทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
เพ่ือสุขภาวะชุมชนเป็นการน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
เพ่ือสุขภาวะชุมชนที่ได้พัฒนาขึ้นและผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน มาทดลองใช้ 
โดยการจัดการอบรมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
ให้กับผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และสมาชิกชุมชน 
จ านวน 20 คน ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน โดยด าเนินกิจกรรมตามคู่มือการใช้รูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นซึ่งผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  5 คน 
เนื้อหามีทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เรื่องการสร้างสุขภาพ
ด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือน หน่วยการ
เรียนรู้ที่  4 ด้านสังคม เรื่องสุขภาวะทางสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่  5 ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างทีมงาน และจัดให้มีการประเมินผล
ก่อนและหลังการอบรมเพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ เจตคติและการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ปัจจัยสู่ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค และผลการทดลองใช้รูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนพบว่า ผลการทดสอบ
ความรู้ เจตคติและการสร้างเสริมสุขภาพหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 สอดคล้องกับการศึกษาของ หทัยรัตน์ เมธนาวิน (2558: 102-103) ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่อความรู้ เจตคติ พฤติกรรม
การปูองกันการสัมผัสตะกั่วและระดับตะกั่วในเลือดของพนักงานโรงงานแบตเตอรี่ พบว่า หลังได้รับ
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โปรแกรมสุขศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปูองกัน
การสัมผัสตะกั่วมากขึ้นเท่ากับ 0.32 คะแนน 0.86 คะแนน และ 0.75 คะแนนตามล าดับ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ แสงดาว สีดาไล (2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาโปรแกรมสุขศึกษามีผลต่อ
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเพ่ือปูองกันและควบคุมไข้เลือดออก พบว่า หลังได้รับโปรแกรม       
สุขศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุม
ไข้เลือดออกสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ส่วนผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังช่วยเสริมสร้างก าลังใจและช่วยกระตุ้นเตือนให้เห็น
ความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประเด็นที่น่าสนใจคือการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพนั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนและเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของชุมชนกิจกรรมต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนที่เห็นประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ตอนที่ 4 การประเมินผล และปรับปรุงiรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

 1. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน .โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับ สุชาฎา ไกรพันธ์ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาการประเมินผลโครงการหมู่บ้าน
สร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผลการด าเนินโครงการบรรลุตัวชี้วัดแต่ละ
วัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 90 และสร้างแรงกระตุ้นให้หมู่บ้านได้เห็นความส าคัญของการสร้างเสริม
สุขภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัมพันธภาพที่ดีของผู้คนในหมู่บ้านมีเพ่ิมมากขึ้นและ
เกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เป็นปัจจัยเสริมด้านบวกต่อการพัฒนา
หมู่บ้าน ด้านอ่ืน ๆ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านสุขภาวะ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  มีจ านวนผู้ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนเพ่ิมมาก
ขึ้นและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อน
ผ่านกจิกรรมโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิติใหม่
ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านกับองค์กรภายนอก 
 2. การถอดบทเรียน (After Action Review) เป็นการถอดบทเรียนหลังการใช้รูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จากการศึกษาบริบทชุมชน 
พบว่า บ้านหนองโปุง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า มีความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นเป็นรูปธรรม  โดยมีการ
ช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพในด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งในเรื่องของการ
บริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการโดยมีกระบวนการ  ในการท า
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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และมีการชักชวนคนในครอบครัวให้ปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน ส่วนการขยายผลสู่ชุมชนนั้นทุกวันที่ 9 ของ
ทุกเดือนจะมีการประชุมประจ าเดือน ผู้ใหญ่บ้านได้น าเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบอกกล่าวให้สมาชิกชุมชนทราบถึงการด าเนินงานและชวนให้เห็นประโยชน์ของ
การสร้างเสริมสุขภาพ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักมีความสนใจและใส่ใจตนเองมากขึ้น 
ดังจะเห็นได้ว่าการจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มสร้างเสริมสุขภาพด้วยตัวเอง และกระท าอย่างต่อเนื่องซึ่งจะ
ช่วยลดการเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้ การสร้างเสริมสุขภาพอย่างสม่ าเสมอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จะท าให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืน ๆ ในชุมชน ดังจะเห็นได้ว่า
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการด าเนินงานอย่างเป็นองค์รวม เพราะ
สภาพแวดล้อมรอบตัวล้วนส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนทั้งสิ้น การสร้างทีมสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในชุมชนนั้นเป็นทีมที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการท างานทั้งด้าน
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไป
พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1) ผู้น าชุมชนบ้านหนองโปุง ให้ความส าคัญกับ
สุขภาพหรือสุขภาวะของคนในชุมชนมีความสามารถในการโน้มน้าวให้สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  2) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนมีลักษณะเอ้ือให้คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์กันของสมาชิกในชุมชนยังสร้างให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเกิด
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน 3) ทุนมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชนที่เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ที่สามารถน ามาพัฒนาชุมชนของตนได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกิด
จากการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ การเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการศึกษาหรือจากการอบรม          
4) ทรัพยากรที่ชุมชนสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและกลุ่มต่าง 
ๆ ล้วนแต่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนใน
ชุมชนทั้งสิ้น และ 5) หน่วยงานภายนอกเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ
และความรู้ให้กับชุมชน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ    
สุขภาวะชุมชนสามารถน าไปสู่การน าเสนอ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้
 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน
ผู้วิจัยพัฒนาจากเอกสาร นโยบาย แผน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ท าการศึกษาชุมชนเปูาหมายจนได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่างเป็นระบบ รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
ที่ได้จึงมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีข้อเสนอแนะใน  
การน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น ผู้บริหารงาน



 184 

ด้านสุขภาพ ควรก าหนดให้การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่น าไปขับเคลื่อนการท างานร่วมกับงานสุขภาพในด้านอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมอย่างเป็น    
องค์รวม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มียุทธศาสตร์หลักที่ส าคัญ คือ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพตลอดจนการพ่ึงพาตนเองในด้าน
สุขภาพบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย และมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันควบคุมโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพ่ือให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา โดยมี
สาระส าคัญในการมุ่งพัฒนาสุขภาพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส าคัญกับการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
 2.  ผู้น าและสมาชิกชุมชน ควรน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริม
สุขภาพ  ดังจะเห็นได้ว่า การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมไม่ได้พิจารณาแยกส่วน เพราะทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หากมีความบกพร่องในด้านหนึ่งด้านใดแล้วและไม่ได้
มีการสร้างเสริมโดยการกระท าให้ดีขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสุขภาวะของคนในชุมชนได้
ทั้งสิ้น ดังนั้น หากมีการสร้างเสริมด้านใดด้านหนึ่งด้านอื่น ๆ ก็จะได้รับการสร้างเสริมให้ดีขึ้นตามมา  
 3. สมาชิกชุมชน ควรมีการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
สามารถกระท าได้ด้วยตนเองและควรกระท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นแบบแผนของชีวิต เพ่ือให้ตนเองมี
สุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บปุวยด้วยโรคที่สามารถปูองกันได้ ดังจะกล่าวได้ว่า การสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง  
ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น ความส าคัญจึงอยู่ที่ ความพอเพียง ตามคุณลักษณะ           
3 ประการ คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม  
 4.  การน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้     
ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย นอกจากนี้ควร
ท าการศึกษาบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ก่อนก าหนดประเด็นรายละเอียดของกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับชุมชน เพราะ   
แต่ละชุมชนย่อมมีบริบทที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชน สภาพแวดล้อม ประเพณีและ
วัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน       
ในชุมชน เพื่อให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการพึ่งตนเอง 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการความรู้ของชุมชนต้นแบบที่มีการด าเนินงานการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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 3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงประเมินผลเพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยมีการติดตามในระยะยาวและ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
 4.  ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนประสบ
ความส าเร็จ 
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ค าน า 
 

 คู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชนเล่มนี้จัดทําขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีเปูาหมายในการพัฒนาประชาชน 
ในชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบของการอบรม 
ซึ ่งจ ัดให้ม ีก ิจกรรมการเร ียนรู ้  ครอบคลุมการสร้าง เสริมป๎จจัยที ่ม ีผลต่อสุขภาพทั ้ งด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้กรอบ
การดําเนินงานตามรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผน นโยบายและยุทธศาสตร ์      
ที่เกี่ยวข้องกับสได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ จาก
การศึกษาชุมชนต้นแบบและจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อันจะเป็น
แรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาช่วยเหลือตนเองในด้านสุขภาพขณะที่ยังไม่เจ็บปุวยให้มีร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์อยู ่เสมอด้วยการจัดการให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเริ่มที่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การให้ความรู้ ในการสร้างเสริมสุขภาพจะช่วยให้
ประชาชนเกิดความตระหนักต่อสุขภาพของตนเองเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตของตนเองด้วยการปฏิบัติ
ตนที่ดีทางด้านสุขภาพ นําไปสู่การปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้การดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยการสร้างเสริมป๎จจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
การออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องสร้างทีมงานในการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้มีการสร้างกิจกรรมและมีการ
ประสานการทํางาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ดังจะเห็นได้ว่าการมีสุขภาพที่ดีย่อม
เกิดขึ้นกับผู้ที่มกีารสร้างเสริมสุขภาพโดยมีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอในขณะที่ยังไม่เจ็บปุวย 
 คู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสุขภาวะ
ชุมชนเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการทําดุษฎีนิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        
สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนซึ่งจัดทําขึ้นหลังจากที่ผู้วิจัย    
ได้พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอ่ืน ๆ  ที่สนใจในการสร้างสุขภาวะของคน       
ในชุมชนโดยนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทต่อไป 
 
 

                                สมรทิพย์ วิภาวนิช 
             ผู้วิจัย 
          
     



 198 

สารบัญ 
 
 
              หน้า 
 
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  199 
ความเป็นมาและความสําคัญ         200 
วัตถุประสงค์ ของคู่มือ           201
นิยามศัพท์เฉพาะ            202 
แนวคิดและทฤษฎี            203 
หลักการ              207 
การดําเนินงาน             208 
บทบาทของวิทยากรกระบวนการ         210 
บทบาทของผู้เข้ารับการอบรม          210 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   211 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ       219
เรื่องการสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง        
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ          230 
เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน          
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ด้านสังคม         236 
เรื่องสุขภาวะทางสังคม            
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    240 
ด้านสิ่งแวดล้อม  เรื่องการคัดแยกขยะ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างทีมงาน        247
รายการอ้างอิง             251
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1    รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 
 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 



 200 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ป๎จจุบันการพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาที่นําพาไปสู่ความทันสมัย สร้างประเทศให้เป็น
สังคมอุตสาหกรรม สังคมเมือง แทนภาคการเกษตรตามวิธีชีวิตแบบดั่งเดิม รวมถึงกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน โดยแต่ละวันต้องอยู่กับความรีบเร่งและแข่งขัน ขาดการดูแลในเรื่อง
สุขภาพ ทําให้ประชาชนในประเทศต้องประสบกับป๎ญหาสุขภาพด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถ
ปูองกันได้ และจากรายงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พบว่าป๎ญหาสุขภาพและการเจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,497,580 ราย ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 1,790,275 ราย ในปี พ.ศ.2553 
หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 19.5 โดยพบผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด 614,058 ราย รองลงมา ได้แก่ 
โรคหัวใจ 489,994 ราย เบาหวาน 459,710 ราย หลอดเลือดสมอง 143,449 ราย และโรคมะเร็ง 83,064 
ราย ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554) และจาก
การรายงานของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคใน ปี พ.ศ. 2550 – 2552 มีการรายงานผู้ปุวยด้วย
โรคสารเคมีจากการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และสัตว์
ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข. 2555: 15) และจากการคาดประมาณแนวโน้มการตายด้วยโรคต่าง ๆ 
ของประชากรไทยใน ปี พ.ศ. 2537–2552 โดยใช้สาเหตุการตายโดยตรงจากใบมรณะบัตร พบว่า    
ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562) อุบัติเหตุจราจร มะเร็งตับและหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตาย
ที่พบสูงสุดในผู้ชายไทย ขณะที่เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายที่พบ
สูงสุดในผู้หญิงไทย (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, กระทรวง
สาธารณสุข. 2555: 14) ดังนั้นระบบสุขภาพจึงหมายรวมถึงองค์ประกอบที่อยู่นอกวงการสาธารณสุข
ด้วย เช่น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง ระบบบริการสุขภาพ สุขภาพดีจึงเป็นสิทธิและความ
รับผิดชอบของคนไทยทุกคน และคนไทยทุกคน ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีหน้าที่
ร่วมกันทําให้เกิดระบบสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ (อําพล จินดาวัฒนะ, 2546: 38) แนวคิดหลักของการ
พัฒนาสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
9 พ.ศ. 2545-2549 กล่าวถึงเรื่องของสุขภาพว่า สุขภาพ คือ สุขภาวะ ซึ่งหมายความว่า สุขภาพ คือ  
สุขภาวะสมบูรณ์และมีดุลยภาพทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ (ป๎ญญา) สุขภาพ
จึงแยกไม่ได้จากวิถีชีวิตที่ต้องดําเนินไปบนพ้ืนฐานของความถูกต้องพอดี โดยดํารงอยู่ในครอบครัว  
ชุมชนและสังคมที่พัฒนาอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9, 2544: 49) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างเสริม
สุขภาพเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สังคมมีจิตสํานึกในเรื่องสุขภาพมากขึ้น        
อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งในระดับป๎จเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-ฉบับที่ 11 ได้อันเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบ    
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ทั้งนี้เป็นการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม 
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เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียมระบบภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับป๎จเจก ครอบครัว และชุมชน 
ให้สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ และเรียนรู้ที่จะนําทุนของ
ประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 7) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555-2559 โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่  11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นให้ประชาชนทุก
คนมีสุขภาพดี สร้างกระบวนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งมิติทางกาย 
จิต สังคมและป๎ญญา ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมบทบาทของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาค
เครือข่ายสุขภาพให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค มีวัฒนธรรม     
ในการดูแลสุขภาพที่ดี ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม มีจิตสํานึกและ
ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ มีกระบวนการจัดการป๎ญหาสุขภาพในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
(กรมการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข, 2557: 1) 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง , 2550: 3) การนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงย่อมนํามาซึ่งการ           
มีภูมิคุ้มกันที่ดีของระบบสุขภาพไทยโดยเฉพาะในด้านพัฒนาจิตที่จะเป็นเงื่อนไขของการสร้างสุขภาวะ
ในระดับบุคคล รวมทั้งสังคมโดยรวมในท่ีสุด (สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, 2549: 38-39)  
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับ
สุขภาพของประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้สามารถ
ขยายไปได้ถึงระดับครอบครัวและชุมชน การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง  
ในการสร้างเสริมสุขภาพนั้นสามารถกระทําให้เกิดเป็นรูปธรรมได้โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
และ.ให้บุคคลมีความใส่ใจและตระหนักในสุขภาพของตนเอง ปฏิบัติตนเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างสม่ําเสมอ และต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนในที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีเจตคติที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวทางหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลปกติทั่วไป       
ที่ยังไม่เจ็บปุวย มีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการให้ความรู้ การศึกษาภาคปฏิบัติ 
การอบรม เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักการที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดํารงอยู่และ
การปฏิบัติตนเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ความพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  ภายใต้เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไข
คุณธรรม  
 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้บุคคลปกติทั่วไปที่ยังไม่เจ็บปุวยมีความสามารถในการช่วยเหลืองตนเองในด้านสุขภาพ 
โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพชองประชาชน     
ในชุมชนโดยการให้ความรู้ การศึกษาภาคปฏิบัติ การอบรม เพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติตนที่ดีในด้านสุขภาพ ซึ่งการดําเนินการเพ่ือการสร้างเสริมป๎จจัยทั้ง 4 ด้าน ที่ทําให้มีสุขภาพดี
ได้แก ่

1. ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
 กระทําโดยการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตที่พอเพียง 3 ด้าน คือ การบริโภคอาหาร    
ที่เหมาะสม การออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม  

2. ด้านเศรษฐกิจ  
 มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินโดยการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในครัวเรือน    
ใช้จ่ายเงินเท่าที่จําเป็น มีการออมเงินโดยฝากไว้กับสถาบันการเงินชุมชนหรือกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน
หรือฝากไว้กับธนาคาร 

3. ด้านสังคม 
  มีการทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน มีความสามัคคี     
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต เช่น มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์        
มีจติใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตอาสาช่วยงานชุมชน  

4. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
มีการทําความสะอาดบ้านเรือนให้น่าอยู่ แยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะถูกที่ ทําความสะอาด

สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดอยู่เสมอ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีใช้จนถึงรุ่นลูก    
รุ่นหลาน เช่น ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ํา อนุรักษ์ปุาไม้ หรือต้นไม้ใหญ่ในชุมชน ฯลฯ 
 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน หมายถึง การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน เพ่ือให้ได้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่มีความเหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  
 การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
และเป็นการดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลหรือประชาชนผู้เป็นเปูาหมาย        
ในการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาตนเอง การช่วยเหลือตนเองให้สามารถดูแลตนเองได้ ทั้งนี้เพ่ือ
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ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
  สุขภาวะชุมชน หมายถึง ภาวะที่เป็นสุขของประชาชนในชุมชน ที่เกิดจากการมีสุขภาพ
หรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางป๎ญญา ดังนี้ 
 1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น 
 2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง การมีจิตใจที่เป็นสุข ไม่เครียด มีความเมตตา กรุณา มีสติ 
และมีสมาธิ เป็นต้น 
 3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างปกติสุข ทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน เป็นต้น 
 4. สุขภาวะทางป๎ญญา หมายถึง การมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ รู้เท่าทัน มีคุณธรรม        
มีจิตสํานึกถึงความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น 
   

แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานที่นํามาเป็นเนื้อหาในการดําเนินกิจกรรมมีดังนี้ 
 1.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน    
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศ
ให้ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ภายนอก ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผน และการดําเนินการ ในทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ
ของคนในชาติให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร และมีสติ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง      
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี และการพัฒนาประเทศได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 จนถึงฉบับที่ 11 ที่ใช้อยู่ในป๎จจุบัน ดังนั้น    
จะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นได้ท้ังแนวทางในการพัฒนาประเทศและแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน 
 2.  การสร้างเสริมสุขภาพ 
     คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545: 49)    
ได้กล่าวถึง สุขภาพว่า คือสุขภาวะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
(ป๎ญญา) และการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นับเป็นการเปลี่ยนแปลง  
ครั้งใหญ่ของระบบสุขภาพไทย เพราะได้ปฏิรูปแนวคิดว่าด้วยสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางกาย   
ทางใจ ทางสังคม และทางป๎ญญา โดยใช้คําว่าสุขภาวะเพ่ือสื่อความหมายใหม่นี้ ส่วนการสร้างเสริม
สุขภาพ หรือการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ตามความหมายของการส่งเสริมหมายถึง 
เกื้อหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น และสร้างเสริมหมายถึง ทําให้เกิดขึ้นและเพ่ิมพูนให้มากขึ้น  
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ดังนั้น การทําให้บรรลุถึงเปูาหมายการมีสุขภาพดีถ้วนหน้านั้นจะต้องไม่เพียงจัดให้มีการส่งเสริม
สุขภาพ ซึ่งเป็นการกระทําเชิงรับ แต่ต้องจัดให้มีถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการกระทําเชิงรุก
ด้วยส่วนการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการ หรือกิจกรรมที่มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้ง
ทางร่างกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ (ป๎ญญา) รวมถึงการสร้างเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมสุขภาพทั้งบุคคล ครอบครัว และสังคม 
เพ่ือลดป๎จจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งนําไปสู่การมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตใจที่สมบูรณ์ อายุ
ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างเสริมสุขภาพมีความสําคัญต่อบุคคลเพราะจะช่วยส่งเสริม 
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคน ๆ นั้นเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและเพ่ิมอํานาจของ
ป๎จเจกบุคคล ดังจะเห็นได้ว่า การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการดําเนินการโดยประชาชนร่วมกับ
ประชาชน โดยอาศัยการให้ความรู้ การศึกษาภาคปฏิบัติ การอบรม การเข้าถึงทรัพยากร เพ่ือนําไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพ และการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจําเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่เกินขีดความสามารถของคนในชุมชน เช่น วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ จากทั้ง
องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงนโยบายด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้การดําเนินงานการ
สร้างเสริมสุขภาพสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ การสร้างเสริมสุขภาพยังได้ขยาย
ขอบเขตเนื้อหาออกไปให้มีลักษณะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับป๎จจัยต่าง ๆ ที่มากกว่าเรื่องการบริการ   
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นภาระหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างบุคคล ชุมชน บุคลากรสาธารณสุข สถาบันบริการสาธารณสุข และรัฐบาลซึ่งจะต้อง
ทํางานร่วมกันเพ่ือมุ่งไปสู่สุขภาพของประชาชน โดยสนับสนุนให้บุคคล และชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น     
ในลักษณะที่ไวต่อป๎ญหาและสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน และต้องเปิดกว้างในการร่วมมือกับ     
ภาคส่วนอื่น ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
 3.  การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การสร้างสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดําเนินการเพ่ือให้ประชาชน             
มีการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การบริโภค
อาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้การมีสุขภาพแข็งแรงในความหมาย
ขององค์การอนามัยโลกยังครอบคลุมถึงความแข็งแรงของสุขภาพในมิติต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย       
ทางจิตใจ ทางสังคม และทางป๎ญญา  
  ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการสร้างเสริม
สุขภาพที่จัดการกับป๎จจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพซึ่งเป็นป๎จจัยแวดล้อมทั้งหมด ได้แก่ ด้านพฤติกรรม   
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน.ในแต่ละด้านดังนี้ 
  3.1  ด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
       การสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง ทุกคนสามารถทําได้ด้วยการบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสม ออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ดังนี้ 
   3.1.1  การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
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     อาหารมีความสําคัญต่อชีวิต เป็นสิ่งที่กําหนดภาวะสุขภาพของคน      
การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์จะทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ถ้ารับประทานอาหารไม่ถูกหลัก
โภชนาการก็จะทําให้เกิดโรค ดังนั้นจึงควรใส่ใจกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะของตนเอง มีการ
รณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพ่ือให้ประชาชนบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ และปรุงอาหารทานเอง
ที่บ้าน เพือ่ให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

     การบริโภคอาหารเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพนั้นสามารถดําเนินการได้ตาม
หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ซึ่งกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ ได้จัดทํา
ข้อปฏิบัติการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย ดังนี้ 1) กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ 
ให้หลากหลายและให้มีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน 2) กินข้าวเป็นอาหารหลัก 3) กินพืชผักให้มาก 
กินผลไม้เป็นประจํา 4) กินปลา เนื้อสัตว์ ที่ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจํา 5) ดื่มนมให้
เหมาะสม 6) กินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร 7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด     
8) กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน 9) งดหรือลดเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์  

