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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
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MISS NICHAPORN SRINOUL : THE DEVELOPMENT OF SELF-MANAGEMENT 
MODEL OF HEALTH INNOVATION TO STRENGTHEN COMMUNITY  THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR KANIT KHEOVICHAI 

This research aims to explore the fundamental data on self-management in health innovation, 
best practice, and factors or criterions that effect to the success of self-management in health innovation, as well 
as to develop the model of self-management in health innovation towards community strength. In order to 
accomplish the objectives of this research, a mixed methodology design is adopted which consists of 
quantitative and qualitative methodologies (Multisite multi-case technique). The findings of this research 
demonstrates that most health innovations are founded by the community leaders or intellectual folks in 
bringing local wisdom to solve health problems and the need of overall community to cope with the health of 
the community. The main networks of management include Local Administrative Organization (LDO) in 
collaboration with Health Service Organization through the use of social capital in the community, managed by 
the administrative committee. Besides, the regulations and social measures are regarded as an instrumental 
performance guideline. Accordingly, the best practices of self-management in health innovation are for instance 
divided into two directions of excellence: innovation of self-management process and innovation of self-
management productivity. There are 10 aspects of factors or conditions for success as follows: 1) policy of the 
administrators in local administration, 2) participation, 3) potentiality of social capital in the community, 
4) systematic administration, 5) use of information systems, 6) support of administration networks, 7) relative 
relationships in the community, 8) self-management tools of the community, 9) development towards public 
policy, and 10) group leadership. The factors or criterions that affect to successful self-management in health 
innovation consist of: 1) group leadership; 2) participatory issue; 3) networking; 4) information system for 
development and follow-up; 5) media and public relations; and 6) self-management administration. 
Furthermore, the model of self-management in health innovation named "3SI SELF-MANAGEMENT 
MODEL", which consists of a four-step major significant performances; 1) self-discovery and self-potentiality 
development; 2) networking empowerment; 3) community driving process; and 4) integration for strength. 
Additionally, this model evaluation is expertized and certified by public hearing. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประก าศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและการแนะน าอย่างดียิ่งจากคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพัฒนศึกษา  โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย  
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  และขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. ลุยง วีระนาวิน  
และ อาจารย์ ดร. ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ  ซึ่งท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุภาณี อ่อนชื่นจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา  แสงมณี    
ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไททัศน์ มาลา อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุม ที่กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
การประเมินรูปแบบรวม รวมถึงอาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธ์ิ อาจารย์ ดร.อิสระ ทองสาม และอาจารย์ทวนธง 
ครุฑจ้อน ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพในชุมชน   ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการประชุมประชาคมในการรับรองรูปแบบ 

ขอกราบขอบพระคุณ   คุณพ่อถาวร – คุณแม่อารีย์  ศรีนวล  เป็นอย่างสูงที่เป็นก าลังใจและ
สนับสนุนการศึกษาของผู้วิจัยเสมอมา  และขอขอบคุณ น้องๆครอบครัว ศรีนวล ที่เป็นก าลังใจอันดีเยี่ยมที่
ผู้วิจัยมิสามารถหาจากที่ไหนได้  รวมทั้งกัลยาณมิตรที่ส าคัญทุกท่านของผู้วิจัยที่คอยช่วยเหลือผู้วิจัยในทุกๆ 
ด้าน และที่ส าคัญยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ ที่คอยให้ความกรุณาชี้แนะให้ศิษย์ และ 
อาจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ที่สนับสนุนทางวิชาการและช่วยเหลือในทุกกรณีแก่ผู้วิจัย นอกจากน้ียังมีผู้ที่
ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยด้านต่างๆ   อีกหลายท่าน   ซึ่งผู้วิ จัยไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่ น้ี   จึง
ขอขอบพระคุณท่านเหล่านี้ไว้  ณ  โอกาสน้ี 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช .) ทั้งน้ี เน่ืองจาก
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ประจ าปี 2559 

  
  

ณิชาพร  ศรีนวล 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................ ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ฉ 

สารบัญ ............................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................. ญ 

สารบัญแผนภูมิ ................................................................................................................................. ฐ 

บทที่ 1  บทน า ................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ....................................................................................... 1 

ค าถามการวิจัย............................................................................................................................... 9 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา ........................................................................................................... 9 

ขอบเขตของการวิจัย ..................................................................................................................... 9 

นิยามศัพท์เฉพาะ......................................................................................................................... 12 

ประโยชน์ที่ได้รับ ....................................................................................................................... 13 

บทที่  2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................................... 14 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ............................................................................................................... 14 

แนวคิดพื้นฐานด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปฏิรูปสุขภาพ ................................ 16 

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพ .............................................................................................. 23 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองของชุมชน ............................................................................... 27 

แนวคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ............................................................................................. 30 

แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน ..................................................................................... 33 

แนวคิดเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ......................................................... 35 

   



  ซ 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการด้านสุขภาพ ...................................... 37 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ .......................................................................... 41 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยพหุเทศะกรณี ......................................................................................... 46 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...................................................................................................................... 48 

กรอบแนวคิดการวิจัย .................................................................................................................. 60 

บทที่  3  วิธีด าเนินการวิจัย ............................................................................................................... 63 

ระยะที่ 1 การเลือกพื้นที่ในการวิจัย ............................................................................................. 63 

ระยะที่ 2 การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ .......................................... 65 

ระยะที่ 3 การจัดกระท าข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล .............................................................. 76 

ระยะที่ 4 การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล ............................................................................ 78 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................................ 83 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ........................................................................................................................ 84 

ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ........................... 84 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ................... 137 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ...................................................................................................................... 145 

ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ......................................................................... 146 

ส่วนที่ 2  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพของชุมชน ................................................................................... 207 

ส่วนที่  3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ....................................... 226 

ส่วนที่  4  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ศึกษาการสร้างรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ....................................................... 246 

บทที่  5  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ ............................................................................... 268 

สรุปผลการศึกษา ...................................................................................................................... 268 

 

 



  ฌ 

การวิจัยเชิงปริมาณ .................................................................................................................... 269 

กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ ............................................................................................. 269 

กลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ ...................................................... 270 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ................................................................................................................... 271 

อภิปรายผล ................................................................................................................................ 275 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. 284 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ................................................................................................... 284 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ ................................................................................. 285 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป..................................................................................... 286 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................ 288 

ภาคผนวก ...................................................................................................................................... 297 

ภาคผนวก ก  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน .................................................................................................... 297 

ภาคผนวก ข  แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรม ......................................................... 301 

ภาคผนวก ค  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ ........................................................................ 327 

ภาคผนวก ง  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ ......................................................... 329 

ภาคผนวก จ  รายชื่อผู้ให้ข้อมูลบุคคล ....................................................................................... 331 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 334 



 ญ 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ................ 20 

ตารางที่ 2  แสดงข้อแตกต่างระหว่างการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่กับการสร้างเสริมสุขภาพ
แบบดั้งเดิม ................................................................................................................... 21 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบเป้าหมายของการด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ ...... 22 

ตารางที่ 4  แสดงขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน .......................................................... 81 

ตารางที่ 5  แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม .......................................... 86 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม ............................................................................. 91 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ............................................................................ 93 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านระบบเครือข่าย ............................................................................ 95 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามผล ........................................ 97 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ......................................................... 98 

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง .......................................................... 100 

ตารางที่ 12  แสดงจ านวนร้อยละสาเหตุที่มาของการเกิดนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ ..................... 102 

ตารางที่ 13  แสดงจ านวนร้อยละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่ายในการจัดการนวัตกรรม  
สุขภาพ ....................................................................................................................... 102 

ตารางที่ 14  แสดงจ านวนร้อยละองค์ประกอบภายในกลุ่ม ............................................................ 103 

ตารางที่ 15  แสดงจ านวนร้อยละกิจกรรมภายในกลุ่ม ................................................................... 104 



  ฎ 

ตารางที่ 16  แสดงจ านวนร้อยละการรวมกลุ่มของท่านได้รับการเกื้อหนุนจากกลุ่มทางสังคมเหล่านี้
หรือไม่ ....................................................................................................................... 105 

ตารางที่ 17  แสดงจ านวนร้อยละกลุ่มของท่านน าความรู้ไปปฏิบัติ ใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนของท่านได้อย่างไรบ้าง .................................................................................... 106 

ตารางที่ 18 แสดงจ านวนร้อยละการรวมกลุ่มของท่านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มหรือมีความตระหนักส านึกในความเป็นเจ้าของได้อย่างไรบ้าง .... 107 

ตารางที่ 19  แสดงจ านวนร้อยละการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่ม ...................................................... 108 

ตารางที่ 20  แสดงจ านวนร้อยละผลกระทบที่เกิดจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ..... 109 

ตารางที่ 21  แสดงจ านวนร้อยละเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ของท่าน ............................................................................ 110 

ตารางที่ 22 แสดงจ านวนร้อยละกลุ่มของท่านมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการต่อยอดการ
จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพหรือไม่............................................................... 111 

ตารางที่ 23  แสดงจ านวนร้อยละปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ...................................................... 113 

ตารางที่ 24  แสดงจ านวนร้อยละการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ...................................... 114 

ตารางที่ 25  แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ........................................ 116 

ตารางที่ 26 แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้านนวัตกรรมสุขภาพ ................................................................................................ 121 

ตารางที่ 27  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ................. 123 

ตารางที่ 28  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการจัดการ ....................................................... 126 

ตารางที่ 29  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม ................................................. 127 

ตารางที่ 30  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน .............. 129 

ตารางที่ 31  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน......................... 131 

ตารางที่ 32  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ ................ 133 

ตารางที่ 33  แสดงจ านวนร้อยละพฤติกรรมการประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้านปัจจัยภายใน
บุคคล ......................................................................................................................... 135 



  ฏ 

ตารางที่ 34 แสดงจ านวนร้อยละพฤติกรรมการประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้านปัจจัยภายนอก
บุคคล ......................................................................................................................... 136 

ตารางที่ 35 ร้อยละขนาดถือครองที่ดินท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร พ.ศ.2541, 2546 ,              
2551 ........................................................................................................................... 149 

ตารางที่ 36 แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนาต าบลดงมลูเหลก็ก่อนเกิดธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ
ต าบลดงมูลเหล็ก ........................................................................................................ 156 

ตารางที่ 37  แสดงเขตการปกครองของต าบลไกรนอก .................................................................. 169 

ตารางที่ 38 แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนาต าบลไกรนอก ก่อนเกิดนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ า
ยุงลายหมู่ 1 ................................................................................................................. 172 

ตารางที่ 39 แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ
ต าบลดอนแก้ว............................................................................................................ 188 

ตารางที่ 40  แสดงสรุปกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชุม 3 พื้นที่ ........ 204 

ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 พื้นที่ ............................. 224 

ตารางที่ 42  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 พื้นที่.............................................. 244 

ตารางที่ 43 แสดงองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (3SI SELF-MANAGEMENT MODEL) ............................ 249 

ตารางที่ 44  ผลการประเมินรูปแบบ “3SI SELF-MANAGEMENT MODEL” ของผู้ทรงคุณวุฒิ ....... 300 



 ฐ 

 

สารบัญแผนภูมิ 
หน้า 

แผนภูมิที่ 1  แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี .......................................................................... 19 

แผนภูมิที่ 2  กรอบแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน ...................................... 41 

แผนภูมิที่ 3  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ ........................................................................................... 45 

แผนภูมิที่ 4  กรอบแนวคิดการวิจัย ................................................................................................ 62 

แผนภูมิที่ 5  ความเชื่อมโยงและพลวัตที่เกี่ยวกับสุขภาพ ............................................................. 151 

แผนภูมิที่ 6  แสดงการบริหารจัดการตนเองด้านนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ต าบล
ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ .............................................................................. 168 

แผนภูมิที่ 7  แสดงการบริหารจัดการตนเองของนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่1 ต าบล
ไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย .............................................................. 184 

แผนภูมิที่ 8  แสดงการบริหารจัดการตนเองของนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายใุน
ชุมชน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ................................................. 203 

แผนภูมิที่ 9 สรุปการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่เป็นวิธีการปฏบิัติที่เป็นเลิศของนวัตกรรม
ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 211 

แผนภูมิที่ 10 สรุปการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
นวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่1 ต าบลไกรนอก จังหวัดสุโขทัย ............ 217 

แผนภูมิที่ 11 สรุปการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
นวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ .................................................................................. 223 

แผนภูมิที่ 12  รูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (3SI SELF-MANAGEMENT MODEL) ..................................................... 248 

 



  

1 

 
บทท่ี 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นวัตกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ

ประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตในสังคม ในยุคที่มีการพัฒนาการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ท าให้เสี่ยง

ต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตอย่างมาก ซึ่งในแต่ละปีคนกลุ่มเสี่ยงได้แก่ คนที่มีโรคประจ าตัว คนพิการ 

และโรคระบาดตามฤดูกาล ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดูแลรักษาคนป่วยเป็นเงิน

มากมาย สถิติระหว่างปี พ.ศ.2546-2553 รายจ่ายสุขภาพรวมต่อหัวคนไทย เพิ่มขึ้นกว่า 1.8 เท่า จาก

สามพันกว่าบาท เป็น หกพันกว่าบาท ซึ่ง 3ใน4 เป็นรายจ่ายสุขภาพจากภาครัฐ โดยสัดส่วนรายจ่าย

ทางสุขภาพรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากอัตราร้อยละ 3.6 เป็นอัตรา

ร้อยละ 3.9 ในปีพ.ศ. 2553 ทั้งยังเสียเวลาและสุขภาพที่ควรจะท าประโยชน์ต่างๆ ในครอบครัวและ

ชุมชนได้อีกมากมาย  

 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งส่วนบุคคล เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งปัจจัยเหล่านี ้จะถูกอ้างว่า เป็นปัจจัย ทีมีผลต่อสุขภาพ อันได้แก่                

1)พันธุกรรม มีผลต่ออายุขัย 2)รูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น อาหาร กิจกรรม 

การสูบบุหร่ี การดื่ม และการรับมือกับความเครียดในชีวิต เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพ 3)รายได้

และสถานภาพทางสังคม 4)การจ้างงานและสภาพการท างาน 5)การศึกษา ซึ่งระดับการศึกษาต่ ามี

ความเชื่อมโยงกับการมีสุขภาพไม่ดี มีภาวะเครียดมากกว่าและมีความมั่นใจในตนเองต่ ากว่า            

6)เครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนและชุมชน

มากกว่า เชื่อมโยงกับการมีสุขภาพที่ดีกว่า 7)วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อของ

ครอบครัวและชุมชนล้วนส่งผลต่อสุขภาพ 8)เพศ พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างของ

โรคในแต่ละช่วงวัย  9)สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่น น้ าที่สะอาดและอากาศบริสุทธิ์สถานที่ท างาน

ถูกสุขอนามัย บ้านชุมชนและถนนที่ปลอดภัย ล้วนส่งผลต่อการมีสุขภาพดี 10)บริการด้านสุขภาพ 

การเข้าถึงและใช้บริการด้านสุขภาพมีอิทธิพลต่อสุขภาพ ปัจจัยเหล่านี้บางอย่างสามารถควบคุมได้

เช่นพฤติกรรมด้านสุขภาพแต่ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นพันธุกรรม (มยุรี ผิวสุวรรณและ

คณะ, 2556: 4) 
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 นับตั้งแต่แนวคิดเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพได้เร่ิมต้นอย่างเต็มรูปแบบขึ้นเป็นคร้ังแรก
โดยผ่านกลไกที่ส าคัญ คือการประชุมนานาชาติว่าด้วยเร่ืองการเสริมสร้างสุขภาพ องค์การอนามัย
โลกได้เป็นแกนน าในการจัดประชุมนานาชาติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพของประเทศต่างๆ ซึ่งการประชุมผ่านมา 7 คร้ัง โดยคร้ังที่ 7 เมื่อวันที่26-30 ตุลาคม 
พ.ศ.2552 มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน จาก 102 ประเทศทั่วโลกส่งผลให้เห็นคุณค่าส าคัญของการสร้าง
เสริมสุขภาพ สร้างความตระหนักในการเคลื่อนไหวทุกสังคมทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “สุขภาพดีถ้วนหน้า”  
 พัฒนาการของการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย โดยแยกเป็นสองช่วงใหญ่คือ ช่วง
ก่อนหน้าทศวรรษ 2540 และหลังทศวรรษ 2540 มองย้อนหลังไปก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (ก่อน พ.ศ.2540) ประเทศไทยได้ด าเนินการตามความหมายของการสร้าง
เสริมสุขภาพคือการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐ การป้องกัน
โรคระบาดส าคัญและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีโครงการกวาดล้างไข้ทรพิษ กาฬโรคและคุดราด 
หรือโครงการปรับปรุงอนามัยชนบท เน้นการปรับปรุงสุขาภิบาลและน้ าสะอาด เพื่อการป้องกัน
และควบคุมโรคทางเดินอาหารและพยาธิล าไส้ เมื่อเข้าสู่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1-3 (2504-2519) มีโครงการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่นการผลิตพยาบาลอนามัย
และผดุงครรภ์เพื่อการพัฒนาการงานอนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว เป็นต้น เมื่อเข้าสู่ ช่วง
ระหว่าง พ.ศ. 2520-พ.ศ.2530 เป็นช่วงทศวรรษที่1 ของการสาธารณสุขมูลฐานไทย ได้เกิด
โครงสร้างพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ คือ การฝึกอบรม อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน (อสม./ผสส.)ที่ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ มีนวัตกรรมในระดับชุมชนเกิดขึ้น คือ
กองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจ าหมู่บ้านและกองทุนชุมชนรูปแบบอ่ืนๆ ก่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีชุมชนและการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและชุมชน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 2 ทศวรรษ ได้มีการริเร่ิมเปลี่ยนแปลง 3 ประการคือ กรณี
การควบคุมการบริโภคยาสูบ การวิ่งรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี และการเกิดพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 อันน าไปสู่การขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อการสร้าง
นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ไม่สูบบุหร่ี และการขยายบทบาทของท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ  
 เมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 2540-ปัจจุบัน เกิดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2543 ว่า
ด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ น ามาสู่การเกิดการปฏิรูปสุขภาพทั้งระบบ ด้วยปรัชญา 
“การรุกเพื่อสร้างสุขภาพดีน าการตั้งรับเพื่อซ่อมสุขภาพ(สร้างน าซ่อม)” กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อ
ออกพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติให้เป็นเคร่ืองมือส าคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยใช้
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ยุทธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” อันประกอบด้วย การท างานสร้างความรู้ การเคลื่อนไหวทาง
สังคม และการเชื่อมต่อกับภาคนโยบายหรือฝ่ายการเมื อง ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางทุกภาคส่วนในสังคม จากทุกระดับและต่างพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้านสุขภาพ จาก 
“เน้นซ่อมสู่เน้นสร้าง” ในกระบวนการยกร่าง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ “สมัชชาสุขภาพ”             
ปี พ.ศ. 2550 เป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยจัด
ให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม และกระบวนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ ที่ออกผลเป็นกฎหมายในปี พ.ศ. 2550  ยังเกิดผลส าคัญสืบต่อเนื่องอีกประการคือ 
การบัญญัติให้มี “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้หลักการที่ก าหนด
ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพต้องเป็นไปเพื่อให้เกิด             
สุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม มุ่งสู่การลดการเจ็บป่วย การพิการ และการตายที่ไม่สมควร และการลด
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตามแนวทาง การสร้างสุขภาพ น าการซ่อมสุขภาพ โดยมีการด าเนินงานอย่าง
ครบวงจร ด้วยยุทธศาสตร์อย่างน้อย 5 ประการ คือ 1)การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
2)การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 3)การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 4)การพัฒนา
ศักยภาพด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 5)การปฏิรูประบบการสาธารณสุขที่เอ้ือต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้หลักดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายใน พ.ศ.2563 เป็น 4 ประการ คือ 
1) มีการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม 2) มีการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพอย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม 3)มีการสร้าง
เสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสมดุลและเชื่อมโยงกันตามหลักการ
สร้างเสริมสุขภาพ 4)มีชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพครอบคลุมร้อยละ 80  ของต าบล
ทั่วประเทศ (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, 2552ก: 376) กระแสความตื่นตัวของนานาประเทศที่มีความ
เคลื่อนไหวจะพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุขให้เกิดความเสมอภาค ให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นได้อย่างทั่ วถึง  ในขณะที่องค์การอนามัยโลก(World Health 
Organization-WHO)และ the United Nations Children’s Fund หรือ UNICEF) ได้ออกประกาศที่
เรียกว่า Alma Ata Declaration ใน ปี พ.ศ. 2521 ซึ่งมีสาระถึงเป้าหมายของประชาคมโลกที่จะท าให้
คนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยการ สาธารณสุขมูลฐานภายในปี 2000 มีการวางแนวคิดที่เรียกว่า 
Primary Health Care (PHC) เพื่อมุ่งเน้นความ เท่าเทียมกัน การพึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วม
โดยตรงของประชาชน  ((สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, 2552,  อ้างถึงใน (โกวิทย์ พวงงามและคณะ, 2557: 
443)) 
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 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 มาตรา 3 ได้บัญญัติไว้ว่า “สุขภาพ” 
หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวมอย่างสมดุล  “ระบบสุขภาพ”  หมายถึงระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ   
สุขภาพหรือสุขภาวะ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ หรือปัญญานั้น บูรณาการอยู่ใน
การพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งหมด (ประเวศ  วะสี, 2551)  และ  ดังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจึง
เป็นแนวทางส าคัญเพื่อที่จะสร้างสุขภาวะให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วน าไปสู่  สุขภาวะองค์รวมทั้งหมด 
ใน 4 มิติ ได้แก่  1) สุขภาวะทางกาย คือการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีเศรษฐกิจพอเพียง          
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  2) สุขภาวะทางจิต คือ  การมีจิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว             
มีความเมตตา กรุณา มีสติ สมาธิ  3) สุขภาวะทางสังคม คือ การอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน 
ในที่ท างาน ในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการสังคมที่ดี และมีสันติภาพ   4)  สุขภาวะทางจิต
วิญญาณ  คือความสุขอันประเสริฐจากการมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว
มุ่งเข้าถึงสิ่งสูงสุด ซึ่งหมายถึงพระนิพพาน หรือพระผู้เป็นเจ้า หรือความดีสูงสุด เป็นมิติทางคุณค่าที่
สูงสุดเหนือไปจากโลกหรือภาพภูมิทางวัตถุ ท าให้เกิดความประณีตลึกล้ า (ประเวศ  วะสี, 2551) 2551  

 เน่ืองจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างน้อย 2 ประการ ที่อาจสร้างการ
ปรับตัวของการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางปัญหาสุขภาพประชากร 
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เด็กเกิดน้อยลง การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ แบบ
แผนการใช้ชีวิตและการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่โลกต้องเผชิญกับ
ภัยพิบัติที่น่ากลัว เงื่อนไขเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในทศวรรษหน้า โรคเร้ือรัง 
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด อัมพาต รวมตลอดถึงภาวะผู้สูงอายุ ได้
กลายเป็นปัญหาส าคัญกว่าการโรคติดเชื้อ 2)การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง สภาพสังคมในชีวิตคนไทยที่ต้องเผชิญกับความสับสน ปัญหาสังคมที่ไร้ทิศทาง ไม่มั่นใจ
ในสถานการณ์บ้านเมือง เกิดความขัดแย้ง สร้างความถดถอยให้กับภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนกับคนรวย คนรู้กับคนไม่ รู้ อีกทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจและ
การเมืองภายนอกยังคงเป็นปัจจัยก าหนดทางสังคมต่อภาวะสุขภาพ  
 โครงการสุขภาพคนไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
ได้เปิดเผยรายงานสุขภาพคนในรอบ 10 ปี ระหว่างปีพ.ศ. 2546-2556 พบว่า คนไทยเจ็บป่วยด้วย
โรคที่ไม่ติดต่อหรือโรคเร้ือรังเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวาน ซึ่ง
มีอัตราผู้ป่วยในสูงถึง 1,187 คน , 936 คน และ 849 คน ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ โรคเหล่านี้
มีต้นตอหลักจากพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่างๆที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการส่งเสริมและ
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ป้องกันที่เพียงพอ ขณะเดียวกันโรคมะเร็งและอุบัติเหตุยังถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 2 อันดับแรก
ของคนไทยที่สามารถป้องกันได้ โดยในปี พ.ศ. 2554 คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง 95 คนต่อ
ประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจาก 79 คน เมื่อปี พ.ศ.2546 นอกจากนี้ยังพบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาคน
ไทยมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ทั้งความผิดปกติทางจิตและอารมณ์รวมทั้งอาการเครียดหรือความ
แปรปรวนทางจิตใจ โดยพบว่ามีจ านวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 138 คนต่อประชากรแสนคนในปี  
พ.ศ. 2546 เป็น 218 คนในปี พ.ศ.2554 อย่างไรก็ตามอัตราผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอาจกล่าวได้ว่า ด้านหนึ่ง
เป็นเพราะจ านวนผู้มีปัญหาทางจิตในประเทศเพิ่มสูงขึ้น หรืออีกทางหนึ่งก็อาจเป็นผลมาจากระบบ
การเฝ้าระวังปัญหาและการบริการสุขภาพจิตมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ
ทางสุขจิตได้มากขึ้น รวมทั้งการฆ่าตัวตายส าเร็จของคนไทยมีอัตราที่ลดลง ขณะที่ดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่สูงขึ้นจากระดับต้องปรับปรุง  (63.7)ในปีพ.ศ. 2546 และในระดับ
ปานกลาง (70.3) ในปีพ.ศ. 2554 แต่ก็ยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปให้อยู่ในระดับที่ดีหรือ
ดีมาก โดยเฉพาะในเร่ืองครอบครัวและการเมืองของประเทศ ซึ่งดัชนีชี้วัดสะท้อนให้ เห็น
สถานการณ์ที่แย่ลงกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน นอกจากนี้ยังพบปัญหาเร่ืองการกระจายรายได้และความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมในด้านต่างๆ 

 จะเห็นได้ว่าสุขภาพคือสุขภาวะที่ทุกคนในชุมชนพึงประสงค์  การจัดการสุขภาวะจึง
เป็นการจัดการทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับคน ตั้งแต่ในระดับตัวบุคคล  ครอบครัวและชุมชน เพราะปัจจัยที่
เป็นตัวก าหนดสุขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมของคน สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
ดังนั้นการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนจึงเป็นการจัดการทุกเร่ืองที่ เกี่ยวกับคนโดยชุมชนเป็น
ผู้ด าเนินการด้วยชุมชนเอง ทั้งนี้เน่ืองจาก การท างานสุขภาพชุมชนควรใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  (ขนิษฐา 
นันทบุตรและคณะ, 2559) และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน คือการเป็น
เจ้าของและการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนขององค์กรภาคีและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทุกคน (ศิริอร สินธุ และคณะ, 2550) การจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชน จึงเป็น
องค์ความรู้ที่ แสดงถึงเป็นความสามารถและประสบการณ์ของชุมชน เป็นศักยภาพหรือ
ความสามารถในเชิงแก้ปัญหา จัดการ ปรับตัว เรียนรู้ และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อการด ารงอยู่
ของเผ่าพันธุ์   การจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชนอาจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือเป็นวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน ที่ท าให้ชุมชนสามารถจัดการดูแลกันเองและอยู่รอดท่ามกลางกระแสปัญหาเศรษฐกิจที่รุม
ล้อมทั่วโลก  การจัดการสุขภาวะของประชาชนในชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าจะ
ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายในระดับประเทศเพื่อการกระจายอ านาจลงสู่ชุมชน  แค่ก็ยังเป็น
องค์ความรู้ที่ต้องการพิสูจน์จากสังคม เพื่อให้เกิดการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น 
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 ดังนั้นระบบการจัดการด้านสุขภาพ จึงหมายถึงการที่ชุมชนมีกระบวนการร่วมกันคิด 
วิเคราะห์ถึงสภาพความเป็นอยู่และร่วมกันสร้างกิจกรรมการด าเนินงานด้านสุขภาพ หมู่บ้านที่จะมี
ระบบการจัดการสุขภาพที่สมบูรณ์และด าเนินไปสู่ความส าเร็จได้นั้นมีหลายๆปัจจัยที่ เข้ามา
เกี่ยวข้อง การจะท าให้ประชาชนมีจิตส านึกและแสดงบทบาทในการดูแลตนเองและพัฒนาสุขภาพ
ของคนในครอบครัวและชุมชนได้นั้น สามารถท าได้ด้วยการสร้างกระบวนการที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ภายใต้การตัดสินใจและความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนตามศักยภาพของท้องถิ่นโดยประชาชนและชุมชนมีอ านาจเต็มที่ 
คนในชุมชนรวมตัวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมใจกันบริหารจัดการคน ทุนและความรู้ของ
ชุมชน เพื่อให้เกิดโครงการของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนในชุมชน ที่เน้นการพัฒนา
คนในชุมชนให้เข้าใจปัญหาของตนและชุมชน คิดเป็น มีทักษะ วางแผนในการแก้ปัญหาเองได้ มี
อิสระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
เชื่อมประสานและกระตุ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีเครือข่ายสนับสนุน
ทรัพยากร เพื่อสื่อสารให้ประชาชนผู้สนใจหันมามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน ด้วย
การเป็นแกนน าประจ าครอบครัว ผู้รับผิดชอบดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนตลอดจน
สภาวะแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการมีสุขภาพดี ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ใช้เทคนิคและกระบวนการสร้าง
ความครอบคลุมประชากรจ านวนมาก ด้วยยุทธศาสตร์ใช้ระบบผู้น าการเปลี่ยนแปลง (อสม.หรือ
เครือข่ายสร้างสุขภาพ ) ช่วยทอนจ านวนการครอบคลุมให้อยู่ในวิสัยที่จะบริหารจัดการได้ แต่ให้
ความส าคัญกับเทคนิคและกระบวนการประชาคมเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่ละปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์กัน 
เกี่ยวเนื่องและประกอบกันขึ้นมาเป็นชุมชน การที่จะท าให้ชุมชนมีระบบการสร้างสุขภาพอย่าง
สมบูรณ์แบบ ต้องค านึงถึงทุกๆปัจจัย โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็เป็นปัจจัย ส่วนหนึ่งที่จะท าให้
ชุมชนประกอบกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยที่ทุกส่วนก็ต้องร่วมมือร่วมใจที่จะสร้างชุมชมให้แข็งแรง 
ภายใต้ระบบการจัดการที่ดี เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง (ศิรินทิพย์ เจนติยานุรักษ์, 2550)  

 นอกจากนี้แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มี
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย มีโครงการหลักๆ ที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 มุ่งหวังให้ประชาชนมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพและยืนยาว นอกจากนี้ให้ทุกอ าเภอของประเทศไทยได้มีการวางรากฐานของ
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอนามัย โดยบูรณาการร่วมกัน
ท างานใน 3 ส่วน คือ สถานการบริการสาธารณสุข  สังคมชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีการร่วมประสานท างานกันระหว่างกรมอนามัยและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทั่วทุกภาคของ
ประเทศ ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามประเด็นปัญหา ทั้งด้านโภชนาการ การ
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ออกก าลังกาย ทันตสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ พร้อมทั้งมีระบบเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้เป็นแนวทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิด
โอกาสให้นักวิชาการจากหลากหลายองค์กรได้ระดมความคิดเห็น ร่วมกันคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าข้อเสนอแนะและทางเลือกเชิงนโยบาย  
 การจัดการตนเองจากประสบการณ์ของชุมชนมองชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองว่าเป็น
ชุมชนที่ผู้คนตระหนักในปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่ โดยที่เชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นพวกเขาสามารถ
จัดการได้ด้วยตนเองด้วยการร่วมก าหนดแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 
ขับเคลื่อนการปัญหาด้วยพลังสามัคคีและด าเนินการด้วยแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็น
หลัก (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2557: 111) ซึ่งการจัดการตนเองอัน
อาจจะมีองค์ประกอบ 1.ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ในความสนใจของคนส่วนใหญ่ในชุมชน
แล้วมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหานั้น 2. ชุมชนมีการพัฒนาจนเกิดความตระหนักและมั่นใจ
ในศักยภาพตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเอง 3.มีแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของชุมชนที่สะท้อนว่าเป็นการจัดการตนเองของชุมชน อันได้แก่ 1)การเรียนรู้ เป็นสิ่งส าคัญ
เป็นการเพิ่มอ านาจ (empowerment) ให้กับชุมชนโดยตรงเพราะการเรียนรู้จะน าไปสู่การตระหนัก
ร่วมว่าชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองได้โดยอาศัยฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันซึ่ง
ข้อมูลนั้นไม่จ าเป็นต้องมาจากนักวิจัยมืออาชีพแต่คนในชุมชนก็สามารถส ารวจข้อมูลในชุมชน
ตัวเองได้ 2) เวทีประชาคม “การท าประชาคม” เป็นเคร่ืองมือส าคัญในกระบวนการตัดสินใจ และ
ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา เพื่อการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการ ทุกคนมีโอกาสได้พูด ทุกเสียงของชุมชน
จะได้รับฟัง เพื่อร่วมคิดกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 3)การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
เกิดจากคนในชุมชนได้เรียนรู้จนเข้าใจปัญหาและเป้าหมายของชุมชน จนเกิดความตระหนักว่า 
แต่ละคนในชุมชนมีสิ่งที่จะให้กับส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะมากหรือหน้อยก็ตาม  ในการจัดการกับ
ปัญหานั้นๆในชุมชน 4)พลังสามัคคีและความผูกพันของคนในชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดีของคนใน
ชุมชนอยู่หลักๆ 2 แบบ คือความสัมพันธ์แนวดิ่ง และความสัมพันธ์แนวราบ ความสัมพันธ์แนวดิ่ง
เป็นฐานความแตกต่างเชิงอ านาจ เช่นความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ความสัมพันธ์ตามล าดับอาวุโส
เป็นหลักซึ่งยังมีบทบาทในสังคมไทย ส่วนความสัมพันธ์แนวราบ เป็นความสัมพันธ์บนฐานเชิง
เสมอภาค ถือเอาผลประโยชน์ร่วมเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยว ซึ่งนักวิชาการส่วนมากเชื่อว่าความสัมพันธ์
แนวราบเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะมากกว่าความสัมพันธ์แนวดิ่ง 5)ภาวะผู้น า เป็น
ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการจัดการชุมชนท้องถิ่น ผู้น ามีบทบาทสูงมากในการขับเคลื่อนคนและงาน
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ไปสู่เป้าหมายด้วยการท างานหนัก โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ เป็นธรรม และมีความอดทนสูง(สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม, 2557:112-113) 