     โภชนบัญญัติ 9 ประการนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการรับประทานอาหาร 
เพ่ือสร้างเสริมภาวะโภชนาการที่ดีและลดการเกิดโรคจากภาวะโภชนาการไม่ดี (ณรงค์ หนูสอน, 
2553: 139-141 และวิชัย เทียนถาวร, 2555: 385)  
   3.1.2  ออกกําลังกายที่พอเพียง 

     การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงระยะเวลาที่นานเพียงพอที่จะทําให้เกิดผลต่อการเพ่ิมความแข็งแรงของร่างกาย โดยออกกําลัง
กายครั้งละประมาณ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน อย่างสม่ําเสมอ (กรมสนับสนุนบริการ, 
กระทรวงสาธารณสุข, 2555: 33 และพิสิษฐ์ ธิติเลิศเดชา, 2555: 5) ส่วนการออกกําลังกายแบบแอโร
บิกหมายถึง การออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ อย่างเป็นจังหวะและซ้ํา ๆ 
กันอย่างต่อเนื่อง ความแรงในการเคลื่อนไหวระดับเบาถึงปานกลาง กล้ามเนื้อจะมีการใช้ออกซิเจน
อย่างต่อเนื่องจึงทําให้หลอดเลือดไม่มีการสะสมของกรดแลคติก การออกกําลังกายแบบแอโรบิก 
ได้แก่ การเดิน เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ป๎่นจักรยาน ว่ายน้ํา พายเรือ เต้นแอโรบิก รํามวยจีน เป็นต้น (วิชัย 
เทียนถาวร, 2555: 175) สําหรับคนทั่วไป การเดินเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายและปลอดภัย สามารถ
สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจําวัน เช่นเดินไปทํางาน ซื้อของ ไปวัด ไปโรงเรียน เดินขึ้นบันได เดินเล่น
ยามว่าง หรือการทํากิจกรรมพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น ทํางานบ้าน งานอาชีพที่ออกแรง   
3-4 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 30 นาทีต่อวัน เกือบทุกวัน (กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข, 2553: 65 
และสุรเกียรติ อาชานุภาพ, 2557: 8) 
   3.1.3 การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 

     อารมณ์ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 33) 
ให้ความเห็นว่าอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีผลต่อร่างกาย 
อารมณ์ท่ีดีส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การไหลเวียนของโลหิตเร็วขึ้น เมื่อมีความรัก ความสุขสนุกสนานทํา
ให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุข ส่งผลให้ร่างกายตื่นตัว การทํางานของสมองดีความคิดอ่านดี จะเห็น
ได้ว่าผู้ปุวยที่กําลังใจดีจะหายปุวยเร็ว และผู้ที่มีอายุยืนยาว มักจะเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่เสมอ 
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     อารมณ์ไม่ดี จะทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เช่น กินอาหารได้น้อย 
นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ หงุดหงิด ก้าวร้าว ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจแรง และ
เร็วขึ้น การรู้จักควบคุมและจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสมมีผลต่อสุขภาพและจิตใจ ทําให้การ
ดํารงชีวิตประจําวันไมม่ีความสุข 
     อีกประการหนึ่งที่ทําให้อารมณ์ไม่ดีคือ ความเครียด ซึ่งความเครียด
เกิดขึ้นเนื่องจากการที่บุคคลพบกับเหตุการณ์หรือสภาวะใดก็ตามที่ทําให้เกิดความลําบากใจในการ
ตัดสินใจ วิตกกังวลต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์จนทําให้เกิดความกลัวหรือกังวลใจ การที่บุคคล    
ไม่สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้ทําให้เกิดความตึงเครียดกับร่างกายและจิตใจ ความเครียด         
ที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวแก้ไขป๎ญหา เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ แต่ความเครียด   
ที่มากเกินไปส่งผลเสียต่อร่างกาย และจิตใจ (กองสุขภาพจิตสังคม, 2548: 1, อาภาพร เผ่าวัฒนา และ
คนอ่ืน ๆ, 2554: 123) 
  3.2  ด้านเศรษฐกิจ  
       การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
   การบัญชีเป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับเงิน  
มีการจําแนก สรุปผลเพื่อให้เห็นข้อมูลโดยรวมและสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
   การจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นการนําการบัญชีมาประยุกต์ใช้ โดยการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเป็นการบันทึกจํานวนเงินรายรับ รายจ่ายของครัวเรือนโดยแสดงให้เห็นถึง วันเดือนปี 
รายการที่เป็นรายรับ รายจ่ายและยอดคงเหลือ ทั้งนี้การจัดทําบัญชีครัวเรือนจะทําให้ทราบรายรับ 
รายจ่ายและหนี้สินของครัวเรือน ทราบเงินคงเหลือ ทําให้สามารถวางแผนในการใช้จ่ายได้อย่าง
รอบคอบ และยังสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงิน รวมถึงมีเงินออมเก็บไว้ใช่ในอนาคต 
  3.3  ด้านสังคม 
   กลุ ่มสังคมหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกัน มีการกระทําโต้ตอบซึ ่งกันและกัน       
มีการติดต่อสัมพันธ์กันตามสถานภาพและบทบาท มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความเชื่อในด้าน
คุณค่าร่วมกัน หรือคล้ายคลึงกัน กลุ่มสังคมได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเชื้อชาติ   
กลุ่มประชาชนของประเทศ เป็นต้น (Horton and Hunt, 1976: 149) ดังนั้น การสร้างเสริมสุข
ภาวะทางสังคม จึงต้องสร้างให้คนในสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความสามัคคีสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุขทั้งในครอบครัว ในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน มีความเป็น
น้ําหนึ่งใจเดียวกันร่วมมือร่วมใจกันกัน มีอุดมการณ์และความคิดที่จะสร้างสรรค์ดําเนินการให้ประสบ
ความสําเร็จ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน  
      ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

      ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะ 
  ป๎ญหาขยะเป็นป๎ญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาวะของคนใน

ชุมชน การให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
การคัดแยกขยะและการจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีเป็นการสร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดีโดย  
ทุกคนสามารถทําได้ 
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  ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะอินทรีย์ หรือมูลฝอยย่อยสลาย 2) ขยะ   
รีไซเคิล หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ 3) ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะ   
รีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ 
4) ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ   

  การจัดการขยะได้ถูกวิธีจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ลดมลพิษทางอากาศ
จากการส่งกลิ่นเน่าเหม็น ไม่มีขยะปนเปื้อนแหล่งน้ํา ไม่เป็นแหล่งของเชื้อโรค 
       ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่
ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งมนุษย์สามารถนําทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้เช่น ดิน น้ํา แร่ธาตุ  ปุาไม้ 
พลังงาน ซึ่งบางอย่างเกิดทดแทนใหม่ได้และบางอย่างเกิดทดแทนใหม่ไม่ได้ (เกษม จันทร์แก้ว, 
2547: 138 และโกวิทย์ พวงงาม, 2553: 386) 
  ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนของแต่ละที่จึงมีคุณค่าอย่างเช่น แหล่งน้ําสามารถใช้
ประโยชน์ในการทําการเกษตร ไว้ใช้ในครัวเรือน ปุาไม้เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพรให้ความร่มรื่นแก่คน
ในชุมชน ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาและอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์และผู้ที่จะดูแลทรัพยากร
เหล่านี้ก็คือประชาชนในชุมชนนั่นเอง ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อไม่ให้เกิด ความ      
เสื่อมโทรม 
        4.  การสร้างทีมงาน 
  การสร้างทีมงานหมายถึงกระบวนการของการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทํางานด้วยกัน 
เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรจึงจะสามารถทํางานให้บรรลุเปูาหมายของ   
ทั้งตนเอง ของกลุ่มหรือขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Varney, 1997: 152) 
ส่วน Topchik (2007: 2) กล่าวว่า การทํางานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ต้องการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่กําหนด มีการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อสื่อสารและมีการ
ตัดสินใจร่วมกัน   
  การสร้างทีมงานเป็นการรวมกันของกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทํางาน
ร่วมกันเป็นทีมแสดงให้เห็นถึงพลังร่วมกันในการทํางาน ทุกคนในกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเสรี ก่อให้เกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

หลักการ 
 คู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน มีหลักการสําคัญในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1. สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของประชาชนในชุมชนอาทิเช่น ผู้นํา คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน สมาชิกชุมชนว่าจะดําเนินการไปในทิศทางใดก่อนการดําเนินงาน และหาอาสาสมัครแกนนํา
สุขภาพเพ่ือเข้ารับการอบรม 
 2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการน้อมนํา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ:ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาช่วยเหลือตนเองในด้านสุขภาพขณะ    
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ที่ยังไม่เจ็บปุวยให้มีร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอด้วยการจัดการให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเริ่มที่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพจะช่วยให้
ประชาชนเกิดความตระหนักต่อสุขภาพของตนเองเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตของตนเองด้วยการปฏิบัติตน   
ที่ดีทางด้านสุขภาพ นําไปสู่การปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้การดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ   
โดยการสร้างเสริมป๎จจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งด้านการสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียงได้แก่การบริโภค
อาหารที่เหมาะสมการออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องสร้างทีมงานในการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้มีการสร้าง
กิจกรรมและมีการประสานการทํางาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ดังจะเห็นได้ว่าการมี
สุขภาพที่ดีย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่มีการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอในขณะที่ยังไม่
เจ็บปุวย 
 3. วิทยากรมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ
การอบรมแสดงความคิดเห็น  
 4. จัดให้มีการประเมินผลก่อนและหลังการอบรมในด้านความรู้ เจตคติและการสร้างเสริม 
สุขภาพ 
 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
 6. ดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
 

การด าเนินงาน 
 การดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนผู้วิจัย
จัดให้มีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนการอบรม 
 1. คน 

 1.1 เตรียมความพร้อมของชุมชนที่จะร่วมพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยวิทยากรกระบวนการพบผู้นําและสมาชิกชุมชนบ่อย ๆ เข้า
ร่วมในการประชุมประจําเดือนของชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนํารูปแบบพัฒนาการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนมาทดลองใช้ 
   1.2 นัดหมายวันเดือนปีที่จัดการอบรม 
 2. วัสดุอุปกรณ์ 
จัดเตรียมสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้ 

 3. สถานที่ 
  ติดต่อสถานที่ที่ใช้ในการอบรม  
 ขั้นตอนที่ 2 จัดการอบรม  

 การอบรม เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
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ตารางที่ 1  แผนการดําเนินกิจกรรม ระยะเวลา 1 วัน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการ การประเมินผล 
การอบรม
เรื่อง 
การสร้างเสริม
สุขภาพตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ 
สุขภาวะชุมชน 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ ในการสร้างเสรมิ
สุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่ อ ให้ผู้ เ ข้ ารับการ
อบรมมีเจตคติที่ดีในการ
สร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.เพื่ อ ให้ผู้ เ ข้ ารับการ
อบรมมีทักษะในการ 
สร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
- เรื่องการสรา้งเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  1.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 การสร้างเสริมสุขภาพ 
1.3 การสร้างเสริมสุขภาพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ด้านพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ 
- เรื่องการสรา้งสุขภาพด้วย 
วิถีชีวิตที่พอเพียง ได้แก ่ 
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม   
การออกกําลังกายที่พอเพียง  
การจัดการอารมณไ์ด้เหมาะสม 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 
- เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ด้านสังคม 
- เรื่องสุขภาวะทางสังคม 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เรื่องการคัดแยกขยะ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
- เรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
เร่ืองการสร้างทีมงาน 

- บรรยาย 
- ถาม-ตอบ 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ตอบ
คําถามจาก
ใบงาน 
 
 
 
 

-ใบงาน 
-ประเมินผลก่อน
และหลังการ
อบรมในด้าน
ความรู้     
เจตคติและการ 
สร้างเสริม
สุขภาพ 
-ประเมินความ
พึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 
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 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
และจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
 

บทบาทของวิทยากรกระบวนการ 
 การนํารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน    
ไปใช้ผู้ให้ความรู้ควรมีบทบาทดังนี้ 

1. ศึกษารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
ให้เข้าใจ เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
 2. จดัสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็น 
สรุปประเด็นให้ตรงกับความหมายที่แท้จริง 
 3. วิทยากรกระบวนการเปรียบเสมือนพ่ีเลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ที่เอ้ืออํานวยให้เกิด
การเรียนรู้ คอยชี้แนะ ตั้งคําถาม สะท้อนความคิด บางสถานการณ์ก็เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยเป็น
วิทยากรความรู้หรือวิทยากรเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวด้านเนื้อหาและกิจกรรมให้ความรู้ 
 4.  สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีความสนุกสนานในการแสดงความคิดเห็นกระตุ้นให้
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกท่ีเข้าประชุม 
 5.  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้การสื่อสารสองทาง 
 6.  จัดเตรียมสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้ 
 

บทบาทของผู้เข้ารับการอบรม 
 การนํารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน   
ไปใช้ ผู้เข้ารับการอบรมควรมีบทบาทดังนี ้
 1.  มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริงจากประสบการณ์และความคิด 
 2.  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และค้นหาความคิดเห็นร่วมของกลุ่ม 
 3.  มีส่วนร่วมในการทํางานภายในกลุ่มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามเวลาที่กําหนด 
 4.  มีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมท่ีได้จากความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติ 
 5.  มีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรม 
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                                            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 

เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สาระส าคัญ  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของทุกคน
ได้เพียงแคม่ีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนําไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและ
ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจพึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ   
ไม่ทําอะไรเกินตัวดําเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
 การสร้างเสริมสุขภาพหมายถึงการหาทางสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่าง ๆ โดยรวม ๆ ไม่ได้มุ่งปูองกันโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ การดําเนินการจึงเป็นการ   
ให้การศึกษาแก่คนปกติที่ยังไม่เจ็บปุวย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความตระหนักและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างเสริมป๎จจัยทั้งปวงที่ทําให้มีสุขภาพดี ทั้งทางสิ่งแวดล้อม และทางนโยบาย 
 สรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้    
ในทุกมิติโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ เพราะสุขภาพของคนเราเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้นการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้มีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดี ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และ
ทางป๎ญญา ทั้งนี้การจัดการอบรมจะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี มีความ
ตระหนักต่อสุขภาพของตนเอง มีทักษะในการนําไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคคลสามารถช่วยเหลือ
ตนเองทางด้านสุขภาพได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เนื้อหา 
 1.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  การสร้างเสริมสุขภาพ 
 3.  การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
 

วิธีการ 
 1.  บรรยายตอบข้อซักถาม 
 2.  ตอบคําถามตามใบงานที่ 1  
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ส่ือวัสดุอุปกรณ์  
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์  
 2.  Power Point 
 3.  กระดาษ A4 
 4.  ปากกาลูกลื่น 
 5.  ใบงานที่ 1 
 6.  ใบความรู้ที่ 1-4 
 

การประเมินผล 
 ประเมินผลจากใบงานที่ 1 
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ใบงานที่ 1 
 

ค าชี้แจง   ให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบคําถามตามหัวข้อต่อไปนี้  
 

1.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในด้านใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  การสร้างเสริมสุขภาพหมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  ท่านคิดว่ามีป๎จจัยด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ที่ 1 
                                       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และการปฏิบัติ
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ประเทศ โดยการพัฒนาบริหารประเทศให้ดําเนินไป
ในทางสายกลาง ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็น        
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ 
มาใช้ และต้องสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ดําเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความ
เพียร มีสติป๎ญญาและความรอบคอบเพื่อให้เกิดความสมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549: 4-5)  
 ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กันอันได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กล่าวคือ กิจกรรมใด ๆ ที่ขาดคุณลักษณะใด
คุณลักษณะหนึ่งไปก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความพอเพียง คุณลักษณะทั้ง 3 ประกอบด้วย 
 1.  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ 
ของการกระทํา ตัวอย่างเช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ เพ่ือนําไปสู่ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 2.  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอประมาณในมิติ    
ต่าง ๆ นั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุป๎จจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจน   
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
 3.  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร เพ่ือเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
 เงื่อนไข ประกอบด้วย 2 เงื่อนไขดังนี้ 
 1.  เงื่อนไขความรู้ ที่จะนําไปสู่การตัดสินใจในการประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ          
ที่อยู่ในระดับพอเพียงต้องอาศัย 
  1.1  ความรอบรู้ คือมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยครอบคลุม
เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานสําหรับการนําไปใช้ในการโอกาสและเวลาต่าง ๆ 
  1.2  ความรอบคอบ คือ ความสามารถที่จะนําความรู้และหลักวิชาต่าง ๆ เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ประกอบการวางแผนก่อนที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ       
ทุกขั้นตอน 
  1.3  ความระมัดระวัง คือ ความมีสติ ในการนําแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาต่าง ๆ 
เหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบัติ เพราะในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น   
การนําความรู้และความรอบคอบมาใช้จึงต้องอาศัยความระมัดระวังให้รู้ เท่าทันต่อเหตุการณ์           
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 2.  เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างใน 2 ด้าน ได้แก่  
  2.1  ด้านจิตใจ/ป๎ญญา โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม กล่าวคือ ตระหนักในคุณธรรม     
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
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  2.2  ด้านการกระทํา หรือการดําเนินชีวิต โดยเน้นความอดทน ความเพียร สติป๎ญญา 
และความรอบคอบ 
 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาเป็นหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตของทุกคนได้เพียงแคม่ีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนําไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึง
ขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  โดยความพอเพียงระดับบุคคลและ
ครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พ่ึงพา
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทําอะไรเกินตัวดําเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้ง
ใฝุรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พ่ึงให้ผู้อ่ืนในที่สุด เช่น 
หาป๎จจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัด
แต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงินและสิ่งของ
เครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งป๎นภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้างรวมถึงการรักษา
วัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  ส่วน
ความพอเพียงระดับชุมชนนั้นคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยเหลือ
เกื้อกลูกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้รักสามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอก
ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องค์กร
การเงิน สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
รวมทั้งการใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มาสร้างประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 18-21) 
 สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550 :       
22-23) ทีก่ล่าวถึง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ดังนี้   
 1.  ด้านเศรษฐกิจไม่ใช่จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ     
มีภูมิคุม้กันไม่เสี่ยงเกินไป 
 2.  ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี มีความเอ้ืออาทรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
 3.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทย 
 4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด และรอบคอบ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน  
 5.  ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิป๎ญญาชาวบ้าน 
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ใบความรู้ที่ 2 
  

การสร้างเสริมสุขภาพ 
 

 การสร้างเสริมสุขภาพ หรือการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) นั้นพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายไว้ว่า ส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุน ช่วยเหลือสนับสนุน   
ให้ดีขึ้น ส่วนสร้างเสริม หมายความว่า ทําให้เกิดขึ้นและเพ่ิมพูนให้มากขึ้น ดังนั้น การทําให้บรรลุถึง
เปูาหมายการมีสุขภาพดีถ้วนหน้านั้นจะต้องไม่เพียงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการกระทํา  
เชิงรับ แต่ต้องจัดให้มีถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการกระทําเชิงรุก (Active) คือมาตรการ       
ใดที่ส่งผลให้มีสุขภาพดีขึ้น หากยังไม่มีก็ต้องทําให้เกิดขึ้น หากมีแล้วก็ต้องทําให้เพ่ิมพูนมากขึ้น และ
ในทางตรงกันข้ามสิ่งใดที่ส่งผลให้มีสุขภาพแย่ลง หากมีแล้วก็ต้องขจัด และหากยังไม่มีก็ต้องปูองกัน
ไม่ให้เกิดขึ้น (สุรจิต สุนทรธรรม, 2555: 15) นอกจากนี้ สุรเกียรติ อาชานุภาพ (2551: 20) ได้ให้
ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพว่า หมายถึง การหาทางสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่าง ๆ โดยรวม ๆ ไม่ได้มุ่งปูองกันโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ การดําเนินการ
จึงเป็นการให้การศึกษาแก่คนปกติที่ยังไม่เจ็บปุวย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความตระหนักและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ด ี
 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนเพ่ิมความสามารถในการควบคุมและสร้างเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงป๎จจัยกําหนด
สุขภาพ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ
สังคม โดยพัฒนาสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีท้ังทางร่างกาย ทางจิต ทางสังคม และทางป๎ญญา ซึ่ง
เป็นการลดป๎จจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและนําไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตใจที่สมบูรณ์ 
รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี       
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ใบความรู้ที่ 3 
 

การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดําเนินการเพ่ือให้ประชาชน             
มีการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การบริโภคอาหาร      
ที่เหมาะสม การออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการมีสุขภาพแข็งแรงในความหมายขององค์การอนามัยโลก 
ครอบคลุมถึงความแข็งแรงของสุขภาพในมิติต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทาง
ป๎ญญา  
 ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการสร้างเสริม
สุขภาพที่จัดการกับป๎จจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพซึ่งเป็นป๎จจัยแวดล้อมทั้งหมด ได้แก่ ด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยน้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
 ความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
 พอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ ของการ
กระทําดังนี ้
 1. ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
  กระทําโดยการเพ่ิมวิถีชีวิตที่พอเพียง 3 ด้าน คือ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม     
การออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม  
 2. ด้านเศรษฐกิจ  
  มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินโดยการจัดทําบัญชีรายรับ -รายจ่ายภายในครัวเรือน     
ใช้จ่ายเงินเท่าที่จําเป็น มีการออมเงินโดยการฝากไว้กับสถาบันการเงินชุมชนหรือกลุ่มออมทรัพย์    
ในชุมชนหรือฝากไว้กับธนาคาร 
 3. ด้านสังคม  
  มีการทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน มีความสามัคคี    
มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต เช่น มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิต
อาสาช่วยงานชุมชน  
 4. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
  มีการทําความสะอาดบ้านเรือนให้น่าอยู่ แยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะถูกที่ ทําความ
สะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดอยู่เสมอ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีใช้จนถึงรุ่น
ลูกรุ่นหลาน เช่น ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ํา ไม่ตัดหรือทําลายปุาไม้ใหญ่ริมถนนในชุมชน ฯลฯ 
 มีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณในมิติต่าง ๆ นั้นต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุป๎จจัยและข้อมูลที่เก่ียวข้องตลอดจน ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ ดังนี้ 

 1.  มีหลักการในการตัดสินใจ คํานึงถึงผลกระทบรอบด้านทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 2.  มีเหตุผลในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 



 218 

 3.  มีเหตุผลในการจัดการกับป๎จจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพในทุกด้าน 
 4.  มีเหตุผลในการใช้จ่าย และการจัดการด้านการเงินของชุมชน 

 มีภูมิคุ้มกัน การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร เพ่ือเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่    
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  มีผู้นําที่ดีเป็นผู้นําที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 2.  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
 3.  มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง 
 4.  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน 
 5.  คนในชุมชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ 

          เงื่อนไข ประกอบด้วย 2 เงื่อนไขดังนี้ 
 1.  เงื่อนไขความรู้ที่จะนําไปสู่การตัดสินใจในการประกอบกิจการทางเศรษฐกิจที่อยู่ใน
ระดับพอเพียงต้องอาศัย 
  1.1 ความรอบรู้ คือมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยครอบคลุม
เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานสําหรับการนําไปใช้ในการโอกาสและเวลาต่าง ๆ 
  1.2  ความรอบคอบ คือ ความสามารถที่จะนําความรู้และหลักวิชาต่าง ๆ เหล่านั้น    
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได ้
  1.3  ความระมัดระวัง คือ ความมีสติ ในการนําความรู้เหล่านั้นไปปฏิบัติ เพราะใน
ความเป็นจริงแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการนําความรู้และความรอบคอบมาใช้   
จึงต้องอาศัยความระมัดระวังให้รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 2.  เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ได้แก่  
  2.1  มีความซือ่สัตย์ สุจริต มีความขยัน อดทน แบ่งป๎นผู้อื่น     

      2.2  มีความเพียร มีจิตอาสา เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
  2.3  มีคุณธรรมประจําใจ คิดดี พูดดี 
                  2.4  มีความเสมอภาค เป็นธรรม  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 

ดา้นพฤติกรรมสุขภาพ 
 

เรื่อง การสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง 
 

สาระส าคัญ    
 การสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียงทุกคนสามารถทําได้ด้วยการบริโภคอาหาร         
ที่เหมาะสม การออกกําลังกายที่พอเพียง การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ดังนี้ 
 การบริโภคอาหารเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพนั้นสามารถดําเนินการได้ตามหลักโภชนบัญญัติ 
9 ประการ 
 การออกกําลังกายที่พอเพียง หมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลาที่นานเพียงพอที่จะทําให้เกิดผลต่อการเพ่ิมความแข็งแรงของร่างกาย โดยออกกําลังกาย  
ครั้งละประมาณ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน อย่างสม่ําเสมอ 
 การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม อารมณ์ มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ ดังนั้นการที่มีอารมณ์ 
ที่ดหีรือไม่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลคนนั้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิต         

ที่พอเพียง 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ  
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและมีวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
ด้วยตนเอง 
 

เนื้อหา  
 1. การบริโภคอาหารที่เหมาะสม  
 2. การออกกําลังกายที่พอเพียง  
 3. การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม  
 

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

วิธีการ   
       1.  บรรยาย ตอบข้อซักถาม  
 2.  ฝึกปฏิบัติการออกกําลังกาย การฝึกหายใจ การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
 3.  ตอบคําถามตามใบงานที่ 2 
  

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2. Power Point 
 3. แผ่น CD 
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 4. กระดาษ A4 
 5. ปากกาลูกลื่น 

  6. ใบงานที่ 2 
 7. ใบความรู้ที่ 4-6 
 

การประเมินผล 
 ประเมินผลจากใบงานที่ 2 และจากการปฏิบัติ 
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ใบงานที่ 2 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบคําถามตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 
 1.  ท่านคิดว่าการบริโภคอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ  
การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การมีอารมณ์ที่ดีไม่เครียด จะช่วยทําให้ท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี 
ได้หรือไม ่

……………………………………………………………………………………………………… 
  
 2.  การบริโภคอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้ท่านไม่เจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้ ดังนั้น  
ให้ทา่นยกตัวอย่างการบริโภคอาหารที่เหมาะสมซึ่งท่านสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านสุขภาพ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.  ให้ท่านยกตัวอย่างการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวท่านซึ่งท่านคิดว่าจะปฏิบัติได้
อย่างสม่ําเสมอเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 4.  ท่านมีวิธีการจัดการกับความเครียดอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู้ที่ 4 
 

การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
 

 อาหารมีความสําคัญต่อชีวิต เป็นสิ่งที่กําหนดภาวะสุขภาพของคน การรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน์จะทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ถ้ารับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการก็จะ
ทําให้เกิดโรค ดังนั้นจึงควรใส่ใจกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะของตนเอง มีการรณรงค์ให้ปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้เพ่ือให้ประชาชนบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ และปรุงอาหารทานเองที่บ้าน เพ่ือให้ได้
อาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

 การบริโภคอาหารเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพนั้นสามารถดําเนินการได้ตามหลักโภชนบัญญัติ 
9 ประการ ซึ่งกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ ได้จัดทําข้อปฏิบัติการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ดังนี้  
 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและให้มีการหมุนเวียนกันไปใน        
แต่ละวันและหมั่นดูแลน้ําหนักตัว อาหารหลัก 5 หมู่ มีดังนี้ 

  หมู่ที่ 1  โปรตีนประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ ให้ประโยชน์ต่อ
ร่างกายในด้านการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของ
ร่างกาย   ให้พลังงาน และช่วยควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย 

  หมู่ที่ 2  คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยข้าว แปูง น้ําตาล เผือก มัน ฯลฯ  ซึ่งให้
ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านพลังงาน และความอบอุ่น ช่วยทําให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวเพ่ือ
ทํางานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ 

  หมู่ที่ 3  เกลือแร่ ได้แก่ พืช ผัก ชนิดต่างๆ ทั้งผักใบเขียว และสีต่างๆ ซึ่งให้คุณค่า
ทางอาหารแตกต่างกันไป ประโยชน์ของเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคต่าง ๆ ทําให้
ร่างกายแข็งแรงและอาหารหมู่นี้มีเส้นใยอาหารมาก การรับประทานเป็นประจําจะช่วยทําให้ขับถ่าย 
ได้ง่าย 

  หมู่ที่ 4  วิตามินประกอบด้วย ผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบํารุง
สุขภาพของผิวหนังให้สดชื่น บํารุงสุขภาพปาก เหงือก และฟ๎น ช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่าย
เป็นปกต ิ
  หมู่ที่ 5  ไขมันประกอบด้วยไขมันจากพืชและสัตว์ ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ในด้าน
พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  
  น้ําหนักตัว เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสุขภาพ ดังนั้นจึงควรดูแลและชั่งน้ําหนักตัวโดยใช้ค่า
ดัชนีมวลกายเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) สามารถคํานวณจากสูตรดังนี้ 
  ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัม/ส่วนสูงเป็นเมตร2  แปลผลได้ดังนี้ 
  น้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์    มีค่า    <  18.5 กก./ม.2 

  น้ําหนักท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ  มีค่า    18.5 – 24.9 กก./ม.2 

  น้ําหนักเกิน    มีค่า    25.0 – 29.9 กก./ม.2 

  โรคอ้วน      มีค่า   ≥ 30.0 กก./ม.2 
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 2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปูงเป็นบางมื้อ ควรกินข้าวที่ขัดสี   
แตน่้อย และกินสลับกับอาหารประเภทอ่ืน ๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมป๎ง เผือก และมัน 
 3. กินพืชผักให้มาก กินผลไม้เป็นประจํา และบริโภคพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล 
 4. กินปลา เนื้อสัตว์ ที่ไม่ติดมัน ไข่ และถ่ัวเมล็ดแห้งเป็นประจํา 
 5. ดื่มนมให้เหมาะสม โดยนมเป็นอาหารที่มีโปรตีน วิตามินบีและแคลเซียม ซึ่งสําคัญต่อ 
การเจริญเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟ๎น จึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับทุกวัย 
 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร ไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะจะทําให้อ้วน
และไขมันในเลือดสูงและถ้ารับประทานผักผลไม้น้อย ขาดการออกกําลังกายจะทําให้ไขมันไปเกาะ
ผนังหลอดเลือดแดงได้ง่ายขึ้นจนเกิดการแข็งตัวนําไปสู่โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด 
 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด เพราะรสหวานจัดจะทําให้ร่างกายได้ 
พลังงานเกินไปจึงทําให้อ้วน ส่วนรสเค็มจัดจะทําให้เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง 
 8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อนเพราะสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆสามารถทําให้เกิด
โรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ รวมทั้งอาจทําให้เกิดโรคพยาธิ และมะเร็งบางประเภทได้ 
 9. งดหรือลดเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ เพราะถ้าดื่มจนติดแล้วจะทําให้ร่างกายขาด
วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ  

 โภชนบัญญัติ 9 ประการนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการรับประทานอาหาร เพ่ือสร้างเสริม
ภาวะโภชนาการที่ดีและลดการเกิดโรคจากภาวะโภชนาการไม่ดี (ณรงค์ หนูสอน,  2553: 139-141 
และวิชัย เทียนถาวร, 2555: 385) ดังจะเห็นได้ว่าการรับประทานอาหารที่มากไป หรือน้อยไป       
ย่อมส่งผลต่อสุขภาพ ป๎ญหาที่พบบ่อยในป๎จจุบันคือป๎ญหาภาวะโภชนาการเกิน หรือโรคอ้วนตามมา
ด้วยโรคเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
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ใบความรู้ที่ 5 
 

ออกก าลังกายที่พอเพียง 
 

 การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่
นานเพียงพอที่จะทําให้เกิดผลต่อการเพ่ิมความแข็งแรงของร่างกาย โดยออกกําลังกายครั้งละ
ประมาณ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน อย่างสม่ําเสมอ (กรมสนับสนุนบริการ, กระทรวง
สาธารณสุข, 2555: 33 และพิสิษฐ์ ธิติเลิศเดชา, 2555: 5)  ส่วนการออกกําลังกายแบบแอโรบิกหมาย
ถึงการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ อย่างเป็นจังหวะและซ้ํา ๆ กันอย่าง
ต่อเนื่อง ความแรงในการเคลื่อนไหวระดับเบาถึงปานกลาง กล้ามเนื้อจะมีการใช้ออกซิเจนอย่าง
ต่อเนื่องจึงทําให้หลอดเลือดไม่มีการสะสมของกรดแลคติก การออกกําลังกายแบบแอโรบิก ได้แก่    
การเดิน เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ป๎่นจักรยาน ว่ายน้ํา พายเรือ เต้นแอโรบิก รํามวยจีน เป็นต้น (วิชัย     
เทียนถาวร, 2555: 175) สําหรับคนทั่วไป การเดินเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายและปลอดภัย สามารถ
สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจําวัน เช่นเดินไปทํางาน ซื้อของ ไปวัด ไปโรงเรียน เดินขึ้นบันได เดินเล่น
ยามว่าง หรือการทํากิจกรรมพ้ืนฐานอื่น ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น ทํางานบ้าน งานอาชีพที่ออกแรง 3-
4 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 30 นาทีต่อวัน เกือบทุกวัน (กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข, 2553: 65 
และสุรเกียรติ อาชานุภาพ, 2557: 8) 

 ตัวอย่างการออกกําลังกายในรูปแบบต่าง ๆ (วิชัย เทียนถาวร, 2555: 171-174) 
 ว่ิงเพื่อสุขภาพ 
 การวิ่งเพ่ือสุขภาพจะเน้นไปที่การทําให้ร่างกายแข็งแรง และไม่บาดเจ็บ การวิ่งเพ่ือ

สุขภาพจะเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควรวิ่งอย่างสม่ําเสมอครั้งละประมาณ 30 นาที สัปดาห์ละ    
3 วัน หรือวันเว้นวันหรือทุกวัน 

 เดินเพื่อสุขภาพ 
 การเดินเป็นการออกกําลังกายขั้นพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้ทุกเพศทุกวัย การเดิน

มีทั้งการเดินแบบธรรมดาและการเดินแบบแอโรบิก (เดินเร็ว ๆ) ซึ่งการเดินแบบแอโรบิกจะให้ผลดีต่อ
สุขภาพได้มาก ทั้งยังสามารถช่วยให้รูปร่างได้สัดส่วน และส่งผลให้ระบบการทํางานของร่างกายดีขึ้น 
และร่างกายสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ดีข้ึน เช่น ความดันเลือด ปริมาณน้ําตาลในเลือด และยังสร้าง
สมดุลให้กับปริมาณแคลเซียม รวมทั้งการสร้างสมดุลให้กับขบวนการเคมีในสมอง นอกจากนั้นการ
เดินยังช่วยปูองกันโรคอ้วน ควบคุมน้ําหนักตัวได ้

 การขี่จักรยานอยู่กับที่/เคลื่อนที่ 
 การออกกําลังกายด้วยการขี่จักรยานสามารถทําได้ 2 วิธี คือ 1) การขี่จักรยานไป      

ตามถนน และ 2) การขี่จักรยานที่ตั้งอยู่กับที่ สามารถทําได้ในบ้านและทําได้ทุกเวลาสามารถปรับ
ความฝืดของล้อเพ่ือช่วยเพ่ิมการเต้นของหัวใจได้  ผู้ที่อายุมากก็สามารถขี่จักรยานออกกําลังกายได้
อย่างปลอดภัย 
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 เต้นร าเพื่อสุขภาพ 
 การเต้นรําเพ่ือสุขภาพเป็นวิธีการบริหารร่างกายโดยใช้จังหวะดนตรีเข้ามาผสมผสาน 

เสียงดนตรีเป็นตัวช่วยกําหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เร็วหรือช้าตามจังหวะ ส่วนระยะเวลาที่จะ
ใช้เต้นรําเพ่ือสุขภาพนั้นควรใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที  
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ใบความรู้ที่ 6 
 

การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 
 

 อารมณ์ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 33) ให้ความเห็น
ว่าอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีผลต่อร่างกาย อารมณ์ที่ดีส่งผล
ต่อสุขภาพ เช่น การไหลเวียนของโลหิตเร็วขึ้น เมื่อมีความรัก ความสุขสนุกสนานทําให้ร่างกายหลั่ง
สารแห่งความสุข (เอนโดรฟีน) ส่งผลให้ร่างกายตื่นตัว การทํางานของสมองดีความคิดอ่านดี จะเห็นได้
ว่าผู้ปุวยที่กําลังใจดีจะหายปุวยเร็ว และผู้ที่มีอายุยืนยาว มักจะเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่เสมอ 
 อารมณ์ไม่ดี จะทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เช่น กินอาหารได้น้อย นอนไม่หลับ  
ไม่มีสมาธิ หงุดหงิด ก้าวร้าว ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจแรง และเร็วขึ้น       
การรู้จักควบคุมและจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสมมีผลต่อสุขภาพและจิตใจ ทําให้การดํารงชีวิต
ประจําวันไมม่ีความสุข 
 อีกประการหนึ่งที่ทําให้อารมณ์ไม่ดีคือ ความเครียด ซึ่งความเครียดเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ที่บุคคลพบกับเหตุการณ์หรือสภาวะใดก็ตามที่ทําให้เกิดความลําบากใจในการตัดสินใจ วิตกกังวล    
ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์จนทําให้เกิดความกลัวหรือกังวลใจ การที่บุคคลไม่สามารถจัดการ     
กับสิ่งเหล่านั้นได้ทําให้เกิดความตึงเครียดกับร่างกายและจิตใจ ความเครียดที่เหมาะสมจะกระตุ้น     
ให้เกิดการปรับตัวแก้ไขป๎ญหา เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ แต่ความเครียดที่มากเกินไปส่งผลเสีย  
ต่อร่างกาย และจิตใจ (กองสุขภาพจิตสังคม, 2548: 1 และอาภาพร เผ่าวัฒนา และคนอ่ืน ๆ, 2554: 
123) 
 วิธีผ่อนคลายความเครียด 

 1.  หยุดพักจากการทํางานหรือกิจกรรมที่กําลังทําอยู่ชั่วคราวแล้วลุกไปเดินเล่น ดื่มน้ํา 
สูดลมหายใจเข้าลึกๆ จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น 

 2.  เรียนรู้การปรับเปลี่ยนความคิดจากแง่ลบให้เป็นแง่บวก 
 3.  เมื่อรู้ตัวว่าเครียดจากป๎ญหาใด ให้พยายามแก้ป๎ญหานั้นให้เร็วที่สุด 

 4.  ทํางานอดิเรกที่สนใจหรือถนัด เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง ทํางานศิลปะ ทําสวน        
ดูโทรทัศน์ ฟ๎งวิทยุ เล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย เป็นต้น 
 5.  ออกไปพบปะสังสรรค์หรือทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  
 6.  นอนพักผ่อนให้เพียงพอ  
 7.  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานหรือท่ีบ้านให้เหมาะสม สะอาดเรียบร้อยจะทําให้เกิด
บรรยากาศที่ดี และช่วยลดความเครียดลงได้ 
 8.  ท่องเที่ยวชมธรรมชาติหรือสถานที่ที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลิน 
 เทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด 
  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพ่ือลดความตึงเครียดเริ่มจากการฝึกหายใจและผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนี้  
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 1. ฝึกการหายใจ 
  เริ่มด้วยการนั่งในท่าท่ีถูกต้อง คือ การนั่งบนเก้าอ้ีที่พอเหมาะกับร่างกายไม่สูงหรือต่ํา

เกินไป ปล่อยตัวตามสบายให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายได้ผ่อนคลายเต็มที่หลังตั้งตรงไม่เอนไปพิงพนัก
จากนั้นฝึกหายใจที่ถูกต้องโดยการสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ กลั้นลมหายใจไว้สักครู่แล้วค่อย ๆ ผ่อนลม
หายใจออกช้า ๆ จากนั้นจึงเริ่มต้นหายใจเข้าใหม่ในลักษณะเดิม ซึ่งการฝึกหายใจอย่างถูกวิธีนี้ จะช่วย
ให้ควบคุมตนเองได้ดีขึ้น 
 2. ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  

  การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เท้า น่อง  หน้าขา มือ แขน ต้นขา  
หน้าอก หน้าท้อง คอ หน้าผาก คิ้ว ตา แก้ม และปาก โดยฝึกทีละส่วนเริ่มจาก 
 เท้า   เรียนรู้การผ่อนคลายที่เท้าทั้ง 2 ข้าง โดยจะเกร็งให้เครียดมากที่สุด ด้วยการยก
หน้าเท้าขึ้นให้ส้นเท้าอยู่กับพ้ืน  แล้วทั้งเกร็งทั้งงอนิ้วเท้าทั้งสิบเข้าไป เกร็งให้แรงจนรู้สึกเครียดที่สุด
แล้วจึงค่อย ๆ คลายกล้ามเนื้อที่เท้าอย่างช้า ๆ โดยการปล่อยนิ้วเท้าคืนสู่สภาพปกติแล้ววางหน้าเท้า
ลงจนกระทั่งรู้สึกว่าได้ปล่อยวางกล้ามเนื้อท่ีเท้า รวมทั้งกล้ามเนื้อส่วนอื่น ๆ ที่เกร็งตามไปด้วยให้คลาย
ออกอย่างสิ้นเชิงเรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลาย หายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง แล้วอยู่กับความรู้สึกที่      
ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 น่อง   เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่น่อง ทําให้กล้ามเนื้อที่น่องตึงเครียด โดยยกส้น
เท้าข้ึนกดหน้าเท้าลงกับพ้ืนให้แน่น  เรียนรู้ความเครียดตามกล้ามเนื้อส่วนอื่นที่ถูกกระทบกระเทือนไป
ด้วยเมื่อน่องเครียดมากที่สุดแล้วจึงค่อย ๆ คลายออกปล่อยวางส้นเท้าลงตามปกติ ขณะเดียวกันให้
กล้ามเนื้อส่วนอ่ืน ๆ ได้ผ่อนคลายด้วยเรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลาย หายใจลึก ๆ 2-3 ครั้งแล้ว   
อยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 หน้าขา   เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่หน้าขาทั้ง 2 ข้าง เกร็งกล้ามเนื้อที่หน้าขาโดย
ยกขาทั้ง 2 ข้างข้ึนเหยียดตรงไปข้างหน้า โดยแยกขาทั้ง 2 ข้างออกห่างกันพอสมควร  พร้อมกับเกร็ง
ให้เกิดความตึงเครียดที่หน้าขามากที่สุด เมื่อรู้สึกตึงเครียดมากพอแล้วจึงค่อย ๆ คลายอย่างช้า ๆ 
พร้อมกับวางขาและเท้าทั้ง 2 ข้างลงที่พ้ืนในสภาพที่สบาย ให้เปรียบเทียบความรู้สึกระหว่างขณะที่
เกร็งกับขณะที่คลายกล้ามเนื้อ เรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลายหายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง แล้วอยู่กับ
ความรู้สึกท่ีผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 มือ   เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่มือทั้ง  2 ข้าง ทําให้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือตึง
เครียดโดยการยกแขนขึ้นมาอยู่ข้างลําตัวแล้วกํามือทั้ง 2 ข้างให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้เกิด
ความรู้สึกตึงเครียดไปทั่วบริเวณนิ้วมือ  เมื่อรู้สึกตึงเครียดมากพอแล้วจึงค่อย ๆ  คลายกล้ามเนื้ออย่าง
ช้า ๆ พร้อมกับปล่อยมือไปตามโครงสร้างที่เป็นธรรมชาติของมัน ไม่งอนิ้ว หรือแบมือจนเกินไปให้
เรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลายหายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง  แล้วอยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 แขน   เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่แขนทั้ง  2 ข้าง ทําให้กล้ามเนื้อที่แขนตึงเครียด
โดยการยกแขนขึ้นมาอยู่ข้างลําตัวให้ตั้งฉากกับลําตัว หงายมือขึ้นแล้วใช้แรงจากฝุามือดันเข้ามาหา
ลําตัวจนกล้ามเนื้อที่หน้าแขนเกร็งเป็นมัด  เมื่อรู้สึกว่าตึงเครียดมากแล้วจึงค่อย ๆ คลายกล้ามเนื้อที่
แขนโดยวางลงข้างลําตัวให้แขนทั้ง 2 ข้างอยู่ในสภาพที่สบาย พร้อมทั้งให้กล้ามเนื้อส่วนอ่ืน ๆ ได้ผ่อน
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คลายด้วยเรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลาย หายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง แล้วอยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้
สักครู ่
 ต้นแขน   เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่ต้นแขนทั้ง 2 ข้าง ทําให้กล้ามเนื้อที่ต้นแขน      
ตึงเครียดโดยการยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้นเหยียดตรงเหนือศีรษะให้แขนทั้ง 2 ข้างขนานกันหันฝุามือเข้า
หาลําตัวเกร็งโดยใช้แรงจากฝุามือดันเข้ามาหาลําตัวจนกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนตึงเป็นมัด เมื่อรู้สึกว่า
ตึงเครียดมากแล้วจึงค่อย ๆ คลายอย่างช้า ๆ  ค่อย ๆ วางแขนข้างลําตัวให้แขนอยู่ในสภาพที่สบาย  
รวมทั้งกล้ามเนื้อส่วนอื่น ๆ ก็ให้ผ่อนคลายด้วยเรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลาย หายใจลึก ๆ 2-3  ครั้ง 
แล้วอยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 หัวไหล่   ผ่อนคลายความเครียดที่หัวไหล่  โดยเลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่หัวไหล่
ทั้ง 2 ข้าง ทําให้หัวไหล่ตึงเครียดโดยการยกไหล่หรือห่อไหล่ทั้ง 2 ข้างขึ้นให้สูงพยายามตั้งคอให้อยู่ใน
ลักษณะตรงจนรู้สึกตึงเครียดมากที่สุดที่เส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่กับต้นคอ  เรียนรู้ถึงความรู้สึกที่แผ่
ขยายไปสู่บริเวณกล้ามเนื้ออ่ืน ๆ เช่น หน้าท้อง หน้าอก และคอ เป็นต้น เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณ
หัวไหล่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ เวลาผ่อนคลายให้พยายามคลายอย่างช้า ๆ ที่สุดพร้อมกับเรียนรู้ความรู้สึก
ขณะผ่อนคลาย หายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง แล้วอยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 หน้าอก   เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่บริเวณหน้าอก เกร็งหน้าอกให้แน่นโดยการสูด
ลมหายใจให้เต็มที่ พร้อมกับให้ต้นแขนทั้ง 2 ข้างหนีบสีข้าง เพ่ือช่วยให้หน้าอกแน่นยิ่งขึ้น เมื่อรู้สึก  
ตึงเครียดมากแล้วจึงค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ ให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและกล้ามเนื้อทุก ๆ  
ส่วนของร่างกายได้ผ่อนคลายอย่างช้า ๆ เรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลาย หายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง  แล้ว
อยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 หน้าท้อง  เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่บริเวณหน้าท้องทําให้หน้าท้องตึงเครียดโดย
การเกร็งหน้าท้องให้แน่น คล้ายกับกําลังปูองกันตนเองเมื่อมีคนจะมาต่อยหน้าท้อง กลั้นลมหายใจให้
แน่นเพื่อช่วยให้การเกร็งได้หนักแน่นขึ้น เมื่อรู้สึกตึงเครียดมากแล้วจึงค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ  
เรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลาย หายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง แล้วอยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 คอ   การเกร็งกล้ามเนื้อที่คอต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นกล้ามเนื้อที่
อ่อน  ถ้าเกร็งแรงและเร็วเกินไปอาจเกิดการเคล็ดขัดยอกขึ้นได้ ยกฝุามือทั้งสองข้างรองไว้ใต้คาง   
แล้วจึงกดคางเข้าหาฝุามือในขณะที่ฝุามือดันขึ้นด้านไว้ให้น้ําหนักของแรงกดและแรงต้านพอ ๆ กัน
โดยใช้แรงกดจากบริเวณหลังคอให้หลังคอเกร็งเครียดที่สุด พยายามให้บริเวณที่ดันไว้เครียดน้อยที่สุด
เท่าท่ีจะทําได้แล้วจึงค่อย ๆ คลายแรงกดและแรงต้านออก ปล่อยมือลงให้ความรู้สึกอยู่ที่บริเวณลําคอ
ทั้งหมด  เรียนรู้ถึงความรู้สึกขณะผ่อนคลายสักครู่แล้วจึงยกมือทั้ง 2 ข้างประสานกันไว้อยู่ที่หลังศีรษะ
ทําให้กล้ามเนื้อเครียดอีกโดยการใช้มือดันศีรษะมาข้างหน้า แต่ให้แรงคอต้านกลับให้ศีรษะคงอยู่ใน
สภาพ  ตั้งตรงให้แรงดันกับแรงต้านพอ ๆ กันเมื่อรู้สึกเครียดที่สุดจึงค่อย ๆ คลายแรงกดและแรงต้าน
ออกช้า ๆ  ปล่อยมือลงเรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลายหายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง แล้วอยู่กับความรู้สึกที่
ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 หน้าผาก เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่หน้าผาก ทําให้บริเวณหน้าผากตึงเครียด    
โดยการเลิกคิ้วทั้ง  2 ข้างขึ้นไปจนหน้าผากย่นเป็นริ้วเกร็งจนรู้สึกเครียดขยายไปทั่วเบ้าตามทั้ง 2 ข้าง 
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เมื่อรู้สึกตึงเครียดมากแล้วจึงค่อย ๆ ผ่อนคลายอย่างช้า ๆ จากนั้นให้เรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลาย
หายใจ ลึก ๆ 2-3 ครั้ง  แล้วอยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 คิ้ว  เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่คิ้วทั้ง 2 ข้าง ทําให้คิ้วตึงเครียดโดยการขมวดคิ้ว 
เข้าหากันจนรู้สึกตึงเครียดบริเวณคิ้วและขมับทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนบริเวณใบหน้าก็ตึงเครียดไปด้วย      
เมื่อรู้สึก ตึงเครียดมากแล้วจึงค่อย ๆ ผ่อนคลายอย่างช้า ๆ เรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลายหายใจ   
ลึก ๆ 2-3 ครั้งแล้วอยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 ตา  เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่ตาทั้ง 2 ข้าง เนื่องจากตาเป็นบริเวณที่มีกล้ามเนื้อ
เปราะบางมาก การฝึกเกร็งและคลายจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจะต้องไม่เกร็งอย่างรวดเร็วและ  
หนักหน่วงเป็นอันขาดต้องค่อย ๆ กระทําทีละข้ันตอนค่อย ๆ เพ่ิมความตึงเครียดเท่าที่จะรับได้เท่านั้น
โดยการหลับตาทั้ง 2 ข้างให้แน่นสนิทพอควรก่อนแล้วจึงเพ่ิมให้แน่นขึ้นอย่างรู้สึกเมื่อรู้สึกว่ามาก
พอแล้วจึงค่อย ๆ คลายอย่างช้า ๆ เรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลายหายใจลึก ๆ 2-3 ครั้งแล้วอยู่กับ
ความรู้สึกท่ีผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 แก้ม  เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่แก้มทั้ง 2 ข้าง ทําให้แก้มตึงเครียดโดยการบุ๋มแก้ม
หรืออมแก้วเข้าไปให้ลึกและนานจนรู้สึกตึงเครียดที่สุดแล้วจึงค่อย ๆ คลายอย่างช้า ๆ หรือทําอีกครั้ง
โดยการยิ้มและเปิดปากให้กว้างที่สุดจนแก้มปริทั้ง 2 ข้าง และรู้สึกตึงไปทั่วบริเวณใบหน้าและบริเวณ
ขมับทั้ง 2 ข้าง เมื่อรู้สึกว่ามากพอแล้วจึงค่อย ๆ ผ่อนคลายอย่างช้า ๆ เรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อน
คลายหายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง แล้วอยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายนี้สักครู่ 
 ปาก  เลื่อนความคิดความรู้สึกมาอยู่ที่ปาก ทําให้ปากตึงเครียดโดยการเม้มริมฝีปากทั้ง 2 
ให้แน่นสนิทจนรู้สึกตึงเครียดที่สุดจึงค่อย ๆ ผ่อนคลายอย่างช้า ๆ ปล่อยให้ริมฝีปากเผลยอเล็กน้อย
ตามโครงสร้างของปาก เรียนรู้ความรู้สึกขณะผ่อนคลายหายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง แล้วอยู่กับความรู้สึกที่
ผ่อนคลายนี้สักครู่ จากนั้นจึงค่อย ๆ ลืมตาขึ้นอย่างช้า ๆ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

เรื่อง การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 

สาระส าคัญ    
 การจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้จัดทํา สามารถรู้
รายรับ-รายจ่ายและหนี้สินของตนเอง นําไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น  นอกจากนี้ยังทราบเงิน
คงเหลือของครอบครัว และมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต   
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติที่ดีในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 

เนื้อหา  
 การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 

ระยะเวลา 30 นาที  
 

วิธีการ  
 บรรยาย ตอบข้อซักถาม และฝึกปฏิบัติ 
  

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. Power Point 
 2. กระดาษ A4 
 3. ปากกาลูกลื่น 

 4. ใบงานที่ 3 
 5. ใบความรู้ที่ 7 
 

การประเมินผล 
 ประเมินจากใบงานที่ 3 
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ใบงานที่ 3 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทําบัญชีครัวเรือน โดยลงรายการให้ถูกต้อง จากกรณีศึกษา 
 การใช้จ่ายเงินของนางกอไก่ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 ถึง 4 พฤษภาคม 2558 ดังนี้ 
 

วันที่ 30 เมษายน 2558  ไดเ้งินเดือน 12,000 บาท จากการทํางาน  กลับบ้านซื้อผัก ผลไม้ เนื้อหมู   
     250 บาท  จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 2,000 บาท ค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์  
     2,700 บาท ค่าผ่อนเครื่องซักผ้า 1,870 บาท 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  หลังเลิกงานไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพ่ือนที่ร้านอาหารจ่ายเงินไป  
     500 บาท 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2558  ซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดนัด 650 บาท ซื้อผัก เนื้อไก่ ปลา 220 บาท  
วันที่ 3 พฤษภาคม 2558  ซื้อของใช้ในบ้าน 980 บาท หลังเลิกงานไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพ่ือน 
     ที่ร้านอาหารจ่ายเงินไป 500 บาท 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558  ซื้อผัก ผลไม้ เนื้อหมู 250 บาท ซื้อเครื่องสําอาง 450 บาท 
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บัญชีครัวเรือน 
 

นางกอไก่ มากมี 
 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
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 จากกรณีศึกษาการใช้จ่ายเงินของนางกอไก่ ให้ท่านตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
 1. จากการทําบัญชีครั ว เรือนของนางกอไก่  ตั้ งแต่วันที่30 เมษายน 2558 ถึ ง                
4 พฤษภาคม 2558 ท่านคิดว่านางกอไก่ จะมีเงินพอใช้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมหรือไม่ เพราะอะไร 
 
......................................................................................................................................................... ....... 
 
.......................................................................................................................... ...................................... 
 
............................................................................................................................. ................................... 
 
................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................... ............ 
 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 2. ถ้าท่านเป็นนางกอไก่ ท่านจะเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินหรือไม่ ถ้าต้องเปลี่ยนแปลง
การใช้จ่ายเงินท่านจะมีวิธีการอย่างไร 
 
............................................................................................................................. ................................... 
 
............................................................................................................................. ................................... 
 
......................................................................... .......................................................................................  
 
............................................................................................................................. ................................... 
 
.................................................................................................................................. .............................. 
 
................................................................................................... ............................................................. 
 
 
 
 
 



 234 

ใบความรู้ที่ 7 
 

บัญชีครัวเรือน 
 

 การบัญชีเป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินไว้ในรูป
ของเงินตรามีการจําแนก สรุปผลเพ่ือให้เห็นข้อมูลโดยรวมและสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
อย่างถูกต้อง 
 การจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นการนําการบัญชีมาประยุกต์ใช้ โดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน
เป็นการบันทึกจํานวนเงินรายรับรายจ่ายของครัวเรือนโดยแสดงให้เห็นถึง วันเดือนปี รายการที่เป็น
รายรับ-รายจ่ายและยอดคงเหลือ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือน 
 

บัญชีครัวเรือน 
 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
      
      
      
      
      

 
ค าอธิบายวิธีการจดบันท ารายรับ-รายจ่าย 

 

วิธีบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
 1.  ช่อง “วันเดือนปี” ใช้บันทึก วันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่เกิดรายรับเงินหรือจ่ายเงิน 
 2.  ช่อง “รายการ” ใช้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงินหรือจ่ายเงิน การรับเงิน เช่น    
รับเงินเดือน รับเงินจากการขายข้าว ขายพืชผัก การจ่ายเงิน เช่น ค่าอาหาร ชําระหนี้ 
 3.  ช่อง “รายรับ” ใช้บันทึกจํานวนเงินที่ได้รับเข้ามาทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายรับจาก
อาชีพหลักหรือรายได้อ่ืน ๆ 
 4.  ช่อง “รายจ่าย” ใช้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายออกไปทุกรายการไม่ว่าจะจ่ายออกไปใน
เรื่องใดก็ตาม 
 5.  ช่อง “คงเหลือ”  ใช้บันทึกจํานวนเงินคงเหลือหลังจากได้รับเข้ามาหรือจ่ายออกไป 
ควรคํานวณทุกครั้งที่มีการบันทึกรายรับเข้าหรือจ่ายออก เพ่ือจะได้ทราบว่าป๎จจุบันมีจํานวนเงิน 
คงเหลืออยู่เท่าใด โดยตั้งต้นด้วยจํานวนเงินคงเหลือล่าสุด นํารายการรับมาบวกเข้า และนํารายการ
จ่ายมาหักออกจะได้ยอดคงเหลือป๎จจุบัน 
 6.  ช่อง “หมายเหตุ” ใช้บันทึกรายละเอียดที่ต้องการเพิ่มเติมจากช่องรายการ 
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ประโยชน์ของการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 1.  ทําให้ทราบรายรับ รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน 
 2.  ทําให้ทราบเงินคงเหลือของครัวเรือน 
 3.  ทําให้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างรอบคอบ ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลง 
 4.  เป็นการสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
 5.  มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต 
 

การออมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท าต่อเนื่องมาจากการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 การออม คือ การกันเงินที่หามาได้ออกมาเป็นของตนเองเท่ากับการได้รางวัลแก่ตนเอง
จากการทํางานถ้าไม่มีเงินออมเงินก็จะหมดไปกับการบริโภคหรือใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือหาความสุขดังนั้น
การออมจึงเป็นเรื่องยากผู้ที่ออมต้องมีความมุ่งมั่นบังคับตนเองเป็นอย่างมากโดยทั่วไปแล้วการออม
เป็นประโยชน์กับทุกคนในแง่เศรษฐกิจ  เงินออมจะทําให้บุคคลและครอบครัวมีเงินไว้ใช้สอยในยาม
จําเป็นทําให้รู้จักประหยัดใช้จ่ายเท่าที่จําเป็น ด้านสังคมในการออมถ้ามีการรวมกลุ่มออมตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน ส่งผลดีทางด้านสังคม คือ การออมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ให้คนมีความเอ้ืออาทรต่อกัน รักกัน เพราะการออมในชุมชนจะมีเงินป๎นผลส่วนหนึ่งที่นํากลับไปให้แก่
คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ดูแลซึ่งกันและกัน 
 การจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
วางแผนชีวิตประจําวันให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์แก่ผู้บันทึก 

 ความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะดังนี้ 
  ความพอประมาณ 

   มีความพอประมาณในการใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้เท่าที่จําเป็น 
   มีเหตุผล 
   มีเหตุผลในการใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ 
   มีภูมิคุ้มกัน 

   มีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้สถานการณ์การเงินของประเทศจะเปลี่ยนแปลง 
 เงื่อนไขประกอบ 2.เงื่อนไขดังนี้ 

  ความรู้ 
   มีความรู้ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนปรับแผนการใช้จ่ายเงินโดยเพิ่มรายรับ 

ลดรายจ่าย 
  คุณธรรม 
   มีคุณธรรมดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ  อดทน  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

  กิจกรรมที่ผู้รับการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและมีเงิน
เก็บออมได้ เช่น ปลูกผักสวนครัวกินได้ ทําของใช้ภายในบ้าน เช่น น้ํายาล้างจาน น้ํายาซักผ้า          
การออมเงิน  เป็นต้น 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
 

ด้านสังคม 
 

เรื่อง สุขภาวะทางสังคม 
 

สาระส าคัญ    
 สุขภาวะทางสังคมจะเกิดขึ้นได้จําเป็นอย่างยิ่งที่คนในชุมชนจะต้องมีสัมพันธภาพที่ดี       
มีความสามัคคีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขท้ังในครอบครัว ในชุมชน มีมาตรการทางสังคม และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการอยู่ร่วมกันในชุมชนสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกัน 
 

เนื้อหา สุขภาวะทางสังคม 
 

ระยะเวลา  1 ชั่วโมง  
 

วัสดุอุปกรณ์  
 1.  น้ําดื่มขวดเล็กกลุ่มละ 20 ขวด 
 2.  ใบความรู้ที่ 8 
 3.  ใบงานที่ 4 
 

วิธีการ   
 กิจกรรมความสามัคคี 
 1. แบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น กลุ่มละ 10 คน 
 2. แจกน้ําดื่มขวดเล็กกลุ่มละ 20 ขวด  
 3. ให้แต่ละกลุ่มล้อมวง เรียงขวดน้ําในแนวตั้ง 
 4. ให้ทุกคนช่วยกันพยุงขวดน้ํายกข้ึนและนําไปวางในตําแหน่งที่กําหนดถ้าขวดน้ําหล่น
ลงมาให้กลับไปที่เดิมแล้วพยุงขวดน้ํามาในตําแหน่งที่กําหนดใหม่จนกว่าจะทําได้สําเร็จ 
 กิจกรรมตามใบงานที่ 4 การจัดท าปฏิทินสุขภาพ 
 1. แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คนทําใบงานที่ 4 
 2. รวมกลุ่มใหญ่สรุปปฏิทินสุขภาพ 
 

ขั้นสรุป   
 1. วิทยากรสรุปตามใบความรู้ที่ 8 
 2. สรุปปฏิทินสุขภาพของชุมชน 
 

การประเมินผล 
 ประเมินจากใบงานที่ 4 
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ใบงานที่ 4 
 

การจัดท าปฏิทินสุขภาพ 
 

ค าชี้แจง  
 ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกจํานวน 5 คน และให้ผู้เข้ารับการ
อบรมแต่ละกลุ่มระดมความคิด ในการจัดทําปฏิทินสุขภาพของหมู่บ้านของท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 
– ธันวาคม .ในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการทํากิจกรรม
ร่วมกันของตนในชุมชน ที่บ่งบอกถึงการมีสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคี และมีจิตอาสาของคนใน
ชุมชน ตามบริบทของชุมชนและตามวัฒนธรรมของชุมชนท่าน  
 

ปฏิทินสุขภาพ บ้าน .............................................................................................................. 
 

 
กิจกรรม 

เดือน 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
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สรุปปฏิทินสุขภาพ ในกลุ่มใหญ่ 
 

ปฏิทินสุขภาพ บ้าน ................................................................................................................. 
 

 
กิจกรรม 

เดือน 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
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ใบความรู้ที่ 8 
 

สุขภาวะทางสังคม 
 

 กลุ่มสังคมหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกัน มีการกระทําโต้ตอบซึ่งกันและกัน มีการติดต่อ
สัมพันธ์กันตามสถานภาพและบทบาท มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความเชื่อในด้านคุณค่าร่วมกัน 
หรือคล้ายคลึงกัน กลุ่มสังคมได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มประชาชนของ
ประเทศ เป็นต้น (Horton and Hunt, 1976: 149)  
 

ปัญหาพื้นฐานของสังคม 
 นิเทศ ตินนะกุล (2553: 106) กล่าวถึงป๎ญหาพ้ืนฐานของสังคมไว้ดังนี้ 
 1. ป๎ญหาเรื่องปากท้อง เพ่ือให้สมาชิกของสังคมมีชีวิตรอดอยู่ได้ สังคมต้องจัดการ
เกี่ยวกับป๎ญหาอาหาร การผลิตอาหารและของใช้ที่จําเป็น 
 2. การรักษาความสงบซึ่งเป็นเรื่องท่ีสําคัญในการทําให้เกิดความมั่นคงในสังคม 
 3. การจัดการเก่ียวกับป๎ญหาการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
 4. ทําให้สมาชิกมีความมั่นคงทางใจโดยการสร้างความสัมพันธ์กับระบบความเชื่อ 
พิธีกรรมทางศาสนา 
 5. สังคมต้องจัดการเก่ียวกับป๎ญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 6. จัดการเกี่ยวกับป๎ญหาการสื่อสาร เพ่ือให้สมาชิกมีการติดต่อสัมพันธ์กันได้ 
 7. ให้ตําแหน่งแก่สมาชิก เพ่ือทํากิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมให้ดําเนินไปด้วยดี กระตุ้นให้
สมาชิกมีกําลังใจและมีความสามารถ 
 ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม จึงต้องสร้างให้คนในสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน มีความสามัคคีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขท้ังในครอบครัว ในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันร่วมมือร่วมใจกันกัน มีอุดมการณ์และความคิดที่จะ
สร้างสรรคด์ําเนินการให้ประสบความสําเร็จ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

เรื่อง การคัดแยกขยะ 
 

สาระส าคัญ   
 ป๎ญหาขยะเป็นป๎ญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาวะของคนในชุมชน 
การให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน การคัด
แยกขยะและการจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีเป็นการสร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีโดยทุกคน
สามารถทําได ้ 
    

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 

 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติที่ดีในการคัดแยกขยะ 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการคัดแยกขยะ 
 

เนื้อหา  
 การคัดแยกขยะ 
 

ระยะเวลา 40 นาที 
 

วิธีการ   
 1. บรรยาย ตอบข้อซักถาม  
 2. ตอบคําถามตามใบงานที่ 5 
  

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2.  Power Point 
 3.  กระดาษ A4 
 4.  ปากกาลูกลื่น 
 5. ใบงานที่ 5 
 6.  ใบความรู้ที่ 9 
 

การประเมินผล 
 ประเมินผลจากใบงานที่ 5 
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ใบงานที่ 5 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบคําถามตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 
 

 ท่านคิดว่าการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่เป็นสิ่งที่ควรกระทําหรือไม่เพราะเหตุใด 
 
................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................. ................................... 
 
............................................................................................................................. ................................... 

 
................................................................. ...............................................................................................  
 
............................................................................................................................. ................................... 
 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................ .................................................................... 
 
............................................................................................................................. ................................... 
 