 ด้านแนวคิดนวัตกรรมสาธารณสุขไทย  มีความตื่นตัวในการพัฒนาสาธารสุขมูลฐาน 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านการบริการสุขภาพได้เรียนรู้ประสบการณ์ท างานในชุมชน เห็นปัญหา
ชุมชน เข้าใจปัญหาชุมชน ท าให้ เกิดการสร้างนวัตกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สาธารณสุขอย่างมาก การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบต่างๆ แสดง
ให้เห็นถึงความพยายามคิดสังเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างมีพลวัต (Dynamic) 
ดังนั้นนวัตกรรมที่หลากหลายเป็นเสมือนเคร่ืองมือที่ถูกคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ แต่ละนวัตกรรมมี
เน้ือหา คุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน  สามารถใช้หรือให้การศึกษาแก่ชุมชนเสริมสร้าง
ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพชุมชนในแง่มุมต่างๆกัน ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
นวัตกรรมต่างๆ ล้วนสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกัน และสามารถส่งผลกระทบเชิงพัฒนาต่อกันได้ การ
เร่ิมต้นจากสภาพปัญหาที่ด ารงค์อยู่และสามารถน านวัตกรรมที่มีอยู่ เลือกใช้ตามลักษณะเด่นเพื่อ
แก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์เฉพาะได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง เพื่อให้เห็นถึงคุณลักษณะของแต่
ละนวัตกรรม และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อกันของแต่ละนวัตกรรมและต่องานพื้นฐาน 
การด าเนินการนวัตกรรมในพื้นที่ต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงสภาวการณ์ที่แตกต่างกันของพื้นที่ไม่ว่า
จะเป็นภาพทางภูมิศาสตร์ การคมนาคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และปัญหาสาธารณสุข 
ตลอดจนคุณภาพของบุคลากรของรัฐในระดับต่างๆ ประกอบกับนวัตกรรมแต่ละอย่าง มี
วัตถุประสงค์เฉพาะที่จะสามารถเนินการให้เกิดประโยชน์เฉพาะในพื้นที่ที่มีเหตุปัจจัยพร้อมเท่านั้น 
นวัตกรรมทั้งหมดจึงไม่ใช่สูตรส าเร็จในการพัฒนา ที่จะใช้ได้กับทุกพื้นที่ การด าเนินการจึงควรยึด
ยุทธศาสตร์ทางเลือกเพื่อการพัฒนา(Alternative Strategy) เปรียบนวัตกรรมต่างๆ เป็นเพียง
ทางเลือกที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม (รังสิมา พัสระ, 2555: 2)  

 ผลผลิตและผลลัพธ์จากการจัดการสุขภาพชุมชนได้ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพชุมชนซึ่งถือว่า 1) เป็นองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนา  2)  เป็นการน าสิ่งที่มีอยู่ใน
ชุมชนอ่ืนมาพัฒนาหรือปรับใช้ในชุมชนของตนเอง  3)  เป็นการน าสิ่งที่ท าอยู่มาปรับกระบวนทัศน์
ใหม่  หรือท าด้วยวิธีใหม่แล้วได้ผล (นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ และคณะ, 2553) ด้วยเหตุนี้จากที่กล่าวมา
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในฐานะที่ท างานเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นมาระยะหนึ่งและได้เห็นศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่นในบางพื้นที่ ที่มีกระบวนการจัดการตนเองที่เป็นการปฏิบัติที่สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนด้วยคนในชุมชนเองและยังสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนสู่การพัฒนา
นโยบายสาธารณะของพื้นที่ และประกอบกับผู้วิจัยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษาจึงมีความสนใจ 
ที่จะท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
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เข้มแข็งของชุมชน  เพื่อให้เกิดการน าไปปรับและประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดการด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ดังนั้นการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จึงเป็นการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการการจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 

ค าถามการวิจัย 
1. สภาพการด าเนินการของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชนเป็น

อย่างไร 
2. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของ

ชุมชนมีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร 
3. ปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีอะไรบ้าง 
4. รูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
2. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพของชุมชน 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง

ชุมชนเข้มแข็งคร้ังนี้  มีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ส าหรับพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาเร่ืองรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ

ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในคร้ังนี้ ประกอบด้วย ชุมชนที่มีการจัดการด้านนวัตกรรม
สุขภาพในเขตพื้นที่ภูมิภาคเหนือ 18 จังหวัดได้แก่   เชียงใหม่ น่าน ล าพูน พะเยา ล าปาง แพร่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท ก าแพงเพชร 
พิจิตร  ตาก และพิษณุโลก 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
      2.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 
             2.1.1 ประชากร  (Population)   
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในคร้ังนี้ หน่วยวิเคราะห์ (Unit of 

Analysis)เป็นชุมชนที่มีการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ  ประชากร คือชุมชนที่มีการจัดการด้าน
นวัตกรรมสุขภาพในเขตบริการสุขภาพภาคเหนือ 18 จังหวัดได้แก่  เชียงใหม่ น่าน ล าพูน พะเยา 
ล าปาง แพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท 
ก าแพงเพชร พิจิตร  ตาก และพิษณุโลก รายละเอียดดังน้ี 

    1. จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 ชุมชน 
    2. จังหวัดน่าน  จ านวน 2 ชุมชน 
    3. จังหวัดล าพูน จ านวน 3 ชุมชน 
    4. จังหวัดพะเยา จ านวน 2 ชุมชน 
    5. จังหวัดล าปาง จ านวน 3 ชุมชน 
    6. จังหวัดแพร่ จ านวน 2 ชุมชน 
    7. จังหวัดเชียงราย จ านวน 3 ชุมชน 
    8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 2 ชุมชน 
    9. จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1 ชุมชน 
    10. จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 2 ชุมชน 
    11. จังหวัดตาก จ านวน 3 ชุมชน 
    12. จังหวัดสุโขทัย จ านวน 2 ชุมชน 
    13. จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 4 ชุมชน 
    14. จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 ชุมชน 
    15. จังหวัดชัยนาท จ านวน 2 ชุมชน 
    16. จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 2 ชุมชน 
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    17. จังหวัดพิจิตร จ านวน 2 ชุมชน 
    18. จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 2 ชุมชน 
       2.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  (Sample)   
              ส าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  (Sample Size) ประชากรที่ เป็นผู้ผลิต

นวัตกรรมสุขภาพและกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ที่จะท าการเก็บข้อมูลจาก
การส ารวจความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถาม  (Questionnaires)  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    ในขั้นตอนนี้ได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
โดยใช้การจับสลากด้วยวิธีการเขียนชื่อชุมชนที่มีการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพทุกชุมชน แล้วใช้
การจับสลากด้วยวิธีหยิบคร้ังละใบโดยไม่น าใบที่หยิบได้คืนเข้าที่เดิม จนครบ  40 ชุมชน 

    ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive) ดังนี ้
    1. กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ ดังจะประกอบไปด้วย 
     1.1 ประธานกลุ่ม ชุมชนละ 1 คน จ านวน 40 ชุมชม รวม 40 คน  
     1.2 รองประธานกลุ่ม ชุมชนละ 1 คน จ านวน  40 ชุมชม รวม 40 คน 
     1.3 เลขานุการกลุ่ม ชุมชนละ 1 คน จ านวน    40 ชุมชน รวม 40 คน 
     1.4 คณะกรรมการกลุ่ม ชุมชนละ 2 คน จ านวน 40 ชุมชน รวม 80 คน 
    2. กลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ชุมชนละ 5 คน 

จ านวน 40 ชุมชน รวม 200 คน 
    รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 400  คน  
      2.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
             ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังนี้จะท าการศึกษาข้อมูลจาก

ชุมชนที่มีด้านจัดการสุขภาวะชุมชนที่มีผลงานและการบริหารจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ
ที่เป็นเลิศ มีความเข้มแข็งที่ได้รับการยอมรับเป็นต าบลต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับ
ชุมชนอ่ืนๆทั่วประเทศ โดยการเลือกเจาะจง (Purposive) ชุมชนที่มีการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ 

2.2.1 นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

2.2.2 นวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1  ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 
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2.2.3 นวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน  ต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

    ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive)ได้ดังนี ้

    1) กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรม อันประกอบไปด้วย ประธานกลุ่ม รองประธาน 
เลขานุการกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม รวมจ านวน 5 คน 

    2)  สมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ รวมจ านวน 10 คน 
 3.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดั้งนั้นขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยคร้ังนี้   ได้แก่  สภาพ
การด าเนินการของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best 
Practice) ของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน ปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จของ
การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ  เพื่อน าสู่รูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. การจัดการสุขภาพ หมายถึง ชุมชนสามารถสร้างกระบวนการ  วิธีการน าคน  ความรู้   

เทคโนโลยี และทุนของชุมชน  ที่มาใช้ในการดูแล  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค  และ

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี   ตลอดจนการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้

ด้านสุขภาพที่ประชาชน  องค์กรชุมชนน ามาใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนได้เอง 

2. นวัตกรรมสุขภาพ หมายถึง ความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมี

ใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น 

เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ป่ วย หรือบุคคลนั้นได้ผลดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานด้วย 

3. การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ หมายถึง ความสามารถพึ่งตนเองของ

ประชาชนในด้านสุขภาพ มีการจัดการระบบการท างานด้านสุขภาพ การพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี

สุขภาพดี   ตลอดจนการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ด้านสุขภาพ  ทั้งที่เป็นการพัฒนาตามนโยบาย 

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที ่
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4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีการน านวัตกรรมสุขภาพ 

ที่ชุมชนร่วมสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ โดยใช้กระบวนการทางสังคม โดยที่มีองค์ประกอบ

จากสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม และการเมืองมาเกี่ยวข้องเพื่อเสริมพลังของชุมชนให้สามารถ

จัดล าดับความส าคัญ ตัดสินใจ วางแผนกลยุทธ์และน านวัตกรรมไปใช้เพื่อให้บรรลุการมีสุขภาพที่ดี

ขึ้นของชุมชนและมีการต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

5. วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ หมายถึง  ชุมชนที่มีการจัดการด้านสุขภาพน าสิ่งที่มีอยู่  มา
ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จนเกิดผลส าเร็จ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้ชุมชนอ่ืนๆได้เรียนรู้และน าไปขยายผลต่อได้ในซึ่งเป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือดีเยี่ยม มีวิธีการท างานที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานแบบอย่างที่ดีได้  
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพการด าเนินการ  และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice)  
ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

2. ได้รูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3. รูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการนวัตกรรมสุขภาพ
ของชุมชนพื้นที่ต่างๆ  ที่มีลักษณะบริบทแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ได้ 

4. เป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(Ally R. Memon & Tony Kinder, 2016; Angie Hart Professor of Child, Family and Community Health, & David Wolff Director, 2007; Cheryl A. Maurana & Mary A. Clark, 2010; Frank 
Moulaert, Flavia Martinelli, & Erik Swyngedouw more, 2005; Jacqueline Lanier, Julie Schumacher, & Kerri Calvert, 2015; Janet Newman , John Raine, & Chris Skelcher, 2010; Jean Hartley, 
2010; Neville T. Duarte, Jane R. Goodson, & T-Michael P. Dougherty, 2013; Ruth F. G. Williams, 2008)
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บทท่ี  2  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิรูปสุขภาพ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองของชุมชน 
5. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
6. แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน 
7. แนวคิดเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 
8. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการด้านสุขภาพ 
9. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ   
10. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยพหุเทศะกรณี 
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ 
 ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพที่น ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีรายละเอียดต่างๆ ที่น่าสนใจ
ดังต่อไปนี้ 

1. ความหมาย 
  ค าว่า “สุขภาพ”  หรือ  “Health”  มีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันว่า “Hoelth”   มี
ความหมายเกี่ยวข้องกับ  ความปลอดภัย (Safe) ไม่มีโรค (Sound) และ ทั้งหมด (Whole)   ซึ่งความหมาย
ที่ว่าทั้งหมดนี่เอง  การพิจารณาสุขภาพจึงต้องมองในหลายมิติ อย่างเชื่อมโยงกับเร่ืองต่าง ๆ  เช่น 
เศรษฐกิจ  สังคม  ครอบครัว  ชุมชน  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  การเมือง  การศึกษา ฯลฯ เพื่อ
น าไปสู่ความสมดุล  ท าให้เกิดสุขภาวะที่สมบูรณ์  
  ศุมล  ศรีสุขวัฒนา (2545) ได้ให้ความหมาย ค าว่า สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์   
ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทาง  จิตวิญญาณ  แยกไม่ได้จากวิถีชีวิตที่จะต้องด าเนินไปบน
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พื้นฐานของความสมดุลพอดี  รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล และมีความรอบรู้เท่าทันโลก  โดยสังคม
จะต้องพฒันาอย่างมีดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม   

  เพ็นเดอร์ (Pender, 1987) ได้ให้ความหมาย ค าว่า สุขภาพ คือ การบรรลุถึงการใช้
ศักยภาพของบุคคลที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด  และได้รับการพัฒนา ซึ่งบุคคลจะบรรลุภาวะนี้ได้จากการ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย  การใช้ความสามารถในการดูแลตนเอง  และมีความพึงพอใจใน
สัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้าง  ในขณะเดียวกันมีการปรับตัวตามความจ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคง
ของโครงสร้าง และความสอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญกับตนเอง 

  WHO (1986, cited in Janice et.al., 1999) ได้ให้ความหมาย ของค าว่า สุขภาพ คือ 
สภาวะของความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี  มิได้
หมายถึงเพียงความปราศจากโรคหรือปราศจากความทุพลภาพเท่านั้น (Janice E. et. al, 1999)   

  เคมม์ และโคลส (Kemm & Close, 1995) ได้สรุปถึงความหมายของสุขภาพคือ ความ
สมบูรณ์ของบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจและสุขภาพสังคม โดยความสมบูรณ์ทั้ง 3 โดยความ
สมบูรณ์ทั้ง 3 ด้านน้ันต้องปราศจากโรค ปราศจากการเจ็บป่วยและมีภาวะสมบูรณ์ของร่างกาย 

2. แนวคิดสุขภาพองค์รวม 
  สุขภาพองค์รวม  หมายถึง  สุขภาวะของร่างกาย  จิตใจ   สังคมและจิตวิญญาณ   ซึ่ง
แต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้    
  สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการ
ดูแลสุขภาพที่มีการบูรณาการความรู้ด้ังเดิมเข้ากับการบ าบัดเสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาวะสุขภาพที่
ดีหรือสุขภาวะ และป้องกันรักษาโรค  
  สุขภาพแบบองค์รวมนี้จึงอยู่บนกฎเกณฑ์ที่ว่าส่วนรวมถูกสร้างขึ้นมาจากส่วนย่อยที่
สัมพันธ์กัน และพึ่งพาต่อกันเพราะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งถูกท าลายไปจะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนต่างๆเสียดุลยภาพ ซึ่งจะท าให้ส่วนอ่ืนๆถูกท าลายไปด้วย เช่นเดียวกันกับชีวิตมนุษย์ประกอบ
ไปด้วย  ร่างกาย  (Physical) จิต ใจ   (Mental and Emotional ) สั งคม (Social) และจิตวิญญ าน
(Spiritual)ถ้าองค์ประกอบหนึ่งใดของชีวิตสูญเสียการท างานไปก็จะส่งผลต่อองค์ประกอบอ่ืนๆที่
เหลือ ซึ่งเช่นกันกับชีวิตและองค์ประกอบของชีวิต แต่ละด้านก็จะเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กับสรรพ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดสุขภาพองค์รวมนี้ มีความสอดคล้องกับนิยามขององค์การอนามัยโลกที่ 
กล่าวว่า สุขภาพมิได้หมายถึงการปราศจากโรค แต่หมายถึงสภาวะที่ชีวิตมีความปกติสุขสามารถ
รักษาสมดุลของระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยไว้ได้ทั้งองค์ประกอบด้านร่างกาย
จิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาวะสมดุลนี้คือ สุขภาวะหรือการมีสุขภาพที่ดี  (เสรี  พงศ์พิศ, 2551: 
154)  
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  สุขภาพองค์รวมยังเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้ 
1. การมีส่วนร่วมระหว่างกัน  ไม่เพียงแต่ร่างกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ

เท่านั้น  ยังรวมถึง ระบบในธรรมชาติทั้งหมด (Participatory nature) 
2. วิถีสุขภาพองค์รวมเป็นพลวัต หรือการเคลื่อนไหวไปอย่างไม่หยุดนิ่ง (Dynamic 

nature) 
3. โดยธรรมชาติของการขยายและเปิดกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  วิถีสุขภาพองค์รวมจึง

ไม่ยึดติด  แต่มีความยืดหยุ่น  เปิดกว้างอย่างหลากหลาย (Perspectives)  กระบวนการทางสุขภาพแต่
ละรูปแบบจึงมีความส าคัญในตนเอง  ไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุด 
 
แนวคิดพื้นฐานด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปฏิรูปสุขภาพ 

 จากที่ผ่านมาการมุ่งเน้นเพียงการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคติดต่อเหมือนในอดีต  
ไม่ท าให้ปัญหาสุขภาพลดลงได้ หลายประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการแก้ปัญหาสุขภาพจาก
“ซ่อมแซมรักษา” มาสู่  “การป้องกันส่งเสริมสุขภาพ”   ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานการส่งเสริม
สุขภาพ ดังจะกล่าวรายละเอียดได้ดังน้ี 

1. แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ 
  เอดเดลเมน และแมนเดล (Edleman & Mandle, 1994) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
การสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการกระตุ้นบุคคล กลุ่ม ให้สามารถควบคุมและปรับปรุงสุขภาพ
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม รวมทั้งสามารถบ่งบอก และเกิดความ
ตระหนักที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
  สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ (2541) ได้ทบทวนหลักการและแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ
จากการประชุมระดับนานาชาติ 4 คร้ัง  และให้ความหมายของ “การส่งเสริมสุขภาพ”  ว่าเป็น
กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง 
  เพนเดอร์ (Pender, Murdaugh. CL., & Parsons, 2011) กล่าวว่า  ความหมายของการ
สร้างเสริมสุขภาพ คือการจูงใจหรือการกระท าใดๆ ที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล 
และยังให้ความหมายการสร้างเสริมสุขภาพในมุมกว้างขึ้น คือมีองค์ประกอบ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 
การให้ความรู้ (Health Education) การป้องกัน (Health Prevention) และการให้ภูมิคุ้มกันด้าน
สุขภาพ(Health Protection)  
  โดนาเทลและเดวิส (Donatelle & Davis, 1993) การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง 
การรวมถึงด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ที่หนุนเสริมพฤติกรรมของบุคคลที่
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น าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี หมายรวมถึงวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ของการปรับเปลี่ยนลักษณะ
การด ารงชีวิต ตลอดจนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเอ้ือต่อการมีสภาวะสุขภาพที่
สมบูรณ ์

  เป้าหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 
  หากพิจารณาสุขภาพจากแนวคิดความต่อเนื่องระหว่างการเจ็บป่วย (Illness)  กับ
ภาวะสุขภาพดี (Wellness)  การส่งเสริมสุขภาพมีเป้าหมายเพื่อให้มีสุขภาพดีในเชิงบวก  หรือมี
สุขภาพดีในระดับสูง (Optimal or Physical health or High-level wellness)  ซึ่งมีความหมายมากกว่า
การไม่มีโรค และความเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพใด ๆ (สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 2556: 12-14) 

  กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพตามกฎออตาวา  มีการน าแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ
ไปประยุกต์ใช้หลายประเทศ  และตั้งแต่ปี  1995 มีการประชุมเกี่ยวกับแนวคิดนี้หลายคร้ังเพื่อให้เกิด
แนวทางด าเนินการที่เป็นรูปธรรม   แต่โดยภาพรวมกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 

1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policies)   
2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment)   
3. การเสริมสร้างกิจกรรมของชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen Community Activities)   
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Development Personal Skills)   
5. การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reoriented Health Service)  

  ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพจึงมุ่งหวังให้เกิดการมีสุขภาพดีในระดับสูงสุด โดย
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการส่งเสริมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่ วนบุคคล หรือ
สิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีภาวะสุขภาพคงที่  มีการป้องกัน
โรคและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดีน ามาก่อน   การส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตร
มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางสุขภาพและมีความผาสุกเพิ่มมากขึ้น 
(สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 2556: 12-14) 

  แนวคิดพื้นฐานของการสร้างเสริมสุขภาพ 
  การที่บุคคลจะมีสุขภาพสมบูรณ์มีปัจจัยบ่งชี้หลายประการ ปัจจัยที่บ่งชี้ถึงภาวะ 

สุขภาพของบุคคลแต่ละคน แบ่งได้เป็น  1. กรรมพันธุ์  2. สิ่งแวดล้อม  3. ลักษณะการด ารงชีวิต 
  กรรมพันธุ์คือการถ่ายทอดเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของบุคคล ซึ่งกรรมพันธุ์มีผลต่อ

กระบวนการทางด้านสรีระวิทยาของการเจริญพันธ์และพัฒนาการ ทุกคนเกิดมาโดยมียีนส์ เป็นตัว
ควบคุมการเจริญเติบโตและมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ตั้งแต่ปฎิสนธิไปจนถึงคลอด
จากครรภ์มารดา แต่อาจเจริญเติบโตไม่เต็มที่เมื่อเกิดภาวะขาดอาหารหรือได้รับเชื้อโรคใดๆ ขณะ
เจริญเติบโต จะเห็นได้ว่า การมีโรคทางพันธุกรรมหลายโรคที่มีผลต่อการมีสุขภาพดีเช่น 
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โรคเบาหวานโรคหัวใจ มะเร็งเต้านมเป็นต้น การสร้างเสริมสุขภาพคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเร่ือง
พันธุกรรมได้แต่สามารถท าให้บุคคลมีความพร้อมและเตรียมให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการมีสุขภาพดีและมี
โรคหลายโรคที่มีผลต่อการมีสุขภาพดีเช่น โรคไขไทฟอยด์ โรคโปลิโอโรคอหิวาห์ ซึ่งเชื้ อโรคมี
พาหะทางน้ าการดื่มน้ าที่ไม่สะอาด ก็อาจท าให้เกิดโรคดังกล่าวได้ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อากาศ
รอบตัว ระบบขนส่งมวลชน การก าจัดขยะ อาหาร ร้านค้า ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้ 
ลักษณะการด ารงชีวิต เช่น พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการสูบบุหร่ีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการป้องกนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การออกก าลังกายมีผลต่อสุขภาพได้ และเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ความเชื่อพื้นฐานที่ท าให้ เกิดการสร้างเสริมสุขภาพสามารถสรุปได้
ดังนี้ (Tones and Tilford, 1994, อ้างถึงใน นิคม มูลเมือง, 2557:6) (นิคม มูลเมือง, 2557) 

1. สุขภาพในฐานะองค์รวมของสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็น
ส าหรับบุคคลในการที่จะบรรลุผลส าเร็จทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

2. การปราศจากความเจ็บป่วยจะไม่สามารถเกิดขึ้นไดถ้าความไม่เท่าเทียมกัน
ทางด้านสุขภาพภายในชาติหรือภายในสงคมไม่ขจัดให้หมดสิ้นไป 

3. ประเทศชาติที่มั่งคั่งไม่ได้ไดหมายถึงการมีทรัพยากรอย่างเพียงพอแต่การรวมถึง
การที่ชุมชนต้องความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน 

4. การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่มีความส าคัญกว่าให้ผู้ปฏิบัติด้านการแพทย์ หรือการ
สาธารณสุขดูแลเพียงประการเดียว เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องตระหนักว่าการขยายตัวของสถานบริการ
ทางการแพทย์ของรัฐและเอกชนล้วนมีผลต่อการท าให้สุขภาพของประชาชนดีหรือแย่ลงได้ถึงแม้
การขยายตัวของสถานบริการจะมากขึ้นก็ตามแต่บริการด้านการรักษาไม่สามารถเข้าถึงประชาชน
ได้ทุกคน ดงนั้นการสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสริมของการบริการสาธารณสุข 

5. สุขภาพของประชาชนไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งการมีสุขภาพดี
หรือไม่ดีล้วนเกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในสังคมที่อาศัยอยู่ ด้วยเหตุนี้นโยบาย
สาธารณสุขจึงถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญของงานสร้างเสริมสุขภาพประการหนึ่ง 

  ดาวนี่ไฟฟ์และแทนนาฮิล (Downie, Fyfe and Tannahill 1992, อ้างถึงใน Tones and 
Tilford, 1994)ได้พัฒนารูปแบบทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีโดยผสมผสาน
ทางด้านการป้องกัน การคุ้มครองด้านสุขภาพและการสุขศึกษา ดังแผนภูมทิี่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี 
ที่มา: Downie, Fyfe and Tannahill, 1992, อ้างถึงใน นิคม มูลเมือง, 2557, การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยสุภานุวงค์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  เชียงใหม่: 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นิคม มูลเมือง, 2557)  

  
  แนวคิดการมีสุขภาพดีของแทนนาฮิลได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางโดย

แทนนาฮิล มองว่าการมีสุขภาพดีและการเจ็บป่วยล้วนแต่มีผลมาจากปัจจัย 4 อย่างโดยเพิ่มปัจจัย
ด้านระบบบริการของรัฐเข้ามา ประกอบด้วยปัจจัยด้านพันธุกรรม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
ลักษณะการด ารงชีวิตและระบบบริการของรัฐ การสร้างเสริมสุขภาพเป็นงานที่สนับสนุนการมี
สุขภาพดีหรือช่วยป้องกันการเกิดโรคโดยวิธีการท าให้ 4 ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพในสภาวะที่
เหมาะสมถูกต้อง  

2. แนวคิดการป้องกันโรค ( Disease Prevention) 
  การป้องกันโรค   เป็นการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันล่วงหน้าก่อนจะมีการเกิดโรค   
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี แนวทางส าคัญ คือ การสร้าง
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ประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการเกิดโรคในกลุ่มประชาชน  ด้วยเหตุนี้แนวคิด
การป้องกันโรคและแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ   จึงมักถูกเข้าใจว่าเหมือนกัน    ซึ่งในความเป็นจริง
แนวคิดทั ้งสองมีความแตกต่างกัน   ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และคณะ (2538)  กล่าวว่า  การ
ป้องกันโรคมีแนวความคิดหลัก คือ การป้องกันการเกิดพยาธิสภาพ  เคร่ืองบ่งชี้ความส าเร็จ ได้แก่  
การลดอัตราการเกิดโรค  การลดอัตราตายและภาวะทุพลภาพ ส าหรับการส่งเสริมสุขภาพนั้น
มุ่งเน้นให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดี  มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิต มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้สึกมี
คุณค่า  เคารพตนเองและสามารถควบคุมทรัพยากรได้ด้วยตนเอง 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
 

                  การส่งเสริมสุขภาพ                      การป้องกันโรค 

1.  เป็นพฤติกรรมที่มุ่งส่งเสริม (Approach 
behavior)  และก้าวไปสู่การมีสุขภาพดีใน
ระดับสูง  (High level wellness) 

1.  เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดโรคและความเจ็บป่วย  (Avoidance 
behavior) 

2.   บุคคลปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพในเชิงบวก 
(positive health) 

2.  บุคคลปฏิบัติการป้องกันเพื่อให้สุขภาพ
อยู่ในภาวะที่เป็นกลาง (Neutral health) คือ  
ไม่เจ็บป่วย 

3.  ไม่เน้นเร่ืองโรค  หรือ  ปัญหาสุขภาพ 3.  เน้นเร่ืองโรค  หรือ ปัญหาสุขภาพเป็นส าคัญ 
 
ที่มา: กองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2560). แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ด้านการปอ้งกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 - 2579) (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อักษร
กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์). 

 
  หากพิจารณาจากตารางที่  1 ที่เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค   จะเห็นว่าการส่งเสริมสุขภาพจะให้ความส าคัญมากในขณะที่บุคคลอยู่ใน
ภาวะปกติ  โดยเป้าหมายของการปฏิบัติ คือ การมุ่งปฏิบัติพฤติกรรม (Approach behavior) เพื่อก้าว
ไปสู่การมีสุขภาพดีในระดับสูงสุด (Optimal health level wellness) ซึ่งถือเป็นสุขภาพในเชิงบวก  
โดยไม่ได้เน้นเร่ืองโรค หรือปัญหาสุขภาพ   ในขณะที่การป้องกันโรคเป็นการปฏิบัติ หรือหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดโรค และความเจ็บป่วย (Avoidance behavior)  โดยเป้าหมายคือ เพื่อให้
สุขภาพอยู่ในภาวะที่เป็นกลาง (Neutral point)  คือ ไม่เจ็บป่วย ไม่บาดเจ็บ   จึงอาจกล่าวได้ว่า  
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การป้องกันโรคให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติเมื่อบุคคลมีภาวะเสี่ ยงจากการเกิดโรค  การบาดเจ็บ 
ความพิการ หรือ เมื่อมีปรากฎการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา  เป้าหมาย คือ เพื่อลดอัตราการเกิดโรค  ลด
อัตราทุพลภาพ และลดอัตราตาย   แต่การส่งเสริมสุขภาพให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติขณะที่บุคคล
อยู่ในภาวะปกติ   เน้นการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง   เป้าหมาย คือ  การเพิ่มระดับความผาสุก และ
ในทางปฏิบัติทั้งการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพมักท าไปพร้อม ๆ กัน    เพราะพฤติกรรม
ทั้งสองอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
  จะเห็นได้ว่าการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่จะมีลักษณะที่แตกต่างจากการสร้างเสริม
สุขภาพแบบดั้งเดิมโดยแบบดั้งเดิมจะเน้นการบริการสร้างเสริมสุขภาพโดยบุคคลากร สาธารณสุข
เป็นส่วนใหญ่และการสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นเฉพาะด้านโดยมุ่งเน้นที่สุขภาพของบุคคลและเป็น
ความรับผดชอบของบุคคลเท่านั้นโครงสร้างการแก้ปัญหาโดยการให้บริการแบบตั้งโดยการเน้น
การให้บริการการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ส่วนการป้องกันโรคมักจะเน้นให้การบริการ
เฉพาะด้านในสถานบริการ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกนโรค องค์กรชุมชน สังคมหรือชุมชนมีส่วน
ร่วมค่อนข้างน้อยกิจกรรมจะเป็นลักษณะขาดการ ประสานงานในการด าเนินงาน แต่ในความหมาย
ใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพมิได้เน้นการให้บริการดังที่ผ่านมา แต่เป็นกระบวนการสร้างความ
เขม้แข็งให้เกิดขึ้นโดยองค์กรตา่งๆ ของสังคมมีบทบาท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม ดังที่
สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ (2541) ได้สรุปตารางแสดงความแตกต่างของการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่
และดัง้เดิม ในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 แสดงข้อแตกต่างระหว่างการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่กับการสร้างเสริมสุขภาพแบบดั้งเดิม 

 

การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบดั้งเดิม 
1. เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสงคม  
2. มุ่งที่สุขภาพของประชากร/ชุมชน 
3. เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม 
 4. เน้นทีป่ัจจยัทางสังคม  
5. ใช้กลยุทธ์ 5 ประการตามกฎบัตรออตตาวา 
     - สร้างนโยบายสาธารณะ 
     - สร้างสิ่งแวดล้อมที่สนบัสนุน 
     - เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนในการด าเนินงาน 
     - การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
     - การปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข 

1. เป็นบริการที่จัดโดยองค์กรสุขภาพ 
2. มุ่งที่สุขภาพส่วนบุคคล 
3. เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
4. เน้นปจัจยัทางพฤติกรรมส่วนบุคคล 
5. ใช้กลยุทธก์ารตลาดเพื่อสังคมการให้ข้อมูล
ข่าวสารและการให้สุขศึกษา 
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ตารางที่ 2 แสดงข้อแตกต่างระหว่างการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่กับการสร้างเสริมสุขภาพแบบดั้งเดิม 
(ต่อ) 

การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบดั้งเดิม 

6. ส่ งเส ริมการมีส่ วน ร่วมของชุมชน  ความ
ร่วมมื อ  ระห ว่ างภ าค รัฐ  เอกชน  และก าร
เสริมสร้างอ านาจ/ศักยภาพของปัจเจกบุคคลและ
สังคม 

 

 

ที่มา : สุรเกียรติ อาชานุภาพ, วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ. พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
บริษัท ดีไซร์ จ ากัด, 2541). (สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ, 2541) 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ (Health Maintenance) 
 แนวคิดการด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ    เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในเร่ืองการตรวจร่างกาย
เพื่อป้องกันโรค (Screening)   การป้องกันโรค (Illness  prevention)  การลดปัจจัยเสี่ยง (Reduce  
risk)   และรับการรักษาโดยเร็วเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น  (Early  identification  of  illness  and  
treatment)   ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้สุขภาพอยู่ในสภาวะสมดุล  ไม่เกิดการเจ็บป่วย (Neutral  
or  Stable  health state)  ดังรายละเอียดความแตกต่างที่ (สุรเกียรติ อาชานุภาพ, 2550). แสดงไว้ใน
ตารางที่  3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเป้าหมายของการด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

การด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ 

- มีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรค  การ

เจ็บป่วยและความพิการ  รวมทั้งลดอันตราย

ต่างๆที่จะเกิดแก่สุขภาพ (health  protection) 

- มีเป้าหมายเพื่อให้ร่างกายท าหน้าที่ได้สูงสุด  มี

สุขภาพดีในระดับสูง (high  level  wellness) 

- บุคคลปฏิบัติ เพื่ อให้สุขภาพอยู่ ในภาวะ

สมดุล  ไม่เกิดการเจ็บป่วย 

- บุคคลปฏิบัติเพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  

หรือมีสุขภาพดีในเชิงบวก  โดยไม่เพียงแต่มี  

สุขภาพสมดุลเท่านั้น 
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ตารางที่  3  เปรียบเทียบเป้าหมายของการด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (ต่อ) 
 

การด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ 

- บุคคลขอรับค าแนะน าจากทีมสุขภาพเพื่อ

ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือถ้ามีโรคก็

เป็นเพียงควบคุมไม่ให้มีอาการ   อาการแสดง

เกิดขึ้น 

- บุคคลขอรับค าแนะน าจากทีมสุขภาพเพื่อน ามา

ปฏิบัติพฤติกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้สุขภาพ

แข็ งแรงสมบู รณ์ ม ากยิ่ งๆ ขึ้ น   (high  level  

wellness) 

- การปฏิบัติไม่ได้วางแผนอย่างเป็นระบบ  แต่

ขึ้นกับสถานการณ์  เหตุการณ์ที่ประสบ 

- มีการคิดพิจารณาและวางแผนล่วงหน้า  เพื่อให้

เกิดผลส าเร็จจากการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพมากที่สุด 

 

ที่มา : สุรเกียรติ อาชานุภาพ, การสร้างเสริมสุขภาพ: แนวคิด หลักการและบทเรียนของไทย. 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2550). 
 