..................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................... 
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ใบความรู้ที่ 9 
 

การคัดแยกขยะ 
 

 ป๎ญหาขยะเป็นป๎ญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาวะของคนใน
ชุมชน  การให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
การคัดแยกขยะและการจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีเป็นการสร้างเสริมให้ประชาชนมีสุ ขภาพที่ดีโดย  
ทุกคนสามารถทําได้ 
 ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
 1.  ขยะอินทรีย์ หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว  สามารถ
นํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
 2.  ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเพ่ือใช้ซึ่งสามารถ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ 
อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น 
 3.  ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตรายมีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ห่อพลาสติกใส่
ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สําเร็จรูป โฟมเปื้อนอาหาร เป็นต้น 
 4.  ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ 
วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน วัตถุอย่างอ่ืน    
ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน  หรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น 
 การจัดการขยะได้ถูกวิธีจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ลดมลพิษทางอากาศจาก
การส่งกลิ่นเน่าเหม็น ไม่มีขยะปนเปื้อนแหล่งน้ํา ไม่เป็นแหล่งของเชื้อโรค 
 กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือให้บ้านและชุมชนสะอาดน่าอยู่ทั้ง
ยังเป็นการสร้างรายได้จากขยะดังนี้ 
 1.  ขยะรีไซเคิล 
  นํามาขายหรือรวบรวมเข้ากิจกรรมชุมชน เช่น ธนาคารขยะโดยการนําขยะมาแยก
ประเภทขาย 
  1.1  กระดาษ ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษสมุด-หนังสือ นิตยสาร กระดาษ
กล่อง กระดาษขาว-ดํา แผ่นพับ 
   วิธีเก็บ 
    คัดแยกเป็นประเภทเนื่องจากกระดาษแต่ละประเภทมีราคารับซื้อต่างกัน 
  1.2  พลาสติก ได้แก่ ภาชนะพลาสติกบรรจุยาสระผม ครีมอาบน้ํา ถุงพลาสติกเหนียว 
ถังน้ํา กะละมัง ขวดน้ํามันพืช หรือขวดน้ําดื่มชนิดใส ขวดน้ําพลาสติกขาวขุ่น 
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   วิธีเก็บ 
    ถอดฝาขวดรินของเหลวที่บรรจุภายในออกทําความสะอาดจากนั้นทําให้
แบนเพื่อประหยัดเนื้อท่ีและเก็บรวบรวมแยกประเภทเป็นพลาสติกสีขาวขุ่น พลาสติกใส และพลาสติก
อ่ืน ๆ เนื่องจากพลาสติกแต่ละประเภทมีราคาต่างกัน 
  1.3  แก้ว ได้แก่ ขวดหรือภาชนะแก้ว สําหรับบรรจุอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด น้ําที่มี   
สีใส สีเขียว และสีน้ําตาล 
   วิธีเก็บ 
    ถอดฝารินของเหลวที่บรรจุภายในออก  ทําความสะอาดและเก็บรวบรวม 
  1.4  โลหะ/อโลหะ ได้แก่ วัสดุหรือเศษเหล็กทุกชนิดกระป๋องบรรจุอาหารที่ไม่เป็น
สนิม กระป๋องเครื่องดื่มท่ีเป็นอลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว 
   วิธีเก็บ 
    เท/รินของเหลวที่บรรจุภายในกระป๋อง ทําความสะอาดหลังจากนั้นทําให้
แบนเพื่อประหยัดเนื้อท่ีและเก็บรวบรวม กรณีเศษเหล็ก ทองแดง ให้มัดรวมไว้   
 2.  ขยะอินทรีย์ 
   วิธีการแยก 
    เศษอาหาร  รวบรวมไว้เลี้ยงสัตว์ 
    เศษผักผลไม้  และเศษอาหารนําไปทําน้ําหมักจุลินทรีย์ (EM) 
    เศษใบไม้เป็นปุ๋ย 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 

เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

สาระส าคัญ  
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเป็นการจัดหา เก็บรักษา สงวนไว้ซึ่งการมี
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ํา ปุาไม้ ฯลฯ ที่คนในชุมชนรู้จักใช้ โดยมีการฟ้ืนฟูให้คงอยู่ 
และการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ต้องเป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์ มีการใช้อย่างประหยัด และสนับสนุนให้มี
การปลูกต้นไม้เพ่ิมในท่ีดินของแต่ละคน  
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

เนื้อหา 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ระยะเวลา 20 นาที 
 

วิธีการ   
 1. บรรยาย ตอบข้อซักถาม  
 2. แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 คน ตอบคําถามตามใบงานที่ 6 
  

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2.  Power Point 
 3.  กระดาษ A4 
 4.  ปากกาลูกลื่น 
 5.  ใบงานที่ 6 
 6. ใบความรู้ที่ 10 
 

การประเมินผล 
 ประเมินผลจากใบงานที่ 6 
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ใบงานที่ 6 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 

 ในชุมชนของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง และท่านจะช่วยดูแลรักษาทรัพยากร
เหล่านั้นได้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ที่ 10 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์    
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งมนุษย์สามารถนําทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดิน น้ํา แร่ธาตุ ปุาไม้ 
พลังงาน ซึ่งบางอย่างเกิดทดแทนใหม่ได้และบางอย่างเกิดทดแทนใหม่ไม่ได้ (เกษม จันทร์แก้ว, 2547: 
138 และโกวิทย์ พวงงาม, 2553: 386) 
 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ทรัพยากรธรรมชาติสามารถจําแนกได้ ดังนี้ (นิวัติ เรืองพานิช, 2546: 38-41) 
 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดเปลืองหรือสูญหายไปเราสามารถใช้ทรัพยากรประเภทนี้    
ได้อย่างไม่จํากัด เนื่องจากธรรมชาติสร้างให้มีใช้ตลอดเวลา ได้แก่ บรรยากาศ น้ําที่อยู่ใน  วัฎจักร       
จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งเรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด เช่น น้ําฝน หิมะ 
 2. ทรัพยากรที่ทดแทนหรือรักษาไว้ได้ เช่น ปุาไม้ แหล่งน้ํา เป็นต้น ทรัพยากรประเภทนี้
เมื่อใช้แล้วจะสามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ แต่การใช้ประโยชน์ก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมถ้าใช้   
มากเกิน สร้างทดแทนไม่ทันก็จะทําให้เกิดความเสื่อมโทรมเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชนิดอ่ืน ๆ  
 3. ทรัพยากรที่ไม่งอกเงยหรือใช้แล้วหมดไป ไม่มีการสร้างทดทนได้ เช่น แร่ ที่ดินใน
สภาพธรรมชาติ แหล่งที่เหมาะสมในการศึกษาธรรมชาติไม่สามารถทําขึ้นทดแทนกันได้  เช่น น้ําตก 
และหน้าผา ฯลฯ 
 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนของแต่ละที่จึงมีคุณค่าอย่างเช่น แหล่งน้ํา สามารถใช้
ประโยชน์ในการทําการเกษตร ไว้ใช้ในครัวเรือน ปุาไม้เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร ให้ความร่มรื่นแก ่ 
คนในชุมชน ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาและอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์และผู้ที่จะดูแลทรัพยากร
เหล่านี้ก็คือประชาชนในชุมชนนั่นเอง ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือไม่ให้เกิดความ      
เสื่อมโทรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 247 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
  

การสร้างทีมงาน 
 

เรื่อง การสร้างทีมงาน 
 

สาระส าคัญ    
 การทํางานเป็นทีมหรือการรวมกลุ่มกันทํางานมีความสําคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคน
ในชุมชน เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น 
การทํางานร่วมกันจําเป็นต้องเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อ่ืน รับฟ๎งความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของกันและกัน ช่วยเหลือกันก็จะทําให้การสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการทํางานร่วมกัน 
 

เนื้อหา  การสร้างทีมงาน 
 

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  
 

วิธีการ   
 1. จัดตั้งทีมสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคัดเลือกตัวแทนจาก
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมในตําแหน่งประธาน 1 คน และรองประธาน 1 คน 
 2.  คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้านทั้ง ด้านการสร้างสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม     
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านละ 1 คน เพื่อเป็นหัวหน้าทีม 
 3.  แบ่งสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5 คน ระดมความคิดเพ่ือหา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละด้านที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง สําหรับตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชน 
 4. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอ 
 5. กลุ่มใหญ่แสดงความคิดเห็นและลงมติเขียนเป็นกิจกรรมที่นําไปทําต่อเนื่อง 
  

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2.  Power Point 
 3.  กระดาษ A4 
 4.  ปากกาลูกลื่น 
 5. ใบความรู้ที่ 11 
 6.  ใบงานที่ 7 
 

การประเมินผล 
 ประเมินจากใบงานที่ 7  
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ใบงานที่ 7 
 

ค าชี้แจง  
 ให้ผู้เข้ารับการอบรมใส่ชื่อทีมสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ในใบงานที่ 7 โดยเติมข้อมูลให้ครบและให้แต่ละกลุ่มย่อยระดมความคิดเพ่ือหากิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละด้านที่สามารถปฏิบัติได้จริง สําหรับตนเอง 
ครอบครัวและคนในชุมชน 

 

ทีมสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .      
 

บ้าน ..............................  
 

หมู่ที่ ....................... ต าบล ..............................อ าเภอ ....................... จังหวัด ............................ 
 

ประธาน....................................................................... 
 

รองประธาน ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการสร้าง
สุขภาพ 

1................. 
2................. 
3................. 
4................. 
5.................
...................
...................
...................
...................
...................
.. 

ด้านเศรษฐกิจ 

1....................
2....................
3....................
4....................
5....................
.....................
.....................
.....................
..................... 

ด้านสังคม 

1....................
2....................
3....................
4....................
5....................
.....................
.....................
.....................
..................... 

ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1………………..

2………………..

3………………..
4………………..
5………………
…………………
…………………
…………………
…………………
. 
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ด้านการสร้างสุขภาพ 
 
กิจกรรม ..................................................................................................................... ............................ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
 
กิจกรรม ..................................................................................................................... ............................ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ด้านสังคม 
 
กิจกรรม ..................................................................................................................... ............................ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 
กิจกรรม ................................................................... .............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ที่ 11 
 

การสร้างทีมงาน 
 

 การสร้างทีมงานหมายถึงกระบวนการของการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทํางานด้วยกัน
เพ่ือที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรจึงจะสามารถทํางานให้บรรลุเปูาหมายของทั้ง
ตนเอง ของกลุ่มหรือขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Varney, 1997: 152) ส่วน 
Topchik (2007: 2) กล่าวว่า การทํางานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนด มีการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อสื่อสารและมีการตัดสินใจร่วมกัน 
 

หลักการสร้างทีมที่มีประสิทธิผล 
 Woodcock and Francis (1981: 118-153) กล่าวถึงหลักการสร้างทีมที่มีประสิทธิผล
ดังนี้ 
 1. ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การทํางานร่วมกันได้นั้นสิ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของ
งาน คือ การมีวัตถุประสงค์ของงานที่ทําชัดเจน 
 2. การสื่อสารภายในกลุ่มมีการเปิดกว้างและเผชิญหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้สมาชิกใน 
กลุ่มกล้าแสดงความคิดเห็น รับฟ๎งและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 3. มีการสนับสนุนและความไว้วางใจกันในกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้การทํางานร่วมกันประสบ
ความสําเร็จ 
 4. มีการปฏิบัติงานที่ดี  การทํางานร่วมกันเป็นทีมประกอบไปด้วยคนที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความชํานาญที่แตกต่างกัน 
 5. มีผู้นําที่เหมาะสม โดยผู้นํามีความสามารถในการกระตุ้นให้สมาชิกปฏิบัติงาน 
ควบคุมสถานการณ์ สร้างบรรยากาศในการทํางาน 
 6. มีการพัฒนาบุคคล การสร้างทีมงานเป็นการรวมทักษะของบุคคลมาอยู่รวมกัน 
เพ่ือให้ผลงานที่ทําบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคคล
เพราะคนเป็นบุคคลสําคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 การสร้างทีมงานเป็นการรวมกันของกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทํางานร่วมกัน
เป็นทีมแสดงให้เห็นถึงพลังร่วมกันในการทํางาน ทุกคนในกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 
ก่อให้เกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 251 

รายการอ้างอิง 
 

กรมการแพทย.์  กระทรวงสาธารณสุข. (2557). Thailand medical services profile 2011-2014   
 (การแพทย์แผนไทย 2554-2557) First Edition” นนทบุรี: ม.ป.ท. 
กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2550). คู่มือประชาชนเพื่อลด 

 การคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ: กชกร พับลิชชิง. 
กรมสุขภาพจิตสังคม. (2548). คู่มือคลายเครียดด้วยตัวเองส าหรับวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: องค์การ 
 สงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
กรมอนามัย. กระทรวงสาธารณสุข. (2553). คู่มือการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน.พิมพ์ครั้งที ่7. ม.ป.ท. 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. กระทรวงสาธารณสุข. (255). แนวทางการสร้างสุขภาพบน 
 พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน. กรุงเทพฯ: เรดิชั่น จํากัด. 
เกษม จันทร์แก้ว. (2547), การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์. 
โกวิทย์ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 
คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9. (2544). “แผนพัฒนา 
 แห่งชาติช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549.” 
 วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข  4, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2544): 49-51. 
คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข. (2555).  
 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง .สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

 สังคมแห่งชาติ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. (2550). เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร?. 
 พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
 แห่งชาติ. 
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน. (2553). การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: 
  จุฬาสารมหาวิทยาลัย. 
ธารี หิรัญรัศมี และคนอ่ืน ๆ. (2549). การท าบัญชีการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ. (2540). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8  
 (พ.ศ. 2540-2544). กรุงเทพฯ: วิญํูชน จํากัด. 
นิวัติ เรืองพานิช. (2546). การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฬ พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
นิเทศ ตินนะกุล. (2553). สังคมและวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ. (2549). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ. กรุงเทพฯ: 
 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. 



 252 

พิสิษฐ์ ธิติเลิศเดชา. (2555). “ฟิตอย่างไร.....ให้กายกระชับ.” วารสารก้าวสู่ฝัน 1, 1 (มกราคม 
 2555): 5-6. 
มูลนิธิชัยพัฒนา. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง 

 แอนด์พับลิชชิ่งจํากัด มหาชน.  
วราภรณ์ สามโกเศศ. (2549). รู้จักใช้ เข้าใจเงิน. กรุงเทพ ฯ: ธนาคารไทยพาณิชย์. 
วิชัย เทียนถาวร. (2555). ต าราการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  
 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์. ( 2549). จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุภาพพอเพียง. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้ง 
 แอน พัลลิชชิ่ง จํากัด. 
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2551). การสร้างเสริมสุขภาพ: แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย.  
 กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 
_________.  (2557). “การออกกําลังกายกระตันพลังสมองและความสุข.” หมอชาวบ้าน  
 36, 424  (สิงหาคม): 8 
สุรจิต สุนทรธรรม, บรรณาธิการ. (2555). ระบบหลักประกันสุขภาพไทย. กรุงเทพฯ: ศรีเมือง  

 การพิมพ์ จํากัด  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
 สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: ม.ป.ป. 
_________.  (2550). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่. 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2554) “การเจ็บปุวย 
 ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.” สาระสุขภาพ  5, 1 (ตุลาคม 2554): ไม่ปรากฏเลขหน้า.   
อาภาพร เผ่าวัฒนา และคนอ่ืน ๆ. (2554). การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน:  
 การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรงุเทพฯ: แผนงานพัฒนาเครือข่าย 
 พยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ. 
อรุณี อย่างธารา และคนอ่ืน ๆ. (2554). การบัญชีการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพ ฯ:  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อําพล จินดาวัฒนะ. (2546). จากสุขภาพทางจิตวิญญาณสู่สุขภาพทางปัญญา. กรุงเทพฯ: 
 อุษาการพิมพ์. 
Horton B. Paul, and Hunt L. Chester. (1976). Society. Kogakusha: Mcgraw-Hill. 
Topchik, Gray. S. (2007). The First-time Manager,s Guide to Team Building. New York:  
 AMACOM. 
Varney, G. (1977). Organization Development for Manager. Reading, Mississippi:  
 Addison-Wesley. 
Woodcock, Mike, and Francis, Dave, (1981). Organization Development Through  
 Teambuilding: Planning a Cost Effective Strategy. Hampshire: Gower  
 Publishing. 
 



 253 

การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 

ตารางที่ 28  จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของของผู้ทรงคุณวุฒิ จําแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลา 
 ในการทํางาน การศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน N=5 รอ้ยละ 
1.   เพศ  
               ชาย 
               หญิง 

 
5 
- 

 
100 

- 
2.   อาย ุ
               41 – 50 ปี 
               51 – 60 ปี 
               61 ปี ข้ึนไป 

 
1 
1 
3 

 
20 
20 
60 

3. ระยะเวลาในการทํางาน 
               ระยะเวลามากกว่า 15 ปี 

 
5 

 
100 

4.  การศึกษา 
               ปริญญาโท 
               ปริญญาเอก 

 
1 
4 

 
20 
80 

 
 จากตารางที่ 28 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ จําแนกเป็น เพศชาย ร้อยละ 100 
มีอายุ 61 ปี ขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 60 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี และ อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 20 
มีระยะเวลาในการทํางานมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 100 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกมากที่สุด   
ร้อยละ 80 รองลงมาคือปริญญาโท ร้อยละ 20  
 
ตารางที่ 29  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคู่มือการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนในด้านความเหมาะสม 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน  S.D. ระดับ 
1 ความเป็นมาและความสําคัญ 4.40 0.894 มาก 
2 วัตถุประสงค์ 4.40 0.894 มาก 
3 นิยามศัพท์เฉพาะ 4.80 0.447 มากที่สุด 
4 แนวคิดทฤษฎี 4.60 0.894 มากที่สุด 
5 หลักการ 4.60 0.548 มากที่สุด 
6 การดําเนินงาน 4.40 0.894 มาก 
7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.40 

 
0.894 มาก 

8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
เรื่องการสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง 

4.60 
 

0.548 มากที่สุด 
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ตารางที่ 29  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคู่มือการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนในด้านความเหมาะสม (ต่อ) 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน  S.D. ระดับ 
9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

ด้านเศรษฐกิจ 
เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

4.60 0.894 มากที่สุด 

10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ด้านสังคม 
เรื่องสุขภาวะทางสังคม 

4.40 
 

0.894 มาก 

11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.1 ด้านสิ่งแวดล้อม 
เรื่องการคดัแยกขยะ 

4.40 
 

0.894 มาก 

12 5.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

4.60 0.894 มากที่สุด 

13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
การสร้างทมีงาน 

4.40 
 

0.894 มาก 

รวม 4.51 0.739 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 29 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อคู่มือการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.40-
4.80  โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( X  = 4.51 ) แสดงว่าคู่มือการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม 
 
ตารางที่ 30  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคู่มือการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนในด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน  S.D. ระดับ 
1 ความเป็นมาและความสําคัญ 4.40 0.894 มาก 
2 วัตถุประสงค์ 4.80 0.447 มากที่สุด 
3 นิยามศัพท์เฉพาะ 4.60 0.894 มากที่สุด 
4 แนวคิดทฤษฎี 4.80 0.447 มากที่สุด 
5 หลักการ 4.80 0.447 มากที่สุด 
6 การดําเนินงาน 4.40 0.894 มาก 
7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.40 

 
0.894 มาก 
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ตารางที่ 30  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคู่มือการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนในด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (ต่อ) 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน  S.D. ระดับ 
8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  

ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
เรื่องการสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง 

4.80 0.447 มากที่สุด 

9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 
เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

4.60 0.894 มากที่สุด 

10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ด้านสังคม  เรื่องสุขภาวะทางสังคม 

4.40 0.894 มาก 

11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.1 ด้านสิ่งแวดล้อม  เรื่องการคดัแยกขยะ 

4.40 0.894 มาก 

12 5.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

4.60 0.547 มากที่สุด 

13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
การสร้างทมีงาน 

4.40 0.894 มาก 

 รวม 4.63 0.660 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 30 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อคู่มือการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย         
อยู่ระหว่าง 4.40-4,80 โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( X  = 4.63 ) แสดงว่าคู่มือการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน ที่สร้างขึ้นขึ้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
………………….. 

 

 1.  แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R1) 
 2.  แนวการสัมภาษณ์เชิงลึกการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ   

สุขภาวะชุมชน (R1) 
 3.  แนวการสนทนากลุ่มการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุข

ภาวะชุมชน (R1) 
 4.  แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาพชุมชน (D1) 
 5.  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือ  
การใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน (D1) 

 6.  แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R2) 

 7.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน (R2) 

 8.  แนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (R2) 

 9.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน (D2) 

   10.  แนวทางการถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(D2) 
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แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข้อคําถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 40 ข้อ 
 ส่วนที่ 3    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
  

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป  โปรดกรอกข้อความและใส่เครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงความเป็นจริง 
 

1. เพศ 
 

 1. ชาย      2. หญิง 
 

2. อายุ 
 

 1. 15-20 ปี   2. 21-30 ปี 
 3. 31-40 ปี   4. 41-50 ปี 
 5. 51-60 ปี       6. 61 ขึ้นไป 
3. สถานภาพ 
 

  1. โสด   2. คู ่  3. หม้าย    4. หย่า / แยก 
 

4. ระดับการศึกษา 
 

 1. ไม่ได้เรียน   2. ประถมศึกษา 
 3. มัธยมศึกษา   4. อนุปริญญา 
 5. ปริญญาตรีขึ้นไป 
 

5. อาชีพ 
 

 1. เกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน) 2. ค้าขาย 
 3. รับจ้าง      4. รับราชการ    
 5. ว่างงาน                 6. อ่ืน ๆ ระบุ................................ 
 