  จากแนวคิดข้างต้น  กล่าวได้ว่าบุคคลที่มีเป้าหมายเพื่อสุขภาพเพียงเพื่อไม่ให้เจ็บป่วย
หรือด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ ย่อมปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ  (Health behavior)  แตกต่างไปจาก
บุคคลที่มีเป้าหมายให้ตนเองมีภาวะสมบูรณ์  แข็งแรง  หรือมีสุขภาพดีในระดับสูงขึ้น นอกจากนี้
เป็นที่สังเกตว่าผู้ที่มีเป้าหมายให้ตนมีสุขภาพแข็งแรง   มักจะมีความสนใจในเร่ืองสุขภาพมาก      
ดูแลเอาใจใส่สุขภาพอย่างสม่ าเสมอ  มีการแสวงหาความรู้ในเร่ือง  สุขภาพจากแหล่งต่าง  ๆ   
รวมทั้งหาโอกาสสนทนาหรือรายงานเร่ืองสุขภาพกับแพทย์หรือพยาบาล  ตระหนักถึงเร่ืองสุขภาพ
อยู่เสมอแม้ในขณะท างาน  ขณะรับประทานอาหาร ขณะพักผ่อน หรือการท ากิจกรรมในสังคม   
ซึ่งมักพบว่าบุคคลเหล่านี้สามารถใช้ศักยภาพของเขาได้เต็มที่   เพราะไม่ถูกรบกวนจากปัญหา   
สุขภาพต่างๆ 
  
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพ 

  อมร  นนทสุต (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
มีองค์กรใหม่ๆผู้แสดงบทบาทเกิดขึ้นโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและชุมชน องค์กรเหล่านี้
จ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับหน้าที่ใหม่ๆ ส่วนหน่วยงานทางสาธารณสุขซึ่งเดิมเคยผูกขาดงาน
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สาธารณสุขก็ต้องปรับบทบาท ตลอดจนต าแหน่งแห่งที่ของตนในบริบทใหม่ให้ได้ กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ ต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อความอยู่รอด 

 นวัตกรรมของการให้บริการด้านสุขภาพ(Healthcare Innovation)นวัตกรรมสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท หลักดังนี้คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  (Product Innovation) นวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) นวัตกรรมการเปลี่ยนรูปแบบสินค้าหรือบริการ (Position 
Innovation) และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด (Paradigm Innovation)(Tidd,2003) โดย
งานวิจัย Innovation in health care: A primer ของ Varkey P.,และ Bennet K.E (2008) ได้กล่าวไว้ว่า 
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพนั้นเป็นทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
กระบวนการหรือโครงสร้างโดยผลิตภัณฑ์นั้นหมายถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพื่อได้รับสินค้าหรือ
บริการ เช่นการตรวจวินิจฉัยโรค ส่วนนวัตกรรมกระบวนการนั้นเป็นนวัตกรรมของกระบวนการ
ผลิตหรือการส่งมอบ ซึ่งลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินโดยตรงเพื่อกระบวนการเหล่านี้ แต่กระบวนการเหล่านี้
จ าเห็นต้องมี เพื่อการส่งมอบสินค้าหรือบริการนั้น โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการ
ให้บ ริการด้านสุขภาพนั้นสามารถนิยามได้ว่าเป็นการน าเสนอแนวความคิด การบริการ 
กระบวนการหรือผิตภัณฑ์ที่มุ่งปรับปรุงการรักษา การวินิจฉัยโรค การศึกษา การป้องกัน การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการวิจัยที่มีเป้าหมายระยะยาว คือการปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย 
ผลลัพธ์ ความมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย 

1. การจัดการนวัตกรรม 
 การจัดการนวัตกรรมประกอบด้วย 5 ด้านดังนี ้
1.1 การก าหนดเงื่อนไขของการสร้างนวัตกรรม (Innovation Strategy) คือการ

พิจารณาว่าจะท านวัตกรรมอะไร อย่างไร จะใช้เทคโนโลยี หรือเคร่ืองมืออะไร อย่างไร ต้องการเพิ่ม
ขีดความสามารถปฏิบัติงาน ต้องการเคร่ืองชี้วัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่ดีกว่าหรือไม่ 

1.2 การจัดการความคิดและความสามารถส ร้างสรรค์  ( Ideas and Creativity 
Management) คือการจัดการที่ช่วยให้บุคคลเกิดความคิดสร้างสรรค์  เนื่องจากนวัตกรรมมีหลาย
รูปแบบ เช่นอาจจะเป็นเร่ืองของระบบการตัดสินใจ ระบบบริการ กระบวนการปฏิบัติงาน การสร้าง
ผลงานฯลฯ 

1.3 การจัดการบัญชีนวัตกรรม (Portfolio Management)  หลังจากเกิดความคิด
สร้างสรรค์ที่หลากหลายขึ้นแล้ว ต้องมีการรวบรวมขึ้นบัญชีไว้ แล้วพิจารณาว่าความคิดใดควร
ได้รับการสานต่อไปสู่การปฏิบัติ ต้องมีการก าหนดล าดับความส าคัญ  เนื่องจากความจ ากัดของ
ทรัพยากร 
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1.4 การจัดการโครงการ (Project Management)  ใช้วิธีสร้างโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมกระบวนการหรือรูปแบบบริการ
ใหม่ๆ จะมีการใช้ “ทีมจัดการนวัตกรรม” (Innovation Management Team) ที่สมาชิกมาจากหลาย
ระดับ เพื่อความหลากหลายทั้งทางคุณลักษณะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ องค์ประกอบของ
ทีมต้องให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Dynamic) เพื่อให้เกิดความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
ทีมจะก าหนดล าดับความส าคัญ คัดเลือก และจัดการนวัตกรรมเพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว งาน
มีคุณภาพดี ด้วยราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน
ระนาบเดียวกันด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดใหม่ๆ 

1.5 การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เป็นพื้นฐานที่
ส าคัญของกระบวนการพัฒนาทั้ง 4 ข้อข้างบน 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรม 
   อมร นนทสุต (2555) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินที่ดีคือเพื่อปรับปรุงงาน 

ซึ่งหมายถึงเพื่ อให้  เกิดนวัตกรรม ได้แก่  นวัตกรรมเชิงรูปแบบบริการและนวัตกรรมเชิง
กระบวนการ เพราะทั้งสองจะมี ผลต่อการบรรลุ เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เป็นอย่างมากหลังจาก
ก าหนดวัตถุ ประสงค์ แล้ว ขั้นต่อไปคือการคัดเลือกใช้ เคร่ืองมือประเมิน ซึ่งอาจจะมี หลายแบบ เช่น 

1. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังนวัตกรรม  ในกรณี ที่ไม่มีแผนที
ยุทธศาสตร์  ประเมินว่า นวัตกรรมมี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของยุทธศาสตร์ เช่น
แผนงาน โครงการอย่างไร วิธีนี้ใช้ ส ารวจการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในแผนภูมิ หรือกราฟต่างๆ 
(Dashboard) ที่ องค์กรใช้ติดตามงาน  

2. การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ จะก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์อยู่แล้ว
ในทุก ระดับของวัตถุ ประสงค์ ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน กระบวนการ ภาคี  ไปจนถึง
ประชาชน แต่ กลยุทธ์ และกิจกรรมส าคัญต่างๆที่ ระบุ ในแผนที่ ฯนั้นหากสอดแทรกนวัตกรรมไว้ 
ให้ มากที่สุดก็ จะสามารถใช้ประเมินได้  

3. การใช้ จุดเปรียบเทียบ (Benchmarking) วิธี นี้มี ประโยชน์  2 ประการคือ เพื่อให้ 
เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างต้นแบบกับผู้เยี่ยมชม ซึ่งโดยกระบวนการก็ จะท าให้ เกิด
ความคิดริเร่ิมตลอดไปจนถึงนวัตกรรมอยู่แล้ ว อีกประการหนึ่งผู้เยี่ยมชมจะได้ มี จุดเทียบเคียง และ
ทราบว่าตนอยู่ที่ ใดบนบันไดของการพัฒนา  

4. การติดตาม ตรวจสอบกระบวนการวางแผน การจัดรูปงาน และปฏิบัติการรวมทั้ง
สมมุ ติ ฐานต่างๆ วิธีนี้ใช้ กันอยู่เป็นประจ าคือการตรวจราชการ หรือการเยี่ยมดู งาน ซึ่งจะท า ให้ได้ 
พบเห็นและประเมินนวัตกรรมได้ 
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5. การประเมินศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เป็น 1 ใน 5 ข้อของ

การจัดการนวัตกรรม หมายรวมถึงการคัดเลือก การเพิ่มทักษะ การวางต าแหน่ง การสนับสนุน

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม บุคลากรเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมจึงไม่ ควร

มองข้าม 

6. การประเมินสถานภาพของการสร้างนวัตกรรม  วิธีนี้จะเน้นหนักไปที่“คน” อัน

เป็นส่วนส าคัญที่สุดของความส าเร็จ ตัวอย่างของสถานะภาพที่ควรประเมินมี ดังต่อไปนี้ 

6.1 วัฒนธรรมองค์กรและสภาวะแวดล้อม องค์กรจะยอมรับความล้มเหลวของการ

สร้างนวัตกรรมได้เพียงใด จะเห็นความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ ่งของชีวิตการท างานหรือไม่   

ผู้บริหารงานหรือบุคลากรมี เจตคติ ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร บางคร้ังผู้บริหารอาจต้องการจะให้

มี นวัตกรรม แต่ การต่อต้านมาจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบางครั้งตรงกัน ข้าม 

6.2 บุคลากรจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ล้มเหลวในการสร้างนวัตกรรม หรือมี รางวัล

อย่างไร ส าหรับผู้ ที่มีความคิดริเร่ิม ผู้ที่เสี่ยงท านวัตกรรมใช้ เวลาเพิ่มทักษะให้ กับบุคลากรมากน้อย

เพียงใด วิธี การเพิ่มทักษะเป็นอย่างไรได้ เสาะหาและใช้ประโยชน์จากผู้ที่เป็นสมาชิกแนวหน้าของ

องค์กร ชมรมวิชาชีพ หรือไม่  คนเหล่านี้มักจะขยันและกระตือรือร้น (active) มีความตั้งใจจริงกับ

งานนวัตกรรมเพียงใด หรือเป็นประเภทหัวเก่ า (Bureaucrat) ที่ ท างานอยู่ในกรอบมี ความแตกต่าง

ในวัยวุฒิ  คุณวุฒิ มากหรือน้อย 

6.3 กระบวนการ ความยุ่งยาก ซับซ้อนในการสนับสนุนทางการเงิน วิชาการ ท าให้ 

ผู้ที่ตั้งใจสร้างนวัตกรรมหมดก าลังใจ  ความล าบากในการค้นพบและ/หรือเข้าถึงผู้มีอ านาจที่ พร้อม

รับฟังความคิดใหม่ ๆ กฎระเบียบและความเคร่งครัดที่ท าให้ การท าสิ่งใหม่ ๆ  มีความเสี่ยงสูงหรือ

ท าไม่ได้เลย 

6.4 การบริหารจัดการ จุดหมายปลายทางขององค์กรชัดเจน มีการถ่ายทอด

หรือไม่วางเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางหรือไม่   ใช้เวลานานเท่าใด บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องชัดเจน

หรือไม่ แผนงบประมาณเป็นอย่างไร เปิดโอกาสให้ ท านวัตกรรมหรือไม่ 

  กล่าวโดยสรุป  1) ควรวัดความสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมในบริบทของแผนที่ยุทธศาสตร์ 

(การสร้างคุณค่าต่อประชาชน  จุดหมายปลายทางระดับต่างๆ และแผนการเงิน) 2) บรรจุ นวัตกรรม

ไว้ในกิจกรรมส าคัญของแผนที่ยุทธศาสตร์ 3) ความส าเร็จของนวัตกรรมเกี่ยวข้องอย่างมากกับการ

มีวินัยในการปฏิบัติการตามแผนงานโครงการ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองของชุมชน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองของชุมชน มีหลากหลายแนวความคิดจะได้น าเสนอ
ตามแนวคิดของ ( Creer, 2000, อ้างถึงใน ชดช้อย วัฒนะ, 2558) ได้น าเสนอว่า การจัดการตนเองมี
พื้นฐานมาจากพื้นฐานทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning Theory) ที่มีความเชื่อว่าบุคคล
สามารถเรียนรู้ได้โดยการเสริมแรงอย่างเป็นระบบ (Creer, 2000; ชดช้อย วัฒนะ, 2558) 

1. องค์ประกอบท่ีส าคัญของการจัดการตนเอง  
1.1 การตั้งเป้าหมาย (Goal selection) การตั้งเป้าหมายเป็นความร่วมมือของผู้ป่วยและ

บุคลากรทีมสุขภาพ มีการต่อรองและการตัดสินใจรวมกันโดยรวมถึงการก าหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่จ าเป็นเพื่อไปสู่ความส าเร็จในการควบคุมโรคหรือความเจ็บป่วย 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information collection) เป็นการรวบรวมอาการ อาการ
แสดงเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  พื้นฐานส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 
1)การเฝ้าระวังตนเอง (Self-Monitoring) หรือการสังเกตตนเอง (Self-Observation)  2) การบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง (Self- Recording)  การเฝ้าระวังตนเอง (Self-Monitoring) หรือการ สังเกต
ตนเอง (Self- Observation) : เป็นปัจจัยส าคัญต่อการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เช่น การสังเกต
ว่าตนเองมีอาการอะไรที่ผิดปกติไป จากเดิม เกิดขึ้นเมื่อไร เกิดบ่อยแค่ไหน อาการรบกวน  มากน้อย
แคไ่หน อาการอะไรที่รบกวนมากที่สุด  

1.3 การประมวลและประเมินข้อมูล (Information processing and evaluation) ต้องมี
การเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาการเปลี่ยนแปลงของตนเอง  มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละวันที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้  สามารถที่จะประเมินผลและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้เรียนรู้
ในการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการ เจ็บป่วยและหาสาเหตุ   และพิจารณาเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการจัดการกับความเจ็บป่วย 

1.4 การตัดสินใจ (Decision making) ผู้ป่วยต้องสามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่
รวบรวมได้เป็นพื้นฐานหลังจากรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วยของตนเอง โดยผู้ป่วยควรมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองทั้งที่ซับซ้อน
และไม่ซับซ้อน 

1.5 การลงมือปฏิบัติ (Action )  เป็นการปฏิบัติทักษะการจัดการตนเองในการควบคุม
ความเจ็บปว่ยหรือความผิดปกติที่เป็นผลจากความเจ็บป่วย 

1.6 การสะท้อนการปฏิบัติ (Self-reaction) เป็นการประเมินตนเองของบุคคลเกี่ยวกับ
สิ่งที่ลงมือปฏิบัติ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินความต้องการการ
ฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลสามารถคาดการณ์การปฏิบัติจริงว่าต้องการฝึก ทักษะ
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เพิ่มเติมหรือไม่และทราบข้อจ ากัดของตนเองในการปฏิบัติ เป็นการช่วยให้ทักษะการจัดการตนเอง
คงอยู่มีความส าคัญในการให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมอย่างตอ่เน่ือง 

2. นิยาม/ความหมาย ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (2554: 6 -8) ได้ให้ความหมายและ

รายละเอียดการจัดการตนเองได้ดังต่อไปนี้ อันจะประกอบด้วย 
  ชุมชนท้องถิ่น  =  ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมินิเวศน์  
  จัดการตนเอง  =  บริหารจัดการทุน  (คน  องค์กรชุมชน ทรัพยากร  ฯลฯ)  เพื่อแก้ไข

ปัญหา  และพัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน  ชุมชนท้องถิ่นมีจิตส านึก  สาธารณะ  รู้
เป้าหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน  มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดความสัมพันธ์กับ
ภาคี  ใช้แผนการจัดการความรู้  และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็น
ระบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. ตัวชี้วัดพื้นที่จัดการตนเอง 
  พื้นที่ที่มีการจัดการตนเองมีองค์ประกอบส าคัญที่เป็นตัวชี้วัด  ซึ่งสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)(2554: 6-8) ได้ให้ข้อสรุปได้ดังนี ้
1. ชุมชนมีเป้าหมาย  ทิศทาง  ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
2. มีระบบข้อมูล  ฐานข้อมูลที่ส าคัญของชุมชน  ที่สามารถน าไปจัดท าผังพื้นที่ ท า

แผนพัฒนาตนเอง และสื่อสารกับสาธารณะ 
3. มีแผนของชุมชน  ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับต าบล  ทั้งระยะสั้น  

ระยะกลาง  และระยะยาว  ที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ 
เด็ก/เยาวชน ยาเสพติด  และได้รับการบรรจุเข้าแผนของท้องถิ่น  และมีการปฏิบัติตามแผน 

4. ปัญหาร่วมของคนในพื้นที่  ได้รับการยกระดับเชื่อมโยงและถูกจัดการแก้ไขอย่าง
เป็นระบบ  และชุมชนตระหนักเร่ืองการมีส่วนร่วมในการวางแผน  การด าเนินงานพัฒนา  และ
ติดตามตรวจสอบที่รวมถึงโครงการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

5. มีรูปธรรมการจัดการปัญหาในชุมชน  โดยมีชุมชนเป็นแกนหลัก  มีประเด็นงาน
พัฒนาที่ครอบคลุมทุกเร่ือง  และมีองค์กรชุมชนที่หลากหลาย เป็นพื้นฐานของการท างานพัฒนา 

6. ชุมชนมีการจัดการที่ดินโดยชุมชน  มีการจัดการทุนชุมชน ทั้งทุนทรัพยากร ทุน
สิ่งแวดล้อม ทุนเงิน ทุนภูมิปัญญา ระบบสวัสดิการ มีความมั่นคงทางอาหาร  มีแหล่งพลังงาน  
เพียงพอต่อวิถีชีวิต  การกิน การอยู่ ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

7. มีการจัดความสัมพันธ์ของขบวนชุมชนท้องถิ่น  ระดับท้องถิ่น ที่มีความร่วมมือ
กันหลายฝ่ายและท างานร่วมกันได้ : ท้องถิ่น : ท้องที่ : ขบวนองค์กรชุมชน : หน่วยงานรัฐในพื้นที่ 
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8. ชุมชนรักการเรียนรู้  มีฐานการเรียนรู้ระดับต าบล  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และมี
ระบบการจัดการความรู้ ชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา รูปธรรมพื้นที่และบทเรียน และสื่อสารสู่ชุมชน
และสาธารณะ  

9. คนในชุมชนมีความสุข  มีความเป็นเจ้าของชุมชน มีระเบียบ/กติกาการอยู่ร่วมกัน  
และมีความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

10. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสม่ าเสมอ  มีการเชื่อมโยงเครือข่าย  ผนึกก าลัง
ชุมชนทุกระดับ  และมีระบบการสร้างและพัฒนาคนจากรุ่นสู่ รุ่น มีคนรุ่นใหม่มาสืบทอด
เจตนารมณ ์

11. มีระบบธรรมาภิบาล  ความน่าเชื่อถือในการด าเนินงาน และมีระบบการตรวจสอบ
การท างานของชุมชนเอง 

4. กระบวนการส าคัญท่ีจะไปให้ถึง “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” 
  พื้นที่ที่มีการจัดการตนเองมีองค์ประกอบส าคัญที่เป็นกระบวนการส าคัญที่เป็นวิธีที่

จะสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข้ง  ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)(2554 :6-8) 
ได้ให้ข้อสรุปได้ดังนี้ 

1. ใช้ผู้น าชุมชน  คนรุ่นใหม่  และกระบวนการกลุ่ม  พูดคุยสร้างกระบวนการเรียนรู้  
สร้างจิตส านึก  อุดมการณ์  ท าความเข้าใจเป้าหมายร่วมของชุมชน  และใช้หลักความเชื่อ  ศาสนา  
ประเพณี วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  เป็นตัวเชื่อมโยงให้คนเข้ามาร่วมกัน โดยเร่ิมต้นการรวมตัวจาก
กลุ่มเล็กๆ ขยายเป็นเครือข่าย และภูมินิเวศน์ 

2. ส ารวจปัญหา ศึกษาข้อมูลชุมชนและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดท าผัง
แผนที่การใช้ทรัพยากรร่วมของต าบล และปรับปรุง/ปรับแผนของชุมชนให้เป็นแผนที่มีชีวิต  เป็น
แผนที่พัฒนาของต าบลที่สามารถท าได้จริง 

3. ก าหนดประเด็นปัญหาร่วมที่ เกิดขึ้นจากข้อมูลจริงในพื้นที่ด้านทรัพยากร 
สวัสดิการ การจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัย กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ยกระดับเป็นเป้าหมายร่วม  เป็นเคร่ืองมือ
ของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงภาคี 

4. ใช้สภาองค์กรชุมชนที่เป็นของทุกคน  ทุกขบวนชุมชนในต าบลเชื่อมโยงคนใน
ต าบลและภาคีร่วมพัฒนาและเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนงาน ในพื้นที่ต าบล จังหวัด ก าหนด
ทิศทาง เป้าหมาย ท าแผนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยตนเอง 

5. สร้างพื้นที่รูปธรรม ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ ที่สามารถให้ชุมชนอ่ืนๆ  หรือพื้นที่อ่ืนๆ  
เข้ามาเรียนรู้ได้  โดยพัฒนาองค์ความรู้  ชุมชนที่หลากหลาย ขยายองค์ความรู้ ยกระดับสู่หลักสูตรชุมชน  
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6. ประสานภาคีสร้างระบบการท างานร่วมกันของท้องถิ่น อ าเภอ สร้างกลไกร่วม
ระดับต าบล 

7. กรณีชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระดับจังหวัดนอกจากด าเนินการตามวิธีข้างต้น  
ต้องมีแผนการพัฒนาระดับเมืองร่วมกัน จัดวางบทบาทให้ชัดเจนระหว่างท้องถิ่ น  ภาคี  และ
ชาวบ้าน  และเชื่อมโยงการท างานชุมชนกับมิติการท างานด้านอ่ืนๆ  ที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ ชนเผ่า 
ฯลฯ โดยใช้กลไกการด าเนินงานระดับจังหวัด 

8. ใช้สถานการณ์ปัญหาร้อน ปัญหาร่วม เป็นเคร่ืองมือรวมกลุ่มคน  จัดกระบวนการ
เรียนรู้  จุดประกายความคิดให้กับคนในชุมชน ขยายการท างานให้ครอบคลุมเชิงพื้นที่  และเปิดเวที
น าเสนอข้อมูลกับคนในชุมชนส่วนใหญ่ 

9. น าข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่มาใช้ประโยชน์  พัฒนาระบบข้อมูล  ส ารวจข้อมูล
ชุมชนที่ส าคัญ  ใช้งานวิจัยเป็นเคร่ืองมือศึกษาความรู้เชิงลึกของชุมชน  และจัดท าตัวชี้วัดเป้าหมาย
การพัฒนาชุมชน 

10. จัดท าแผนงานโครงการ  แก้ไขปัญหา  บูรณาทุนภายในชุมชน บูรณาการแผนงาน
ร่วมหลายภาคส่วนในท้องถิ่น โดยจัดระบบการท างาน/มีกลไกร่วมพัฒนา  เน้นองค์กรชุมชนเป็น
หลักในการปฏิบัติ หน่วยงาน/ภาคี เป็นผู้สนับสนุน  

11. พัฒนาผู้น าชุมชนรุ่นเก่า  และสร้างผู้น ารุ่นใหม่   ให้มีความรู้  ทักษะและ
ความสามารถ  ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  และใช้แผนชุมชน เป็นเคร่ืองมือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน 

12. น าบทเรียนชุดองค์ความรู้ของชุมชน  สื่อสารสู่สาธารณะและบรรจุเป็นหลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียนประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  

 การศึกษาจากวิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best Practice)  เป็นองค์ความรู้หรือ
บทเรียนประสบการณ์ที่เกิดจากการลงมือท าหรือการปฏิบัติจริง เป็นการสร้างการยอมรับและ
สามารถก าหนดเป็นมาตรฐานในการท างานได้  หากใครน าวิธีการหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ก็จะ
ไม่เกิดผลกระทบกับคุณภาพของงาน ดังนั้นการน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจึงเป็นการน าเสนอวิธี
ปฏิบัติงานที่ผู้น าเสนอคิดว่าดีเลิศของตนต่อผู้อ่ืน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 1)  

 ส าหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นวิธีการปฏิบัติงานที่ดีไม่ว่าจะน าไปปฏิบัติที่ไหนและ
อย่างไร ผลงานที่ปฏิบัตินั้นก็จะน าไปสู่ผลส าเร็จ ซึ่งหน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานที่ดีกับหน่วยงานย่อยและมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานต่างๆ   ซึ่งเป็น
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หน่วยงานภายนอก  และผลสุดท้ายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศก็คือการน าไปใช้จนเป็นมาตรฐาน โดย
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในแต่ละเร่ืองสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงานจากหลายช่องทาง   ทั้งตัวผู้น า  
ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภาวะปัญหา  และการริเร่ิม สร้างสรรค์ พัฒนาที่มีขั้นตอน (สมพร  
เพชรสงค์, 2554: 15, 20)   

1. ความหมายของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ   
  ในปัจจุบัน ค าว่า “วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ”  เป็นค าที่ใช้กันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย                         

ซึ่งพจนานุกรมของเว็บสเตอร์ได้ให้ความหมาย  “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ”  ว่าหมายถึง  การด าเนินงาน
แบบเป็นระบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป็นการปฏิบัติหรือกระบวนงานในการท าบางสิ่งบางอย่าง
ให้ส าเร็จและการท างานที่เป็นระบบซ้ าๆ  แบบเดียวกัน  จนเกิดความช านาญ  สร้างเสริมประสบการณ์
เพิ่มพูนขึ้นจนถึงระดับ  “เชี่ยวชาญ”  จนกลายเป็นวิชาชีพ  เช่น นักกฎหมาย  แพทย์  นักการเงิน  
และการจัดการ เป็นต้น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 2-3) อันที่จริงแล้ว ค าว่า  “เป็นเลิศ”  ของค าว่า 
“วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” นี้เป็นค าที่ให้ความหมายในเชิงเทียบเคียง  กล่าวคือ  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และเป้าหมายเป็นหลัก  ค าว่า “เป็นเลิศ”  อาจจะไม่ได้หมายถึง  เป็นเลิศจริงๆ  ขององค์กรทุกองค์กร  
แต่อาจจะเฉพาะส าหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น เพราะแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรม  วิสัยทัศน์  สภาพ
ธุรกิจ  และปัจจัยภายในขององค์กรที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นการปฏิบัติที่เป็นเลิศจึงไม่ได้จ ากัดอยู่
เพียงเร่ืองๆ เดียว  หรือกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเพียงอย่างเดียว  แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นเลิศที่
แต่ละองค์กรมองหา (บุญดี บุญญากิจ  และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2545: 10-12) 

  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในเอกสารทางวิชาการหรือเอกสารเผยแพร่มีผู้เขียนหลายๆ 
คนได้ใช้ค าภาษาอังกฤษตรงตัวและแปลความตามศัพท์  คือ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (ฉันทนา  วิริยเวชกุล, 
2549: 55-57)   

  สมพร  เพชรสงค์ (2554: 15) กล่าวว่า วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นวิธีการท างานที่ดีที่สุด
ในเร่ืองนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหาร และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ท าให้  ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ระดับสูงสุด  ดังนั้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงวิธีการท างานที่ดี  แต่เป็นการท างานที่
ดีกว่าหรือดีที่สุด  ซึ่งมีทั้งการท างานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการต่างๆ ท าให้ผลงานนั้น
บรรลุเป้าหมายสูงสุด   

  สรุปวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด  ซึ่งเป็นวิ ธีท างานที่มีทั้ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานได้ ซึ่งหากมีผู้ใดน าวิธีการ
ดังกล่าวไปปฏิบัติก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
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2. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้มีการค้นหาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ   
  ส าหรับเหตุผลส าคัญที่ท าให้ต้องมีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมีเหตุผลหลักๆ ที่

ส าคัญ  4  ประการด้วยกัน ได้แก่ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 2)  
1. ต้องการตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในเร่ืองนั้นๆ   
2. ต้องการให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ต้องการให้คนในองค์กรเกิดการเรียนรู้จากบทเรียนและประสบการณ์ที่ดีที่ควร

เรียนรู้ร่วมกัน 

4. มุ่งเน้นหาค าตอบถึงวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศว่าเป็นอย่างไร และอะไรอยู่เบื้องหลัง

ความส าเร็จ  บางคร้ังผลส าเร็จของกระบวนการมิใช่สิ่งที่มองเห็นได้ในกระบวนการนั้น  แต่อาจมี

ปัจจัยอื่นเข้ามาเกื้อกูลให้การด าเนินงานส าเร็จ  เช่น  วัฒนธรรมองค์การ  และภาวะผู้น า  เป็นต้น 

3. ประโยชน์จากการค้นหาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

  ส าหรับประโยชน์จากการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมีดังต่อไปนี้  (กรมการพัฒนา

ชุมชน, 2549: 6) 

1. มีตัวอย่างหรือต้นแบบที่เป็นวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อการปรับปรุงและ

พัฒนางาน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน 

3. ลดเวลา  ขั้นตอน  ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ  ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน 

4. มีการสร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบผลงานกับองค์กรอ่ืนๆ   

5. การน าเสนอผลงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ผู้น าเสนอคิดว่าดีเลิศของตนต่อผู้อ่ืน 

6. สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร  

 สรุปการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  คือ  การค้นหาวิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนั้น

การที่ เราจะทราบได้ว่าสิ่งไหนดีที่สุด  กระบวนการใดดีที่สุด  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการ

เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับสิ่งที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่  ซึ่งในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Benchmarking  ซึ่ง

จะท าให้สามารถค้นหาจุดแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีได้  การเทียบเคียงจึงเป็นการกระท า

เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานหรือกระบวนการที่ก าลังท าอยู่  ซึ่งท าให้การค้นหาวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ  มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 3) 
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แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน 
1. อุบัติการณ์ความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมไทย 

  ภาพรวมความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมไทย  (เพ็ญศิริ จีระเดชากุล,2548:11-41, 
อ้างถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2548 ) ความเข้มแข็งของชุมชนมีลักษณะความเข้มแข็งที่
ต่างๆกัน ความเข้มแข็งของชุมชนนี้เป็นการอนุมานเอาจากความส าเร็จที่ชุมชน หรือผู้เขียนเร่ืองราว
เกี่ยวกับชุมชนถือว่าชุมชนท าส าเร็จในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาเท่านั้น ลักษณะความเข้มแข็ง
ของชุมชมซึ่งจะปรากฏในประเด็นต่างๆ อันประกอบด้วย 1) การเผชิญกับปัญหาของชุมชนไทย 
2)การขยายตัวของการผลิตทางการเกษตรในเชิงพาณิชย์ 3)การขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมเข้าสู่
ชุมชน 4)กระบวนการปรับตัวของชุมชนไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 5)การรวมกลุ่มกันของคนใน
ชุมชน 6) การก าหนดกิจกรรมในการแก้ปัญหา 7) การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 8)กิจกรรมเพื่อการ
รวมกลุ่ม 9)กิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกแก่ชุมชน 10)กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน 
11) กิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 12) กิจกรรมในการสร้างเครือข่ายสนับสนุน 
13)กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม 14) กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 14)กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของชุมชน 15)การขยายเครือข่าย 16) การขยายกิจกรรมไปสู่กิจกรรมใหม่ๆหรือประเด็น
ใหม่ๆ 17)ความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ 18)ความเข้มแข็งของชุมชนด้านการเมือง 19)ความ
เข้มแข็งของชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม 20) ความเข้มแข็งของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนในมิติการพัฒนาชุมชน 
  โกวิทย์ พวงงาม (2553: 257) ได้ให้แนวคิดการระเบิดจากภายในโดยมีพลังความสามารถ 
ศักยภาพของชุมชนเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน อันจะน าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน ซึ่งได้สรุป
องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนเข้มแข็งได้ดังนี้ 

1. คนในชุมชนต้องเป็นคนที่มีกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เป็นการเรียนรู้
เพื่อเสริมศักยภาพของตนเอง ความเป็นผู้น าชุมชน เป็นผู้น าทางความคิด เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ร่วมงานกับคนอื่นได้ 

2. ต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community Learning) คือ สมาชิกช่วยกันเรียนรู้ 
หรือเรียนรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งมีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติร่วมกัน 
ความรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผลของการเรียนรู้น าไปสู่การคิดวิธีการปฏิบัติ 

3. มีภาวะผู้น าชุมชน (Community Leadership) คือผู้น าเป็นผู้ประสานความคิดของ
สมาชิก ให้โอกาสสมาชิกแสดงความคิดเห็น พร้อมที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดข้อมูลกับผู้อ่ืน
และร่วมท าประโยชน์เพื่อชุมชน 
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4. มีจิตส านึกชุมชน (Community Consciousness) หรือเป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ 
(Spirituality)  

5. มีจิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality )คือ การที่สมาชิกในชุมชนมีความ
จงรักภักดีต่อชุมชน ท างานเพื่อชุมชน หวงแหน มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน เช่น วัด เครือญาติ หรือ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบต่างๆ 

6. มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง (Strengthens Community Organization) คือประชาชน
รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นด้วยจิตส านึกชุมชน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาชุมชน ซึ่ งเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

7. มีการจัดการชุมชนที่ดี  (Community Management) คือ สมาชิกของชุมชนมี
ความสามารถในการจัดการตนเองและชุมชนได้ วางแผน จัดกระบวนการ ด าเนินงาน และ
ประเมินผลการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 

8. มีเครือข่ายชุมชน (Community Networks) คือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกใน
กลุ่มและองค์กรชุมชนต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยความสมานฉันท์ 

9. เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ (Self-Help Management) คือ สมาชิกและองค์กรต่างๆใน
ชุมชน มีความเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือหรือพึ่งตนเองได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
สังคมและวัฒนธรรม 

10. เป็นชุมชนสงบสุข (Solidarity) ชุมชนเข้มแข็งเป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาคน 
ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุข 

11. เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) ชุมชนเข้มแข็งที่มีลักษณะ
ดังกล่าวมาข้างต้น ท าให้ชุมชนด ารงอยู่และด ารงต่อไปได้โดยไม่ล่มสลาย 

3. แนวคิดทฤษฏีฐานราก (Grounded theory) 
  แนวคิดทฤษฏีฐานราก เป็นวิธีวิทยาในการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์จริง 
ไปสู่การสร้างข้อสรุปความเข้มแข็งของชุมชน เป็นวิธีที่ใช้กันมากในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 
ด้วยเพราะปัญหามากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ในบริบททาง
สังคมที่แตกต่างกัน และได้รับผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาในระดับและรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ฐานคิดการความรู้โดยการสร้างทฤษฏีจากฐานราก มาจากความเชื่อที่ว่า มนุษย์ได้สร้างความหมายที่
อยู่รอบตัวขึ้นมาจากความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความเอ้ืออาทร การแข่งขัน การอยู่
ร่วมกัน หรือความเข้มแข็งของชุมชน ทฤษฏีฐานรากจะถูกสร้าง (construct) และได้รับการ
ตรวจสอบ (verify) โดยการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคม
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อย่างเป็นระบบ การสร้างทฤษฏีฐานรากอาศัยกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การจัดกลุ่มสนทนา  
  หลักการสร้างทฤษฏีฐานราก ผู้วิจัยต้องมีความไวต่อการคิดและศึกษาข้อมูล น าไปสู่
การสร้างมโนทัศน์และทฤษฏี  ซึ่งต้องมีอยู่ในทุกขั้นตอน ทฤษฏีฐานรากจึงเป็นทฤษฏีที่มี
ลักษณะเฉพาะ คือเป็นทฤษฏีที่ถูกสร้างจากข้อมูลที่เป็นไปตามปรากฏการณ์จริงมากที่สุด (Glaser, 
1978, อ้างถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2548: 45) ทฤษฏีจะประกอบไปด้วยชุดมโนทัศน์ ที่
ถูกสร้างจากปรากฏการณ์ จริง โดยมโนทัศน์ต่างๆจะถูกน ามาเชื่อมโยงในรูปของข้อเสนอ 
(proposition) ที่แสดงถึงความเกี่ยวกันในรูปแบบต่างๆ โดยมีมโนทัศน์เงื่อนไข (causal condition) 
และมโนทัศน์ที่เป็นกระบวนการโดยมีค าอธิบายที่ชัดเจน ดังนั้นทฤษฏีฐานรากจึงมีระดับความเป็น
นามธรรมสูงกว่าปรากฏการณ์จริงในสังคม 
  
แนวคิดเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 

1. ความหมายการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 
  Benchmarking แปลตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การเทียบสมรรถนะ 

หรือ การเทียบเคียงสมรรถนะ และ มีรากศัพท์มานักส ารวจทางธรณีวิทยา ในเร่ืองการส ารวจพื้นที่ 

เทียบเคียงกับเคร่ืองหมายที่ท าบนอาคาร หิน หรือ ผนัง และใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวัดต าแหน่ง 

หรือ ความสูงของการส ารวจภูมิประเทศ 

2. ประเภทของการเทียบเคียงสมรรถนะ  

  การเทียบเคียงเป็นค าที่ใช้ในการเทียบเคียงสมรรถนะในกิจกรรมต่าง ๆ วิธีการง่าย

ที่สุดคือการน าข้อมูลมาเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะชี้น าในการปรับปรุง ทั้งนี้การใช้

ข้อมูลภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะชี้น าเพียงพอในการปรับปรุงสมรรถนะ  

  การเปรียบเทียบสมรรถนะหรือการท า Benchmarking  มีหลักการพื้นฐาน คือ การ

ตอบค าถาม  4  ข้อ  ได้แก่ (ฉันทนา  วิริยเวชกุล, 2549: 110-112)  

1. งานหรือความสามารถของเราในเร่ืองนั้นๆ  อยู่ระดับใด 
2. ใคร หรือองค์กรใดมีผลการด าเนินงานที่ดีหรือดีกว่าเราในเร่ืองนั้น 
3. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเรานั้นเป็นอย่างไร 
4. เราจะประยุกต์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนั้นมาปรับปรุงองค์กรเราได้อย่างไร   
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  การเปรียบเทียบสมรรถนะ ของ (บุญดี บุญญากิจ  และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2545: 
10-12) ได้อธิบายว่าสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2  ประเภท  ได้แก่   

1. แบบอ้างอิงเกณฑ์  (Criterion reference)  เป็นการระบุถึงคุณลักษณะ (Attributes) 
ของ  การปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่  การเปรียบเทียบสมรรถนะ  คือ  การวัดความส าเร็จในการ
บรรลุเกณฑ์นั้น  เช่น  ในเร่ืองเงิน  อัตราส่วนสภาพคล่องควรมีค่ามากกว่าหนึ่ง  ถ้าองค์กรสามารถ
ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้  หมายความว่า  ผ่านเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ  เกณฑ์เปรียบเทียบ
สมรรถนะอาจเป็นเพียงรายการตรวจสอบ  (Check List)  คุณลักษณะส าคัญของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ก็ได้ว่ามีจุดไหนที่ยังบกพร่องอยู่เพื่อให้เกิดการปรับปรุงขึ้น   

2. แบบเชิงปริมาณ  (Quantitative)  ในบางกรณีเป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
จ าแนกความแตกต่างตามระดับการบรรลุผล  ซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานการณ์บ่อยคร้ังทีเดียวที่                 
ความแตกต่างนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

  นอกจากนี้ ฉันทนา  วิริยเวชกุล (2549: 110-112) ได้กล่าวถึงลักษณะรูปแบบของ                    
การเปรียบเทียบสมรรถนะหรือการท า  Benchmarking  ว่าสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 

1. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 
2. การเปรียบเทียบกระบวนการท างานเพื่อหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากองค์กรต้นแบบ 

ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด (นรินทร์  สังข์รักษา และธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ, 2550) 
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าหรือบริการ 
4. การเปรียบเทียบความส าเร็จทางด้านกลยุทธ์  เพื่อหาค าตอบว่าองค์กรใช้กลยุทธ์

อย่างไร  จึงจะประสบความส าเร็จ  ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเลาพอสมควร   
  อย่างไรก็ตามส าหรับการท าการเปรียบเทียบสมรรถนะไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การท าที่

กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น ส าหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะ
สามารถน าไปใช้ได้ทั่วทุกที่ในองค์กรทั้งระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ  หรือการเปรียบเทียบ
สมรรถนะกระบวนการ  โดยการเปรียบเทียบที่ปัจจัยน าเข้า (Input)  กระบวนการ (Process) หรือ
ผลลัพธ์  (Result)  ของกระบวนการ  เราสามารถท าการเปรียบเทียบสมรรถนะได้ทุกเร่ืองแล้วแต่ว่า
จะน าไปใช้ในเร่ืองอะไร (นรินทร์  สังข์รักษา และธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, 2550: 64, อ้างถึงใน  ชลดา 
แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, 2555: 77-78) 

3. แนวทางการเปรียบเทียบสมรรถนะ (บุญดี บุญญากิจ  และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2545) 
  การท าการเปรียบเทียบสมรรถนะ  สามารถกระท าได้ 2 แนวทาง  ได้แก่  (บุญดี 
บุญญากิจ  และกมลวรรณ  ศิริพานิช, 2545: 18-20, อ้างถึงใน  ชลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, 2555: 79) 
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1. การเปรียบเทียบสมรรถนะแบบกลุ่ม 
   การท าการเปรียบเทียบสมรรถนะโดยเราเข้าไปรวมกลุ่มกับองค์กรอ่ืนที่มีความ

ต้องการท าการเปรียบเทียบสมรรถนะเหมือนกัน  การรวมกลุ่มอาจมีบุคคลที่สามเป็นผู้ประสานและ

ด าเนินการในการเก็บข้อมูลให้  โดยบุคคลที่สามนี้อาจเป็นสมาคม  ตัวแทนสถาบัน  หรือที่ปรึกษาก็ได้  

ข้อดีของการรวมกลุ่มในลักษณะนี้คือ  ไม่ต้องเสียเวลาในการหาคู่เปรียบเทียบ  เพราะคู่เปรียบเทียบ

ก็คือแต่ละองค์กรที่เข้ามารวมกลุ่มนั่นเอง  ซึ่งท าให้ประหยัดเวลาในการด าเนินงาน  รวมทั้งเป็นการ

สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีกด้วย  เนื่องจากการรวมกลุ่มแต่ละคร้ังองค์กรสามา รถมี

ปฏิสัมพันธ์ถึงกันท าให้เกิดความไว้เน้ือเชื่อใจกัน  ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงมีความสะดวกใจ

มากขึ้น แต่ข้อจ ากัดคือองค์กรแต่ละองค์กรไม่สามารถท าตามสิ่งที่ต้องการได้หมดทุกอย่าง   

2. การเปรียบเทียบสมรรถนะแบบเดี่ยว   
   การท าการเปรียบเทียบสมรรถนะโดยองค์กรเดียวมีความต้องการที่จะท าการ

เปรียบเทียบสมรรถนะ  จึงก าหนดสิ่งที่ต้องการท าและด าเนินการตามกระบวนการเปรียบเทียบ
สมรรถนะ  ตามที่ได้วางแผนเอาไว้  การท าการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบเดี่ยวนี้ต้องเป็น
ผู้ด าเนินการคนเดียวทั้งหมด นับตั้งแต่ก าหนดสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ หาคู่เปรียบเทียบ เก็บข้อมูล 
พัฒนาแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปข้อมูล  ข้อดีของการท าแบบเดี่ยว  คือ  องค์กร
สามารถเลือกสิ่งที่ตนเองมีความสนใจที่จะท า  การเปรียบเทียบสมรรถนะได้  หรืออาจเน้นเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งที่อยู่ในความสนใจ  และสามารถควบคุมระยะเวลาที่ใช้ในการด า เนินการทั้งหมดได้  
รวมถึงสามารถเลือกผู้ที่จะเป็นคู่เปรียบเทียบได้  ข้อเสียของการท าแบบนี้คือ  ค่อนข้างจะใช้เวลา
ยาวนานกว่าแบบกลุ่ม  เพราะต้องเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด  หากเป็นองค์กรเล็กๆ  การหาคู่ที่จะ
มาเปรียบเทียบด้วย ค่อนข้างท าได้ล าบาก   

   สรุปการเปรียบเทียบสมรรถนะเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพื่อการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะ คือ การเรียนรู้ในสิ่งที่
องค์กรหรือคนอ่ืนๆ  ท าได้ดี  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือตัวเรา   
 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการด้านสุขภาพ 
 สุขภาพกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กองสุขศึกษา, 2556: 8) สุขภาพดี เป็นเป้าหมายที่ทุกคนปรารถนา สุขภาพดีไม่
สามารถหยิบยื่นให้กันได้และไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน ถึงแม้จะร่ ารวย มีเงินทอง หากไม่ดูแลตัวเอง
ให้ดี เงินที่มีอยู่เพียงบรรเทาอาการเท่านั้น สุขภาพดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสร้าง  การมีสุขภาพที่ดี 
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ไม่ได้หมายถึงน้ าหนักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  แต่หมายถึง การที่เราดูแลตัวเอง มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้องตั้งแต่เร่ือง การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่น
ทอนสุขภาพ เน่ืองจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุของโรคและความเจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบันจะ
พบเจอโรคและความเจ็บป่วยในคนใกล้ชิดตัวเรา อาทิ โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจและ
หลอดเลือด เบาหวานและอ่ืนๆ ดังนั้น การจะป้องกันและลดโรค/ความเจ็บป่วยดังกล่าว ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง และการที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ต้องอาศัยตัวเรา
เอง และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเป็นส าคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

1. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 
  พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเกิดจากปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลส่งผลต่อสุขภาพ 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2556:17-19 ) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคล อันประกอบไปด้วย 

1.1 ปัจจัยภายในบุคคล  อันประกอบด้วย  1.1 ความรู้ การรับรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ 
1.2 ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ 1.3 ทักษะที่จ าเป็นต่อการกระท าพฤติกรรม 
   ปัจจัยภายในของบุคคล ได้แก่ ความรู้ การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพความเชื่อ ค่านิยม 
เจตคติ ทักษะที่จ าเป็นต่อการกระท าพฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น เชื่อว่าการรับประทานน้ าตาล ของหวานช่วยให้สดชื่น เวลาที่เรา
รู้สึกเหนื่อย กระหาย อ่อนเพลียนั้น การดื่มน้ าหวานหรือกินของหวานๆ เข้าไปจะท าให้รู้สึก
กระชุ่มกระชวยขึ้นได้ ความคิดแบบนี้มีหลาย  ๆคนที่เชื่อเช่นนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การกินของหวาน
หรือดื่มน้ าหวาน นอกจากจะไม่ช่วยให้หายจากอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรงแล้ว ยังจะท าให้ร่างกายเรา
ยิ่งแย่ลงไปอีก เพราะเมื่อเรารับน้ าตาลเข้าไปในร่างกาย ร่างกายก็จ าเป็นต้องใช้วิตามินบีร่วมในการ
เผาผลาญ และเมื่อร่างกายเข้าสู่ภาวะพร่องวิตามินบี ผลที่ตามมาก็คือเหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และ
นอกจากนั้นผลระยะยาวที่เกิดจากการกินของหวานหรือดื่มน้ าหวานมากๆ ส่งผลให้เกิดโรคตามมา 
เช่น อ้วน เบาหวาน ดังนั้น ถ้าอยากสดชื่น ลองเปลี่ยนมาเป็นน้ าสะอาดๆ จะช่วยได้ดีกว่าเยอะ 

1.2 ปัจจัยภายนอกของบุคคล อันประกอบกด้วย 2.1 ระบบบริการสุขภาพ  2.2 
สิ่งแวดล้อม 2.3 โครงสร้างชุมชน 2.4 มาตรการทางสังคม ปัจจัยภายนอกของบุคคล ได้แก่ ระบบ
บริการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมโครงสร้างของชุมชน มาตรการทางสังคม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น  
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   ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพ ถ้าระบบบริการสุขภาพสามารถให้บริการ
ครอบคลุมขอบข่ายของการบริการอย่างมีคุณภาพทั้งทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู 
ประชาชนก็จะมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ได้รับบริการการ
ป้องกันโรค ประชาชนก็จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อย และเมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับการบ าบัดรักษา 
หรือมีความรู้ในการรักษาตนเองขั้นพื้นฐาน และได้รับการฟื้นฟูสภาพหลังการเจ็บป่วยโดยที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ก็ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ 

   ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าต้องการให้ประชาชนในชุมชนมีการออกก าลังกาย
จะต้องจัดสถานที่ที่เหมาะสม มีลานกีฬาในการออกก าลังกายในชุมชน หรือต้องการให้ประชาชน
กินผักที่ปลอดภัย ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกผักและกินผักที่ปลูก หรือเลือกซื้อผักที่ปลอด
สารพิษ เป็นต้น 

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจ าเป็นต้องเร่ิมตั้งแต่ตนเองและการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวและชุมชน (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข , 2556: 
20-22)  

2.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง 
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองการที่จะท าให้บุคคลเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี บุคคลนั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีความรู้สึกตระหนักจากภายในตนเองก่อน จนรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย
ตนเอง โดยบุคคลนั้นต้องรับรู้ความสามารถของตนเองว่า ตนเองจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่
ท้อถอย รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมาย วางแผนและกระท าพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง 

2.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ข้อมูลปัญหา

ของชุมชนเป็นฐาน เป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นแรงเสริมเพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน 
เป็นแนวคิดที่คนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมในการให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือรับรู้ปัญหา
สุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมคิด วางแผน หารูปแบบแนวทาง วิธีการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้เกิดการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ร่วมตัดสินใจสรุปความคิดเห็น ก าหนดวิธีการจัด
กิจกรรม การใช้ทรัพยากร ร่วมท าร่วมด าเนินการ ร่วมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง ของกลุ่ม ของชุมชน ร่วมตรวจสอบหรือร่วม
ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมในการด าเนินงาน 
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3. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมขน 
3.1 การค้นหาแกนน า 

   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบของชุมชน ซึ่งชุมชนจะต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แต่การที่จะให้ระดับชุมชนมีส่วนร่วมและมีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน จ าเป็นที่ต้องอาศัยแกนน าปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน โดยแกนน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชนจะต้องเป็น
บุคคลที่สามารถจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน โดยการใช้กลยุทธ์และวิธีการต่างๆ
ได้เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  

   การค้นหาแกนน าเป็นขั้นตอนส าคัญ สามารถพิจารณาคุณสมบัติ โดยทั่วไปของ
แกนน าอย่างคร่าว ๆ เช่น เป็นผู้กว้างขวาง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป มีภาพลักษณ์ที่ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ สนใจใฝ่รู้อยู่เสมอ ตามทันข้อมูลข่าวสาร คิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความคิดที่เป็นระบบ เป็น
ต้น หรืออาจจะเป็นบุคคลในชุมชนที่มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน 
เป็นที่เคารพนับถือ หรืออาจจะหมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีต าแหน่ง หน้าที่
ความรับผิดชอบตามกฎหมายในการดูแลความทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ ส าหรับจ านวนแกน
น าที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของชุมชนแต่ละแห่ง (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข, 2556: 20-22)   

3.2 ภารกิจของแกนน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน  
   ในการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชน  ภารกิจ

ของแกนน าที่จะต้องด าเนินการ คือ 2.1. สร้างทีมงาน 2.2. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพของชุมชน 2.3. จัดท าแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  2.4. จัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2.5. ประเมินผล เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 

4. มีลักษณะชุมชนท่ีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  ชุมชนที่มีการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทั้งในด้านการให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด/ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า/ร่วมด าเนินการและ
ร่วมตรวจสอบ/ร่วมติดตามของประชาชน/ผู้น าชุมชน/กลุ่ม/ชมรม/อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน(อสม.)/หน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนความร่วมมือของเครือข่ายด้านสุขภาพในการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อก ารปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพที่เกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชน เพื่อน าไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมทั้งลดความรุนแรงของโรค และไม่เกิ ด
ผู้ป่วยรายใหม่ในโรคที่สามารถป้องกันได้  (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2556: 33-34 ) 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน 
ที่มา:  กองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข (2556: 33-34 ) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

 การศึกษาการพัฒนารูปแบบได้ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ “รูปแบบ”  อาจเป็น
แนวความคิดหรือแบบคณิตศาสตร์ก็ได้   บางคร้ังรูปแบบมีความหมายเช่นเดียวกับทฤษฎี  
โดยเฉพาะถ้าเป็นแบบข้อเสนอ  ทั้งรูปแบบและทฤษฎีต่างก็เป็นการเลียนแบบหรือการย่อจากความ
จริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความเป็นจริง  เพื่อที่จะให้เข้าใจสาระของ
ความเป็นจริงง่ายขึ้น (Kaplan, 1964: 264) ซึ่งพอจะสรุปความหมายของรูปแบบได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของรูปแบบ 
  ค าว่า  “รูปแบบ”  (Model)  มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะใน
งานวิจัย  ซึ่งหลายคนอาจจะใช้ค าว่า  แบบจ าลอง  ต้นแบบ  หรือตัวแบบ  เป็นต้น  ซึ่งค าว่า  
“รูปแบบ”  พบว่า  มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้
มากมายหลายความหมาย  (ชลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ,2555:80-83) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความหมายใน
ลักษณะที่สอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้  
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  ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2554: 15) กล่าวว่า  รูปแบบ  หมายถึง  แบบจ าลองอย่างง่าย
ของปรากฏการณ์ต่างๆ  ที่ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น  เพื่ออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
และแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกันด้วย (เบญจพร  แก้วมีศรี, 2545) 

  เบญจพร  แก้วมีศรี (2545: 89)  กล่าวว่า  รูปแบบ  หมายถึง ตัวแทนของความเป็นจริง
ในการท าให้ความสลับซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น  ซึ่งเป็นการสะท้อนบางส่วนของ
ปรากฏการณ์ออกมาให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเน่ืองถึงความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน      

  ฉลาด จันทรสมบัติและคณะ (2550: 152) กล่าวว่า  รูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง 
โปรแกรม แบบจ าลอง หรือตัวแบบที่จ าลองสภาพความเป็นจริง ที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและ
เทศะ พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้องน ามาศึกษาเพื่อใช้แทนแนวความคิดหรือปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ  ของรูปแบบนั้นๆ 

  ฟอร์ส  และริชเชอร์ (Forces & Richer, 1973: 5) กล่าวว่า  รูปแบบ  หมายถึง การย่อ
หรือการเลียนแบบความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฏการณ์อย่างใด                
อย่างหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดระบบความคิดในเร่ืองนั้นให้ง่ายขึ้นและเป็น
ระเบียบ  สามารถเข้าใจลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์นั้นๆ  รูปแบบจึงมีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ออกไป   

  บาร์โด  และฮารท์แมน (Bardo & Hartman, 1982: 70) กล่าวว่า  รูปแบบเป็นชุดของ
ข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ  เพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะหรือบรรยาย
คุณสมบัตินั้นๆ  รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่พัฒนาขึ้น  เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ง่ายแก่การท าความเข้าใจ  รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกมุม  เพราะการท าเช่นนั้นจะท าให้รูปแบบมีความซับซ้อน
ยุ่งยากเกินไปในการที่จะท าความเข้าใจ  ซึ่งจะท าให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป  ส่วนการที่จะ
ระบุว่า รูปแบบหนึ่งๆ  จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงจะเหมาะสม  และรูปแบบนั้นๆ  ควร
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง  ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว  ทั้งนี้แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง  
และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ  อย่างไร 

  โทซี  และคาร์นอล  (Tosi & Canoll, 1982: 163) กล่าวว่า  รูปแบบเป็นนามธรรมของ
จริงหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่ งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ  จนถึง
รูปแบบที่มีความซับซ้อนมากๆ   

  คีฟส์  (Keeves, 1988: 559) กล่าวว่า  รูปแบบ  หมายถึง  การแสดงโครงสร้างเพื่อใช้
ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
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  นอกจากนี้ ราจ (Raj, 1996: 241) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ  (Model) ไว้  
2  ความหมาย  ได้แก่ 

1. รูปแบบ  คือ รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จ านวน 
หรือ  ภาพ  โดยการลดทอนเวลา  ความพอเหมาะและกาลเทศะ  ท าให้ เข้าใจความจริงของ
ปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 

2. รูปแบบ  คือ  ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่ก าหนดเฉพาะ  
  สรุปรูปแบบคือรูปย่อที่เลียนแบบความสัมพันธ์หรือความจริงของปรากฏการณ์ใด

ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น  โดยการลดทอนเวลา   ความพอเหมาะ  และกาลเทศะ  เพื่อให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 

2. ประเภทของรูปแบบ 
  ส าหรับด้านประเภทของรูปแบบสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทด้วยกัน  ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่น ามาใช้ในการแบ่ง ได้ดังนี ้
  การแบ่งรูปแบบของ สมิธ และคณะ (Smith & Others, 1980: 460) ได้แบ่งรูปแบบ

ออกเป็น  2 ประเภท  ได้แก่  ดังนี ้
1. รูปแบบเชิงกายภาพ  (Physical Model)  มีลักษณะคล้ายของจริง  เช่น  เคร่ืองบิน

จ าลอง  หุ่นไล่กา  และหุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า เป็นต้น หรือรูปแบบเหมือนจริง  (Analogue Model)  มี
ลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง  เช่น  การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะท าการทดลอง
จริง  เคร่ืองบินจ าลองที่บินได้   หรือเคร่ืองมือฝึกบิน  เป็นต้น  แบบจ าลองชนิดนี้จะใกล้เคียงกับ
ความจริง 

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model)  ประกอบด้วย 
2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) 

ซึ่งรูปแบบนี้พบมากที่สุด  เป็นการใช้ข้อความตามปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ  เช่น  ค า
พรรณนา  ลักษณะงาน  ค าอธิบายรายวิชา 

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ  
(Quantitative Model)  เช่น  สมการ  และโปรแกรมเชิงเส้น  เป็นต้น  

  สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 108) ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่   
1. รูปแบบเชิงปฏิบัติ  (Practical Model or Model-of)  เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ 

เกิดจากการปฏิบัติของจริงแล้วน าไปสู่การสร้างรูปแบบที่เป็นต้นแบบ 
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2. รูปแบบเชิงทฤษฎี  (Theoretical Model or Model-for)  เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้น
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองแต่เป็นตัวช่วย
ให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆ  ที่สัมพันธ์กัน 

  คีฟส์ (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่   
1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Models) คือ เป็นรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กับ

ระบบจ าลอง  มักเป็นรูปแบบที่ใช้ในวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นรูปแบบที่น าไปใช้อุปมากับสิ่งอื่นได้  
2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) คือ เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาในการบรรยาย

ลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะใช้วิธีการอุปมาในการพิจารณาด้วยภาษา มากกว่าที่จะใช้วิธี
อุปมาในการพิจารณาด้วยโครงสร้างกายภาพ 

3. รูปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์  (Mathematical Models) คือ  เป็น รูปแบบที่ก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในรูปสมการหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 

4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Models) คือ เป็นรูปแบบที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิ  
แผนผัง  หรือแผนภาพ  เป็นต้น 

5. รูปแบบเชิงเหตุผล  (Causal Models) คือ เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นสมการเชิง
เส้น ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์กันเป็นเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ 

  นอกจากนี้คีฟส์ (Keeves, 1988: 560) ยังได้กล่าวถึง ประเด็นคุณลักษณะของรูปแบบ
ที่ดี (Characteristics of a Good Model) ควรจะมีข้อก าหนด (Requirement)  4  ประการ  ได้แก่ 

1. รูปแบบ ควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural 
Relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ  (Associative Relationship) 

2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลหรือท านาย  (Prediction) ที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 

3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล  (Causal Relationship)  
ของเร่ืองที่ศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้  ควรใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4. รูปแบบ  ควรที่ จะ เป็น เค ร่ืองมือในการส ร้างมโนทัศน์ ใหม่ๆ  และส ร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ๆ ซึ่งเป็นการขยายในเร่ืองที่ก าลังศึกษา กล่าวคือ ช่วยสร้าง
จินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้ง
ช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 

  ส่วนเกทเชล และกูบา  (Getzels & Guba, 1957: 423-441) ได้เสนอหลักการของ
รูปแบบที่ส าคัญ  3  ประการ  ได้แก่ 
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1. รูปแบบจะต้องเป็นที่รวมของแนวคิด และแสดงถึงความสัมพันธ์ต่างๆ  ของ
แนวคิด  ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถตอบปัญหาที่เคยมีมาก่อนเท่านั้น  แต่จะต้องสามารถแก้ปัญหาที่
จะเกิดตามมาได้อีกด้วย 

2. ในโครงสร้างของแนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องสามารถปฏิบัติ  
(Operation)  และวางอยู่ในรูปขององค์การได้  ซึ่งหมายถึงแนวคิดและความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่
สามารถชี้แนวทางให้เกิดความเข้าใจเท่านั้น  แต่ยังสามารถติดตามตรวจสอบได้อีกด้วย 

3. รูปแบบที่เกิดขึ้นจะต้องยึดหลักการและอยู่บนพื้นฐานทางการบริหาร  หรือผลงาน
ที่เกี่ยวโยงกับการบริหารภายใต้แนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว 

3. การสร้างรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  การสร้างรูปแบบ คือ การก าหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อ

ชี้ ให้ เห็นว่า   รูปแบบเสนออะไร   เสนออย่างไร   เพื่ อให้ได้อะไร   และสิ่ งที่ ได้นั้นอธิบาย
ปรากฏการณ์อะไร และน าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ๆ (ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550: 153) ส าหรับ
ขั้นตอนของ         การสร้างรูปแบบสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังแผนภูมิที่  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ 
ที่มา: ฉลาด จันทรสมบัติ, การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชน. สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550, 154.   
 