6. รายได ้ 
 

  1. ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน  2. 5,000-10,000 บาท/เดือน 
  3. 10,001-15,000 บาท/เดือน  4. 15,001-20,000 บาท/เดือน   
  5. มากกว่า 20,000 บาท/เดือน   
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าชี้แจง    ที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ  
 ชองประชาชนในชุมชน โดยการสร้างเสริมป๎จจัยทั้งปวงที่ทําให้มีสุขภาพดี  

 ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามครบทุกข้อ โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการระบุ
ถึงระดับความคิดเห็น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยเลือกตอบ
เพียง 1 คําตอบ ซึ่งแต่ละข้อมี 5 ระดับดังนี้  
  5   หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  4   หมายถึงเห็นด้วยมาก 
  3   หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 
  2   หมายถึงไม่เห็นด้วย 
  1   หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

 
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
    การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
1. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจดั 
เค็มจัด 

     

2. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ      
3. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทอด        
4. ท่านเลือกรับประทานผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ      
5. ท่านเลือกซื้ออาหารสําเรจ็รูปโดยดูวันหมดอายุ 
และอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้ง 

     

    การออกก าลังกายที่พอเพียง 
1. ท่านออกกําลังกายสม่ําเสมออยา่งน้อยสัปดาหล์ะ 
3 วัน ๆ ละ ประมาณ 30 นาที 

     

2. ท่านเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ําเสมอ จากการ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวนั เช่น ทํางาน
บ้าน ล้างรถ เดินขึ้น-ลงบันได ทํานา ทําสวน ทําไร่  

     

3. ท่านเลือกวิธีเดินหรือป๎่นจักรยานแทนการใช้
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ เพื่อเดินทางไปสถานที่
ที่อยู่ไม่ไกล 

     

4. ท่านสนใจหรือใฝุหาวิธีออกกําลงักายที่เหมาะสม
กับตนเอง 

     

 

 

 

 

 



 260 

 
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

     การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 
1. ท่านจัดการกับความขดัแย้งและแก้ไขป๎ญหา 
ต่าง ๆ ที่มีในครอบครัวได้ด ี

     

2. เมื่อท่านมีป๎ญหาท่านพูดคุยปรกึษากับบุคคล
ใกล้ชิด บุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน 

     

3. เมื่อท่านมีป๎ญหาท่านพยายามแก้ป๎ญหาอย่างมี
เหตุผล 

     

4. ท่านจัดการกับความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
เล่นกีฬา ดูทีวี อ่านหนังสือ  นอนหลับพักผ่อน 
ท่องเที่ยว ฯลฯ 

     

5. เมื่อไม่พอใจหรือถูกขัดใจ ท่านมีวิธีปูองกันและ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

     

6. ท่านใช้หลักคําสอนของศาสนาในการช่วยให้ท่าน
มีจิตใจท่ีสงบได ้

     

7. ท่านมีความอยู่เย็นเป็นสุขในตนเองและ
ครอบครัว 

     

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ท่านมีรายได้พอเพียงสําหรับการดํารงชีพของ
ครอบครัวตลอดป ี

     

2. ท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
กับรายได ้

     

3. ท่านจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ทราบรายรับ-
รายจ่าย 

     

4. ท่านมีการประหยัดและมีการออมทรัพย์ เช่น 
ฝากเงินไว้กับธนาคาร สถาบันการเงินชุมชน  
กลุ่มออมทรัพย ์

     

5. ครัวเรือนของท่านสามารถผลิตอาหารได้เอง เช่น 
ปลูกผัก จัดทําสวนครัวรั้วกินได้  เลี้ยงสัตว์   

     

ด้านสังคม 
1. ท่านทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เช่น 
ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา รับประทานอาหาร ท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุด 

     

2. ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปน็ข้อตกลงของ
ชุมชน 

     

3. ท่านมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ศลิปวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

4. ท่านมีคุณธรรม จรยิธรรมในการดํารงชีวิต เช่น  
มีวินัยในตนเองมีความซื่อสัตย์ มีจติใจ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มจีิตสาธารณะ    

     

5. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชน      
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ท่านจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมใหน้่าอยู่ สะอาด 
ปลอดภัย 

     

2. ท่านมีการจัดการกับของเสีย ของเหลือใช้จาก 
การผลิตหรือการบรโิภคอยา่งเหมาะสม 

     

3. ท่านร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

     

4. ท่านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

     

5. ท่านสามารถสร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิง
หัตถกรรม เชิงเกษตร การแปรรูปผลิตภณัฑ์ การทํา
ปุ๋ยหมัก น้ําสม้ควันไม ้

     

ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
   การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับปญ๎หาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ 

     

2. ท่านมีส่วนร่วมในการวเิคราะหส์าเหตุของป๎ญหา 
และจัดลําดับความสําคัญของป๎ญหาของชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

     

   การมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหา 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการค้นหาแนวทางและเสนอ
วิธีการในการแก้ป๎ญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

     

2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการใน
การแก้ป๎ญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

     

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการของชุมชน 

     

2. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมลูการประเมินผล
ภายหลังดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการสร้าง
เสรมิสุขภาพในชุมชน 

     

2. ท่านมีส่วนร่วมในการวเิคราะหป์๎ญหา อุปสรรค 
และป๎จจยัที่มีส่วนทําให้เกดิผลสาํเร็จ ในการทํา
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการสรา้งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 

     

3. ท่านมีส่วนร่วมในการนาํข้อมูลจากการ
ประเมินผลไปใช้ปรับปรุงการสร้างเสรมิสุขภาพ 
ในชุมชน 

     

 

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาพชุมชน 

 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาพชุมชนทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 ผู้วิจัยใช้ชื่อว่า “SMART Model” ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก 
ได้แก่ 1) S = Self Help การช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ 2) M = Management        
การจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ 3) A = Awareness  ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ 4) R = 
Role model แบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ 5) T. = Team Building การสร้างทีมงานใน   
การสร้างเสริมสุขภาพ 
  องค์ประกอบที่ 2  การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  องค์ประกอบที่ 3 ป๎จจัยเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3..1 ผู้นํา 

  3.2  การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
  3.3  ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  3.4  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน 

  องค์ประกอบที่ 4 ป๎จจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        4.1  ทรัพยากรชุมชน 
  4.2  ทุนมนุษย ์
  4.3  หน่วยงานภายนอก 
  องค์ประกอบที่ 5 ประเมินผลและถอดบทเรียน 

  องค์ประกอบที่ 6 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ 
  ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือสุขภาพชุมชน ตามรูปแบบ “SMART Model” จํานวน 20 ข้อ 
 5 หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
 3   หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ส่วนที่  3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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 ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อ คําตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนต่อไป 

 
 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 
 
                สมรทิพย์  วิภาวนิช 

                                                  นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                 สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง  และใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 1. ชาย      2. หญิง 
 

2. อายุ 1. อายุ 21-30 ปี   2. อายุ 31-40 ปี     
    3. อายุ 41-50 ปี   4. อายุ 51-60 ปี 
 5. อายุ 61 ปี ขึ้นไป 
 

3. ระยะเวลาในการทํางาน  1. ระยะ 1-5 ปี  2. ระยะ 6-10 ปี     
         3. ระยะ 11-15 ปี 4. ระยะมากกว่า 15 ปี 
 

4. การศึกษา  1. ปริญญาโท   2. ปริญญาเอก 
  3. .อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................... ................... 

 
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อ  สุขภาวะชุมชนตามรูปแบบ  “SMART Model” 
 

ล าดับ 
ที ่

ประเด็นการรับรองรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ในทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
 1.1 องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม 

มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ครอบคลุมการสรา้ง
เสรมิสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          

 1.2 องค์ประกอบของรูปแบบแตล่ะองค์ประกอบ 
มีความสมัพันธ์สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

          

2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ 

 2.1.หลักการของรูปแบบมคีวามเหมาะสม มคีวาม
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฏี สามารถใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดกิจกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

          

 2.2 วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม ชัดเจนและ  
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
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ล าดับ 
ที ่

ประเด็นการรับรองรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ในทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3 ส่วนที่ 2  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 

 3.1 องค์ประกอบที่ 1  รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน
“SMART  Model” 

 3.1.1 องค์ประกอบที่ 1 มีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์ 

          

 3.1.2 องค์ประกอบท่ี 1 มีความเหมาะสมครบถ้วน 
สอดคล้องต่อเนื่องกันและมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ 

          

 3.1.3 องค์ประกอบที่ 1 มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยสามารถทําให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ  
สุขภาวะชุมชน 

          

4 องค์ประกอบท่ี 2 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

4.1 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสม มคีวาม
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค ์

          

 4.2 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิโดยมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎ ี

          

 4.3 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิที่สามารถใช้เป็นกรอบใน
การกําหนดกิจกรรมการสร้างเสรมิสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          

5 องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจัยเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.1 องค์ประกอบที่ 3 มีความเหมาะสม มีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์ 

          

 5.2 องค์ประกอบที่ 3 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี 

          

 5.3 องค์ประกอบที่ 3 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ที่สามารถใช้เป็นกรอบ ใน
การกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ล าดับ 

ที ่
ประเด็นการรับรองรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ในทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6 องค์ประกอบท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 องค์ประกอบที่ 4 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์ 

          

 6.2 องค์ประกอบที่ 4 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี 

          

 6.3 องค์ประกอบที่ 4 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ที่สามารถใช้เป็นกรอบ ใน
การกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          

7 องค์ประกอบท่ี 5 ประเมินผลและถอดบทเรียน 
 7.1 องค์ประกอบที่ 5 มีความเหมาะสม มีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์ 

          

 7.2 องค์ประกอบที่ 5 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          

8 องค์ประกอบท่ี 6 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1 องค์ประกอบที่ 6 เป็นผลลัพธ์จากการใช้

รูปแบบฯ ซึ่งมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการ
และวัตถุประสงค์ 

          

            
 8.2 องค์ประกอบที่ 6 เป็นผลลัพธ์จากการ

ใช้รูปแบบฯ ซึ่งมีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  โดยมีความ
สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      …………………………………………………………………………………… 

 
      (……………………………………………………………. ) 
                                                        ผู้ประเมิน 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือ 
การใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
คู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชนฉบับนี้ใช้
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือ 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ 
   ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติของคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ    
สุขภาวะชุมชน จํานวน 13 ข้อ 
 5 หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ   อยู่ในระดับมาก 
 3   หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ   อยู่ในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ   อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง   มีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 ส่วนที่  3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

 ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อ คําตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนต่อไป  

 
 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 
 
 
                สมรทิพย์  วิภาวนิช 

                                                  นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                 สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง  และใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 1. ชาย      2. หญิง 
 

2. อายุ 1. อายุ 21-30 ปี   2. อายุ 31-40 ปี     
    3. อายุ 41-50 ปี   4. อายุ 51-60 ปี 
 5. อายุ 61 ปี ขึ้นไป 
 

3. ระยะเวลาในการทํางาน 1. ระยะ 1-5 ปี 2. ระยะ 6-10 ปี     
        3. ระยะ 11-15 ปี 4. ระยะมากกว่า 15 ปี 
 

4. การศึกษา  1. ปริญญาโท   2. ปริญญาเอก 
  3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...............................................................  

 
ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นของท่านต่อคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจเพื่อสุขภาวะชุมชน  
 

ล าดับ
ที ่

 
รายการประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ในทางปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 ความเป็นมาและความสําคัญ           
2 วัตถุประสงค์           
3 นิยามศัพท์เฉพาะ           
4 แนวคิดทฤษฎี           
5 หลักการ           
6 การดําเนินงาน           
7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          

8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
เรื่องการสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง 

          

9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 
เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

          

10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ด้านสังคม 
เรื่องสุขภาวะทางสังคม 
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ล าดับ
ที ่

 
รายการประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ในทางปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.1 ด้านสิ่งแวดล้อม 
เรื่องการคดัแยกขยะ 

          

12 5.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

          

13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
การสร้างทมีงาน 

          

 
 
ส่วนที่  3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
 
 
        ……………………………………………………  
                   (………………………………………………………….) 
          ผู้ประเมิน 
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แบบทดสอบความรู้  
แบบสอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และแบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าชี้แจง  
 แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ์เรื ่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความรู้ สอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2   แบบทดสอบความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน  20 ข้อ 
 ส่วนที่ 3   แบบสอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน  10 ข้อ 
 ส่วนที่ 4   แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน  24 ข้อ 
 ส่วนที่ 5   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

 ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อ  
 
 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 
 
 
                สมรทิพย์  วิภาวนิช 

                                                  นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                 สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง  และใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ  1. ชาย    2. หญิง 
 

2. อายุ  1. อายุ 21-30 ปี 2. อายุ 31-40 ปี     
     3. อายุ 41-50 ปี 4. อายุ 51-60 ปี 
  5. อายุ 61 ปี ขึ้นไป 
 

3. การศึกษา  1. ไม่ได้เรียน  2. ประถมศึกษา 
  3. มัธยมศกึษา  4  อนุปริญญา 
  5 ปริญญาตรีขึ้นไป 

 

4. อาชีพ  1. เกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน) 
  2. ค้าขาย 
  3. รับจ้าง 
  4. รับราชการ 
  5. ว่างงาน 
  6. อ่ืน ๆ ระบุ ……………………………… 
 

5. รายได้  
  1. ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน  2. 5,000-10,000 บาท/เดือน 
  3. 10,001-15,000 บาท/เดือน  4. 15,001-20,000 บาท/เดือน   
  5. มากกว่า 20,000 บาท/เดือน   
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ส่วนที่ 2    แบบทดสอบความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าชี้แจง    แบบทดสอบความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เป็นแบบปรนัยจํานวน 20 ข้อ ให้ทําทุกข้อ โดยให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกที่สุด 
...................................................................................................................................................... 
 
1. ข้อใด ไม่ใช ่กิจกรรมที่ทําเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก.  งดเหล้าเข้าพรรษา 

 ข.  การแยกขยะและกําจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 ค.  การจัดทํารายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 
 ง.  การร่วมมือกันระหว่างผู้นําและชาวบ้านในการทําความสะอาดชุมชน 

 จ.  การร่วมมือกันระหว่างผู้นําและชาวบ้านในการเดินขบวนเรียกร้องค่าแรง 
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ที่สําคัญอะไรบ้าง 
 ก.  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน 
 ข.  พอเพียง  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน 
 ค.  มีคุณธรรม  พอประมาณ  มีภูมิคุ้มกัน 
 ง.  พอเพียง  พอประมาณ  มีภูมิคุ้มกัน 
 จ.  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีคุณธรรม 
3. การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําได้ในระดับใดบ้าง 
 ก.  ระดับบุคคล 
 ช.  ระดับบุคคล  ครอบครัว 
 ค.  ระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน 
 ง.  ระดับบุคคล  ชุมชน 
 จ.  ระดับครอบครัว  ชุมชน 
4. ข้อใดถูกต้องในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ก.  ซื้อมือถือที่ลดราคา 
 ข.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
 ค.  รู้จักใช้และจัดการแหล่งน้ําที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือให้มีใช้ชั่วลูกชั่วหลาน 
 ง.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องเก่ียวกับการเกษตรจึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ 
 จ.  ร่างกายยังแข็งแรงไม่จําเป็นต้องออกกําลังกาย 
5. ความมีเหตุผลในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  เลิกอบายมุขเพ่ือลดรายจ่าย 

 ข.  อดอาหารกลางวันเพ่ือลดรายจ่าย 
 ค.  ออกกําลังกายเดือนละ 1 ครั้ง เพราะไม่มีเวลา 
 ง.  ออมเงินเพ่ือซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ 

 จ.  ขับรถมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านไม่จําเป็นต้องสวมหมวกกันน็อค 
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6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  คนในชุมชนควรออกกําลังกายท่ีเหมือนกัน เช่น เต้นแอโรบิค 

 ข.  การมีหนี้สินของบุคคลไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพของคน ๆ นั้น 
 ค.  สภาพของชุมชนที่มีกลิ่นเหม็นของขยะส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน 
 ง.  การต่างคนต่างอยู่ของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่ควรกระทํา 
 จ.  เรื่องสุขภาพควรรอทําตามนโยบายของรัฐ 
7.  การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว  
 ยกเว้น ข้อใด 
 ก.  มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง 
 ข.  มีความพอประมาณในการใช้จ่าย ไม่มีหนี้สิน ไม่เครียด 
 ค.  ทําให้รู้จักมีเหตุผลในการวางแผนการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตน 
 ง.  ช่วยให้มีการวางแผนบริหารจัดการประเทศ 

 จ.  ทําให้มีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น 
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  การทําโครงการต่าง ๆ ด้านสุขภาพเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ 
 ช.  การแก้ไขป๎ญหาสุขภาพของชุมชนต้องใช้งบประมาณดังนั้นชาวบ้านไม่สามารถทําได้ต้องรอ 
               งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 

 ค.  การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะเข้ามาดําเนินการ 
 ง.  การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเริ่มกระทําได้ด้วยตนเอง 
 จ.  ป๎ญหาเศรษฐกิจ ป๎ญหาสังคม และป๎ญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ได้มีผลต่อสุขภาพของคน 
          ชุมชนนั้น ๆ  
9. ข้อใดคือการสร้างเสริมป๎จจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการดําเนินงานการ 
 สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก.  มีการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี และไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ํา 
 ช.  จัดทําบัญชีครัวเรือน และปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ 
 ค.  จัดทําสวนครัวรั้วกินได้ และมีการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 ง.  ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ และจัดทําสวนครัวรั้วกินได้ 
 จ.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ํา 
10. การดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของใคร 
 ก.  ผู้ใหญ่บ้าน 
 ข.  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ค.  ประธานกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
 ง.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
 จ.  ประชาชนทุกคน 
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11. ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก.  แหล่งน้ําในชุมชนสะอาด  
 ข.  ทุกบ้านปลูกผักปลอดสารไว้รับประทาน 
 ค.  วัยแรงงานในหมู่บ้านออกไปทํางานในกรุงเทพฯ 
 ง.  เยาวชนในชุมชนตั้งกลุ่มวัยใสต้านภัยยาเสพติด 
 จ.  คนในชุมชนมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
12. อาหารมื้อเช้าข้อใดได้สารอาหารครบ 5 หมู่  
 ก.  กาแฟ และขนมป๎งทาเนย 
 ข.  นม และฝรั่ง 
 ค.  ข้าว ไข่เจียว และมะละกอ 
 ง.  ข้าว ผัดผักรวมใส่หมู และส้ม 
 จ.  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และแตงโม 
13. ผักและผลไม้ให้สารอาหารประเภทใด 
 ก.  ไขมัน เกลือแร่ 
 ช.  วิตามิน โปรตีน 
 ค.  เกลือแร่ วิตามิน 
 ง.  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
 จ.  คาร์โบไฮเดรต วิตามิน 
14. การออกกําลังกายที่ง่ายที่สุดคือข้อใด 
 ก.  ว่ายน้ํา   
 ข.  พายเรือ 
 ค.  เดิน 
 ง.  เต้นแอโรบิก 
 จ.  รํามวยจีน 
15. ระยะเวลาในการออกกําลังกายข้อใดถูกต้องที่สุด 
     ก ประมาณ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 
 ข. ประมาณ  50 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 
 ค. ประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 
 ง. ประมาณ  2 ชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 
 จ. ประมาณ  3 ชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 
16. ข้อใด ไม่ใช่ การจัดการความเครียดที่ดี 
 ก. เล่นกีฬา 
 ข. ทานยานอนหลับทุกครั้งที่มีป๎ญหา 
 ค. ไปท่องเที่ยว 
     ง. ดูทีวี 
 จ. ร้องเพลง 
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17. ข้อใดจําแนกประเภทของขยะได้ถูกต้อง 
 ก. ขยะอินทรีย์ ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย 
 ข. ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะอันตราย 
 ค. ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป  ขยะอันตราย 
 ง. ขยะรีไซเคิล  ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
 จ. ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย 
18. ข้อใดคือขยะอินทรีย์ 
 ก. เศษอาหาร 
 ข. เศษกระดาษ 
 ค. เศษโลหะ 
 ง. เศษพลาสติก 
 จ. ถ่านไฟฉาย 
19. คํากล่าวที่ว่าสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสอดคล้องกับข้อใด 
 ก. คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันแบบผิวเผิน 
 ข. คนในชุมชนแตกแยกกันเป็นหลายกลุ่ม 
 ค. คนในชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกของตน 
 ง. คนในชุมชนมีจิตอาสาช่วยงานชุมชนอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ชุมชนของตน 
 จ. คนในชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน 
20. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง 
 ข. ยังไม่เจ็บปุวยไม่จําเป็นต้องตรวจสุขภาพ 
 ค. อาหารที่มีประโยชน์คืออาหารที่มีราคาแพง 
     ง. ไม่จําเป็นต้องช่วยงานของชุมชนเพราะคนอ่ืน ๆ ไปช่วยอยู่แล้ว 
 จ. สังคมจะสงบสุขและพัฒนาไปในทางท่ีดีได้เพราะคนในชุมชนต้องต่างคนต่างอยู่ 
  ไม่เก่ียวข้องกัน 
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เฉลยแบบทดสอบ 
 
       1.  จ 

       2.  ก 
       3.  ค 
       4.  ค 

       5.  ก 
       6.  ค 
       7.  ง 
       8.  ง 
       9.  ก 
     10. จ 
     11.  ค 
     12.  ง 
     13.  ค 
     14.  ค 
     15.  ก 
     16.  ข 
     17.  ค 
     18.  ก 
     19.  จ 
     20.  ก 
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ส่วนที่ 3    แบบสอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีจํานวน 10 ข้อ กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 มากที่สุด โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ซึ่งแต่ละข้อมี 5 ระดับดังนี้ 
  5   หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  4   หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3   หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  2   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
  1   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 
ข้อความ 

ระดับเจตคติ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ท่านคิดว่าการหลีกเลีย่งจากการรบัประทานอาหารหวาน
จัดและเค็มจดัจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได ้

     

2. ท่านคิดว่าสุขภาพยังแข็งแรงไมจ่ําเป็นต้องออก 
กําลังกาย 

     

3. ท่านคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสตจิะช่วยให้ท่านควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้เมื่อเผชิญกับป๎ญหา 

     

4. ท่านคิดว่าการจัดทําบญัชีครัวเรือนเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็น
และเสียเวลา 

     

5. ท่านคิดว่าการมีหนีส้ินในครัวเรอืนส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในครอบครัว 

     

6. ท่านรู้สึกมีความสุขทุกครั้งท่ีไดเ้ป็นจิตอาสาช่วยงาน
ชุมชน 

     

7. ท่านคิดว่าความสามัคคีของคนในชุมชนจะช่วยให้ 
การดําเนินงานต่าง ๆ ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้น 

     

8. ท่านคิดว่าการทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของคนใน
ครอบครัว จะช่วยสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวได ้

     

9. ท่านคิดว่าป๎ญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากขยะ เช่น ฝส่งก
ลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค เป็นป๎ญหาที่ไม่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน 

     

10. ท่านรู้สึกยินดีที่ได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมการดแูล
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
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ส่วนที่ 4   แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เป็นแบบสอบถามที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริม 
 สุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยการสร้างเสริมป๎จจัยที่ทําให้มีสุขภาพดี ดังนี้  
 1) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม 4) ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามครบทุกข้อ โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการระบุถึง
ระดับความคิดเห็น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติตนของท่านมากที่สุด โดย
เลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ซึ่งแต่ละข้อมี 5 ระดับดังนี ้
   5 หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   4   หมายถึง   เห็นด้วยมาก 
       3   หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 
   2   หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 
   1 หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

 
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
   การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
1. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจดั และ
เค็มจัด 

     

2. ท่านรับประทานอาหารประเภท นึ่ง ลวก อบ      
3. ท่านรับประทานผักปลอดสารพษิ      
4. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทอด      
   การออกก าลังกายที่พอเพียง 
1. ท่านออกกําลังกายสม่ําเสมออยา่งน้อยสัปดาหล์ะ 3 
วัน ๆ ละ 30 นาท ี

     

2. ท่านออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายจากการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น ทํางานบ้าน ล้าง
รถ ทํานา ทําไร่ เดินขึ้นลงบันได จนรู้สึกเหนื่อย หายใจ
เร็วข้ึนกว่าปกต ิ

     

3. ท่านเล่นกฬีาหรือออกกําลังกายจนรู้สึกเหนื่อย หายใจ
เร็วกว่าปกติหรือมีเหง่ือซึม 

     

4. ท่านเดินหรือป๎่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์
หรือรถยนตเ์พื่อเดินทางไปสถานท่ีที่อยู่ไม่ไกล 
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ข้อความ 

ระดับเจตคติ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

   การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 
1. เมื่อมีป๎ญหาท่านพยายามแก้ไขป๎ญหาอย่างมีเหตุผล 

     

2. ท่านควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในขณะที่มีความรู้สึก
โกรธ ไม่พอใจ 

     

3. ท่านจัดการกับความเครียดด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ เช่น ดูทีวี นอนพักผ่อน 
ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี ฯลฯ 