สร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปร 

ผลการท านาย 

(Solution) 

รูปแบบ 

(Models) 

มโนทัศน์ 
(Concepts) 

ตัวแปร 
(Variables) 

ข้อเสนอ 
(Propositions) 

ค าท านาย 

การวัด (Relating Variables) 
สร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างข้อเสนอ 

(Relating Proposition) 
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  ส่วนการพัฒนารูปแบบ  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ  
พบว่า การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการด าเนินการที่แตกต่างกันออกไป  แต่โดยทั่วไป
แล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ขั้นตอนใหญ่ๆ  คือ ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ (Construct) และ
ขั้นตอนการหาความตรง  (Validity)  ของรูปแบบ  (Willer, 1967: 83) ส่วนรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นว่ามีวิธีการด าเนินการอย่างไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดที่น ามาใช้เป็น
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยพหุเทศะกรณี 
 การวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัญหาที่มุ่งเน้นการศึกษาแนวลึกมากกว่า           
แนวกว้าง  เป็นการศึกษาว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น  ปรากฏการณ์นั้นๆ  เกิดขึ้นได้อย่างไร  และมี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  เป็นต้น  ผลการวิจัยน าไปสู่การสรุปเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า “ทฤษฎี
ฐานราก”  (Grounded Theory) โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาในระยะหลังมีแบบ
แผนการวิจัยที่แตกต่างกันตามแนวปรัชญาที่นักวิจัยใช้  เทียร์เนย์ และลินคอล์น (Tierney & 
Lincoln, 1994: 107-124) ได้สรุปว่า  แบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพในปัจจุบันแตกต่างกัน  3  แนว  
ตามแนวปรัชญาหน้าที่นิยม  (Functionalism)  แนวปรัชญาโครงสร้างนิยม  (Structuralism)  และ
แนววิพากษ์นิยม  (Criticalism)  นอกจากนี้งานวิจัยเชิงคุณภาพยังมุ่งเน้นการผสมผสานเทคนิค             
การวิจัยเชิงปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อแก้จุดอ่อนของการวิจัยเชิ งคุณภาพ  นอกจากนี้ยังมีเทคนิค
วิธีการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหลายเทคนิค  ส าหรับเทคนิควิธีการวิจัยเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ  
ได้แก่  การศึกษาแบบพหุเทศะกรณี  (Multisite Multi-case)  เนื่องจากการศึกษากรณีเดียว  หรือ
พื้นที่เดียว  มีข้อจ ากัดในด้านความตรงภายนอก (External Validity) นักวิจัยคุณภาพจึงได้พัฒนาวิธี
วิทยาให้ดีขึ้นโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างหลายกรณี หรือหลายแหล่งเพื่อให้มีความเป็นตัวแทนของ
กลุ่มประชากร และเพื่อควบคุมสิ่งที่อาจปนเปื้อนปรากฏการณ์ที่นักวิจัยต้องการศึกษา (นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2554) ส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน  และให้ความส าคัญกับการศึกษาแบบพหุเทศะกรณี  (Multisite Multi-
case)  เน่ืองจากชุมชนที่มีการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่น ามาใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ตั้งอยู่
ในพื้นที่และขนาดที่แตกต่างกัน 
 การศึกษาพหุเทศะกรณี   (Multisite Multi-case)  เป็นเทคนิคหนึ่งที่น ามาใช้ในการ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งมีความแตกต่างจากการวิจัยแบบพหุกรณี  (Multi-case)  กล่าวคือ  
การวิจัยแบบพหุกรณีให้ความส าคัญกับการเปรียบเทียบเพื่อการสรุปอ้างอิง  ส่วนการศึกษาแบบพหุ
เทศะกรณีให้ความส าคัญกับการพัฒนาทฤษฎีที่เป็นจริงในทุกพื้นที่  และใช้กระบวนการอุปมานเชิง
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วิเคราะห์  (Analytic Induction)  ในการวิจัย  การวิจัยพหุเทศะกรณีศึกษาเป็นวิธีวิทยาการวิจัยเชิง
คุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้รับความรู้เชิงลึกของปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ซึ่งเป็นวิธีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  โดยใช้กลยุทธ์การตรวจสอบ  (Strategic Scanning)  ซึ่งเป็นการผสมผสานวิธีวิจัย
หลายวิธีเข้าด้วยกันเพื่อศึกษากรณีศึกษา  โดยยืมแนวคิดเชิงปฎิฐานนิยม  (Positivism Tradition)  
วิธีการตีความข้อมูล  (Interpretative Approach) และประมวลวิธีวิทยาการเชิงคุณภาพ  ซึ่งเป็นวิธีที่
เกี่ยวเนื่องกับการสังเกตและการวิเคราะห์หลายพื้นที่โดยการใช้การเปรียบเทียบข้ามกลุ่ม (Cross-
Case Comparison) และเทคนิคการสร้างค าอธิบายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล (Audet & D. Amboise, 2001)  

 นอกจากนี้ ออเด็ท  และแอมบอยซี  (Audet and Amboise, 2001)  กล่าวว่า การวิจัยพหุ
เทศะกรณีศึกษา  (Multisite Multi-case)  เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ได้องค์
ความรู้เชิงลึก  เป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีการวิจัย  โดยการรวมวิธีการวิจัยรายกรณีหลายๆ  กรณี  โดย
มีวิธีปฏิบัติที่แน่นอน  การอธิบายเกี่ยวกับวิธีการและการรวบรวมงานวิจัยเชิงคุณภาพ  รวมทั้งการ
สังเกต  และการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มีหลายพื้นที่   โดยใช้ชื่อการวิเคราะห์ว่า  วิธีวิเค ราะห์
เปรียบเทียบแบบข้ามกรณี  (Cross-Case)  และการอธิบายวิธีการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  รายงานการ
วิจัยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายกระบวนการที่ได้น าเสนอด้วยวิธีการยกตัวอย่าง  และอภิปรายผลที่
เกิดขึ้น  และสะท้อนไปสู่ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 นอกจากนี้ โสมฉาย  บุญญานันต์ (2549: 71) กล่าวว่า  การวิจัยแบบพหุเทศะกรณีจัดได้
ว่าเป็นการท ากรณีศึกษาแบบพหุกรณี  ซึ่งมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน โดยเลือกศึกษากรณีศึกษาตั้งแต่  
2  กรณีขึ้นไป  ซึ่งอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของ 
ข้อค้นพบที่ได้จากกรณีศึกษาแต่ละแห่ง  จุดเด่นของการท ากรณีศึกษาแบบพหุเทศะกรณีก็คือจะได้
ข้อค้นพบเป็นทฤษฎีที่มีความแข็งแกร่ง  (Robust)  กว่าทฤษฎีหรือข้อค้นพบที่ได้จากการท า
กรณีศึกษาแบบกรณีเดียว  เนื่องจากข้อค้นพบหรือทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาแบบพหุเทศะกรณีได้  
มาจากการสังเคราะห์สรุปรวมจากข้อค้นพบจากกรณีศึกษาหลายกรณีในหลายสถานที่ 
 จากคุณสมบัติพิเศษดังกล่าวของการศึกษาแบบพหุเทศะกรณีศึกษา  ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธี
การศึกษาแบบพหุเทศะกรณีศึกษา  ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ  เน่ืองจากวิธีการศึกษาดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้ข้อค้นพบหรือข้อสรุปที่ได้
จากการศึกษาในคร้ังนี้มีความแข็งแกร่งและสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในบริบทอ่ืนๆ  ที่
กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยในประเทศและ
งานวิจัยต่างประเทศ เพื่อน าไปสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฏีที่ศึกษามาเพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบ
ความคิดการวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ส าลี ทองอิว (2537) ได้วิจัยเร่ือง รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา พบว่า 
โรงเรียนที่ได้รับการเผยแพร่แบบผสม (Electic Process of Change Model) จะมีการยอมรับใช้ชุด
การสอนดีกว่าโรงเรียนที่ได้รับการเผยแพร่แบบปกติ  โรงเรียนที่ได้รับการเผยแพร่แบบเดียวกัน
(แบบการเผยแพร่แบบผสม หรือแบบปกติ)การยอมรับนวัตกรรมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต่าง
ของ   contexts ของโรงเรียนนั้น ๆ ได้ แก่ ฐานนะทางเศรษฐกิจของโรงเรียน ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคมของครูและนักเรียน  การศึกษาของครู สถานที่ตั้งของโรงเรียน ลักษณะการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร และจ านวนของครูที่เข้ารับการอบรม  รูปแบบการเผยแพร่แบบผสม จะต้องได้รับการ
ปรับปรุง เช่น การศึกษาปัญหาของชุมชน  การท าให้นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับของประชากร  การย้ า
การยอมรับนวัตกรรม  รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรม ตามรูปแบบการเผยแพร่แบบผสม  (Electic  
Process of Change Model)  การเผยแพร่นวัตกรรมนอกจากจะมีขั้นตอนในการเผยแพร่แล้วยังจะ
เน้นที่ตัวนวัตกรรมที่จะเผยแพร่ด้วย  ซึ่งตัวนวัตกรรมนั้นจะต้องถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญภายใต้
ความต้องการของผู้ใช้ และตอบสนองความต้องการของประชากรอย่างแท้จริง ซึ่งขั้นตอนการ
เผยแพร่ คือ  1. การศึกษาปัญหาชุมชน  ซึ่งจะต้องมีตัวกลางในการเผยแพร่  ซึงตัวกลางจะต้องศึกษา
ปัญหาตามขั้นตอน คือ ก.การสร้างสัมพันธภาพ เพื่อทราบค่าความเชื่อ  ค่านิยมของกลุ่มประชาการ 
และจะต้องหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้น า เป็นแกนน าที่จะนวัตกรรมไปเผยแพร่สู่สมาชิก ข.
ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา ตัวกลางต้องหาต้นตอของปัญหา โดยเร่ิมจากรู้สึกเดือดร้อนร่วม ชี้แนวทาง
ให้เห็นผลกระทบ  ช่วยกันระบุต้นตอ  2.ขั้นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหา  
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมรับรู้ และตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรม 3.ขั้นท าให้นวัตกรรมเป็นที่
ยอมรับของประชากร นั้นหมายถึงว่า ประชากรได้ตัดสินใจน าเอานวัตกรรมไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง  
และสิ่งส าคัญอย่างยิ่งคือ การเลือกใช้วิธีสื่อสาร (Way of communication) ให้รับกับเวลาและ
สถานที่ 4.ขั้นการสร้างกลุ่มบ้าน 5.การย้ าการยอมรับนวัตกรรม 
 พิสมัย รัตนโรจน์สกุล (2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ทุนชุมชน: เงื่อนไขในการด ารงอยู่ของ
ชุมชนในระบบทุนนิยม  พบว่า  1.นัยของทุนชุมชนในที่นี้คือการสร้างนิยามของทุนขึ้นจาก 1) ความ
เป็นเจ้าของทุนปัจจัยการผลิต หรือวิถีการผลิตในระบบเศรษฐกิจชุมชน  2) ความสัมพันธ์ทางสังคม 
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3) ระบบความรู้ในชุมชน 4) ระบบคุณค่าและบรรทัดฐานที่เชื่อมโยงให้คนด ารงอยู่ในชุมชนและมี
พลวัตเมื่อบริบทรอบตัวปรับเปลี่ยนไป   2.การปรับตัวของทุนชุมชนเมื่อถูกแทรกแซงด้วยระบบทุน
นิยม เพื่อให้ชุมชนยังท าหน้าที่ของตัวเองได้ คือ 1)การจรรโลงทุนชุมชนเดิมที่ยังคงคุณค่าและท าให้
ชุมชนสามารถคัดค้านอ านาจของทุนนิยมได้ 2)การบูรณาการของทุนชุมชนจากสังคมประเพณี กับ
ทุนชุมชนในสังคมทุนนิยมเพื่อให้เหมาะกับบริบทของชุมชนปัจจุบัน 3)การสร้างทุนชุมชนชุดใหม่
เพื่อช่วยแก้ปัญหาชุมชน การปรับตัวที่เข้มแข็ง ก่อให้เกิดการสร้างอ านาจอิสระในการจัดการต่อ
ทรัพยากรชุมชน จัดการปัญหาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพิงภายนอก แต่ก่อให้เกิดอ านาจต่อรองอย่าง   
เท่าเทียมกับระบบทุนนิยม  ซึ่งได้สรุปไว้ว่า 1. กระบวนการสร้างทุนไม่ได้เกิดจากการสั่งการจาก
บุคคลหรือหน่วยงานจากภายนอกชุมชนแต่เกิดขึ้นจากการสร้างระบบอุดมการณ์  การผลิตซ้ า 
จนกลายเป็นจิตส านึกแห่งชุมชนที่เห็นคุณค่าของทุนที่อยู่ในชุมชนของตนเอง และสุดท้ายคือการ
สืบทอดอุดมการณ์และคุณค่าของทุนสู่คนรุ่นถัดไป 2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนควรสร้าง
กรอบแนวคิดของงานขึ้นมาจากบริบทชุมชนหรือปรากฏการณ์ที่ด ารงอยู่จริงในชุมชนมิใช่การน า
กรอบแนวคิดของทุนนิยมเข้าไปเป็นกรอบในการพัฒนา  3.กระบวนการปรับตัวของทุนชุมชน นั้น
การรวมกลุ่มของคนในชุมชนไม่สามารถเทียบเคียงได้ว่าเป็นการน าเอาความคิดแบบประชาสังคม 
ที่เกิดขึ้นกับคนชั้นกลางในสังคมเมืองมาใช้กับชุมชนในชนบทได้ 
 วันเพ็ญ วรวงค์พงศา (2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยระดับครูและระดับผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกของครูโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า โปรไฟล์ของครูที่
อยู่ในกทม. และปริมณฑลมี การรับรู้คุณลักษณะของนวัตกรรม พฤติกรรมการสื่อสาร  การรับรู้
เร่ืองบรรยากาศของโรงเรียน การท างานทีมมีความแตกต่างกัน  กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  พบว่า ความมีผลต่อการชักชวน ให้ยอมรับ
ต่อการน าใช้นวัตกรรม  ปัจจัยระดับบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม พบว่า  
การรับรู้คุณลักษณะของนวัตกรรม พฤติกรรมการสื่อสาร  การรับรู้บรรยากาศของโรงเรียน และการ
ท างานเป็นทีม มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ  ส่วนปัจจัยระดับโรงเรียน พบว่า  บรรยากาศเปิดของ
โรงเรียน วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และที่ตั้งของโรงเรียนส่งผลต่อ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับ ความรู้ของผู้ใช้
นวัตกรรม ซึ่งผู้ที่มีความรู้จะเผยแพร่และน าใช้นวัตกรรมได้ดี และ การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรม 
การสื่อสาร การสร้างทีม วิสัยทัศน์ของผู้น า และบริบท ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดการยอมรับ
นวัตกรรมทั้งสิ้น 
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 สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ (2547) วิจัยเร่ือง รูปแบบการแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพประชาชน ตามโครงการน้ าพระไทยจากในหลวงเพื่อ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า การวิเคราะห์และการก าหนดภารกิจในทุกขั้นตอน เพื่อให้
เป็น แนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน จะให้ความส าคัญกับโครงสร้างหลักองค์ประกอบทั้ ง 4 
ระบบ คือ Input   Process  Output และ Feedback   โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องของแต่ละ
องค์ประกอบเป็นส าคัญ มีวัตถุประสงค์เป็นตัวควบคุมทิศทางให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง การพัฒนา
รูปแบบการด าเนินการ โดยอาศัยวิธีการระบบไปด าเนินการ ได้ผลดีกว่าการด าเนินการอย่างไม่ ใช้
วิธีระบบ  ซึ่งเกิดผลดี คือ ความชัดเจนของแผนการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นเคร่ือง
ก าหนด อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ ท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ   องค์ประกอบโครงสร้างทางครัวเรือนชนบท ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จการพัฒนา  

 ไกรเลิศ ทวีกุล (2549) ได้ศึกษารายงานผลการศึกษาวิจัยและสังเคราะห์:นวัตกรรม
การสร้างสุขภาพชุมชน  พบว่า ขั้นตอนของการศึกษานวัตกรรม คือ 1.น านวัตกรรมชุมชนที่ค้นมา
จัดแบ่งกลุ่ม เช่น กลุ่มอนุรักษ์ ก็มักจะมีจุดเร่ิม และจุดเปลี่ยนในการอนุรักษ์ที่คล้ายคลึงกันนั้นคือ  
1) จิตส านึก  ผู้คนในท้องถิ่น ที่ เห็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของชุมชน  ที่ถูกตักตวง
ผลประโยชน์จากคนภายนอก ทิ้งความเจ็บปวดไว้ให้ชุมชน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมชุมชน   หรือ
กลุ่มอปท. ก็เช่น เดียว กันที่คนมองว่าเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่จุดเปลี่ยน ก็คือ  2) การเปลี่ยน
วิธีคิดและกระบวนการท างานของพนักงาน และนักปกครองให้มองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
2.การเผยแพร่ประสบการณ์และเหตุผลสู่สังคมภายนอก   ด้วยวิธีการฝึกอบรมดูงาน ผ่านสื่อต่าง ๆ 
และการแสดงออกทางประเพณีความเชื่อ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม 3.การประสานงาน  คือ การ
ประสานแสวงหาความร่วมมือ และระดมทรัพยากรจากภายนอกในสิ่งที่ชุมชนขาดแคลน  ไม่ว่าจะ
เป็นการเข้าพบผู้รู้เพื่อขอค าแนะน า หรือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือ ให้ข้อคิดเห็นในการ
พัฒนากลุ่ม 4.นวัตกรรมสู่การสร้างเสริมสุขภาวะ  การเกิดขึ้นของนวัตกรรมชุมชนเป็นตัว
เสริมสร้างประโยชน์ให้เกิดต่อชุมชน และสังคมภายนอกทั้งทางด้านภาวะจิตใจ เศรษฐกิจ การ
ด ารงชีวิตประจ าวัน  สุขภาพอนามัย การบริหารจัดการ การอนุรักษ์  และการสร้างเครือข่าย 
นอกจากนั้นยังพบว่า การศึกษานวัตกรรมชุมชนจะต้องศึกษาเพื่อจัดแบ่งกลุ่มของลักษณะการเกิด
เพื่อให้ทราบถึงที่ของหรือจุดเกิดเหตุของการเกิดนวัตกรรมแต่ละเร่ือง 1.การได้เชื่อมโยงกิจกรรม
ของกลุ่มกับชุมชนของตนเอง และกับองค์กร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การช่วยเหลือ ร่วมมือระดม
ความคิด เชิงวิชาการและทรัพยากรที่แต่หน่วยงานมี 2.การเผยแพร่นวัตกรรมชุมชนส่งผลให้เกิดการ
น าใช้ได้ง่าย  3.การสร้างภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมเติมเต็มในด้านความรู้ที่
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ชุมชนยังขาดอยู่  4.การพัฒนาศักยภาพผู้น าระดับชุมชนให้มีทักษะในการบริหารจัดการ เช่น จัดการ
กลุ่ม การมีส่วนร่วม การน าเสนอในที่ประชุม  

 ฉลาด จันทรสมบัติและคณะ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียน
ผลิตภัณฑ์การแปรรูปทางการเกษตร เพื่อชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากหม่อนบ้าน้ าเกลี้ยงเวียงชัยและกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนวังจาน พบว่า  1.ด้าน
ประสิทธิภาพของกลุ่มและเครือข่ายองค์กรชุมชนพื้นที่เป้าหมาย  จากการพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกกลุ่ม ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินงาน อุตสาหกรรมชุมชนได้  เนื่องจาก  
1) กลุ่มมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  2) มีผู้น าที่เป็นผู้เสียสละมีวิสัยทัศน์  3) กลุ่มได้ออก
เปิดตัวประชาสัมพันธ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 4) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 5) กลุ่มและชุมชนเห็นความส าคัญในการด าเนินงานธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของชุมชน  6) ชุมชนมีผลกระทบร่วมในการที่จะใช้เวลาว่างหลังท านามาสร้างอาชีพ
เสริม และมีแผนชุมชนที่ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  7) กระบวนการกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของคน ชุมชน กลุ่มเครือข่าย มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง มีการติดตามตรวจสอบ 
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ จนถึงเกณฑ์ที่พอใจ ซึ่งเป็นวงจรการท างานที่ต่อเนื่อง
ลักษณะเรียนรู้ร่วมกันและแบบมีส่วนร่วม ทั้ง สมาชิก ผู้น า ผู้รู้ นักวิชาการ ถือเป็นภาคีที่น าสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  2. ความร่วมมือของทีมวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักวิจัยท้องถิ่น สามารถรวมตัวเกิด
แผนงานในระดับต าบล และระดับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วมได้   3. สถาบัน
วิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาชน สามารถสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ผลิต ตลาด 
การเงินบัญชี และเทคนิคเฉพาะเร่ืองส่งผลให้กลุ่มและเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีจากการ
ที่ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกัน 

 ศิริณา จิตต์จรัส และคณะ (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
การเผยแพร่ความรู้ด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต ของคนไทยเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น  ทั้งในเร่ือง ระบบสาธารณูปโภค ระบบเศรษฐกิจ 
การคมนาคม  ควรจะต้องมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้หลากหลายทางในพื้นที่ และควรส่งเสริม
ในเร่ืองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว   ควรมีการจัดท าสารสนเทศแนะน าแหล่งท่องเที่ยว  ควรจะ
มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ซึ่งควรธ ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ และต้องดูแล
เร่ืองสิ่งแวดล้อม การบริการที่ได้มาตรฐาน   การจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจะต้องมีเร่ืองของ
การสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความส าเร็จของการบริหารจัดการท่องเที่ยว  
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การจัดแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที ่มาท่องเที่ยวโดยสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความ
โดดเด่น ความส าคัญ ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการที่ดี 

 อนันต์ มาลารัตน์ (2551: 155-156) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ความส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้านสุขภาพนั้น วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้    
3 ตัวแปร คือ การสร้างความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของเครือข่ายชุมชน  การจัด
กิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนอย่างมีคุณภาพ และการจัดระบบการจัดการเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ               
6 ปัจจัยประกอบด้วย 1)ปัจจัยด้านภาวะผู้น า มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ คุณลักษณะผู้น า 
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการตัดสินใจ และความสามารถในการสร้างความร่วมมือ 
2)ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วมใน                      
การตัดสินใจของชุมชน การมีส่วนร่วมด าเนินงานของชุมชน การมีส่วนร่วมในการใช้และ            
รับผลประโยชน์ของชุมชน การมีส่วนร่วมประเมินผลของชุมชน 3)ปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐานใน               
การจัดการเครือข่ายชุมชน มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ ประสบการณ์ในการจัดการของชุมชน 
การจัดโครงสร้างของเครือข่ายชุมชนทรัพยากรด้านสุขภาพในชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม 
4) ปัจจัยด้านการประสานงานเครือข่ายชุมชน มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ การประสานงาน
ด้านนโยบาย การประสานงานด้านตัวบุคคล การประสานงานด้านการด าเนินงาน 5)ปัจจัยด้านการ
สื่อสารของเครือข่ายชุมชน มีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของ
ชุมชน คุณภาพของสาร ช่องทางในการสื่อสารของชุมชน การมีส่วนร่วมในการสื่อสารของชุมชน
และการให้ผลสะท้อนป้อนกลับ 6) ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในเครือข่าย มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 
คือ ความสัมพันธ์ภายในชุมชน และการมีศูนย์รวมทางจิตใจร่วมกัน 

 ปรีชา โอฬารอร่ามกุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการยอมรับนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในภาคพบว่า 1.ด้านประสิทธิภาพของกลุ่มและเครือข่าย
องค์กรชุมชนพื้นที่เป้าหมาย  จากการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม ท าให้มีความรู้ ความ เข้าใจ 
สามารถด าเนินงานอุตสาหกรรมชุมชนได้  เนื่องจาก  1) กลุ่มมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม                  
2) มีผู้น าที่เป็นผู้เสียสละมีวิสัยทัศน์  3) กลุ่มได้ออกเปิดตัวประชาสัมพันธ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง 4) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 5) กลุ่มและชุมชน
เห็นความส าคัญในการด าเนินงานธุรกิจและอุตสาหกรรมของชุมชน 6) ชุมชนมีผลกระทบร่วมใน
การที่จะใช้เวลาว่างหลังท านามาสร้างอาชีพเสริม และมีแผนชุมชนที่ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของ



 53 
 

 

กระแส 7) กระบวนการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน กลุ่มเครือข่าย มีการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ จนถึงเกณฑ์ที่
พอใจ ซึ่งเป็นวงจรการท างานที่ต่อเนื่องลักษณะเรียนรู้ร่วมกันและแบบมีส่วนร่วม ทั้ง สมาชิก ผู้น า 
ผู้รู้ นักวิชาการ ถือเป็นภาคีที่น าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2. ความร่วมมือของทีมวิจัย นักวิชาการ นิสิต 
นักวิจัยท้องถิ่น สามารถรวมตัวเกิดแผนงานในระดับต าบล และระดับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมได้ 3. สถาบันวิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาชน สามารถสร้างเครือข่าย การ
เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ผลิต ตลาด การเงินบัญชี และเทคนิคเฉพาะเร่ืองส่งผลให้กลุ่มและ
เครือข่ายมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีจากการที่ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งได้สรุปผลการ
เรียนรู้ไว้ว่า  การเรียนรู้ของชุมชนจะเข้มแข็งและพัฒนาได้ต้องมีการพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นให้
เกิดขึ้นเพื่อก าลังในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพราะนักวิจัยท้องถิ่นจะเข้าถึงชุมชนและรู้บริบทของ
ชุมชนได้ดี  สถาบันวิชาการจะต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หรือปฏิบัติการของ
ชุมชนให้สามารถแข่งขันด้านการตลาด แต่ยังคงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าไว้   จะต้อง
สร้างภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน อปท. เพื่อสร้างพันธกิจร่วมกันสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือถ่ายทอดเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ ซึงเปรียบดังเช่นการสร้างห้องวิจัยของ
ชุมชน  ต้องมีการศึกษาหรือวิจัยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่มี
ผลต่อสมาชิกของชุมชน เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อขยายผล หรือพัฒนาต่อยอดได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนรับทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชนได้อย่างทันสมัย  และต้องมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อ
กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองในชุมขน 

 ตรีทิพ บุญแย้ม (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
บริษัทเอกชนของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ว่า เพื่อทดสอบแบบจ าลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับระหว่างปัจจัยระดับบุคลและระดับกลุ่มงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน โดยมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตสุดท้าย ผลการวิจัย
พบว่า พบว่าเครือข่ายทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล การเลือกใช้
วิธีการนวัตกรรมด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง  หัวหน้าหน่วยงานมีผลต่อการเลือกใช้
นวัตกรรม การศึกษานวัตกรรมควรจะต้องศึกษาถึงตัวแปรด้านจิตวิทยา ซึ่งมีผลต่อการสร้างงาน
นวัตกรรม และยังพบว่า พฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้และมีการขยายต่อได้ ต่อเมื่อ
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ผู้คิดค้นและผู้ใช้นวัตกรรมอยู่ในบริบทเดียวกัน  หรือองค์กรเดียวกัน หรือถูกหล่อหลอมจากสมาชิก
กลุ่มเดียวกันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม 

 บุญทิพย์ สุริยวงศ์ (2555: 296-297) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ       
มุ่งผลสัมฤทธิ์ส าหรับสถาบันการเงินชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ส าหรับสถาบันการเงินชุมชนทั้ง 9 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่า อันดับแรกคือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจ ปัจจัย
ด้านการจัดการองค์กร ปัจจัยการบริหารและการพัฒนาบุคคล ปัจจัยด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ใน
องค์กร ปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
เครือขายภายนอก ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขึ้นตอน ในการท านาย
ความส าเร็จการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ส าหรับสถาบันการเงินชุมชน ตามล าดับความส าคัญของ
ตัวแปรที่น าเข้าสมการ พบว่า ภาวะผู้น าของคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน(X4)ได้รับคัดเลือก
เข้าสมการเป็นล าดับที่1 บรรยากาศในการเรียนรู้ในองค์กร(X8)ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 
2 การมีส่วนร่วม (X7)ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่3  การจัดการองค์กร(X2)ได้รับคัดเลือก
เข้าสมการเป็นล าดับที่ 4  การสนับสนุนจากเครือขายภายนอก (X9)ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็น
ล าดับที่ 5 (ล าดับสุดท้าย) ซึ่งสมการดังกล่าวสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารงานแบบ             
มุ่งผลสัมฤทธิ์ส าหรับสถาบันการเงินชุมชน ได้ร้อยละ 55.70 

 วรินทร โพนน้อย (2555) ได้วิจัยเร่ือง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบสมดุล
ภาษาส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบเกรซ ช่วยให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น และท าให้ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนแบบ
เกรซ  เน่ืองจาก แบบเกรซ มีการค านึงถึงหลักของการพัฒนาการตามวัยเป็นเร่ืองส าคัญ โดยมีการจัด
เนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน หรือ
ขั้นตอนต่าง ๆของกิจกรรมที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน  ท าให้นักเรียนมี
ความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย การศึกษาถึงประเด็นที่เกี่ยวกับอิทธิพลต่อ             
การจัดการเรียนรู้พบว่า 1.จะต้องสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นต่อผู้ที่จะน านวัตกรรมไปใช้  2. ต้องพัฒนา
ทักษะของผู้ใช้นวัตกรรม 3. ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกัน 4. ต้องมีการปฏิบัติร่วมกัน 5. ต้องมีการแบ่งปัน
ซึ่งกันและกัน (รัชฏาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม, 2556) 

 รัชฏาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม (2556: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน พบว่า รูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ ชุมชน มีองค์ประกอบ              
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9 ประการดังต่อไปนี้  1)องค์ประกอบด้านรูปแบบสภาพทางกายภาพ 2)องค์ประกอบด้าน
จุดมุ่งหมาย 3) องค์ประกอบด้านหลักการ 4) องค์ประกอบด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 5)องค์ประกอบ
ด้านการให้บริการ 6) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 7)องค์ประกอบด้านเครือข่าย       
8)  องค์ประกอบด้านงบประมาณ 9)องค์ประกอบด้านการประเมินผล 
 อลิสัน ปาล์มเมอร์ (Alison Blay-Palmer, 2003) ได้วิจัยเร่ือง การเติบโตของนวัตกรรม: 
เปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร และการเกษตรอินทรีย์   พบว่า อิทธิพลที่บ่งบอก
ว่าเป็นนักพัฒนานวัตกรรมการเกษตรชีวภาพคือ ทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวข้องกับองค์กร นโยบาย
การวิจัย มีกฏข้อบังคับ มีทรัพยากรเครือข่าย มีสาธารณูปโภค มีความต้องการจากลูกค้า รัฐให้ทุน
สนับสนุน มีบรรทัดฐาน และมีสถานภาพในการตลาดที่ดี  อิทธิพลที่บ่งบอกว่าเป็นนักพัฒนา
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์คือ ความต้องการของกลุ่มลูกค้า  ทรัพยากร ทรัพย์สินทางปัญญา เครือข่าย 
และสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีเงินทุน นโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับ การวิจัย และการได้รับประกาศ
เกียรติคุณ 
 เฉิน เฉียงลี (Chen, 2006) ได้วิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้าง
พลังชุมชน ทุนทางสังคมและความหมายของชุมชน มีวัตถุประสงค์การวิจัย งานวิจัยนี้ได้น าเสนอ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องบางส่วนเป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับนโยบายในอนาคตในการพัฒนาชุมชน
แบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับผลการวิจัย 5 ข้อเสนอแนะที่เสนอ: (1) เพื่อเปิดใช้
งานและรูปแบบการฝึกอบรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นส าหรับเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชน และเพื่อสร้างและปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในชุมชน (2) รวมกลุ่มดูแลชุมชน โดยการเชื่อมโยง
เครือข่ายชุมชน  และระบบข้อมูลการสื่อสาร (3) สร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงชุมชนโดยการ
จัดกิจกรรมท้องถิ่น (4) ผลการเพิ่มขีดความสามารถในผลในเชิงบวกกับความมั่นใจในตนเองของ
ประชาชน (5) เมื่อมีการพัฒนาศักยภาพส่งผลให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
 ทิดด์ (Tidd, 2003) โดยงานวิจัย Innovation in health care : A primer ของ Varkey P., 
Horne A., และ Bennet K.E (2008) อ้างถึงใน อธิปัตย์ จันทร์เกษ (2554: 18)  การศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการด้านสุขภาพบนเว็บไซต์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน. ได้พบว่า นวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพนั้น เป็นทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
กระบวนการหรือโครงสร้างโดยผลิตภัณฑ์นั้นหมายถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพื่อได้รับสินค้าหรือ
บริการ เช่นการตรวจวินิจฉัยโรค ส่วนนวัตกรรมกระบวนการนั้นเป็นนวัตกรรมของกระบวนการ
ผลิตส่งมอบซึ่งลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินโดยตรงเพื่อกระบวนการเหล่านี้จ าเป็นต้องมีเพื่อการส่ง มอบ
สินค้าหรือบริการนั้น โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพนั้นสามารถให้การ
นิยามได้ว่า เป็นการน าเสนอแนวความคิด แนวทางการบริการ กระบวนการผลิตหรือผลผลิตใหม่ๆ
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ที่ปรับปรุงการรักษา การวินิจฉัยโรค การศึกษา การป้องกัน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ             
การวิจัยที่ตั้งเป้าหมายระยะยาว  เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ความมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์และ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการดูแลสุขภาพ (ชดช้อย วัฒนะ, 2558; อนันต์ มาลารัตน์, 2551) 
 อลิสชา ลูคัส และ เฮเลน คูปเปอร์(Alisha, 2010) ที่ได้ระบุไว้ว่าการดูแลสุขภาพใน
ปัจจุบันแตกต่างจากอุตสาหกรรมแบบเดิมมากขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้าหรือ
ผู้ป่วยเสมอ แต่ระบบการบริสุขภาพ มีภาระอย่างหนักและอย่างต่อเน่ืองกับความต้องการอย่างไม่
จ ากัด ที่การบริการมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งมีความจ าเป็นในการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในการดูแล
ระบบสุขภาพ ดังนั้นหากองค์กรการบริการการดูแลสุขภาพไม่ได้มองหานวัตกรรมใหม่ การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หรือกระทั้งวิธีการประหยัดค่าใช้จ่าย ระบบก็จะยังคงต่อสู้ภายใต้แรงกัดดันที่
เพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการของผู้ป่วย 
 โซฟี วาสส์ และ วิเวียน วิมมาลุนด์ (Sofie & Vivian, 2016) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการดูแล
สุขภาพในยุคของนวัตกรรมแบบเปิด – การทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ บทความนี้น าเสนอ
ผลการทบทวนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคบริการด้านสุขภาพในด้านนวัตกรรมแบบเปิดรวมทั้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมและผลบวกของนวัตกรรมแบบเปิดในการดูแลสุขภาพ    วิธีการศึกษา 
โดยการค้นหาวรรณคดีมุ่งเน้นไปที่เอกสารที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษระหว่างปี 2003 ถึง 2014 
ภายใต้เกณฑ์ที่ระบุรวม 18 บทความ  ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่
นวัตกรรมแบบเปิดแบบขาเข้าซึ่งความรู้ภายนอกถูกรวมเข้ากับฐานความรู้ภายในในขั้นตอนเร่ิมแรก
ของกระบวนการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเครือข่ายนวัตกรรม 
นอกจากนี้เรายังระบุปัจจัยที่ จ ากัด ส าหรับนวัตกรรมแบบเปิดในด้านการดูแลสุขภาพซึ่งรวมถึง
องค์กรที่ซับซ้อนด้านการดูแลสุขภาพความจ าเป็นในการก าหนดขั้นตอนการรวบรวมความรู้จาก
ผู้ป่วยและแพทย์ข้อก าหนดและกฎหมายด้านข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพรวมถึงการเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ป่วยในแง่บวก  สรุป: การมีส่วนร่วมของนวัตกรรมด้านนวัตกรรมแบบเปิดในภาค
การดูแลสุขภาพมีข้อ จ ากัด และมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิจัยต่อไปโดยเน้นที่ว่านวัตกรรมที่
เปิดกว้างสามารถจัดการได้อย่างไรในด้านการดูแลสุขภาพ 
 แองจี้ฮาร์ท, สุขภาพชุมชนและเดวิด วูล์ฟ  (Angie Hart Professor of Child, Family and 
Community Health  & David Wolff, 2007) เร่ืองการพัฒนา "ชุมชนการปฏิบัติ" ในท้องถิ่นผ่าน
ความร่วมมือในชุมชนท้องถิ่น  – กลุ่มความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย  Developing local 
‘communities of practice’ through local community – university partnerships การศึกษานี้แสดงให้
เห็นถึงประสบการณ์ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบ
แนวคิดด้านชุมชนการปฏิบัติของ Wagner and Synder’s framework โดยเน้นความมุ่งมั่นระดับ
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ชุมชนเพื่อพัฒนาความร่วมมือและความก้าวหน้าในโครงการตามเป้าหมาย ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอาสาสมัครต่างๆอย่างเป็นกฎระเบียบ  อันน าไปสู่ความสัมพันธ์ 
ความรับผิดชอบ การเรียนรู้ การท าวิจัย และการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
ต่างประเทศ   
 เจเน็ตนิวแมน , จอห์นเรนและคริส Skelcher (Janet Newman , John Raine   and Chris 
Skelcher, 2010) เร่ืองการพัฒนา: การปฏิ รูปรัฐบาลท้องถิ่ น: นวัตกรรมและความสมัยใหม่ 
Developments: Transforming Local Government: Innovation and Modernization พบว่า เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นต้องมีการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดยที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรมีการตอบสนองต่อเงื่อนไขกฎเกณฑ์
ในปัจจุบันด้านนวัตกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกลางกับการกระท าในท้องถิ่น                 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของนโยบายที่รัฐบาลกลางก าหนด ด้วยการส่งเสริมหรือจ ากัด                    
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับท้องถิ่น 
 แฟรงก์ มัลแลร์ท, เฟลเวีย มาร์ติเนลลี,อีริค สวินเกโดวและคณะ (Frank Moulaert, 
Flavia Martinelli, Erik Swyngedouw,more, 2005) เร่ืองการมุ่งสู่รูปแบบทางเลือกของนวัตกรรมใน
ท้องถิ่น “Towards Alternative Model(s) of Local Innovation”  นวัตกรรมทางสังคมมีความส าคัญ
ต่อการบริหารจัดการชุมชนเมือง โดยที่ความหมายของนวัตกรรมทางสังคม มีทั้งในแง่ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์และเป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยเชิงประจักษ์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
และการปกครองในระดับท้องถิ่น  รูปแบบทางเลือกส าหรับนวัตกรรมในท้องถิ่น หรือนวัตกรรม
ทางสังคมในการปกครองในชุมชน (ท้องถิ่น) ได้อธิบายถึงบทบาทของนวัตกรรมทางสังคมในการ
พัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงและแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับมุมมองทางทฤษฎีและประสบการณ์เชิง
ทัศนคติ รวมทั้งความหมายของนวัตกรรมทางสังคมในด้านต่างๆทางสังคมศาสตร์ ชิงประจักษ์ 
ส่วนสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงช่องทางส าหรับการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม 
 จีน เฮอร์ทเลย์  (Jean Hartley, 2010) เร่ืองนวัตกรรมในการก ากับดูแลและการบริการ
สาธารณะในอดีตและปัจจุบัน “Innovation in Governance and Public Services: Past and Present” 
พบว่าแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาครัฐ ยุคหลังสงคราม มีการระบุและวิเคราะห์              
ความเกี่ยวข้องกับผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้บริหารจัดการ  และประชาชน โดยมีการระบุความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมและการปรับปรุงบริการสาธารณะ   ทั้งนี้ นวัตกรรมเป็นสิ่งจ าเป็นและควรมีการ
พัฒนาความเข้าใจในแง่ของบริบทที่โดดเด่นและวัตถุประสงค์ของภาครัฐ 

 แจคเกอลีน ลานิเยร์ , จูลี่ ชูมัคเกอร์และเคอร์ร่ี เวิร์ท (Jacqueline Lanier, Julie Schumacher 
and Kerri Calvert , 2015) เร่ืองการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรบริการสุขภาพโดย
สวนสุขภาพในชุมชน “Cultivating Community Collaboration and Community Health Through 
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CommunityGardens”  พบว่าต้องใช้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและการด าเนินการจากหลาย
ภาคส่วนของชุมชนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่สร้างชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี  การศึกษาคร้ังนี้
โดยเป็นการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากสวนของชุมชน ที่มีต่อองค์กร อาสาสมัคร และประชาชน  
ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนองค์กรในการใช้สวนของชุมชน เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างทุนทางสังคมและส่งเสริมสุขภาพของชุมชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในชุมชน ด้วยวิธีการ
แบบผสมผสาน ซึ่งรวมถึงการเยี่ยมชม และการโพสต์ข้อมูลส ารวจบนเว็บไซด์ โดยผลของการ
สนับสนุนชุมชนสวนเป็นกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างยั่งยืนในชุมชน ด้วย
การสร้างทุนทางสังคมและการเสริมสร้างสุขภาพของชุมชนผ่านการท างานร่วมกัน 

 รูธ วิลเลียมส์ (Ruth F. G. Williams, 2008) เร่ืองบริการสุขภาพจิตชุมชนในฐานะนวัตกรรม
กระบวนการ: การประเมินทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม  “Community Mental Health Services as a 
Process Innovation: Appropriate Economic Evaluation” พบว่าการพิจารณาถึงกรอบการประเมินที่
เกี่ยวข้องส าหรับการประเมินนวัตกรรมกระบวนการส าคัญในการบริการสุขภาพจิต ได้แก่ การ
ให้บริการในชุมชน บริการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตหลายรายการจากหลายช่องทาง (หรือ
หลายฝ่าย) ในรัฐบาลและ "ชุมชน" โดยที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของการผลิต
จะเติบโตและตอบสนองความคิดที่ว่า การท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ทางสังคม นั่นคือทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในชุมชน ขณะที่อีกแนวคิดคือ "การร่วม
ผลิต" ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ภายใต้บริบทของบริการสุขภาพจิต อันเกี่ยวพันกับการ
ประเมินนวัตกรรมจากกรอบการร่วมผลิต กล่าวคือ ทุนทางสังคมจากรัฐบาลจะทดแทน หรือเพิ่ม
ทุนทางสังคมจากแหล่งชุมชน 
 เนวิลล์ ที ดัวร์เทอ, เจนอาร์ กูดสัน และ ที ไมเคิล พี โดเฮอร์ที   (Neville T. Duarte, Jane 
R. Goodson and T-Michael P. Dougherty, 2013) เร่ืองการจัดการนวัตกรรมในโรงพยาบาลและ
ระบบสุขภาพ “Managing innovation in hospitals and health systems: Lessons from the Malcolm 
Baldrige National Quality Award Winners” พบว่าโรงพยาบาลและระบบสุขภาพต่างๆต้องพึ่งพา
นวัตกรรมมากขึ้น เพื่อหาแนวทางสร้างสรรค์ในการปรับปรุงผลต่อผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็ต้องมี
การจัดการกับข้อจ ากัด กฎระเบียบ และค่าใช้จ่ายต่างๆ การจัดการนวัตกรรมเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของโรงพยาบาล / ระบบการดูแลสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศในการดูแล
สุขภาพ และการใช้กรอบการท างานตามหลักเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศในช่วงปี 
2554-2555 โดยมีการระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม ด้วยการรวมนวัตกรรมไว้กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมทั้งการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับนวัตกรรมจะเป็นการรวบรวม
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ความริเร่ิมด้านนวัตกรรม ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนเชิญชวนผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการนวัตกรรม โดยมีการบูรณาการนวัตกรรม 
ภายใต้ความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจะเป็นแนวทางส าหรับผู้น าในโรงพยาบาล / ระบบการดูแลสุขภาพอ่ืน ๆ 
เพื่อน านวัตกรรมสู่ระดับแนวหน้าของโครงการ 

 เชอริล เอ มัวรานา และ แมร่ี เอ คลาร์ก  (Cheryl A. Maurana, Mary A. Clark, 2010) 
เร่ืองกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ: แนวทางชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  “The Health Action 
Fund: A Community-Based Approach to Enhancing Health”  พบว่าศูนย์พัฒนาชุมชนเพื่อสุขภาพ                    
เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและการจัดการด้านสุขภาพภายใต้ปรัชญาใน
การ "ท ากับ" แทนที่จะ "ท าเพื่อ" "หรือ" ท าสู่ " ทั้งนี้ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพเป็นโครงการด้าน
การสื่อสารสุขภาพระดับพื้นฐาน และโครงการการตลาดเพื่อสังคม ซึ่ งมุ่งเน้นกลุ่มชุมชนที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาโดยหน่วยงานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะใช้วิธี
ดั้งเดิมในการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ  โครงการได้พัฒนาความคิดและการด าเนินงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และมีการน าแนวทางที่แตกต่างเพื่อกระตุ้นกลุ่มชนในละแวกใกล้เคียง  กลุ่ม
คนในชุมชน หรือคริสตจักร ในอันที่จะระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางส าหรับกลุ่ม  โดยโครงการ
จะมุ่งเน้นความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนบ้าน โดยมีชุมชนเป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมการป้องกัน ทั้งนี้ นวัตกรรมของโครงการมีความท้าทาย ด้วยแนวทางการแก้ไขเพื่อการ
ปรับปรุงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในอันที่จะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ 

 ออลลี อาร์ มีมอน และ โทนี คิน (Ally R. Memon & Tony Kinder, 2016) เร่ืองความร่วมมือ
ด้านสถานที่เพื่อวัตกรรมด้านบริการ: การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลทางสังคม “Co-location 
as a catalyst for service innovation: a study of Scottish health and social care” พบว่าความร่วมมือ
ด้านสถานที่เพื่อบริการสาธารณะในท้องถิ่นจะเน้นความสนใจกับผลประโยชน์ด้านต้นทุน รวมทั้ง
ข้อดีและประโยชน์อ่ืนๆของความร่วมมือ ได้แก่ นวัตกรรมด้านการบริการและผู้ ใช้ที่ได้รับ
ประโยชน์ ภายใต้กรอบแนวคิดในการประเมินความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ส าหรับ
นวัตกรรม โดยอาศัยกลุ่มความร่วมมือด้านสุขภาพชุมชน ที่มีการประสานงานด้านสุขภาพและ               
การดูแลทางสังคม ในอันที่จะได้รับความร่วมมือจากนวัตกรรมด้านบริการเพิ่มเติม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดในส่วนของแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยน าเสนอจะเห็น

ได้ว่ามีความหลากหลายและมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเด็น  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะน าไปสู่

แนวคิดหรือมุมมองที่จะพัฒนาไปสู่การท าวิจัย เร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้าน

นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการวิจัยนั่นเอง   

 ส าหรับการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในคร้ังนี้   ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยให้

ความส าคัญในแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน โดยใช้แนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม (2553: 

125-129) ที่ให้แนวคิดไว้ 13 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) คนมีความส าคัญมากที่สุด 2) การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 3) การช่วยเหลือตนเอง 4) การพึ่งตนเอง 5) ความคิดริเร่ิมของประชาชน 6) ความ

ต้องการของชุมชน 7) การใช้ทรัพยากรในชุมชน 8) ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล 

9) ความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน 10) การพัฒนาแบบบูรณาการ11) ความสมดุลในการ

พัฒนา 12) การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาศึกษาภาคชีวิต 13) การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ 

วิธีการ โครงการ และขบวนการ  ด้านแนวคิดเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองนั้น 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ อนันต์ มาลารัตน์ (2551:155-156) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

จัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพที่ได้ให้ไว้  6 ปัจจัย ประกอบด้วย  1)ปัจจัยด้านภาวะผู้น า  2)ปัจจัยด้าน

การมีส่วนร่วมของชุมชน 3)ปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐานในการจัดการเครือข่ายชุมชน 4) ปัจจัยด้านการ

ประสานงานเครือข่ายชุมชน  5)ปัจจัยด้านการสื่อสารของเครือข่ายชุมชน และ6) ปัจจัยด้าน

สัมพันธภาพในเครือข่าย และผู้วิจัยใช้แนวคิดในเร่ืองการจัดการตนเองของ (Creer , 2000, อ้างถึงใน 

ชดช้อย วัฒนะ ,2558) องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการตนเอง 1) การตั้งเป้าหมาย (Goal 

selection) 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information collection) 3) การประมวลและประเมินข้อมูล 

(Information processing and evaluation) 4) การตัดสินใจ (Decision making) 5) การลงมือปฏิบัติ (Action )  

6) การสะท้อนการปฏิบัติ (Self-reaction) และส าหรับการพิจารณาความชุมชนเข้มแข็งของชุมชน 

โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนจาก แนวคิดของ โกวิทย์ พวงงาม (2551: 255-257) 

ประกอบด้วย 1) คนในชุมชนต้องเป็นคนที่มีกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) 2) ต้องเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community Learning) 3) มีภาวะผู้น าชุมชน (Community Leadership) 4) มีจิตส านึก

ชุมชน (Community Consciousness) 5) มีจิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality ) 6) มีองค์กร
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ชุมชนเข้มแข้ง (Strengthens Community Organization) 7) มีการจัดการชุมชนที่ดี  (Community 

Management) 8) มีเครือข่ายชุมชน (Community Networks) 9) เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ (Self-Help 

Management) 10) เป็นชุมชนสงบสุข (Solidarity) 11) เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable 

Development) นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างรูปแบบนั้นผู้วิจัยจะอาศัยแนวคิดของคีฟส์ (Keeves, 

1988: 561-565) ในการสร้างรูปแบบ  โดยผู้วิจัยจะสร้างรูปแบบที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิ (Schematic 

Models) และผสมผสานด้วยรูปแบบการอธิบายความหมายหรือให้ความหมาย (Semantic Models) ประกอบ  

เพื่อความชัดเจนและสมบูรณ์ของรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน ที่สร้างขึ้นจากการวิจัยในคร้ังนี้ไว้ดังแผนภูมิที่ 4 แสดงไว้ด้านล่าง   
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บทท่ี  3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ืองพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  ในคร้ังนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ  (Quantitative Research Methods)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research Methods)  โดย
เป็นการวิจัยในลักษณะของพหุเทศะกรณี  (Multisite Multi-case)  ซึ่งเป็นวิธีที่มีลักษณะส าคัญ คือ 
เป็นการแสวงหาความรู้โดยพิจารณาจากปรากฏการณ์ทางสังคมตามสภาพความเป็นจริง  เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ของสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่ต้ องการอย่าง
หลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies)  และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ การวิจัย
ในครั้งนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
ระยะที่ 1 การเลือกพื้นท่ีในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยท าการคัดเลือกพื้นที่เพื่อเป็นสนามในการวิจัย  ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา
ในเขตบริการสุขภาพภาคเหนือ มี 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ล าพูน พะเยา ล าปาง แพร่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท ก าแพงเพชร 
พิจิตร  ตาก และพิษณุโลก  

 โดยในการเลือกพื้นที่วิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนที่มีการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ โดย

การศึกษาจากเอกสาร  หนังสือและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  (Internet) รวมทั้งได้ติดต่อประสาน
ข้อมูลอ่ืนๆ จากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ  เช่น 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการด้านสุขภาพที่อยู่ในพื้นที่  และการพบปะพูดคุยกับ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่ปฏิบัติเป็นเลิศ เพื่ อให้รับทราบสถานการณ์ที่เป็น
ปัจจุบันให้มากที่สุด และได้ศึกษาจากข้อมูลของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.ส านัก 3 ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน)พบว่าพื้นที่ในภูมิภาคเหนือมีชุมชนที่ได้ร่วมลงนาม
บันทึกความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนาเป็นต าบล
สุขภาวะมากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆและมีชุมชนที่มีการปฏิบัติได้ดีเป็นเลิศ (Best Practices) 
ในด้านการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
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2. ศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการร่วมเวทีทาง
วิชาการด้านการจัดการสุขภาวะของชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นสถานการณ์ความเป็นไปของชุมชนที่มี
ความแตกต่างๆทางสภาพพื้นที่ ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งแวดล้อม 
และการจัดการที่แตกต่างกันในการจัดการตนเองด้านสุขภาพ  ยังมีอีกหลายๆแห่งที่มีปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ หรือด้านความร่วมมือของชุมชน จึงยังไม่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้าน
นวัตกรรมสุขภาพที่มีการปฏิบัติได้ดีเป็นเลิศได้ส าเร็จ 

3. จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้พิจารณาเลือกพื้นที่ เพื่อเป็นพื้นที่ใน
การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ชุมชนที่มีการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการวิจัยคร้ังนี้ ส าหรับพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกชุมชนที่มีการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ จ านวน 3 กลุ่มที่รวมตัวกันใน 3 พื้นที่ คือ 1) กลุ่มนวัตกรรมธรรมนูญ
สุขภาพคนต าบลดงมูลลือเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  2) กลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุม
ลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   3) กลุ่มนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ส าหรับเหตุผลในการเลือกศึกษาการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในทั้ง 3 พื้นที่
เน่ืองจากทั้ง 3 พื้นที่มีความเป็นเลิศในการจัดการตนเองทั้งทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product 
innovation)และพื้นที่มีนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และเป็นพื้นที่มีการพัฒนา
ยกระดับขึ้นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานทั้งราชการ 
เอกชน และผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมเรียนรู้ อีกทั้งยังมีการต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพให้เกิดการเชื่อมโยง
กับกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมจากชุมชนและองค์กรที่มีบทบาท
ในการหนุนเสริมชุมชนอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดความร่วมมือภายในชุมชนในการพัฒนานวัตกรรม
ให้เป็นนโยบายสาธารณะ ที่เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน จนชุมชนมีการเรียนรู้ช่วยเหลือ
ตนเอง และมีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านอ่ืนๆ จนเป็นผลให้ชุมชนมีการ
จัดการตนเองไปสู่ความเข้มแข็งได้เป็นอย่างดี ทั้ง 3 พื้นที่อันจะน าเสนอในภาพรวมพื้นที่ในบท
ถัดไป 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกชุมชนเหล่านี้มาศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Case 
Studies) กรณีศึกษาการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการศึกษาวิจัยที่มี
ความสมบูรณ์มากที่สุด 
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ระยะที่ 2 การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ส าหรับการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
มีรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ 
      ประชากร  (Population) 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในคร้ังนี้ หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)เป็น
ชุมชนที่มีการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ  ประชากร คือชุมชนที่มีการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ
ในเขตบริการสุขภาพภาคเหนือ 18 จังหวัดได้แก่  เชียงใหม่ น่าน ล าพูน พะเยา ล าปาง แพร่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท ก าแพงเพชร พิจิตร  ตาก 
และพิษณุโลก รายละเอียดดังนี้  1. จังหวัดเชียงใหม่ 2. จังหวัดน่าน  3. จังหวัดล าพูน 4. จังหวัด
พะเยา 5. จังหวัดล าปาง 6. จังหวัดแพร่ 7. จังหวัดเชียงราย 8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9. จังหวัด
อุตรดิตถ์ 10. จังหวัดอุทัยธานี 11. จังหวัดตาก 12. จังหวัดสุโขทัย 13. จังหวัดเพชรบูรณ์ 14. จังหวัด
นครสวรรค์ 15. จังหวัดชัยนาท 16. จังหวัดก าแพงเพชร 17. จังหวัดพิจิตร 18. จังหวัดพิษณุโลก  

  กลุ่มตัวอย่าง  (Sample)   
 1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  (Sample Size)  
  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ชุมชนที่มีการจัดการด้านนวัตกรรม

สุขภาพ ในเขตพื้นที่ภูมิภาคเหนือ 18 จังหวัด โดยการใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973: 727-729) 
ในการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ยอมให้มีความ
คลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ซึ่งมีรายละเอียดของการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 

 เมื่อ    n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N   แทน  ขนาดของประชากร 
e    แทน  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม  (0.05) 

 
 

 
      n   =   39.639    
 

  ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง =  40 ชุมชน 

N 

1+N (e)2 

สูตร n   = 

แทนค่าในสูตร 
      44 

             1+44(0.05)2 
n   = 
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 2. การสุ่มตัวอย่าง 
   ในขั้นตอนนี้ได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Sample Random Sampling)โดยใช้

การจับสลากด้วยวิธีการเขียนชื่อชุมชนที่มีการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพทุกชุมชน แล้วใช้การจับ
สลากด้วยวิธีหยิบคร้ังละใบโดยไม่น าใบที่หยิบได้คืนเข้าที่เดิม จนครบ  40 ชุมชน 
   ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive) ดังนี้ 
   1. กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ ดังจะประกอบไปด้วย 

  1.1 ประธานกลุ่ม ชุมชนละ 1 คน จ านวน 40 ชุมชม รวม 40 คน  
  1.2 รองประธานกลุ่ม ชุมชนละ 1 คน จ านวน  40 ชุมชม รวม 40 คน 
  1.3 เลขานุการกลุ่ม ชุมชนละ 1 คน จ านวน    40 ชุมชน รวม 40 คน 
  1.4 คณะกรรมการกลุ่ม ชุมชนละ 2 คน จ านวน 40 ชุมชน รวม 80 คน 

   2. กลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ชุมชนละ 5 คน จ านวน 40 
ชุมชน รวม  200 คน 
    รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 400  คน 
  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
   การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชนในคร้ังนี้ ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณในคร้ังนี้ 
ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)  และแบบประเมินรูปแบบ 
   3.1 แบบสอบถาม 
    3.1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม 
      ส าหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือขึ้นเอง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชน มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อ
การวิจัย  ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ชุด  ได้แก่  

1. แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ 
       แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพเป็นแบบสอบถาม
ที่ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) และค าถามปลายปิด  (Close-Ended 
Questions)  โดยแบ่งออกเป็น  5  ตอน  ได้แก่ 
      ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่   เพศ อายุ 
ภูมิล าเนาเกิด  ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายได้  โรคประจ าตัว  แหล่งที่ใช้บริการสุขภาพ  เป็นต้น  
ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบส ารวจรายการ  (Check List) 
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      ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ลักษณะค าถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับความ
คิดเห็นด้านปัจจัยด้านต่างๆที่สังเคราะห์มาจากเอกสาร ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น า ด้านการมีส่วนร่วม ด้านระบบเครือข่าย  ด้านการติดต่อประสานงาน  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านความพร้อมของสถานที่ให้บริการ ด้านความพึงพอใจ
ในนวัตกรรมสุขภาพ 
      ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกระบวนการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ 
ได้แก่ ที่มาและสาเหตุของการเกิดนวัตกรรมสุขภาพ  การบริหารจัดการด้านคน ด้านทรัพยากร ด้านทุน
ในการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ  การเชื่อมโยงเครือข่าย และการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรม  ซึ่ง
เป็นลักษณะค าถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)   
      ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ เช่น ข้อดี ข้อจ าจัด ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale)   
      ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งเป็นลักษณะของค าถามปลายเปิด
เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ ได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการ
นวัตกรรมสุขภาพได้อย่างอิสระ 
      ส าหรับแบบสอบถาม ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ที่มีลักษณะค าถามแบบมาตรประเมินค่า  
(Rating Scale)  จะใช้มาตรประเมินค่าตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert’s Rating Scale)  ที่มีระดับของ
การประเมิน  5  ระดับ  ได้แก่  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย  และน้อยที่สุด  (บุญชม  ศรีสะอาด , 
2545: 72-74)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
      มากที่สุด  คิดเป็นคะแนน   5  คะแนน 
      มาก   คิดเป็นคะแนน   4  คะแนน 
      ปานกลาง  คิดเป็นคะแนน   3  คะแนน 
      น้อย  คิดเป็นคะแนน   2  คะแนน 
      น้อยที่สุด  คิดเป็นคะแนน   1  คะแนน 
      ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามรายข้อ
ค าถาม ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามแนวคิดของเบสต์ (Best, 1981: 179-187)  
ดังต่อไปนี้ 
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      คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
      คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49        หมายถึง มาก 
      คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49        หมายถึง ปานกลาง 
      คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 
      คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49      หมายถึง น้อยที่สุด 

2. แบบสอบถามส าหรับกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
สุขภาพ 
      แบบสอบถามส าหรับกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
สุขภาพเป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) และค าถาม
ปลายปิด (Close-Ended Questions)  โดยแบ่งออกเป็น  5  ตอน  ได้แก่ 
      ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่  เพศ  อายุ 
ภูมิล าเนาเกิด  ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายได้  โรคประจ าตัว  แหล่งที่ใช้บริการสุขภาพ  เป็น
ต้น  ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบส ารวจรายการ  (Check List) 
      ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลให้ผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรม
สุขภาพ หันมาใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ  ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale)   
      ตอนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ
ต่อนวัตกรรมสุขภาพ  ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านต่างๆ  ได้แก่  การเห็น
ประโยชน์ของนวัตกรรม ความสะดวกในการใช้งาน แนวทางในการขยายผลของนวัตกรรม ปัจจัย
เงื่อนไขของความส าเร็จ ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบ  มาตรประเมินค่า (Rating Scale)    
      ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรม
สุขภาพชุมชน  ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ง เป็นลักษณะค าถามแบบมาตร
ประเมินค่า  (Rating Scale)  
      ตอนที่  5  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งเป็นลักษณะของ
ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพ  ได้
อย่างอิสระและรู้สึกเป็นธรรมชาติ  
      ส าหรับแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลให้
ผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ตอนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรม
สุขภาพต่อนวัตกรรมสุขภาพ  ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรม
สุขภาพชุมชน  ที่มีลักษณะค าถามแบบมาตรประเมินค่า  (Rating Scale)  จะใช้มาตรประเมินค่าตาม
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แบบของลิเคิร์ท  (Likert’s Rating Scale)  ที่มีระดับของการประเมิน  5  ระดับ  ได้แก่  มากที่สุด  
มาก  ปานกลาง น้อย  และน้อยที่สุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 72-74)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังต่อไปนี้ 

  มากที่สุด  คิดเป็นคะแนน   5  คะแนน 
  มาก   คิดเป็นคะแนน   4  คะแนน 
  ปานกลาง  คิดเป็นคะแนน   3  คะแนน 
  น้อย  คิดเป็นคะแนน   2  คะแนน 
  น้อยที่สุด  คิดเป็นคะแนน   1  คะแนน 

                        ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามรายข้อ
ค าถามใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามแนวคิดของเบสต์ (Best, 1981: 179-187)  
ดังต่อไปนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49        หมายถึง มาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49        หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49       หมายถึง น้อยที่สุด 

    3.1.2 การสร้างแบบสอบถาม 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการนวัตกรรมสุขภาพ  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   
2. น าข้อมูลที่ได้จากศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ         

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ  มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ  ที่ท าการวิจัย  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ  และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม   
5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับประชากร

และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย 
        3.1.3 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

     ส าห รับวิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามทั้ ง  2 ชุด ใช้วิธีการ
ตรวจสอบความเป็นปรนัย  (Objectivity)  ซึ่งดูจากความชัดเจนของข้อค าถามและค าตอบ และการ
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา  (Content Validity)  และภาษา โดยการพิจารณาจากนิยามเชิง
ทฤษฎีและนิยามศัพท์เฉพาะ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการการ
จัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพและมีประสบการณ์ด้านการท างานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชุมชน
ท าการตรวจสอบ รวมทั้งมีตารางแสดงประเด็นที่ต้องการวิจัยควบคู่กับข้อค าถามว่าแบบสอบถาม
นั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาความเป็นปรนัย  
(Objectivity) ในความชัดเจนของ   ข้อค าถามและค าตอบว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ ซึ่งในการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา(Content Validity) ใช้การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC)  (Hemphill and Westie, 1950: 325-342)  ซึ่ งมี เกณฑ์
ในการให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

              + 1   รู้สึกแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่
ต้องการวิจัย      

      0   รู้สึกไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่
ต้องการวิจัย                                          

                           - 1   รู้สึกแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับเน้ือหาในประเด็นที่
ต้องการวิจัย      

   ส าหรับสูตรการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 สูตร      IOC   =     
N

R  

     เมื่อ IOC  แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาใน

ประเด็นที่ต้องการวิจัย 

          R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

            N      แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ   

การแปลความค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC)   คือ 

ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5 – 1.00  คัดเลือกไว้ใช้ได้ 

ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า  0.5   พิจารณาปรับปรุงหรือ

ตัดทิ้ง 
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จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้รับการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
มาท าการปรับปรุงแก้ไขและขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนจะน า
แบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ  (Reliability)  โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างละ 30 คน ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับประชากร
และกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นการจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาทดสอบวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามตามลักษณะของข้อก าหนด    โดยแบบสอบถามที่เป็นลักษณะค าถามแบบมาตร
ประเมินค่า  (Rating Scale)  จะท าการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตาม  
วิธีของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า              
(-Coefficient) (Cronbach, 1970: 161) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 

     สูตร 




















S
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n

n
2

2

1
1

  

 

     เมื่อ  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
       n แทน จ านวนข้อในแบบสอบถาม 
       S2

i    แทน ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

       2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

   
         3.1.4  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
     ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่  1  ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เพื่อน าไป
มอบให้กับหน่วยงานและชุมชนที่จะเก็บข้อมูล  

ขั้นตอนที่  2 น าแบบสอบถามและขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ผลิต
นวัตกรรมสุขภาพ และสมาชิกและผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่วิจัยตอบแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่  3  เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ สมาชิกและผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ในพื้นที่ วิจัยมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบสอบถาม โดยท าการคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
เท่านั้น 
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ขั้นตอนที่  4  น าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้ท าการคัดเลือกแล้วมาจัด
ระเบียบข้อมูล  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  

 3.2  แบบประเมินรูปแบบ 
 ส าหรับแบบประเมินรูปแบบที่ใช้ในการประเมินรูปแบบในคร้ังนี้เป็นแบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบมาตรประเมินค่า  (Rating 
Scale) โดยใช้มาตรประเมินค่าตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert’s Rating Scale)  ที่มีระดับของการ
ประเมิน 5 ระดับ  ได้แก่  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย  และน้อยที่สุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 
72-74)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
    มากที่สุด  คิดเป็นคะแนน   5  คะแนน 
    มาก    คิดเป็นคะแนน   4  คะแนน 
    ปานกลาง  คิดเป็นคะแนน   3  คะแนน 
    น้อย    คิดเป็นคะแนน   2  คะแนน 
    น้อยที่สุด  คิดเป็นคะแนน   1  คะแนน 

 ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามรายข้อค าถาม  ใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามแนวคิดของเบสต์  (Best, 1981: 179-187)  ดังต่อไปนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
    คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง มาก 
    คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49     หมายถึง ปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง น้อย 
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49     หมายถึง น้อยที่สุด 
    ส าหรับวิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินรูปแบบใช้วิธีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ด้านเน้ือหา (Content Validity) และภาษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพ และมีประสบการณ์ด้านการท างานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพชุมชนท าการ
ตรวจสอบว่า  แบบประเมินรูปแบบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมเน้ือหาหรือไม่  รวมถึงการ
พิจารณา   ความเป็นปรนัย (Objectivity) ในความชัดเจนของข้อค าถามและค าตอบว่าเข้าใจตรงกัน
หรือไม่  ซึ่งในการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาใช้การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เช่นเดียวกับแบบสอบถาม โดยผลการตรวจสอบ  
ค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินรูปแบบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่  0.67-1.00  
จากนั้นน าแบบประเมินรูปแบบที่ได้รับการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาท า  การปรับปรุง
แก้ไขและขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ก่อนจะน าแบบประเมินรูปแบบไป
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ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ และมี
ประสบการณ์ด้านการท างานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพหรือมีประสบการณ์ด้านการท างาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ท าการประเมินรูปแบบและให้ข้อเสนอแนะรูปแบบ   
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังนี้จะท าการศึกษาจากข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive) โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลใน
การวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1 กลุ่มตัวอย่าง 
  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังนี้จะท าการศึกษาข้อมูลจาก
ชุมชนที่มีด้านจัดการสุขภาวะชุมชนที่มีผลงานและการบริหารจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ
ที่เป็นเลิศ มีความเข้มแข็งที่ได้รับการยอมรับเป็นต าบลต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับ
ชุมชนอ่ืนๆทั่วประเทศ โดยการเลือกเจาะจง (Purposive) ชุมชนที่มีการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพดังนี้ 

2.1.1 กลุ่มธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอ เมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

2.1.2 กลุ่มปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่1 ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

2.1.3 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน  ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส าห รับผู้ ให้ ข้ อมูลส าคัญ  (Key Informants) ใช้การคัด เลือกแบบ เจาะจง 
(Purposive)ได้ดังนี้  1) กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรม อันประกอบไปด้วย ประธานกลุ่ม รองประธาน 
เลขานุการกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม รวมจ านวน 5 คน 2)  สมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
สุขภาพ รวมจ านวน 10 คน 
 2.2  ลักษณะของเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยคร้ังนี้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

2.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร  (Documentary  Analysis)  
            ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ

จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อจะได้เข้าใจข้อมูล
เบื้องต้นซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานการท าความเข้าใจในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลต่างๆ โดย
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แหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว  ได้แก่  เอกสารท้องถิ่น เอกสารทางราชการ งานวิจัย สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ หนังสือ  วารสาร และจุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
ท าการวิจัย เพราะการวิเคราะห์เอกสารถือเป็นวิธีหลักของการวิจัย เพราะข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
และวิเคราะห์เอกสารจะให้ภาพของบริบทของสังคม ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
แต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของเอกสารก็มีอยู่หลายประการ เช่น ข้อมูลขาดความตรงเชิงเนื้อหา 
(Validity) เป็นต้น แต่ก็สามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ (Plausibility)  และความน่าเชื่อถือ 
(Credibility)  ของข้อมูลได้   

2.2.2 การสังเกต  (Observation)   
การสังเกตที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 

Observation)  และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในกิจกรรมต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ  รวมทั้งการเข้าไปคลุกคลีและเรียนรู้สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพแต่ละแหล่ง ตลอดจนการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  โดยในการสังเกตผู้วิจัยจะวางแนวทาง 
การสังเกตไว้ล่วงหน้าว่าจะสังเกตในประเด็นใดบ้าง  และจะก าหนดประเด็นในการสังเกตไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ  และในบางคร้ังอาจจะใช้การสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์          

2.2.3 การสัมภาษณ์  (Interview) 
ส าหรับการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้จะเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก 

(In-depth Interview) โดยจะใช้ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบค าถามการวิจัย โดยเลือกสัมภาษณ์

จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ ผู้ใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรมสุขภาพ  ประชาชนในพื้นที่  และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสุขภาพ 

โดยจะใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured Interview)  และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

(Non-Structured Interview)  เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องและครอบคลุมประเด็นที่ท าการวิจัยมากที่สุด  

ส าหรับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้วิจัยจะก าหนดแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ไว้ก่อน

ล่วงหน้า  ซึ่งเป็นแนวค าถามที่ผ่านการกลั่นกลองและพิจารณาแล้วว่าจะสามารถตอบโจทย์การวิจัย

ได้ชัดเจนและครอบคลุมที่สุด 

2.2.4 การสนทนาพุดคุย   

การสนทนาพูดคุยที่น ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการสนทนาพูดคุยทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและตอบโจทย์การวิจัย 



 75 
 

 

2.2.5 การสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 
การสนทนากลุ่มจะเชิญคณะกรรมการกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย   

ผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ ผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ  ประชาชนในพื้นที่  และตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสุขภาพมาร่วมกระบวนการสนทนากลุ่ม และให้ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2.6 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ   
ส าหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ในการวิจัยคร้ังนี้ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสุขภาพ  ผู้มีบทบาทด้านนวัตกรรมสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่ 
และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ซึ่งกันและกัน รวมถึงการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ  
ตลอดจนการให้การรับรองรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 2.3  การสร้างเคร่ืองมือ 

2.3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์  การสังเกต การสนทนาพุดคุย การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และการจัดเวทีประชาคม   

2.3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพมาประมวลเพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างและขอบเขต
ของเครื่องมือโดยให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ศึกษา โดยขอค าแนะน า จากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

2.3.3 สร้างหรือก าหนดประเด็นของเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ละประเภท  
ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพุดคุย  การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และการจัดเวทีประชาคม หลังจากนั้นน าประเด็นที่สร้างเสร็จเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ  และน ามาปรับปรุงแก้ไข  

2.3.4 น าประเด็นของเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ละประเภทที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังนี้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปด าเนินการเก็บข้อมูลตามลักษณะของเคร่ืองมือ 