     

4. ท่านใช้หลักคําสอนของศาสนาในการช่วยให้ท่านมี
จิตใจที่สงบได ้

     

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ท่านวางแผนการใช้เงินโดยการจัดทําบัญชีรายรับ- 
รายจ่ายในครัวเรือน 

     

2. ท่านใช้จ่ายเงินเท่าท่ีจําเป็น      
3. ท่านลดคา่ใช้จ่ายในครัวเรือนดว้ยการปลูกผัก จัดทํา
สวนครัวรั้วกินได้  

     

4. ท่านออมทรัพย์โดยนําไปฝากกบัสถาบันการเงินในชุมชน 
กลุ่มออมทรัพย์ หรือฝากธนาคาร 

     

ด้านสังคม 
1. ท่านทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เช่น  
ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา รับประทานอาหารหรือท่องเที่ยวใน
วันหยุด 

     

2. ท่านมีคุณธรรม จรยิธรรมในการดํารงชีวิต 
เช่น มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่

     

3. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นในชุมชน      
4. ท่านมีจิตอาสาช่วยงานชุมชน      
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ท่านทําความสะอาดบา้นเรือนให้น่าอยู่สะอาด 
ปลอดภัย 

     

2. ท่านแยกขยะก่อนท้ิง      
3. ท่านทิ้งขยะถูกท่ีไม่ทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ      
4. ท่านดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น  
ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกลูลงในแหล่งน้ํา  ไม่ตดัหรือทําลายต้นไม้
ใหญ่ริมถนนในชุมชน ฯลฯ 
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ส่วนที่ 5  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น        
3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จํานวน 16 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง  และใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ  1. ชาย    2. หญิง 
 

2. อายุ  1. อายุ 21-30 ปี      2. อายุ 31-40 ปี     
  3. อายุ 41-50 ปี       4. อายุ 51-60 ปี       
     5. อายุ 61 ปี ขึ้นไป 
  

3. การศึกษา  1. ไม่ได้เรียน   2. ประถมศึกษา 
  3. มัธยมศึกษา   4  อนุปริญญา 
  5 ปริญญาตรีขึ้นไป 

 

4. อาชีพ  1. เกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน) 
  2. ค้าขาย 
  3. รับจ้าง 
  4. รับราชการ 
  5. ว่างงาน 
  6. อ่ืน ๆ ระบุ ……………………………… 
 

5. รายได้  
  1. ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน  2. 5,000-10,000 บาท/เดือน 
  3. 10,001-15,000 บาท/เดือน  4. 15,001-20,000 บาท/เดือน   
  5. มากกว่า 20,000 บาท/เดือน   
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตาม 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
 

ค าชี้แจง   ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามครบทุกข้อ โดยใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ซึ่งตรงกับความ 
   คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โปรดเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ซึ่งแต่ละข้อมี 5 ระดับดังนี ้

  5 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด  
  4   หมายถึง   ความพึงพอใจมาก  
  3   หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง  
  2   หมายถึง   ความพึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง   ความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 

ลําดับ
ที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1 ด้านวิทยากร 

1.1 นําเสนอเนื้อหาครบถ้วนน่าสนใจ 
     

 1.2 อธิบายตรงประเด็นยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจ
ง่าย 

     

 1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความเปน็กันเองกับ  
ผู้เข้ารับการอบรม 

     

 1.4 การใช้เวลาของวิทยากรเป็นไปตามที่กําหนดไว ้      
 1.5 เปิดโอกาสให้ซักถามและยอมรับฟ๎งความคิดเห็น

ของผู้เข้ารับการอบรม 
     

2 ด้านเนื้อหา 
2.1 เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีความสําคัญและ
น่าสนใจ 

     

 2.2 เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์กับ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

     

 2.3 เนื้อหาแตล่ะหน่วยการเรียนรูส้ามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได ้

     

3 ด้านบรรยากาศ 
3.1 บรรยากาศของการเรียนรูเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารับ
การอบรมมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 

     

 3.2 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 

     

 3.3 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ผู้เข้ารับการอบรม
เกิดความคิดที่หลากหลาย 

     

 3.4 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ผู้เข้ารับการอบรม
ทํากิจกรรมได้อย่างอิสระ 
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ลําดับ

ที ่
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4 ด้านผลลัพธ์ 
4.1 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 4.2 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้      
 4.3 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดําเนินงาน

การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกับผู้อื่นได ้

     

 4.4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการอบรมการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
สุขภาวะชุมชนในภาพรวม 

     

 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อ
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน จํานวน 18 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง  และใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ  1. ชาย     2. หญิง 
 

2. อายุ  1. อายุ 21--30 ปี     2. อายุ 31-40 ปี     
  3. อายุ 41-50 ปี        4. อายุ 51-60 ปี       
     5. อายุ 61 ปี ขึ้นไป 
  

3. การศึกษา  1. ไม่ได้เรียน   2. ประถมศึกษา 
  3. มัธยมศึกษา   4  อนุปริญญา 
  5 ปริญญาตรีขึ้นไป 

 

4. อาชีพ  1. เกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน) 
  2. ค้าขาย 
  3. รับจ้าง 
  4. รับราชการ 
  5. ว่างงาน 
  6. อ่ืน ๆ ระบุ ……………………………… 
 

5. รายได้  
  1. ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน  2. 5,000-10,000 บาท/เดือน 
  3. 10,001-15,000 บาท/เดือน  4. 15,001-20,000 บาท/เดือน   
  5. มากกว่า 20,000 บาท/เดือน   
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริม 
 สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน  
ค าชี้แจง   ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามครบทุกข้อ โดยใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ซึ่งตรงกับความ 

   คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โปรดเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ซึ่งแต่ละข้อมี 5 ระดับดังนี ้
  5 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด  
  4   หมายถึง   ความพึงพอใจมาก  
    3   หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง  
  2   หมายถึง   ความพึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง   ความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 
ลําดับ

ที ่
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ด้านความรู้ 
1.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสรา้งเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

     

 1.2 เนื้อหาความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ 
ของท่าน 

     

2 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
2.1 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําใหท้่านมีอิสระในการ
คิดและสามารถนําเสนอสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

     

 2.2 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําใหท้่านมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเสร ี

     

 2.3 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําใหท้่านมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

     

3 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุข
ภาวะชุมชน 
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทําให้ท่าน
สามารถช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ 

     

 3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทําให้ท่านมีการ
จัดการในการสร้างเสรมิสขุภาพได้อย่างเหมาะสม 

     

 3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทําให้ท่านมี
ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง 

     

 3.4 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทําให้ท่าน    
ทําตนเป็นแบบอย่างทีด่ีในการสร้างเสรมิสุขภาพ 

     

 3.5 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ทําให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการสรา้งทีมงานการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 
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ลําดับ
ที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
4 ด้านประโยชน์จากการสร้างเสริมสุขภาพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
4.1 ท่านปฏิบัติตนโดยการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสม่าํเสมอ  

     

 4.2 ท่านเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้เกดิความร่วมมือในการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน  

     

 4.3 ท่านพึงพอใจท่ีมีหน่วยงานภายนอกท่ีเป็น
เครือข่ายให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ งบประมาณ ฯลฯ 

     

5 ด้านผลลัพธ ์
5.1 ท่านมีสุขภาพรา่งกายที่แข็งแรงไม่เจบ็ปุวย 

     

 5.2 ท่านมีอารมณ์แจม่ใส ไม่เครยีด      
 5.3 ท่านอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสงบสุข      

 5.4 ท่านสามารถนําความรูเ้รือ่งการสรา้งเสรมิสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ในชีวิตประจําวันได ้

     

 5.5 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสุข
ภาวะชุมชนในภาพรวม 

     

 
 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................................................................. .......... 
อายุ ................................................................... อาชีพ ....................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................................................. .................. 
ผู้สัมภาษณ์ ...........................................................................................................................................  
สถานที่สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………………………………………….. 
วันที่สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 แนวการสัมภาษณ์เชิงลึกการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวการสัมภาษณ์เชิงลึกที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้าง
เสริมสุขภาพชองประชาชนในชุมชน โดยการสร้างเสริมป๎จจัยทั้งปวงที่ทําให้มีสุขภาพดี มีประเด็น
คําถามดังนี ้
 1.  ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ลักษณะภูมิอากาศ การคมนาคม ประชากร บริการพ้ืนฐานของชุมชน การประกอบอาชีพ ประเพณี
และวัฒนธรรม   
 2.  สภาพป๎ญหาของชุมชนของท่านก่อนการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละด้านเป็นอย่างไร (ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ) 
 3.  ท่านได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
คุณลักษณะ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขอย่างไร  

  3.1 ความพอประมาณ 
      3.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
     - ท่านมีวิธีการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายรับโดยใช้หลักความพอประมาณ
อย่างไร 
     - ท่านมีวิธีการจัดการด้านการเงินตามหลักความพอประมาณอย่างไร 
      3.1.2 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     - ท่านดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่ตามสภาพของ
ชุมชนอย่างไร 
     - ท่านมีการใช้และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างพอประมาณ
อย่างไร 

  3.2  ความมีเหตุผล 
      3.2.1 ด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
     - ท่านมีเหตุผลในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมอย่างไร 
     - ท่านมีเหตุผลในการออกกําลังกายที่พอเพียงอย่างไร 
     - ท่านมีเหตุผลในการจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมอย่างไร 
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   3.2.2  ด้านเศรษฐกิจ 
     - ท่านมีเหตุผลในการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายรับโดยใช้หลักความ
พอประมาณอย่างไร 
     - ท่านมีเหตุผลในการจัดการด้านการเงินตามหลักความพอประมาณ
อย่างไร 
   3.2.3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

     - ท่านมีเหตุผลในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ 
สะอาดและน่าอยู่ตามสภาพของชุมชนอย่างไร 
     - ท่านมีเหตุผลในการใช้และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่าง
พอประมาณอย่างไร 
  3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
      การเตรียมสุขภาพให้พร้อม การมีสังคมที่ดีรวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
      3.3.1  ด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
     - ท่านมีวิธีการในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมอย่างไร 
     - ท่านมีวิธีการในการออกกําลังกายที่พอเพียงอย่างไร 
     - ท่านมีวิธีการในการจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมอย่างไร 
      3.3.2  ด้านสังคม 
     - ท่านสร้างครอบครัวให้อบอุ่นได้อย่างไร 
     - ท่านปฏิบัติตามจารีตประเพณี และกฎกติกาของสังคมอย่างไร 
   3.3.3  ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
     - ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไร ( การมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาป๎ญหาและสาเหตุของป๎ญหา  การมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ป๎ญหา  การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการตามแผน  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล) 

  3.4  เงื่อนไขความรู้ 
     3.4.1 ท่านได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาพจากแหล่งใดบ้าง 
   3.4.2  ท่านได้นําความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาพไปปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร 
  3.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
     - ท่านมีหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างไร 
 4.  ป๎จจัยแห่งความสําเร็จมีอะไรบ้าง  
 5.  มีกระบวนการมนการดําเนินการอย่างไร และผลที่ได้เป็นอย่างไร 
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แนวการสนทนากลุ่ม 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
 1. เริ่มดําเนินการสนทนา 

  1.1 ผู้วิจัยแนะนําตนเองและผู้ช่วยผู้วิจัย รวมทั้งสมาชิกให้รู้จักกัน 
  1.2 ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเทป จดบันทึก 

 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3. ประเด็นคําถาม 

  แนวการสนทนากลุ่มการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแนวการสนทนากลุ่มที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างเสริม
สุขภาพชองประชาชนในชุมชน โดยการสร้างเสริมป๎จจัยทั้งปวงที่ทําให้มีสุขภาพดี มีประเด็นคําถาม
ดังนี้ 
  3.1  สภาพป๎ญหาของชุมชนก่อนการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละด้านเป็นอย่างไร (ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ) 
    3.2 ชุมชนของท่านได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง    
ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขอย่างไร 

   3.2.1  ความพอประมาณ 
     3.2.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
       - คนในชุมชนมีวิธีการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายรับโดยใช้หลัก
ความพอประมาณอย่างไร 
       - คนในชุมชนมีวิธีการจัดการด้านการเงินตามหลักความ
พอประมาณอย่างไร 
        3.2.1.2 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
       - คนในชุมชนมีวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้สะอาด
และน่าอยู่ตามสภาพของชุมชนอย่างไร 
       - คนในชุมชนมีการใช้และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
อย่างพอประมาณอย่างไร 

   3.2.2  ความมีเหตุผล 
        3.2.2.1  ด้านพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
       - คนในชุมชนมีเหตุผลในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมอย่างไร 
       - คนในชุมชนมีเหตุผลในการออกกําลังกายท่ีพอเพียงอย่างไร 
       - คนในชุมชนมีเหตุผลในการจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
อย่างไร 
 



 292 

     3.2.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
       - คนในชุมชนมีเหตุผลในการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายรับโดยใช้
หลักความพอประมาณอย่างไร 
       - คนในชุมชนมีเหตุผลในการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลัก
ความพอประมาณอย่างไร 
        3.2.2.3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

       - คนในชุมชนมีเหตุผลในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้
สะอาดและน่าอยู่ตามสภาพของชุมชนอย่างไร 
       - คนในชุมชนมีเหตุผลในการใช้และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนอย่างพอประมาณอย่างไร 
   3.2.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
        การเตรียมสุขภาพให้พร้อม การมีสังคมท่ีดีรวมถึงการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
        3.2.3.1  ด้านพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
       - คนในชุมชนมีวิธีการในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมอย่างไร 
       - คนในชุมชนมีวิธีการในการออกกําลังกายที่พอเพียงอย่างไร 
       - คนในชุมชนมีวิธีการในการจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
อย่างไร 
        3.2.3.2  ด้านสังคม 
       - คนในชุมชนสร้างครอบครัวให้อบอุ่นได้อย่างไร 
       - คนในชุมชนปฏิบัติตามจารีตประเพณี และกฎกติกาของสังคม
อย่างไร 
       3.2.3.3  ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
       - คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไร (การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาป๎ญหาและสาเหตุของป๎ญหา  การมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ป๎ญหาการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการตามแผนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล) 
   3.2.4  เงื่อนไขความรู้ 
     3.2.4.1  ชุมชนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาพจาก
แหล่งใดบ้าง 
     3.2.4.2  ความรู้ที่ต้องการของชุมชนใครเป็นผู้ริเริ่ม 
     3.2.4.3  กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ต้องการได้มาอย่างไร 
     3.2.4.4  ชุมชนแสวงหาความรู้จากแหล่งภายในและภายนอกชุมชน
อย่างไร 
      3.2.4.5  ใครเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ 
     3.2.4.6  ชุมชนได้นําความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาพไป
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 
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   3.2.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
     - คนในชุมชนมีหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   
ในสังคมอย่างไร 
    3.2.6 ป๎จจัยแห่งความสําเร็จมีอะไรบ้าง  
      3.2.7 มีกระบวนการมนการดําเนินการอย่างไร และผลที่ได้เป็นอย่างไร 

 4.  สรุปและปิดการสนทนากลุ่ม 
 
 

แนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 1. การเปิดการสนทนาสร้างความคุ้นเคย 
  เริ่มการสนทนา 
  - แนะนําตัว Moderator และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และบอกวัตถุประสงค์ของ
การสนทนา ขอถ่ายรูปและขออนุญาตจดบันทึกการสนทนา 
 2.  ประเด็นต่างๆ ในการสนทนา 
  2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  22 ป๎ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 3.  สรุปและปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
แนวทางการถอดบทเรียน 

 

 1.  การเปิดการสนทนาสร้างความคุ้นเคย 
     เริ่มการสนทนา 
  - แนะนําตัว Moderator และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และบอกวัตถุประสงค์ของ
การสนทนา ขอถ่ายรูปและขออนุญาตจดบันทึกการสนทนา 
 2.  ประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนา 
  2.1  สภาพป๎ญหาการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 

  2.2  การดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3  ผลที่ได้จากการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  สรุปและปิดการประชุม 
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ภาคผนวก ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถาม 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

 
 

การสร้างเสริมสุขภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
    การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
1. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจดั เค็มจดั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
2. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทอด   +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4. ท่านเลือกรับประทานผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
5. ท่านเลือกซื้ออาหารสําเรจ็รูปโดยดูวันหมดอายุ และ 
อ่านฉลากโภชนาการทุกครั้ง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได ้

    การออกก าลังกายที่พอเพียง 
1. ท่านออกกําลังกายสม่ําเสมออยา่งน้อยสัปดาหล์ะ 3 วัน ๆ 
ละ ประมาณ 30 นาที 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. ท่านเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ําเสมอ จากการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น ทํางานบ้าน 
ล้างรถ เดินขึ้น-ลงบันได ทํานา ทําสวน ทําไร่  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านเลือกวิธีเดินหรือป๎่นจักรยานแทนการใช้
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ เพื่อเดินทางไปสถานที่ท่ีอยู่ไม่ไกล 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. ท่านสนใจหรือใฝุหาวิธีออกกําลงักายที่เหมาะสมกับตนเอง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
     การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 
1. ท่านจัดการกับความขดัแย้งและแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ที่มีใน
ครอบครัวได้ด ี

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. เมื่อท่านมีป๎ญหาท่านพูดคุยปรกึษากับบุคคลใกล้ชิด บุคคล
ในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. เมื่อท่านมีป๎ญหาท่านพยายามแก้ป๎ญหาอย่างมีเหตุผล +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4. ท่านจัดการกับความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น  
เล่นกีฬา ดูทีวี อ่านหนังสือ นอนหลับพักผ่อน ท่องเที่ยว ฯลฯ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. เมื่อไม่พอใจหรือถูกขัดใจ ท่านมีวิธีปูองกันและควบคุม
อารมณ์ของตนเองได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6. ท่านใช้หลักคําสอนของศาสนาในการช่วยให้ท่านมีจิตใจท่ี
สงบได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7. ท่านมีความอยู่เย็นเป็นสุขในตนเองและครอบครัว +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ท่านมีรายได้พอเพียงสําหรับการดํารงชีพของครอบครัว
ตลอดป ี

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. ท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับรายได ้ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. ท่านจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ทราบรายรับ-รายจ่าย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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การสร้างเสริมสุขภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 
4. ท่านมีการประหยัดและมีการออมทรัพย์ เช่น ฝากเงินไว้กับ
ธนาคาร  สถาบันการเงินชุมชน  กลุ่มออมทรัพย ์

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. ครัวเรือนของท่านสามารถผลิตอาหารได้เอง เช่น ปลูกผัก 
จัดทําสวนครัวรั้วกินได้  เลี้ยงสัตว ์  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านสังคม 
1. ท่านทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เช่น ปลูกต้นไม้ 
เล่นกีฬา รับประทานอาหาร ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปน็ข้อตกลงของชุมชน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. ท่านมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ศลิปวัฒนธรรมของชุมชน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4. ท่านมีคุณธรรม จรยิธรรมในการดํารงชีวิต เช่น มีวินัยใน
ตนเองมีความซื่อสัตย์ มจีิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจติสาธารณะ    

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ท่านจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมใหน้่าอยู่ สะอาด ปลอดภยั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. ท่านมีการจัดการกับของเสีย ของเหลือใช้จากการผลิตหรือ
การบริโภคอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. ท่านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. ท่านสามารถสร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น หมู่บา้นท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงหัตถกรรม เชิง
เกษตร การแปรรูปผลติภณัฑ์ การทําปุ๋ยหมัก น้ําสม้ควันไม้ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
   การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมลู
เกี่ยวกับป๎ญหาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
2. ท่านมีส่วนร่วมในการวเิคราะหส์าเหตุของป๎ญหา และ
จัดลําดับความสําคัญของป๎ญหาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

   การมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหา 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการคันหาแนวทางและเสนอวิธีการในการ
แก้ป๎ญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการในการ
แก้ป๎ญหาของชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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การสร้างเสริมสุขภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 
   การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
ของชุมชน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

   การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมลูการประเมินผลภายหลัง
ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ป๎ญหา อุปสรรค และป๎จจัย
ที่มีส่วนทําให้เกิดผลสําเร็จ ในการทํากิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการนําข้อมูลจากการประเมินผลไปใช้
ปรับปรุงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองรูปแบบ 
   การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาพชุมชน 
 

ลําดับที่ ประเดน็การรับรองรูปแบบการสรา้งเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

1 การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ครอบคลุมการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 1.2 องค์ประกอบของรูปแบบแตล่ะ
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้องส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค์ 
2.1.หลักการของรูปแบบมคีวามเหมาะสม       
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏี สามารถใช้เป็น
กรอบในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 

 2.2 วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม ชัดเจนและ 
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 ส่วนที่ 2  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
3.1 องค์ประกอบท่ี 1 รูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
เพ่ือสุขภาวะชมุชน“SMART  Model” 
3.1.1 องค์ประกอบที่ 1 มีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
 3.1.2 องค์ประกอบที่ 1 มีความเหมาะสม

ครบถ้วน สอดคล้องต่อเนื่องกันและมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 3.1.3 องค์ประกอบท่ี 1 มีความเหมาะสม 
และ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ โดยสามารถ
ทําให้บรรลุวตัถุประสงค์ของรูปแบบการสร้าง
เสรมิสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสุขภาวะชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ลําดับที่ ประเดน็การรับรองรูปแบบการสรา้งเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

4 องค์ประกอบท่ี 2 การสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
4.1 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสม มคีวาม
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค ์

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

 4.2 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 4.3 องค์ประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ที่สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยเอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 องค์ประกอบท่ี 3 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์ 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 

 5.2 องค์ประกอบท่ี 3 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 5.3 องค์ประกอบท่ี 3 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ที่สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6 องค์ประกอบท่ี 4 ปัจจัยสนบัสนนุต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
6.1 องค์ประกอบท่ี 4 มีความเหมาะสม มคีวาม
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค ์

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 

 6.2 องค์ประกอบท่ี 4 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 6.3 องค์ประกอบท่ี 4 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ที่สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการกําหนดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ลําดับที่ ประเดน็การรับรองรูปแบบการสรา้งเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

7 องค์ประกอบที่ 5 ประเมินผลและถอด
บทเรียน 
7.1 องค์ประกอบท่ี 5 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 7.2 องค์ประกอบท่ี 5 มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 องค์ประกอบที่ 6 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.1 องค์ประกอบที่ 6 เป็นผลลัพธ์จากการใช้
รูปแบบฯ ซึ่งมีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการ
และวัตถุประสงค์ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

 8.2 องค์ประกอบที่ 6 เป็นผลลัพธ์จากการใช้
รูปแบบฯ ซึ่งมีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับการสร้าง
เสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