 2.4  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนใน                  

การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานด้วยวาจาขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ และกลุ่มสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ส่วนหน่วยงาน
ราชการ เช่นผู้น าท้องถิ่นหรือกลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จะท าหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์รวมทั้ง
ในระบบการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการจากบุคคลที่เคยร่วมงานด้วยเพื่อแนะน าตัว 
  ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลักษณะของเคร่ืองมือแต่ละประเภท 
  ขั้นตอนที่ 3 ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือแต่ละประเภทไม่ว่าจะ
เป็นการสัมภาษณ์  การสังเกต  การสนทนาพุดคุย การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีประชาคม  
  ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะ 

 
ระยะที่ 3 การจัดกระท าข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 
 การจัดกระท าข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 

ที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว โดยเลือกแบบสอบถามที่มีข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์ โดยข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้เทคนิคทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

1.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการน าเสนอข้อมูล              

โดยใช้สถิติ เชิงบรรยาย  (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่ใช้ในการวิจัย                  
ซึ่งวิธีการทางสถิติที่น ามาใช้ ได้แก่ 

1.2.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) โดยน าเสนอข้อมูลทั้งใน
แบบค าบรรยาย (Text Presentation) และแบบตารางแจกแจงความถี่ (Tabular Presentation)  

1.2.2 การจัดต าแหน่งเปรียบเทียบ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  
1.2.3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต

หรือค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean)  
1.2.4 การวัดการกระจาย  (Measure of Variation) ได้แก่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)   
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1.2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA)  เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผู้วิจัยได้ท า
การทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการของ  LSD  (Least Significant Difference) 

1.3 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมาสรุปและการอภิปรายผล เพื่อ
น าเสนอแนวทาง การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ต่อไป 

 2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การสนทนา

พูดคุย  การสนทนากลุ่ม  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม    ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ มาวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Pattern Matching) กับแนวความคิด
การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ พร้อมทั้งใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)   

  ส าหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation Techniques )  ในการวิจัยคร้ังนี้ ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
(Valid and Reliable)  เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่  โดยการหาข้อมูลจาก
หลายฝ่ายหรือใช้วิธีการหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นเดียวกัน  จนกระทั่งได้
ความคิดหรือข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองนั้นๆ ออกมา (Share Subjectivity) ตามที่คนส่วนใหญ่
เข้าใจหรือรู้สึก  กล่าวโดยสรุปส าหรับวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ที่ผู้วิจัย
น ามาใช้ใน การตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)                      
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) และ 3) การตรวจสอบสามเส้าด้าน
วิธีการรวบรวมข้อมูล  (Methodological Triangulation)  (Denzin, 1978: 294-304) 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)  คือ จะเน้นการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นว่ามีความเหมือนกันหรือไม่    ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อ
ค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง   
   ส าหรับวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)  ได้แก่  การตรวจสอบ
ข้อมูลจากแหล่งเวลา  แหล่งสถานที่  และแหล่งบุคคล  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   แหล่งเวลา  กล่าวคือ  ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่    
   แหล่งสถานที่  กล่าวคือ  ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
หรือไม่   

   แหล่งบุคคล กล่าวคือ ถ้าผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
หรือไม่ 
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2. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ  จะเน้นการตรวจสอบว่า
ถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผู้วิจัยพบว่า
ไม่ว่าจะน าทฤษฎีใดมาใช้ ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง  

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล  (Methodological Triangulation)  
คือ  จะเน้นการใช้วิธีการหลายๆ  วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อรวบรวมข้อมูลในประเด็นหรือ
เร่ืองเดียวกัน  ถ้าผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  ได้ข้อค้นพบที่
เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้จะใช้การสนทนาพูดคุย 
การสังเกต  การสนทนากลุ่ม  การสัมภาษณ์  การจัดเวทีประชาคม เป็นต้น  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการสอบถามซ้ า  เพื่อเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงภายในอีกครั้งหนึ่ง   
 
ระยะที่ 4 การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน  ในคร้ังนี้  ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ ทั้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลจาก

ภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยการใช้แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์ การสังเกต  การ

สนทนาพูดคุย  การสนทนากลุ่ม  การจัดเวทีประชาคม หรืออ่ืนๆ  น ามาประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์

เชื่อมโยงประเด็น และสังเคราะห์เรียบเรียงเพื่อตอบค าถามการวิจัยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด 

การวิเคราะห์โดยการจ าแนกข้อมูล (Typological Analysis )การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 

(Constant Comparison ) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ที่เป็นการสร้างข้อสรุป

จากข้อมูลโดยจะน าเสนอผลการวิจัยเป็นบทต่างๆ  ตามความเหมาะสม  และหลังจากเสร็จสิ้นการ

วิจัยแล้วจามีการน าเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณชนต่อไป 

 หน่วยการวิเคราะห์ 

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการวิจัยคร้ังนี้

ได้แก่ ปรากฏการณ์และพลวัตรของการจัดการตนเองของชุมชนด้านนวัตกรรมสุขภาพ ปัจจัยหรือ

เงื่อนไขใดๆที่ส่งผลต่อการจัดการตนเองให้ประสบความส าเร็จเพื่อความเข้มแข็งทั้งในระดับบุคคล

ครอบครัว และระดับชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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 สรุปข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
 ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้แบ่งล าดับขั้นตอนการด าเนินการ

วิจัยออกเป็น 4 ระยะ ดังรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยใน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่  1  การศึกษาสภาพการด าเนินการของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ

ของชุมชนในเขตภูมิภาคเหนือ การวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์รวบรวมเอกสารท้องถิ่น เอกสารทางราชการ งานวิจัย การสัมภาษณ์  การสังเกต การ
สนทนาพูดคุย  การสนทนากลุ่ม  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ  ซึ่งได้แก่  ผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ สมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ  และ
ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสุขภาพชุมชน แต่ละแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ โดย
เน้นผู้ที่มีประสบการณ์และมีบทบาทต่อการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholders)  เพื่อให้ทราบถึงสภาพการด าเนินการของการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ   

 ขั้นตอนที่  2 การศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ
ของชุมชนในเขตบริการสุขภาพภาคเหนือ การวิจัยในขึ้นตอนนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากร จ านวน 40 ชุมชน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
รวบรวมเอกสารท้องถิ่น เอกสารทางราชการ งานวิจัย การสัมภาษณ์  การสังเกต การสนทนาพูดคุย  
การสนทนากลุ่ม  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ซึ่ง
ได้แก่  ผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ สมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ 

 ขั้นตอนที่  3 การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และศึกษากระบวนการเรียนรู้
ในบริหารจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้ประสบความส าเร็จ การวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การวิเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์  
การสังเกต  การสนทนาพูดคุย  และการสนทนากลุ่ม โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้งนี้
จะให้น้ าหนักในกระบวนการบริหารจัดการตนเองของชุมชน ทั้ง 3 ชุมชนในพื้นที่ในเขตบริการ
สุขภาพภาคเหนือ ได้แก่  1) กลุ่มธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์  2) กลุ่มปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย  3) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยเน้นผู้ที่มีประสบการณ์และมีบทบาทต่อการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและมีความเที่ยงตรง พร้อมทั้ง
น าข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาประกอบการวิเคราะห์ด้วย  ซึ่งจะท าให้ทราบถึง
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ   
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 ขั้นตอนที่  4  การสร้างรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  การวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  ผู้ วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนา
พูดคุย  และ การสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งท าการศึกษาต่อเนื่องจากขั้นตอนที่  3 โดยเน้นผู้ที่มี
ประสบการณ์และมีบทบาทต่อการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและมีความเที่ยงตรง พร้อมทั้งน าข้อมูลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนที่ 2 และ 3 มาประกอบการวิเคราะห์  

 ขั้นตอนที่  5  การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เมื่อสร้างรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแล้ว ผู้วิจัยจะสร้างแบบประเมินรูปแบบด้วย  โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 4 ท่าน ให้คะแนนเพื่อตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
จากนั้นน ารูปแบบและแบบประเมินที่ได้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน เพื่อท าการประเมิน
รูปแบบและให้ข้อเสนอแนะรูปแบบ จากนั้นน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อให้ได้รูปแบบที่
เหมาะสมที่สุดในการน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง 

 ขั้นตอนที่  6  การรับรองรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  ผู้วิจัยจะน ารูปแบบเข้าสู่การรับรองรูปแบบใน 2 คร้ัง   คร้ังแรกน าเข้าสู่
เวทีประชาคม  โดยเชิญผู้มีบทบาทด้านนวัตกรรมสุขภาพ  ผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ  กลุ่มสมาชิก
ผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ   ประชาชนในพื้นที่ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
30 คน คร้ังที่ 2 น าเข้าสู่เวทีวิชาการ โดยเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสุขภาพ และ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มาร่วมเวทีประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นและให้การรับรองรูปแบบ
การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้รูปแบบที่สามารถน าไปเป็นต้นแบบหรือ
ปรับประยุกต์ใช้ได้จริงกับแหล่งเรียนรู้แหล่งอ่ืนๆ  จากขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้ง 6 ขั้นตอน 
สามารถน ามาสร้างเป็นภาพขั้นตอน การด าเนินการวิจัยได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ผลท่ีได้รับ 

การศึกษาสภาพการ
ด าเนินการของการจัด
ตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ 

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห์รวบรวมเอกสารท้องถิ่น 
เอกสารทางราชการ งานวิจัย การ
สัมภาษณ์  การสังเกต การสนทนา
พูดคุย  การสนทนากลุ่ม  ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล   

ได้ข้อมูลสภาพ การ
ด าเนินการของการจัดตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพ 

การศึกษาปัจจัยหรือ
เงื่อนไขของการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพของชุมชนในเขต
ภูมิภาคเหนือ 

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยในการวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร 
จ านวน   40ชุมชน การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์รวบรวมเอกสาร
ท้องถิ่น เอกสารทางราชการ งานวิจัย 
การสัมภาษณ์  การสังเกต การสนทนา
พูดคุย  การสนทนากลุ่ม   

ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
และปัจจัยหรือเงื่อนไขของ
การจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ 

การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี
และศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ในการบริหาร
จัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพ 

วิธีการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมทั้งน า
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้ใน
ขั้นตอนที่ 2 มาประกอบการวิเคราะห์
ด้วย 

ท าให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ และกระบวนการ
เรียนรู้ในการบริหารจัดการ
ตนเองด้านการจัดการ
นวัตกรรมสุขภาพ 

การสร้างรูปแบบการ
จัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  พร้อมทั้งน า
ข้อมูลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลการ
วิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนที่ 2 และ 3 
มาประกอบการวิเคราะห์ 

ได้รูปแบบการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   
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ตารางที่ 4  แสดงขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน (ต่อ) 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ผลท่ีได้รับ 

การพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

น ารูปแบบที่ได้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อท าการประเมินรูปแบบและให้
ข้อเสนอแนะรูปแบบ  

ได้รูปแบบการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพที่ผ่าน
การประเมินและได้
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ                      

การรับรองรูปแบบการ
จัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

น ารูปแบบเข้าสู่การรับรองรูปแบบใน 2 
คร้ัง   ครัง้แรกน าเข้าสู่เวทีประชาคม  
เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน 
คร้ังที่ 2 น าเข้าสู่เวทีวิชาการ มาร่วมเวที
ประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นและให้
การรับรองรูปแบบ 

ได้รูปแบบการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ที่ผ่านการรับรอง
และสามารถน าไปใช้เป็น
ต้นแบบหรือปรับ 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)    แบ่งการ
น าเสนอออกเป็น  2  ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 1)  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการ
จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน 3)  เพื่อศึกษา
ปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 4)  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ส่วนที ่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ  
 ตอนที่ 1  ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ 
 ตอนที่ 2  ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรมสุขภาพ 
 ส่วนที่  2  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ส่วนที ่ 1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ตอนที่  1  พื้นที่และบริบทในเขตภูมิภาคเหนือ 
 ตอนที่  2  การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูล

เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตอนที่  3  การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1  ต าบลไกรนอก 

อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 ตอนที่  4  การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ

ในชุมชน  ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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 ส่วนที ่ 2  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน 

 ส่วนที่  3  วัตถุประสงค์ข้อที่  3 ศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 ส่วนที่ 4  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4การสร้างรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 โดยการน าเสนอข้อมูลการวิจัยทั้งในข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพในแต่ละ
ส่วนมีประเด็นที่น่าสนใจดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในคร้ังนี้ หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)เป็น
ชุมชนที่มีการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ  ประชากร คือชุมชนที่มีการจัดการด้านนวัตกรรม
สุขภาพในเขตพื้นที่บริการสุขภาพภาคเหนือ 18 จังหวัดได้แก่  เชียงใหม่ น่าน ล าพูน พะเยา ล าปาง 
แพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์  นครสวรรค์ ชัยนาท 
ก าแพงเพชร พิจิตร   และพิษณุโลก  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ชุมชนที่มีการ
จัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพภูมิภาคเหนือ 18 จังหวัด  จ านวน 44 ชุมชน 
โดยการใช้สูตรของยามาเน่ ในการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 ยอมให้มีความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง =  40 ชุมชน  ส าหรับ
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive) ได้ดังนี ้1. กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ 
ดังจะประกอบไปด้วย 1) ประธานกลุ่ม ชุมชนละ 1 คน จ านวน 40 ชุมชม รวม 40 คน  2) รอง
ประธานกลุ่ม ชุมชนละ 1 คน จ านวน  40 ชุมชม รวม 40 คน 3) เลขานุการกลุ่ม ชุมชนละ 1 คน 
จ านวน 40 ชุมชน รวม 40 คน  4) คณะกรรมการกลุ่ม ชุมชนละ 2 คน จ านวน 40 ชุมชน รวม 80 คน 
รวมทั้งหมด 200 คน และในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่   2. กลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรม
สุขภาพ ชุมชนละ 5 คน จ านวน 40 ชุมชน รวม  200 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 400  คน โดย
จะน าเสนอในส่วนของผลการศึกษาของการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนออกเป็น                  
2 ตอน ซึ่งจะแสดงในรายละเอียดดังน้ีคือ 

 ตอนท่ี 1 ร้อยละข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ  
 1. ร้อยละข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ 
  ข้อมูลโดยสรุปของกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกระบวนการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ และ
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ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1.1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิล าเนาเกิด ที่อยู่ในปัจจุบัน การศึกษาสูงสุด การประกอบอาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจ าตัว และสถานที่ที่ใช้บริการด้านสุขภาพ (ตารางที่ 5) ดังนี้  
  เพศ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.0 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 37.0 เป็นเพศชาย 
  อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 49.0 มีอายุระหว่าง 38 – 59 ปี รองลงมาร้อยละ 
25.0 มีอายุระหว่าง 16 – 37 ปี และร้อยละ 20.0 มีอายุอยู่ในช่วง 60 – 74 ปี 
  สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.8 สมรส/อยู่ด้วยกัน รองลงมาร้อยละ 
19.8 โสด และร้อยละ 9.4 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
  ศาสนา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
  การศึกษาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.3 มีการศึกษาสูงสุดคือ
มัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมาร้อยละ 19.8 คือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีเพียงร้อยละ 
8.3 ที่มีการศึกษาสูงสุดคือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  การประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 24.5 รับราชการ/วิสาหกิจ 
รองลงมาร้อยละ 23.4 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีเพียงร้อยละ 1.1 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 34.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ที่ 5,000 – 10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 24.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท และมีเพียง
ร้อยละ6.4 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท 
  โรคประจ าตัว กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.8 มีโรคประจ าตัว และร้อยละ 31.3 ไม่มีโรค
ประจ าตัว โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวนั้นประกอบไปด้วย โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 56.7 
โรคความดันโลหิตต่ าร้อยละ 6.7 โรคภูมิแพ้ร้อยละ 13.3 โรคเบาหวานร้อยละ 23.3 และโรคอ่ืนๆ 
เช่น จิตบกพร่อง โรคทางเดินอาหาร โรคไทรอยด์ โรคหอบหืด เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 13.3 โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวนั้นร้อยละ 80.0 ป่วยมาแล้ว 1 – 14 ปี รองลงมาร้อยละ 16.0 ป่วย
มาแล้ว 15 – 28 ปี และร้อยละ 4.0 ป่วยมาแล้ว 29-40 ปี  
  สถานท่ีท่ีใช้บริการด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 ใช้บริการด้าน
สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อยที่สุด รองลงมาร้อยละ 17.7 ใช้บริการที่โรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอ และมีเพียงร้อยละ 2.1 ที่ซื้อยาจากร้านขายยากินเอง  



 86 
 

 

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 74 37.0 
หญิง 126 63.0 
รวม 200 100.0 

อายุ 
16 – 37 ปี 50 25.0 
38 – 59 ปี  98 49.0 
60 – 74 ปี 12 6.0 
รวม 200 100.0 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพสมรส 
โสด 38 19.80 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 136 70.80 
หม้าย/ร้าง/แยกกันอยู่ 18 9.375 
รวม 192 100.0 

ศาสนา 
พุทธ 192 100.0 
คริสต ์ 0 0.0 
อิสลาม 0 0.0 
อ่ืนๆ  0 0.0 
รวม 192 100.0 

ภูมิล าเนาเกิด และที่อยู่ปัจจุบัน 
ก าแพงเพชร 10 5.0 
ชัยนาท 10 5.0 
เชียงราย 15 7.5 
เชียงใหม่ 10 5.0 
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ตารางที่ 5 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ตาก 15 7.5 
นครสวรรค์ 5 2.5 
น่าน 10 5.0 
พะเยา 10 5.0 
พิจิตร 10 5.0 
พิษณุโลก 10 5.0 
เพชรบูรณ์ 20 10.0 
แพร่ 10 5.0 
แม่ฮ่องสอน 10 5.0 
ล าปาง 15 7.5 
ล าพูน 15 7.5 
สุโขทัย 10 5.0 
อุตรดิตถ์ 5 2.5 
อุทัยธานี 10 5.0 
รวม 200 100.0 

การศึกษาสูงสุด 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 0 0.0 
ประถมศึกษา 60 31.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น 26 13.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 38 19.8 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 16 8.3 
ปริญญาตรี 32 16.7 
ปริญญาโท 20 10.4 
ปริญญาเอก 0 0.0 
รวม 192 100.0 
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ตารางที่ 5 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

การประกอบอาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 10 5.3 
รับราชการ/วิสาหกิจ 46 24.5 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน 0 0.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 2 1.1 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 44 23.4 
เกษตรกรรม 42 22.3 
รับจ้างทั่วไป 32 17.0 
อ่ืนๆ 12 6.4 
รวม 188 100.0 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 46 24.5 
5,000-10,000 บาท 64 34.0 
10,001-15,000 บาท 24 12.8 
15,001-20,000 บาท 20 10.6 
20,001-25,000 บาท 22 11.7 
มากกว่า 25,000 บาท 12 6.4 
รวม 188 100.0 

โรคประจ าตัว 
ไม่มี 0 68.8 
มี 132 68.8 
รวม 140 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (ความดันโลหิตสูง)  
เป็น 34 56.7 
ไม่เป็น 26 43.3 
รวม 60 100.0 
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ตารางที่ 5 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (ความดันโลหิตต่ า)  
เป็น 4 6.7 
ไม่เป็น 56 93.3 
รวม 60 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (ภูมิแพ้)  
เป็น 8 13.3 
ไม่เป็น 52 86.7 
รวม 60 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (โรคหัวใจ)  
เป็น 0 0.0 
ไม่เป็น 60 100.0 
รวม 60 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (โรคเบาหวาน)  
เป็น 14 23.3 
ไม่เป็น 46 76.7 
รวม 60 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (อื่นๆ)  
เป็น 8 13.3 
ไม่เป็น 52 86.7 
รวม 60 100.0 

ระยะเวลาท่ีเป็นโรคประจ าตัว  
1-14 ปี 40 80.0 
15-28 ปี 8 16.0 
29-40 ปี 2 4.0 
รวม 50 100.0 
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ตารางที่ 5 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

สถานท่ีท่ีไปใช้บริการด้านสุขภาพบ่อยที่สุด  
รพ.สต 92 47.9 
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 34 17.7 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
โรงพยาบาลประจ าจังหวัด 32 16.7 
โรงพยาบาลเอกชน 12 6.3 
คลินิก 12 6.3 
หมอพื้นบ้าน 0 0.0 
ซื้อยาจากร้านขายยากินเอง 4 2.1 
ต้มยาสมุนไพรกินเองที่บ้าน 0 0.0 
อ่ืนๆ 6 3.1 
รวม 192 100.0 

 
  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพ  

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพแบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย 
ปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามผล ปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ และปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการตนเอง โดยผู้วิจัยได้ใช้การแปลผลตามแนวคิดของเบสต์ (Best, 1981: 179-
187)  ได้แก่ 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 
   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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   1.2.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม 
    การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการ
ประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้  1) องค์กรของกลุ่มเจริญเติบโตมี การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม 2) มีวิสัยทัศน์และแนวคิดของกลุ่มที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ 3) มีการ
จัดการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งของกลุ่มได้ดี 4) การสื่อสารในกลุ่มมีประสิทธิภาพรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึงทุกคน 5) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรได้ดี 6) ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของกลุ่มอย่างเคร่งครัด และเป็นไปในพื้นฐานของความชอบธรรม 
    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม ที่ระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.96 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
มากที่สุดคือประเด็นที่ว่า มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรได้ดี และ ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของกลุ่มอย่างเคร่งครัด และเป็นไปในพื้นฐานของความชอบธรรม ส่ วน
ประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) คือประเด็นที่ว่า การสื่อสารใน
กลุ่มมีประสิทธิภาพรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงทุกคน  (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพ ในปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. องค์กรของกลุ่ม
เจริญเติบโตมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี
กว่าเดิม 

24.0 
(46) 

52.1 
(100) 

19.8 
(38) 

4.2 
(8) 

0.0 
(0) 

3.96 0.778 มาก 3 

2. มีวิสัยทัศน์และ
แนวคิดของกลุ่มที่
ชัดเจนในการ
บริหารจัดการ 

24.0 
(46) 

53.1 
(102) 

19.8 
(38) 

3.1 
(6) 

0.0 
(0) 

3.98 0.752 มาก 2 
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ตารางที่ 6  แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม (ต่อ) 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

3. มีการจัดการ
แก้ไขปัญหาหรือ
ความขัดแย้งของ
กลุ่มได้ดี 

24.0 
(46) 

47.9 
(92) 

26.0 
(50) 

2.1 
(4) 

0.0 
(0) 

3.94 0.763 มาก 4 

4. การสื่อสารใน
กลุ่มมี
ประสิทธิภาพรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึงทุกคน 

25.0 
(48) 

49.0 
(94) 

18.8 
(36) 

7.3 
(14) 

0.0 
(0) 

3.92 0.852 มาก 5 

5. มีการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
องค์กรได้ดี 

27.1 
(52) 

45.8 
(88) 

26.0 
(50) 

1.0 
(2) 

0.0 
(0) 

3.99 0.759 มาก 1 

6. ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติตามกฎ 
กติกาของกลุ่ม
อย่างเคร่งครัด 
และเป็นไปใน
พื้นฐานของ
ความชอบธรรม 

31.1 
(60) 

39.6 
(76) 

26.0 
(50) 

3.1 
(6) 

0.0 
(0) 

3.99 0.838 มาก 1 

                 X = 3.96 S.D. = 0.790 
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   1.2.2 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  
    การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการ
ประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1) มีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นใน
ด้านต่างๆของกลุ่มได้ 2) มีส่วนร่วมโดยการตัดสินใจและการด าเนินการกิจกรรมของกลุ่มได้ 3) มี
ส่วนร่วมโดยการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการด้านต่างๆของกลุ่ม 4) รับฟังการเสนอ
ข้อบกพร่องในการด าเนินงานกลุ่มจากสมาชิก 5) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในการพัฒนาให้
กลุ่มดีขึ้นเร่ือยๆ  
    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ที่ระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.96 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
มากที่สุดคือประเด็นที่ว่า  มีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็น ในด้านต่างๆ ของกลุ่มได้ 
ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) คือประเด็นที่ว่า มีส่วนร่วม
โดยการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการด้านต่างๆของกลุ่ม  (ตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพ ในปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. มีส่วนร่วมโดย
การแสดงความ
คิดเห็นในด้าน
ต่างๆของกลุ่มได้ 

31.3 
(60) 

46.9 
(90) 

20.8 
(40) 

1.0 
(2) 

0.0 
(0) 

4.08 0.747 มาก 1 

2. มีส่วนร่วมโดย
การตัดสินใจและ
การด าเนินการ
กิจกรรมของกลุ่ม
ได้ 

20.8 
(40) 

49.0 
(94) 

28.1 
(54) 

2.1 
(4) 

0.0 
(0) 

3.89 0.750 มาก 4 
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ตารางที่ 7  แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

3. มีส่วนร่วมโดย
การติดตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับ
การจัดการด้าน
ต่างๆของกลุ่ม 

16.7 
(32) 

51.0 
(98) 

30.2 
(58) 

2.0 
(4) 

0.0 
(0) 

3.82 0.723 มาก 5 

4. รับฟังการเสนอ
ข้อบกพร่องในการ
ด าเนินงานกลุ่มจาก
สมาชิก 

30.2 
(58) 

43.8 
(84) 

24.0 
(2.1) 

2.1 
(4) 

0.0 
(0) 

4.02 0.792 มาก 2 

5. ความรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม
ในการพัฒนาให้
กลุ่มดีขึ้นเร่ือยๆ 

28.1 
(54) 

45.8 
(88) 

24.0 
(46) 

2.0 
(4) 

0.0 
(0) 

4.00 0.779 มาก 3 

    X    = 3.96     S.D. = 0.750 

   1.2.3 ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย  
    การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านระบบเครือข่าย นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการ
ประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้  1) กลุ่มของท่านได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายภายในและภายนอกชุมชนเป็นอย่างดี 2) กลุ่มของท่านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
ชุมชนอ่ืนๆ 3) กลุ่มของท่านได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4)กลุ่มของ
ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5)กลุ่มของท่านได้
ไปศึกษาดูงานจากที่อื่นเพื่อมาพัฒนาต่อยอด  
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    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านระบบเครือข่าย ที่ระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.80 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
มากที่สุดคือประเด็นที่ว่า กลุ่มของท่านได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน
เป็นอย่างดี ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) คือประเด็นที่ว่า 
กลุ่มของท่านได้ไปศึกษาดูงานจากที่อื่นเพื่อมาพัฒนาต่อยอด  (ตารางที่ 8) 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 

ในปัจจัยด้านระบบเครือข่าย 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. กลุ่มของท่าน
ได้รับความร่วมมือ
จากเครือข่าย
ภายในและ
ภายนอกชุมชนเป็น
อย่างดี 

26.0 
(50) 

47.9 
(92) 

24.0 
(46) 

2.1 
(4) 

0.0 
(0) 

3.98 0.765 มาก 1 

2. กลุ่มของท่านมี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่าย
ชุมชนอ่ืนๆ 

22.9 
(44) 

44.8 
(86) 

26.2 
(56) 

3.1 
(6) 

0.0 
(0) 

3.88 0.796 มาก 3 

3. กลุ่มของท่าน
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
วิชาการจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

19.8 
(38) 

51.0 
(98) 

27.1 
(52) 

2.1 
(4) 

0.0 
(0) 

3.89 0.736 มาก 2 
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ตารางที่ 8  แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านระบบเครือข่าย (ต่อ) 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

4. กลุ่มของท่าน
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์จาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

11.5 
(22) 

57.3 
(110) 

26.0 
(50) 

5.2 
(10) 

0.0 
(0) 

3.75 0.724 มาก 4 

5. กลุ่มของท่านได้
ไปศึกษาดูงานจาก
ที่อื่นเพื่อมาพัฒนา
ต่อยอด 

11.5 
(22) 

40.6 
(78) 

36.5 
(70) 

11.5 
(22) 

0.0 
(0) 

3.52 0.844 มาก 5 

X = 3.80  S.D. = 0.773 

 
   1.2.4 ปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามผล  
    การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามผล นั้นผู้วิจัยได้
ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1) กลุ่มของท่านมีการ
จัดท าระบบข้อมูลการประเมินติดตามผล 2) กลุ่มของท่านมีการจัดประชุมกลุ่มเป็นประจ าทุกเดือน 
3) กลุ่มของท่านมีการค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่างๆ 4) กลุ่มของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ต่างๆจากผู้มาศึกษาดูงานหรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษางานของกลุ่ม 5) กลุ่มของท่านได้น าข้อมูลที่ได้
จากการแนะน าและจากการประเมินผลมาปรับปรุงกลุ่ม  
    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและ
ติดตามผล ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.75 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า กลุ่มของท่านได้น าข้อมูลที่ได้จากการแนะน าและ
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จากการประเมินผลมาปรับปรุงกลุ่ม ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับ
ประเด็นอ่ืน) คือประเด็นที่ว่า กลุ่มของท่านมีการค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่างๆ   (ตารางที่ 9) 
 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพ ในปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามผล 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. กลุ่มของท่านมี
ก ารจั ดท าระบ บ
ข้อมูลการประเมิน
ติดตามผล 

19.8 
(38) 

51.0 
(98) 

22.9 
(44) 

6.3 
(12) 

0.0 
(0) 

3.84 0.810 มาก 2 

2. กลุ่มของท่านมี
การจัดประชุมกลุ่ม
เป็นประจ าทุกเดือน 

20.8 
(40) 

40.6 
(78) 

27.1 
(52) 

10.4 
(20) 

1.0 
(2) 

3.70 0.950 มาก 4 

3. กลุ่มของท่านมี
การค้นคว้าหา
ความรู้จากสื่อต่างๆ 

11.5 
(22) 

41.7 
(80) 

38.5 
(74) 

8.3 
(16) 

0.0 
(0) 

3.56 0.803 มาก 5 

4. กลุ่มของท่านมี
การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านต่างๆ
จากผู้มาศึกษาดูงาน
หรือผู้ที่สนใจเข้ามา
ศึกษางานของกลุ่ม 

19.8 
(38) 

49.0 
(94) 

24.0 
(46) 

6.3 
(12) 

1.0 
(2) 

3.80 0.864 มาก 3 

5. กลุ่มของท่านได้
น าข้อมูลที่ได้จาก
การแนะน าและจาก
การประเมินผลมา
ปรับปรุงกลุ่ม 

18.8 
(36) 

54.2 
(104) 

20.8 
(40) 

6.3 
(12) 

0.0 
(0) 

3.85 0.792 มาก 1 

X = 3.75  S.D. = 0.843 
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   1.2.5 ปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์  
    การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็น
ในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1)ท่านได้น าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์จาก
กลุ่มไปบอกต่อให้บุคคลที่สนใจและประชาชนในชุมชน 2) ท่านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของรัฐช่วยในการประชาสัมพันธ์กลุ่ม 3) ท่ านใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ทช่วย
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม 4) ท่านประชาสัมพันธ์กลุ่มโดยการจัดตั้งกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน 
5)ท่านประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานทั้งในและนอกชุมชน  
   ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ที่
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.84 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า ท่านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ
ช่วยในการประชาสัมพันธ์กลุ่ม ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็น
อ่ืน) คือประเด็นที่ว่า ท่านใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ทช่วยประชาสัมพันธ์กลุ่ม  (ตารางที่ 10) 
 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพ ในปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปล
ผล 

ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. ท่านได้น าสิ่งดีที่
เป็นประโยชน์จาก
กลุ่มไปบอกต่อให้
บุคคลที่สนใจและ
ประชาชนในชุมชน 

24.0 
(46) 

50.0 
(96) 

18.8 
(36) 

6.3 
(12) 

1.0 
(2) 

3.90 0.874 มาก 2 

2. ท่านให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของ
รัฐช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม 

22.9 
(44) 

51.0 
(98) 

22.9 
(44) 

3.1 
(6) 

0.0 
(0) 

3.94 0.763 มาก 1 
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ตารางที่ 10  แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปล
ผล 

ล าดับ 
5 4 3 2 1 

3. ท่านใช้สื่อทางอิน
เทอร์เน็ทช่วย
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม 

19.8 
(38) 

37.5 
(72) 

37.5 
(72) 

5.2 
(10) 

0.0 
(0) 

3.72 0.840 มาก 4 

4. ท่าน
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม
โดยการจัดต้ังกลุ่ม
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ชุมชน 

24.0 
(46) 

39.6 
(76) 

32.3 
(62) 

4.2 
(8) 

0.0 
(0) 

3.83 0.840 มาก 3 

5. ท่าน
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ผ่านผู้ที่เข้ามา ศึกษา
ดูงานทั้งในและนอก
ชุมชน 

16.7 
(32) 

56.3 
(108) 

21.9 
(42) 

4.2 
(8) 

1.0 
(2) 

3.83 0.788 มาก 3 

X = 3.84  S.D. = 0.821 

   1.2.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง 
    การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็น
ในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้บุคลากรและสมาชิกได้
เข้าร่วมประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในและนอกชุมชน 2) ใช้วิธีการคัดเลือกผู้เข้ามาทางาน
กลุ่มที่เหมาะสมกับความสามารถโดยความเห็นชอบจากสมาชิกกลุ่ม 3) มีการวางระบบตรวจสอบ
ด้านการเงินของกลุ่ม 4) มีการพัฒนาโดยจัดท าระบบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆของกลุ่มอย่าง
เป็นระบบและสม่ าเสมอ 5) มีการประสานเชื่อมโยงระบบการท างานกับหลายๆองค์กรที่มีส่วน
ส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่ม  
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    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง ที่
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.76 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า มีการประสานเชื่อมโยงระบบการท างานกับหลายๆองค์กรที่
มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่ม ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็น
อ่ืน) คือประเด็นที่ว่า มีการพัฒนาโดยจัดท าระบบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆของกลุ่มอย่าง
เป็นระบบและสม่ าเสมอ  (ตารางที่ 11) 
 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพ ในปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. ส่งเสริมให้
บุคลากรและ
สมาชิกได้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา
และศึกษาดูงานทั้ง
ในและนอกชุมชน 

15.6 
(30) 

50.0 
(96) 

32.3 
(62) 

2.1 
(4) 

0.0 
(0) 