1 ความเป็นมาและความสําคัญ +1 +1 +1 1 ใช้ได ้
2 วัตถุประสงค์ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3 นิยามศัพท์เฉพาะ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4 แนวคิดทฤษฎี +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
5 หลักการ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
6 การดําเนินงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
เรื่องการสร้างสุขภาพด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 
เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ด้านสังคม  เรื่องสุขภาวะทางสังคม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.1 ด้านสิ่งแวดล้อม  เรื่องการคัดแยกขยะ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12 5.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
การสร้างทีมงาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบทดสอบ 
ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ลําดับที่ ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 
1 ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมที่ทําเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย       
3 คุณลักษณะที่สําคญัอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถทําได้ในระดับใดบ้าง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ข้อใดถูกต้องในการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 ความมีเหตุผลในการสร้างเสรมิสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6 ข้อใดกล่าวถูกต้อง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
7 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจะก่อ ให้ เ กิดผลดี ต่อตนเองและ
ครอบครัว ยกเว้น ข้อใด 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 ข้อใดกล่าวถูกต้อง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
9 ข้อใดคือการสรา้งเสริมป๎จจยัด้านสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติในการดําเนินงานการ
สร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10 การดําเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของใคร 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

11 ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการดําเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12 อาหารมื้อเช้าข้อใดได้สารอาหารครบ 5 หมู่  +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
13 ผักและผลไม้ใหส้ารอาหารประเภทใด +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
14 การออกกําลังกายที่ง่ายที่สดุคือข้อใด +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
15 ระยะเวลาในการออกกําลังกายข้อใดถูกต้อง

ที่สุด 
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

16 ข้อใด ไม่ใช่ การจัดการความเครยีดที่ด ี +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
17 ข้อใดจําแนกประเภทของขยะได้ถกูต้อง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ลําดับที่ ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

18 ข้อใดคือขยะอินทรีย ์ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
19 คํากล่าวที่ว่าสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสอดคล้องกับ

ข้อใด 
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20 ข้อใดกล่าวถูกต้อง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถาม 
เจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ลําดับที่ ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 
1 ท่านคิดว่าการหลีกเลี่ยงจากการรบัประทาน

อาหารหวานจดัและเค็มจดัจะช่วยลดความเสีย่ง
ในการเกิดโรคได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ท่านคิดว่าสุขภาพยังแข็งแรงไม่จําเป็นต้องออก
กําลังกาย 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 ท่านคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติจะช่วยให้ท่าน
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อเผชิญกับ
ป๎ญหา 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ท่านคิดว่าการจดัทําบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งท่ีไม่
จําเป็นและเสยีเวลา 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 ท่านคิดว่าการมหีนี้สินในครัวเรือนส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจติของคนใน
ครอบครัว 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6 ท่านรู้สึกมีความสุขทุกครั้งท่ีได้เปน็จิตอาสา
ช่วยงานชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 ท่านคิดว่าความสามัคคีของคนในชุมชนจะช่วย
ให้การดําเนินงานต่าง ๆ ประสบความสําเร็จได้
เร็วข้ึน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 ท่านคิดว่าการทํากิจกรรมต่าง ๆ รว่มกันของคน
ในครอบครัว จะช่วยสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้น
ภายในครอบครัวได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9 ท่านคิดว่าป๎ญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะ เช่น 
ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค เป็น
ป๎ญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10 ท่านรู้สึกยินดีที่ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแล
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถาม 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ลําดับที่ ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 
 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
     

1 ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจดั 
และเคม็จัด 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ท่านรับประทานอาหารประเภท นึ่ง ลวก อบ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3 ท่านรับประทานผักปลอดสารพิษ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4 ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทอด +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 การออกก าลังกายที่พอเพียง      
1 ท่านออกกําลังกายสม่ําเสมออย่างน้อย 

สัปดาหล์ะ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท ี
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ท่านออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายจากการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น ทํางาน
บ้าน ล้างรถ ทํานา ทําไร่ เดินขึ้นลงบันได จน
รู้สึกเหนื่อย หายใจเร็วขึ้นกว่าปกต ิ

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 ท่านเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายจนรู้สึกเหนื่อย 
หายใจเร็วกว่าปกติหรือมเีหงื่อซึม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ท่านเดินหรือป๎่นจักรยานแทนการใช้
รถจักรยานยนต์หรือรถยนตเ์พื่อเดนิทางไป
สถานท่ีที่อยู่ไมไ่กล 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม      
1 เมื่อมีป๎ญหาท่านพยายามแก้ไขปญ๎หาอย่างมี

เหตุผล 
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ท่านควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในขณะที่มี
ความรูส้ึกโกรธ ไม่พอใจ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 ท่านจัดการกับความเครยีดด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ เช่น ดูทีวี นอนพักผ่อน 
ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี ฯลฯ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ท่านใช้หลักคําสอนของศาสนาในการช่วยให้
ท่านมีจิตใจท่ีสงบได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ด้านเศรษฐกิจ      
1 ท่านวางแผนการใช้เงินโดยการจัดทําบัญชี

รายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน 
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ท่านใช้จ่ายเงินเท่าท่ีจําเป็น +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ลําดับที่ ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

3 ท่านลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูกผัก 
จัดทําสวนครัวรั้วกินได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ท่านออมทรัพย์โดยนําไปฝากกับสถาบันการเงิน
ในชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ หรือฝากธนาคาร 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ด้านสังคม      
1 ท่านทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เช่น 

ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา รับประทานอาหารหรือ
ท่องเที่ยวในวันหยุด 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ท่านมีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํรงชีวิต 
เช่น มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์  มีจิตใจ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นในชุมชน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4 ท่านมีจิตอาสาช่วยงานชุมชน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      
1 ท่านทําความสะอาดบ้านเรือนให้น่าอยู่สะอาด 

ปลอดภัย 
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ท่านแยกขยะก่อนท้ิง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3 ท่านทิ้งขยะถูกท่ีไม่ทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4 ท่านดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

เช่น ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ํา ไม่ตดัหรือ
ทําลายต้นไม้ใหญ่ริมถนนในชุมชน ฯลฯ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
ลําดับที่ ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 
1 ด้านวิทยากร 
 1.1 นําเสนอเนื้อหาครบถ้วนน่าสนใจ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 1.2 อธิบายตรงประเด็นยกตัวอย่างประกอบ  ให้

เข้าใจง่าย 
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความเป็นกันเองกับ  
ผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 1.4 การใช้เวลาของวิทยากรเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 1.5 เปิดโอกาสให้ซักถามและยอมรับฟ๎งความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ด้านเนื้อหา 
 2.1 เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

มีความสําคัญและน่าสนใจ 
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 2.2 เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้          
มีประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 2.3 เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 ด้านบรรยากาศ 
 3.1 บรรยากาศของการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 3.2 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 3.3 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมเกิดความคิดที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 3.4 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําให้ผู้เข้ารับการ
อบรมทํากิจกรรมได้อย่างอิสระ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ลําดับที่ ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

4 ด้านผลลัพธ ์
 4.1 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง

ในการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 4.2 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ 
 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 4.3 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ดําเนินงานการสร้างเสรมิสุขภาพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงร่วมกับผู้อื่นได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 4.4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการอบรมการสร้าง
เสรมิสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสุขภาวะชุมชนในภาพรวม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
 

ลําดับที่ ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

1 ด้านความรู้ 
 1.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสรา้ง

เสรมิสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้น 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 1.2 เนื้อหาความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ
ของท่าน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
 2.1 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําใหท้่านมีอิสระ

ในการคิดและสามารถนําเสนอสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน ์

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 2.2 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําใหท้่าน          
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อยา่งเสร ี

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 2.3 บรรยากาศในการเรียนรู้ทําใหท้่าน          
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสร้างเสริมสขุภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
สุขภาวะชุมชน 

 3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทําให้ท่าน
สามารถช่วยเหลือตนเองในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทําให้ท่าน
มีการจดัการในการสร้างเสรมิสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทําให้ท่าน
มีความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 3.4 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทําให้ท่าน
ทําตนเป็นแบบอย่างทีด่ีในการ   สรา้งเสรมิสุขภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 3.5 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ทําให้ท่าน
มีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ลําดับที่ ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

4 ด้านประโยชน์จากการสร้างเสริมสุขภาพ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.1 ท่านปฏิบัติตนโดยการสร้างเสริมสุขภาพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสม่าํเสมอ  
+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 4.2 ท่านเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้เกดิความร่วมมือ
ในการสร้างเสรมิสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในชุมชน  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 4.3 ท่านพึงพอใจท่ีมีหน่วยงานภายนอกท่ีเป็น
เครือข่ายให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ งบประมาณ ฯลฯ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 ด้านผลลัพธ ์
 5.1 ท่านมีสุขภาพรา่งกายที่แข็งแรงไม่เจบ็ปุวย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 5.2 ท่านมีอารมณ์แจม่ใส ไม่เครยีด +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 5.3 ท่านอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสงบสุข +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 5.4 ท่านสามารถนําความรูเ้รือ่งการสรา้งเสรมิสุขภาพ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 5.5 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สุขภาวะชุมชนในภาพรวม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
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ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบความรู้ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
ข้อที่ ข้อความ p r แปลผล 

1 ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมที่ทําเพื่อสร้างเสริมสุขภาพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
0.67 

 
0.40 

ใช้ได้ 

2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย  
3 คุณลักษณะ ท่ีสําคญัอะไรบ้าง 

 
0.50 

 
0.47 

ใช้ได้ 

3 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถทําได้ในระดับใดบ้าง 

 
0.63 

 
0.47 

ใช้ได้ 

4 ข้อใดถูกต้องในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการสรา้งเสริมสุขภาพ 

 
0.63 

 
0.33 

ใช้ได้ 

5 ความมีเหตุผลในการสร้างเสรมิสุขภาพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 
0.67 

 
0.40 

ใช้ได้ 

6 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 0.63 0.33 ใช้ได้ 
7 การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ยกเว้น ข้อใด 
 

0.63 
 

0.33 
ใช้ได้ 

8 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 0.53 0.27 ใช้ได้ 
9 ข้อใดคือการสรา้งเสริมป๎จจยัด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในการดําเนินงานการสร้างเสรมิ
สุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
0.67 

 
0.40 

ใช้ได้ 

10 การดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบของใคร 

 
0.63 

 
0.33 

ใช้ได้ 

11 ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
0.67 

 
0.40 

ใช้ได้ 

12 อาหารมื้อเช้าข้อใดไดส้ารอาหารครบ 5 หมู่  0.53 0.40 ใช้ได้ 
13 ผักและผลไม้ใหส้ารอาหารประเภทใด 0.63 0.47 ใช้ได้ 
14 การออกกําลังกายที่ง่ายที่สดุคือข้อใด 0.67 0.33 ใช้ได้ 
15 ระยะเวลาในการออกกําลังกายข้อใดถูกต้องที่สุด 0.67 0.27 ใช้ได้ 
16 ข้อใด ไม่ใช่ การจัดการความเครยีดที่ด ี 0.73 0.40 ใช้ได้ 
17 ข้อใดจําแนกประเภทของขยะได้ถกูต้อง 0.43 0.47 ใช้ได้ 
18 ข้อใดคือขยะอินทรีย ์ 0.63 0.33 ใช้ได้ 
19 คํากล่าวที่ว่าสังคมอยูเ่ย็นเปน็สุขสอดคล้องกับข้อใด 0.67 0.40 ใช้ได้ 
20 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 0.73 0.27 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ 
 ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3.  ดร.ขวัญดาว กล่ํารัตน์ 
 นักวิชาการชํานาญการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ 

ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.  ดร.ขวัญดาว กล่ํารัตน์ 
 นักวิชาการชํานาญการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแนวการสนทนากลุ่ม 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ 
 ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3.  ดร.ขวัญดาว กล่ํารัตน์ 
 นักวิชาการชํานาญการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาพชุมชน 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิตันธนะเดชา 
 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.  ดร. เบญจวรรณ พิททาร์ด 
 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  
 อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและการดูแลสุขภาพ  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของคู่มือการใช้รูปแบบ 

การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิตันธนะเดชา 
 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.  ดร. เบญจวรรณ พิททาร์ด 
 หวัหน้างานวิเทศสัมพันธ์  
 อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและการดูแลสุขภาพ  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบทดสอบความรู้  
แบบสอบถามเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และแบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิตันธนะเดชา 
 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.  ดร. เบญจวรรณ พิททาร์ด 
 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  
 อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและการดูแลสุขภาพ  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของผู้เข้ารับการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิตันธนะเดชา 
 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. ดร. เบญจวรรณ พิททาร์ด 
 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  
 อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและการดูแลสุขภาพ  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิตันธนะเดชา 
 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.  ดร. เบญจวรรณ พิททาร์ด 
 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและการดูแล 
 สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ที่มีต่อรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
  
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมกูล ถาวรกิจ 
 รองศาสตราจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.  ดร.ขวัญดาว กล่ํารัตน์ 
 นักวิชาการชํานาญการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแนวทางการถอดบทเรียน 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิตันธนะเดชา 
 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. ดร.ขวัญดาว กล่ํารัตน์ 
 นักวิชาการชํานาญการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมกูล ถาวรกิจ 
 รองศาสตราจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิตันธนะเดชา 
 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชยั เทียนขาว 
 ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
5.  นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ 
 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิคู่มือการใช้รูปแบบ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมกูล ถาวรกิจ 
 รองศาสตราจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิตันธนะเดชา 
 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชยั เทียนขาว 
 ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
5.  นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ 
 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
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ภาคผนวก ช 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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บ้านดอนหมู หมู่ 10 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
 
1. นายธีระชาติ  ปลาทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
2. นายยรรยง  จิตรติกรกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายเคนสา  พิมภาลัย  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
4. นายเสาร์   สําราญสุข  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
5. นายบุญมา  ปองไว้   คณะกรรมการหมู่บ้าน   
6. นายป๎ญญา  คุ้นเคย   คณะกรรมการหมู่บ้าน 
7. นางฉวี   จันทเนตร  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
8. นางบานเย็น  จันทรักษ์  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
9. นางกัลญา  ปาทอง  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
10. นางปราณี  ประทุมชาติ คณะกรรมการหมู่บ้าน 
11. นายแปลง  ชิณศรี   คณะกรรมการหมู่บ้าน 
12. นายคําจันทร์ คุ้นเคย   คณะกรรมการหมู่บ้าน 
13. นายจันทร์แดง โครรัตน์  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
14. นายทวีสิทธิ์  ห่อศรี   คณะกรรมการหมู่บ้าน 
15. นายบุญมา        แกะมา        ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
16. นางอุทิศ   จันทร์แรม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
17. นางอุรา   ทนงค์   สมาชิกชุมชน 
18. นางทิวาวรรณ ภูสามารถ  สมาชิกชุมชน 
19. นางพัน   คุ้นเคย   สมาชิกชุมชน 
20. นางฝ๎่ง   วิลามาศ  สมาชิกชุมชน 
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บ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
1. นายอดิศร   เหล่าสะพาน  กํานันตําบลขามเรียง 
2. นายกองพล  เนื่องศันธา   ผู้ช่วยกํานัน 
3. นายอุดม   นาสุริวงศ ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
4. นายเต็ม   ชิณช้าง   คณะกรรมการหมู่บ้าน 
5. นายกันต์พจน์ อันภาทะราศรี  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
6. นายเฉลิมศักดิ์ ฉิมโพธิ์กลาง  คณะกรรมการหมู่บ้าน   
7. นางประทุม  เหล่าสะพาน  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
8. นางคํามูล   พรมวิชัย   คณะกรรมการหมู่บ้าน 
9. นางโฮม   นาสุริวงศ ์   คณะกรรมการหมู่บ้าน 
10. นางสุนิต   วงศ์วอ    คณะกรรมการหมู่บ้าน 
11. นางสมจันทร์ โคตรบรรเทา  คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
12. นางสังวาล  มณีกรรณ์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
13. น.ส.บานเย็น นาสุริวงศ ์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
14  นางมณี   เสนิราช   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
15. น.ส.อังคณา  เหล่าสะพาน  สมาชิกชุมชน 
16. น.ส.ประภัสสร เหล่าสะพาน  สมาชิกชุมชน 
17. นางคํากอง  พฤติสาร   สมาชิกชุมชน 
18. นางจ ี   รัตนพล   สมาชิกชุมชน 
19..น.ส.อภัสสร  โพธิ์สิงห์   สมาชิกชุมชน 
20 นายคมสันต์  นาสุริวงศ ์   สมาชิกชุมชน 
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ภาคผนวก ซ 
รายช่ือวิทยากร และรายชื่อผู้เข้าร่วมทดลอง 
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รายช่ือวิทยากร 
 

1. นางสาวสมรทิพย์ วิภาวนิช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2. นางสาววันทนา  เสียงกล่อม นักวิชาการสาธารณสุข 
 
 

รายช่ือกลุ่มทดลอง 
บ้านหนองโป่ง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 
1. นายดร   มณีจันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน 
2. นายบุญมี  ทิพสร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายประพัฒน์  กล่ําแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
4. นางอําไพ   สิทธิสร  ประธานกองทุนบทบาทสตรีหมู่บ้าน 
5. นางวริยา  แก้วใส  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
6. นางโสทรา   สิทธิสร  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
7. นางบังอร   เฉลิมภักดิ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน 
8. นางสมบัติ  เอี่ยมทราย คณะกรรมการหมู่บ้าน 
9. นางสมหวัง   สิทธิสร  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
10. น.ส.ผวิ  แก้วใส  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
11. นางปาวีณา  คล้ายคลึง คณะกรรมการหมู่บ้าน 
12. น.ส.สมยงค์  ธรรมศรี  คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. 
13. นางรมิตา   มณีงาม  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
14. นางประเทือง   มณีจันทร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
15. นางบุญชุม  สอนบุตร  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
16. นางพรม   มณีจันทร์  สมาชิกชุมชน 
17. นายสมจิตร  สิทธิสร  สมาชิกชุมชน 
18. น.ส.ลํายอง  ก่ําแก้ว  สมาชิกชุมชน 
19. นางสาคร  จันกระจ่าง สมาชิกชุมชน 
20 นางอรทัย  ก่ําแก้ว  สมาชิกชุมชน 
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ภาคผนวก ฌ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
1. นายดร   มณีจันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน 
2. นายบุญมี  ทิพสร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3.  นายประพัฒน์  กล่ําแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
4.  นางอําไพ   สิทธิสร  ประธานกองทุนบทบาทสตรีหมู่บ้าน 
5.  นางวริยา  แก้วใส  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
6.  นางโสทรา   สิทธิสร  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
7.  นางบังอร   เฉลิมภักดิ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน 
8.  นางสมบัติ  เอี่ยมทราย คณะกรรมการหมู่บ้าน 
9.  นางสมหวัง   สิทธิสร  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
10. น.ส.ผวิ  แก้วใส  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
11. นางปาวีณา  คล้ายคลึง คณะกรรมการหมู่บ้าน 
12. น.ส.สมยงค์  ธรรมศรี  คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. 
13. นางรมิตา   มณีงาม  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
14.  นางประเทือง   มณีจันทร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
15. นางบุญชุม  สอนบุตร  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
16. นางพรม   มณีจันทร์  สมาชิกชุมชน 
17. นายสมจิตร  สิทธิสร  สมาชิกชุมชน 
18. น.ส.ลํายอง  ก่ําแก้ว  สมาชิกชุมชน 
19. นางสาคร  จันกระจ่าง สมาชิกชุมชน 
20. นางอรทัย  ก่ําแก้ว  สมาชิกชุมชน 
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ภาคผนวก ญ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน 
 

1. นายดร   มณีจันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน 
2. นายบุญมี  ทิพสร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3.  นายประพัฒน์  กล่ําแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
4.  นางอําไพ   สิทธิสร  ประธานกองทุนบทบาทสตรีหมู่บ้าน 
5.  นางวริยา  แก้วใส  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
6.  นางโสทรา   สิทธิสร  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
7.  นางบังอร   เฉลิมภักดิ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน 
8.  นางสมบัติ  เอี่ยมทราย คณะกรรมการหมู่บ้าน 
9.  นางสมหวัง   สิทธิสร  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
10. น.ส.ผวิ  แก้วใส  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
11. นางปาวีณา  คล้ายคลึง คณะกรรมการหมู่บ้าน 
12. น.ส.สมยงค์  ธรรมศรี  คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. 
13. นางรมิตา   มณีงาม  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
14. นางประเทือง   มณีจันทร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
15. นางบุญชุม  สอนบุตร  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
16. นางพรม   มณีจันทร์  สมาชิกชุมชน 
17. นายสมจิตร  สิทธิสร  สมาชิกชุมชน 
18. น.ส.ลํายอง  ก่ําแก้ว  สมาชิกชุมชน 
19. นางสาคร  จันกระจ่าง สมาชิกชุมชน 
20. นางอรทัย  ก่ําแก้ว  สมาชิกชุมชน 
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ภาคผนวก ฎ 
ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
 

ศึกษาขอ้มูลบ้านดอนหมู หมู่ 10 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
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ศึกษาขอ้มูลบ้านดอนมัน หมู่ 13 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        m 
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ภาพกิจกรรม 
บ้านหนองโป่ง หมู่ 8 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังวัดราชบุรี 

ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
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การทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
จัดอบรมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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การทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
จัดอบรมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
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หลังการทดลองใช้รูปแบบ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พบชาวบ้านในวันประชุมประจ าเดือนแนะน าทีมสร้างเสริมสุขภาพ ท่ีผ่านการอบรม 
 

             
 

               
 กิจกรรมสุขภาพในวันประชุมประจ าเดือน 

 

               
 
 
 

                      
 

 

ชั่งน้ าหนัก/วัดความดัน 
 

       ให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
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กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน 
 

ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ออกก าลังกาย 
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ปลูกผักปลอดสารไว้รับประทาน 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

จัดท าบัญชีครัวเรือน 
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 ออมทรัพย์กับกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 

ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 

รับประทานอาหารร่วมกันหลังประชุมประจ าเดือน โดยใช้ผัก ปลาที่มีในชุมชน 
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ด้านสังคม 

จิตอาสาท ากิจกรรมร่วมกันในงานต่าง ๆ 
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ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ทิ้งขยะถูกที่ 
 

 

แยกขยะก่อนทิ้ง 
 

รณรงคก์ารใช้ถุงผ้าเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 
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ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ของชุมชน 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ถอดบทเรียนภายหลังการทดลองใช้รูปแบบ 
การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 
ชื่อ - สกุล  นางสาวสมรทิพย์ วิภาวนิช 
ที่อยู่   281/10 หมู่ 3 ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
ที่ท างาน  โรงพยาบาลราชบุรี 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2527    ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
          วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา 
 พ.ศ. 2533    ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง 
          วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี 
 พ.ศ. 2539    ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (จิตวิทยาการแนะแนว) 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2548  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2558    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาพัฒนศึกษา 
          มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
          จังหวัดนครปฐม 
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