3.79 0.722 มาก 3 

2. ใช้วิธีการ
คัดเลือกผู้เข้ามาทา
งานกลุ่มที่
เหมาะสมกับ
ความสามารถโดย
ความเห็นชอบจาก
สมาชิกกลุ่ม 

11.5 
(22) 

62.5 
(120) 

25.0 
(48) 

1.0 
(2) 

0.0 
(0) 

3.84 0.620 มาก 2 

3. มีการวางระบบ
ตรวจสอบด้าน
การเงินของกลุ่ม 

18.8 
(36) 

42.7 
(82) 

33.3 
(64) 

5.2 
(10) 

0.0 
(0) 

3.75 0.819 มาก 4 
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ตารางที่ 11  แสดงจ านวนร้อยละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ในปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

4. มีการพัฒนาโดย
จัดท าระบบข้อมูล
จากคอมพิวเตอร์
ด้านต่างๆของกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ
และสม่ าเสมอ 

8.3 
(16) 

47.9 
(92) 

37.5 
(72) 

5.2 
(10) 

1.0 
(2) 

3.57 0.762 มาก 5 

5. มีการประสาน
เชื่อมโยงระบบการ
ท างานกับหลายๆ
องค์กรที่มีส่วน
ส่งเสริมการพัฒนา
ของกลุ่ม 

19.8 
(38) 

50.0 
(96) 

26.0 
(50) 

4.2 
(8) 

0.0 
(0) 

3.85 0.779 มาก 1 

X = 3.76  S.D. = 0.740 

 
  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกระบวนการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ  

   ลักษณะกระบวนการจัดการนวัตกรรมสุขภาพได้แบ่งข้อค าถามออกเป็นทั้งหมด 
11 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1.3.1 สาเหตุที่มาของการเกิดนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ 
    กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสาเหตุของการเกิดนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่นั้น เกิด
จากปราชญ์ชาวบ้านน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 60 เป็นแนวนโยบายของรัฐ
ในเร่ืองส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 41.5 เป็นแนวความคิดของผู้น าท้องถิ่นเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 54.3 และเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชนริเร่ิมเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ 58.5 (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่ 12 แสดงจ านวนร้อยละสาเหตุที่มาของการเกิดนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 
1. เกิดจากปราชญ์ชาวบ้านน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

60.6 
(114) 

39.4 
(74) 

100.0 
(188) 

2 

2. เป็นแนวนโยบายของรัฐในเร่ืองส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ 

41.5 
(78) 

58.5 
(110) 

100.0 
(188) 

4 

3. เป็นแนวความคิดของผู้น าท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน 

54.3 
(02) 

45.7 
(86) 

100.0 
(188) 

3 

4. เป็นความต้องการของประชาชนในชุมชนริเร่ิม
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 

58.5 
(110) 

41.5 
(78) 

100.0 
(188) 

2 

 
   1.3.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่ายในการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ 
    กลุ่มตัวอย่างคิดว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่ายในการจัดการ
นวัตกรรมสุขภาพได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 94.7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพ.สต.) ร้อยละ 89.4 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) ร้อยละ 77.7 
หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เป็นต้น ร้อยละ 43.6 แหล่งทุน
ชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น กลุ่มต่างๆ แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ วัด เป็นต้น ร้อยละ 52.1 และ องค์กรอ่ืนๆ
ทั้งองค์กรของรัฐและภาคเอกชน ร้อยละ 27.7 (ตารางที่ 13) 
 
ตารางที่ 13 แสดงจ านวนร้อยละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่ายในการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
94.7 
(178) 

5.3 
(10) 

100.0 
(188) 

1 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) 
89.4 
(168) 

10.6 
(20) 

100.0 
(188) 

2 

3. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) 
77.7 
(146) 

22.3 
(42) 

100.0 
(188) 

3 
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ตารางที่ 13 แสดงจ านวนร้อยละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่ายในการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ 
(ต่อ) 

 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 

4. หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เป็นต้น 

43.6 
(82) 

56.4 
(106) 

100.0 
(188) 

5 

5. แหล่งทุนชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น กลุ่มต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ วัด เป็นต้น 

52.1 
(98) 

47.9 
(90) 

100.0 
(188) 

4 

6. องค์กรอ่ืนๆทั้งองค์กรของรัฐและภาคเอกชน 
27.7 
(52) 

72.3 
(136) 

100.0 
(188) 

6 

 
   1.3.3 องค์ประกอบภายในกลุ่ม 
    กลุ่มตัวอย่างคิดว่าองค์ประกอบภายในกลุ่มประกอบไปด้วย สมาชิกกลุ่ม 
ร้อยละ 91.6  มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 83.2 มีโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่ม ร้อยละ 55.8 
และมีเป้าหมายและข้อตกลงกลุ่ม ร้อยละ 54.7 (ตารางที่ 14) 
 
ตารางที่ 14 แสดงจ านวนร้อยละองค์ประกอบภายในกลุ่ม 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 

1. สมาชิกกลุ่ม 
91.6 
(174) 

8.4 
(16) 

100.0 
(190) 

1 

2. มีการท ากิจกรรมร่วมกัน 
83.2 
(158) 

16.8 
(32) 

100.0 
(190) 

2 

3. มีโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่ม 
55.8 
(106) 

44.2 
(84) 

100.0 
(190) 

3 

4. มีเป้าหมายและข้อตกลงกลุ่ม 
54.7 
(104) 

45.3 
(86) 

100.0 
(190) 

4 
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 1.3.4 กิจกรรมภายในกลุ่ม 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 95.8 คิดว่าภายในกลุ่มมีการพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ และร้อยละ 4.2 คิดว่าไม่มีการพัฒนากิจกรรมภายในกลุ่ม โดยกิจกรรมภายในกลุ่มที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้มีการพัฒนา ได้แก่ ประชุมกลุ่มสม่ าเสมอ ร้อยละ 69.2 น าสมาชิกศึกษาดูงาน ร้อยละ 
41.8 จัดท าการเงินเป็นระบบร้อยละ 37.4 ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มร้อยละ 73.6 มี
คณะกรรมการสามารถเป็นผู้น าที่ปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ 72.5 สามารถระดมทุนเข้ากลุ่มตัวเองได้ 
ร้อยละ 35.2 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 69.2 มีแผนงานในระยะยาวร้อยละ 
27.5 มีการบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ร้อยละ 51.6 (ตารางที่ 15) 
 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนร้อยละกิจกรรมภายในกลุ่ม 
 

รายการ มี ไม่มี รวม ล าดับ 
กลุ่มของท่านได้มีการพัฒนากิจกรรมเหล่านี้
ภายในกลุ่มหรือไม่ 

95.8 
(182) 

4.2 
(8) 

100.0 
(190) 

1 

1.ประชุมกลุ่มสม่ าเสมอ 
69.2 
(126) 

30.8 
(56) 

100.0 
(182) 

3 

2.น าสมาชิกศึกษาดูงาน 
41.8 
(76) 

58.2 
(106) 

100.0 
(182) 

5 

3.จัดท าการเงินเป็นระบบ 
37.4 
(68) 

62.6 
(114) 

100.0 
(182) 

6 

4.ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม 
73.6 
(134) 

26.4 
(48) 

100.0 
(182) 

1 

5.มีคณะกรรมการสามารถเป็นผู้น าที่ปฏิบัติงาน
ได้จริง 

72.5 
(132) 

27.5 
(50) 

100.0 
(182) 

2 

6.สามารถระดมทุนเข้ากลุ่มตัวเองได้ 
35.2 
(64) 

64.8 
(118) 

100.0 
(182) 

7 

7.เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มอื่นๆ 
69.2 
(126) 

30.8 
(56) 

100.0 
(182) 

3 

8.มีแผนงานในระยะยาว 
27.5 
(50) 

72.5 
(132) 

100.0 
(182) 

8 

9.มีการบริหารอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
51.6 
(94) 

48.4 
(88) 

100.0 
(182) 

4 
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   1.3.5 การรวมกลุ่มของท่านได้รับการเกื้อหนุนจากกลุ่มทางสังคมเหล่านี้หรือไม่ 
    กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการรวมกลุ่มได้รับการเกื้อหนุนจากกลุ่มทางสังคม 
ได้แก่ ภาครัฐ ร้อยละ 95.8 ภาคธุรกิจเอกชน ร้อยละ 16.7 สถาบันวิชาการ ร้อยละ 16.7 และภาค
ประชาชน ร้อยละ 66.7 (ตารางที่ 16) 
 
ตารางที่ 16 แสดงจ านวนร้อยละการรวมกลุ่มของท่านได้รับการเกื้อหนุนจากกลุ่มทางสังคมเหล่านี้

หรือไม่ 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 

1. ภาครัฐ 
95.8 
(184) 

4.2 
(8) 

100.0 
(192) 

1 

2. ภาคธุรกิจเอกชน 
16.7 
(32) 

83.3 
(160) 

100.0 
(192) 

3 

3. สถาบันวิชาการ 
16.7 
(32) 

83.3 
(160) 

100.0 
(192) 

3 

4. ภาคประชาชน 
66.7 
(128) 

33.3 
(64) 

100.0 
(192) 

2 

 
   1.3.6 กลุ่มของท่านน าความรู้ไปปฏิบัติ ใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน
ของท่านได้อย่างไรบ้าง 
    กลุ่มตัวอย่างคิดว่ากลุ่มของท่านน าความรู้ไปปฏิบัติ ใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไข
ปัญหาในชุมชนของท่านได้อย่างไรบ้าง ผลการศึกษาพบว่า การรวมกลุ่มของท่านเกิดจากผู้น าหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นต้นแบบของการน าความรู้ไปแก้ปัญหา หรือน าไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึง
ขยายสู่ชุมชน ร้อยละ 77.1 การรวมกลุ่มของท่านเกิดจากการน าประสบการณ์ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายมาเชื่อมโยงสร้างความรู้ใหม่เพื่อขยายผลต่อให้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ร้อยละ 
59.4  การรวมกลุ่มของท่านได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภาคีพันธมิตรในเร่ืองเทคนิคการ
บริหารจัดการ วิชาการ แนวทางปฏิบัติ และการประสานงาน ร้อยละ 29.2  การรวมกลุ่มของท่านได้
มีการสืบทอดความรู้ขยายผลสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ  47.9 และกลุ่มของ
ท่านมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นกลไกคอยขับเคลื่อนหรือไม่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
84.8 คิดว่ากลุ่มของตนเองนั้นมีองค์ประกอบต่างๆขับเคลื่อน ได้แก่ ผู้น า/ปราชญ์ชาวบ้าน ร้อยละ  
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88.8 แหล่งเรียนรู้ชุมชน ร้อยละ 73.8 มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 70.0 และกลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 15.2 คิดว่ากลุ่มของตนเองนั้นไม่มีองค์ประกอบต่างๆขับเคลื่อน (ตารางที่ 17) 
 
ตารางที่ 17 แสดงจ านวนร้อยละกลุ่มของท่านน าความรู้ไปปฏิบัติ ใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาใน

ชุมชนของท่านได้อย่างไรบ้าง 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 
1. การรวมกลุ่มของท่ าน เกิดจากผู้น าห รือปราชญ์
ชาวบ้านเป็นต้นแบบของการน าความรู้ไปแก้ปัญหา 
หรือน าไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึงขยายสู่ชุมชน 

77.1 
(148) 

22.9 
(44) 

100.0 
(192) 

1 

2. การรวมกลุ่มของท่านเกิดจากการน าประสบการณ์ที่
ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายมาเชื่อมโยง
สร้างความรู้ใหม่เพื่อขยายผลต่อให้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

59.4 
(114) 

40.6 
(78) 

100.0 
(192) 

2 

3. การรวมกลุ่มของท่านได้ รับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งจากภาคีพันธมิตรในเร่ืองเทคนิคการบริหาร
จัดการ วิชาการ แนวทางปฏิบัติ และการประสานงาน 

29.2 
(56) 

70.8 
(136) 

100.0 
(192) 

4 

4. การรวมกลุ่มของท่านได้มีการสืบทอดความรู้ขยายผล
สู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังอย่างต่อเน่ือง 

47.9 
(92) 

52.1 
(100) 

100.0 
(192) 

3 

 มี ไม่มี รวม ล าดับ 
5. กลุ่มของท่านมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นกลไก
คอยขับเคลื่อนหรือไม่ 

84.8 
(156) 

15.2 
(28) 

100.0 
(184) 

2 

5.1 ผู้น า/ปราชญ์ชาวบ้าน 
88.8 
(142) 

11.3 
(18) 

100.0 
(160) 

1 

5.2 แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
73.8 
(118) 

26.3 
(42) 

100.0 
(160) 

3 

5.3 มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
70.0 
(112) 

30.0 
(48) 

100.0 
(160) 

4 
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 1.3.7 การรวมกลุ่มของท่านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มหรือมีความตระหนักส านึกในความเป็นเจ้าของได้อย่างไรบ้าง 
    การรวมกลุ่มของท่านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มหรือมีความตระหนักส านึกในความเป็นเจ้าของได้อย่างไรบ้าง ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเข้ามามีส่วนร่วมในการริเร่ิมการพัฒนา ร้อยละ 65.6 เข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการพัฒนา ร้อยละ 50.0 เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาร่วมกัน ร้อยละ 56.3 เข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ร้อยละ 58.3 เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลจาก
การพัฒนา ร้อยละ 31.1  (ตารางที่ 18) 
 
ตารางที่ 18 แสดงจ านวนร้อยละการรวมกลุ่มของท่านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่มหรือมีความตระหนักส านึกในความเป็นเจ้าของได้อย่างไรบ้าง 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 

1. เข้ามามีส่วนร่วมในการริเร่ิมการพัฒนา 
65.6 
(126) 

34.4 
(66) 

100.0 
(192) 

1 

2. เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
50.0 
(96) 

50.0 
(96) 

100.0 
(192) 

4 

3. เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา
ร่วมกัน 

56.3 
(108) 

43.8 
(84) 

100.0 
(192) 

3 

4. เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จาก
การพัฒนา 

58.3 
(112) 

41.7 
(80) 

100.0 
(192) 

2 

5. เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลจากการ
พัฒนา 

31.1 
(60) 

68.8 
(132) 

100.0 
(192) 

5 

 
   1.3.8 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มของท่านในลักษณะใด 
    การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มนั้น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 83.3  ร่วมออกเงิน ร้อยละ 21.9 ร่วมเป็นกรรมการ ร้อยละ 
68.8 เป็นผู้น ากลุ่ม ร้อยละ 28.1 เป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 45.8 เป็นผู้ริเร่ิมการตั้งกลุ่ม ร้อยละ 33.3 มี
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ส่วนร่วมในการใช้แรง ร้อยละ 45.8 มีส่วนร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์ ร้อยละ 20.8 เป็นผู้มีส่วน
ร่วมใช้/บริโภค ร้อยละ 24.0 ร่วมชักชวนสมาชิกเข้ากลุ่ม ร้อยละ  31.3  (ตารางที่ 19) 
 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวนร้อยละการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 

1. เข้าร่วมประชุม 
83.3 
(160) 

16.7 
(32) 

100.0 
(192) 

1 

2. ร่วมออกเงิน 
21.9 
(42) 

78.1 
(150) 

100.0 
(192) 

8 

3. ร่วมเป็นกรรมการ 
68.8 
(32) 

31.3 
(60) 

100.0 
(192) 

2 

4. เป็นผู้น ากลุ่ม 
28.1 
(54) 

71.9 
(138) 

100.0 
(192) 

6 

5. เป็นสมาชิกกลุ่ม 
45.8 
(88) 

54.2 
(104) 

100.0 
(192) 

3 

6. เป็นผู้ริเร่ิมการต้ังกลุ่ม 
33.3 
(64) 

66.7 
(128) 

100.0 
(192) 

4 

7. มีส่วนร่วมในการใช้แรง 
45.8 
(88) 

54.2 
(104) 

100.0 
(192) 

3 

8. มีส่วนร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์ 
20.8 
(40) 

79.2 
(152) 

100.0 
(192) 

9 

9. เป็นผู้มีส่วนร่วมใช้/บริโภค 
24.0 
(46) 

76.0 
(146) 

100.0 
(192) 

7 

10. ร่วมชักชวนสมาชิกเข้ากลุ่ม 
31.3 
(60) 

68.8 
(132) 

100.0 
(192) 

5 
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   1.3.9 ผลกระทบท่ีเกิดจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
    ผลกระทบที ่เก ิดจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม สุขภาพนั้น           
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง เกิดประโยชน์จากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ 
ร้อยละ 87.8 ไม่ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ ร้อยละ 
4.9 และเกิดผลกระทบด้านลบจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ ร้อยละ 6.1  
(ตารางที่ 20) 
 
ตารางที่ 20 แสดงจ านวนร้อยละผลกระทบที่เกิดจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 
1. เกิดประโยชน์ จากการจัดการตนเองด้ าน
นวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ 

87.8 
(144) 

12.2 
(20) 

100.0 
(164) 

1 

2. ไม่ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ 

4.9 
(8) 

95.1 
(156) 

100.0 
(164) 

3 

3. เกิดผลกระทบด้านลบจากการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ 

6.1 
(10) 

93.9 
(154) 

100.0 
(164) 

2 

 
   1.3.10 เงื่อนไขท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพในพื้นท่ีของท่าน 
      เงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพในพื้นที่ของท่านนั้น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
ส่งผลให้ชุมชนต้องปกป้องและช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 67.7  เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น 
การศึกษา การเพิ่มของประชากร ความขัดแย้ง ส่งผลให้ชุมชนคิดสิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือตัวเองและ
ชุมชน ร้อยละ 30.2  ต้องการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน ร้อยละ 53.1 นวัตกรรม
ของกลุ่มมีส่วนในการแก้ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชนได้ ร้อยละ 24.0 
นวัตกรรมของกลุ่มสอดรับกับนโยบายของรัฐที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ร้อยละ 
44.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน หรือในชุมชนเองส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ร้อยละ 
51.0 การเรียนรู้จากสื่อและวิทยาการการสื่อสารสมัยใหม่ส่งผลให้ชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรม ร้อยละ 31.3  การส่งเสริมจากองค์กรภายนอกเช่น ด้านงบประมาณ องค์ความรู้ บุคลากร 
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เป็นต้น ร้อยละ 24.0 การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนต่างประเทศ เช่น NGO , 
โครงการมิยาซาวา ร้อยละ 9.4  (ตารางที่ 21) 
 
ตารางที่ 21  แสดงจ านวนร้อยละเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการจัดการตนเองด้าน

นวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ของท่าน 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 
1.การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติส่งผลให้ชุมชน
ต้องปกป้องและช่วยเหลือตนเอง 

67.7 
(130) 

32.3 
(62) 

100.0 
(192) 

2 

2. การเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น การศึกษา การ
เพิ่มของประชากร ความขัดแย้ง ส่งผลให้ชุมชน
คิดสิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือตัวเองและชุมชน 

30.2 
(58) 

69.8 
(134) 

100.0 
(192) 

7 

3. ต้องการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ชุมชน 

53.1 
(102) 

46.9 
(90) 

100.0 
(192) 

3 

4. นวัตกรรมของกลุ่มมีส่วนในการแก้ปัญหา
ความผันผวนทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและ
ชุมชนได้ 

24.0 
(46) 

76.0 
(146) 

100.0 
(192) 

8 

5. นวัตกรรมของกลุ่มสอดรับกับนโยบายของรัฐ
ที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

44.8 
(86) 

55.2 
(106) 

100.0 
(192) 

5 

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน หรือใน
ชุมชนเองส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม 

51.0 
(98) 

49.0 
(94) 

100.0 
(192) 

4 

7. การเรียนรู้จากสื่อและวิทยาการการสื่อสาร
สมัยใหม่ส่งผลให้ชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรม 

31.3 
(60) 

68.8 
(132) 

100.0 
(192) 

6 

8. การส่งเสริมจากองค์กรภายนอกเช่น ด้าน
งบประมาณ องค์ความรู้ บุคลากร เป็นต้น 

24.0 
(46) 

76.0 
(146) 

100.0 
(192) 

8 

9. การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ชุมชนต่างประเทศ เช่น NGO , โครงการมิยาซาวา 

90.6 
(174) 

9.4 
(18) 

100.0 
(192) 

1 
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   1.3.11 กลุ่มของท่านมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการต่อยอดการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพหรือไม่ 
      กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 90.5 คิดว่าภายในกลุ่มมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการต่อยอดการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ และร้อยละ 9.5 คิดว่าไม่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการต่อยอดการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ โดยการ
พัฒนาต่อยอดภายในกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างได้มีการพัฒนา ได้แก่ เกิดโครงการใหม่ที่ต่อเนื่อง ร้อยละ 
41.4  เรียนรู้งานจากชุมชนอ่ืนมาปรับใช้กับนวัตกรรมของกลุ่ม ร้อยละ 56.3 มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 51.7 มีรายได้จากการรวมกลุ่ม ร้อยละ 33.3 สุขภาพของสมาชิกกลุ่มและคนที่ใช้
นวัตกรรมดีขึ้น ร้อยละ 71.3 กลุ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ร้อยละ 55.2 สมาชิกกลุ่มบางส่วนถูก
พัฒนาขึ้นมาเป็นวิทยากร ร้อยละ 43.7 กลุ่มถูกยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ร้อยละ 52.9 
(ตารางที่ 22) 
 
ตารางที่ 22 แสดงจ านวนร้อยละกลุ่มของท่านมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการต่อยอดการ

จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพหรือไม่ 
 

รายการ มี ไม่มี รวม ล าดับ 
กลุ่มของท่านมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด 
การต่อยอดการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพหรือไม่ 

90.5 
(172) 

9.5 
(18) 

100.0 
(190) 

1 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 

 1. เกิดโครงการใหม่ที่ต่อเนื่อง 
41.4 
(72) 

58.6 
(102) 

100.0 
(174) 

7 

2. เรียนรู้งานจากชุมชนอ่ืนมาปรับใช้กับ
นวัตกรรมของกลุ่ม 

56.3 
(98) 

73.7 
(76) 

100.0 
(174) 

2 

3. มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิม 
51.7 
(90) 

48.3 
(84) 

100.0 
(174) 

5 

4. มีรายได้จากการรวมกลุ่ม 
33.3 
(58) 

66.7 
(116) 

100.0 
(174) 

8 
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ตารางที่ 22  แสดงจ านวนร้อยละกลุ่มของท่านมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการต่อยอดการ

จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพหรือไม่ (ต่อ) 
 

รายการ มี ไม่มี รวม ล าดับ 

5. สุขภาพของสมาชิกกลุ่มและคนที่ใช้นวัตกรรม

ดีขึ้น 

71.3 

(124) 

28.7 

(50) 

100.0 

(174) 

1 

6. กลุ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
55.2 

(96) 

44.8 

(78) 

100.0 

(174) 

3 

7.สมาชิกกลุ่มบางส่วนถูกพฒันาขึ้นมาเป็น

วิทยากร 

43.7 

(76) 

56.3 

(98) 

100.0 

(174) 

6 

8.กลุ่มถูกยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
52.9 

(92) 

47.1 

(82) 

100.0 

(174) 

4 

  

  1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 

   ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพมีข้อค าถามทั้งหมด 2 ข้อ ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มและวิธีการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1.4.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 60.6 คิดว่าภายในกลุ่มมีปัญหาและอุปสรรค 

และร้อยละ 39.4 คิดว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรค โดยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้แก่ ด้าน

งบประมาณ ร้อยละ 77.6  ด้านวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่ม ร้อยละ 44.8 ด้านการไม่ยอมรับของชุมชนและ

สังคม ร้อยละ 13.8  ด้านสมาชิกกลุ่มมีจานวนน้อย ร้อยละ 39.7 ด้านชุมชนไม่ยอมรับคุณภาพของ

นวัตกรรมของกลุ่ม ร้อยละ 6.9 องค์กรของรัฐไม่สนับสนุน ร้อยละ 1.7 ผู้น าชุมชนไม่ยอมรับกลุ่ม 

ร้อยละ 1.7  (ตารางที่ 23) 
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ตารางที่ 23 แสดงจ านวนร้อยละปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 

รายการ มี ไม่มี รวม ล าดับ 

กลุ่มของท่านมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่ 
60.6 
(114) 

39.4 
(74) 

100.0 
(188) 

1 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 

1. ด้านงบประมาณ 
77.6 
(90) 

22.4 
(26) 

100.0 
(116) 

1 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่ม 
44.8 
(52) 

55.2 
(64) 

100.0 
(116) 

2 

3. ด้านการไม่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
13.8 
(16) 

86.2 
(100) 

100.0 
(116) 

4 

4. ด้านสมาชิกกลุ่มมีจานวนน้อย 
39.7 
(46) 

60.3 
(70) 

100.0 
(116) 

3 

5. ด้านชุมชนไม่ยอมรับคุณภาพของนวัตกรรม
ของกลุ่ม 

6.9 
(8) 

93.1 
(108) 

100.0 
(116) 

5 

6. องค์กรของรัฐไม่สนับสนุน 
1.7 
(2) 

98.3 
(114) 

100.0 
(116) 

6 

7. ผู้น าชุมชนไม่ยอมรับกลุ่ม 
1.7 
(2) 

98.3 
(114) 

100.0 
(116) 

6 

   
 1.4.2 การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

    การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ประชุมกลุ่มประจ าทุกเดือน ร้อยละ 59.1 น าปัญหาเข้าที่ประชุมของกลุ่ม ร้อยละ 62.4  น าปัญหาแจ้ง
ผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน ร้อยละ 51.6 น าปัญหามาแก้ไขโดยคณะกรรมการของกลุ่ม ร้อยละ 49.5 ยก
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้แก้ไข ร้อยละ 19.4 น าปัญหาเข้าร่วมระดมความคิดในเวที
ประชาคม ร้อยละ 24.7 แกนน าของกลุ่มสามารถแก้ไขเองได้ ร้อยละ 20.4 (ตารางที่ 24) 
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ตารางที่ 24 แสดงจ านวนร้อยละการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 

รายการ เลือก ไม่เลือก รวม ล าดับ 

1. ประชุมกลุ่มประจ าทุกเดือน 
59.1 
(110) 

40.9 
(76) 

100.0 
(186) 

2 

2. น าปัญหาเข้าที่ประชุมของกลุ่ม 
62.4 
(116) 

37.6 
(70) 

100.0 
(186) 

1 

3. นาปัญหาแจ้งผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน 
51.6 
(96) 

48.4 
(90) 

100.0 
(186) 

3 

4. น าปัญหามาแก้ไขโดยคณะกรรมการของกลุ่ม 
49.5 
(92) 

50.5 
(94) 

100.0 
(186) 

4 

5. ยกปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้แก้ไข 
19.4 
(36) 

80.6 
(150) 

100.0 
(186) 

7 

6. น าปัญหาเข้าร่วมระดมความคิดในเวที
ประชาคม 

24.7 
(46) 

75.3 
(140) 

100.0 
(186) 

5 

7. แกนน าของกลุ่มสามารถแก้ไขเองได้ 
20.4 
(38) 

79.6 
(148) 

100.0 
(186) 

6 

 
 2. ร้อยละข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ 
  ข้อมูลโดยสรุปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
สุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรม
สุขภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  2.1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิล าเนาเกิด ที่อยู่ในปัจจุบัน การศึกษาสูงสุด การประกอบอาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจ าตัว และสถานที่ที่ใช้บริการด้านสุขภาพ (ตารางที่ 25) ดังนี้  
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   เพศ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.0 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 29.0 เป็นเพศชาย 
   อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 39.5 มีอายุระหว่าง 36 – 55 ปี รองลงมาร้อย
ละ 33.5 มีอายุระหว่าง 56-75 ปี และร้อยละ 21.5 มีอายุอยู่ในช่วง 16-35 ปี 
   สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.3 สมรส/อยู่ด้วยกัน รองลงมาร้อยละ 
24.5 โสด และร้อยละ 12.2 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
   ศาสนา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 99.0 นับถือศาสนาพุทธ และมีกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 1.0 นับถือศาสนาอิสลาม 
   การศึกษาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 41.0 มีการศึกษาสูงสุดคือ
ประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 23.5 คือปริญญาตรี และมีเพียงร้อยละ 3.0 ที่มีการศึกษาสูงสุดคือ
ระดับปริญญาโท 
   การประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 25.5 ประกอบอาชีพเกษตรกร
รองลงมาร้อยละ 20 รับจ้างทั่วไป และมีเพียงร้อยละ 2.5 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 39.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ที่ 5,000 – 10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 34.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท และมีเพียง
ร้อยละ5.0 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 25,000 บาท 
   โรคประจ าตัว กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.0 มีโรคประจ าตัว และร้อยละ 31.0 ไม่มี
โรคประจ าตัว โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวนั้นประกอบไปด้วย โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 
69.0 โรคความดันโลหิตต่ าร้อยละ 3.4 โรคภูมิแพ้ร้อยละ 4.6 โรคเบาหวานร้อยละ 24.1 และโรค
อ่ืนๆ เช่น โรคไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 8.0 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวนั้น
ร้อยละ 26.0 ป่วยมาแล้ว 1 – 3 ปี รองลงมาร้อยละ 12.5 ป่วยมาแล้ว 4 – 6 ปี และมีเพียงร้อยละ 1.5 
ป่วยมาแล้วมากกว่า 11 ปี  
   สถานท่ีท่ีใช้บริการด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.9 ใช้บริการ
ด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อยที่สุด รองลงมาร้อยละ 13.4 ใช้บริการที่
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และโรงพยาบาลประจ าจังหวัด และมีเพียงร้อยละ 4.1 ที่ใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน 
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ตารางที่ 25 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 58 29.0 
หญิง 142 71.0 
รวม 200 100.0 

อายุ 
16 – 35 ปี 43 22.8 
36 – 55 ปี  79 41.8 
66 – 75 ปี 67 35.4 
รวม 189 100.0 

สถานภาพสมรส 
โสด 48 24.5 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 124 63.3 
หม้าย/ร้าง/แยกกันอยู่ 24 12.2 
รวม 196 100.0 

ศาสนา 
พุทธ 196 99.0 
คริสต ์ 0 0.0 
อิสลาม 2 1.0 
รวม 198 100.0 

ภูมิล าเนาเกิด และที่อยู่ปัจจุบัน 
ก าแพงเพชร 10 5.0 
ชัยนาท 10 5.0 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เชียงราย 15 7.5 
เชียงใหม่ 10 5.0 
ตาก 15 7.5 
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ตารางที่ 25 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
นครสวรรค์ 5 2.5 
น่าน 10 5.0 
พะเยา 10 5.0 
พิจิตร 10 5.0 
พิษณุโลก 10 5.0 
เพชรบูรณ์ 20 10.0 
แพร่ 10 5.0 
แม่ฮ่องสอน 10 5.0 
ล าปาง 15 7.5 
ล าพูน 15 7.5 
สุโขทัย 10 5.0 
อุตรดิตถ์ 5 2.5 
อุทัยธานี 10 5.0 
รวม 200 100.0 

การศึกษาสูงสุด 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 10 5.0 
ประถมศึกษา 82 41.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 18 9.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า 

29 14.5 

อนุปริญญา/เทียบเท่า 8 4.0 
ปริญญาตรี 47 23.5 
ปริญญาโท 6 3.0 
ปริญญาเอก 0 0.0 
รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 25 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

การประกอบอาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 12 6.0 
รับราชการ/วิสาหกิจ 24 12.0 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน 10 5.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 5 2.5 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 38 19.0 
เกษตรกรรม 51 25.5 
รับจ้างทั่วไป 40 20.0 
อ่ืนๆ 20 10.0 
รวม 200 100.0 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
น้อยกว่า 5,000 บาท 69 34.5 
5,000-10,000 บาท 78 39.0 
10,001-15,000 บาท 21 10.5 
15,001-20,000 บาท 10 5.0 
20,001-25,000 บาท 10 5.0 
มากกว่า 25,000 บาท 12 6.0 
รวม 200 100.0 

โรคประจ าตัว 
ไม่มี 83 42.8 
มี 111 57.2 
รวม 194 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (ความดันโลหิตสูง)  
เป็น 60 69.0 
ไม่เป็น 27 31.0 
รวม 87 100.0 
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ตารางที่ 25 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (ความดันโลหิตต่ า)  
เป็น 3 3.4 
ไม่เป็น 84 96.6 
รวม 87 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (ภูมิแพ้)  
เป็น 4 4.6 
ไม่เป็น 83 95.4 
รวม 87 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (โรคหัวใจ)  
เป็น 0 0.0 
ไม่เป็น 87 100.0 
รวม 87 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (โรคเบาหวาน)  
เป็น 21 24.1 
ไม่เป็น 66 75.9 
รวม 87 100.0 

โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ (อื่นๆ)  
เป็น 7 8.0 
ไม่เป็น 80 92.0 
รวม 87 100.0 

ระยะเวลาท่ีเป็นโรคประจ าตัว  
1-3 ปี 52 59.8 
4-6 ปี 25 28.7 
7-10 ปี 7 8.0 
11 ปีขึ้นไป 3 3.4 
รวม 87 100.0 



 120 
 

 

ตารางที่ 25 แสดงร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

สถานท่ีท่ีไปใช้บริการด้านสุขภาพบ่อยที่สุด  
รพ.สต 120 61.9 
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 26 13.4 
โรงพยาบาลประจ าจังหวัด 26 13.4 
โรงพยาบาลเอกชน 8 4.1 
คลินิก 14 7.2 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
หมอพื้นบ้าน 0 0.0 
ซื้อยาจากร้านขายยากินเอง 0 0.0 
ต้มยาสมุนไพรกินเองที่บ้าน 0 0.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 194 100.0 

 
  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรม

สุขภาพ 
   การศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการประเมินออกเป็น 10 ประเด็น ได้แก่ 1. ตนเองมีปัญหาด้านสุขภาพ  
2. บุคคลในครอบครัวมีปัญหาด้านสุขภาพ 3. มีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพ 4. มีความปลอดภัย 5. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 6. ต้องการมีส่วนร่วมในชุมชน 7. อยาก
ทดลองใช้เผื่อใช้ประโยชน์ได้จริง 8. มีความสะดวกสบายด้านสถานที่ให้บริการ เช่นสะดวกในการ
เดินทาง เป็นต้น 9. ต้องการสนับสนุนแนวความคิดของชุมชนเอง 10. เป็นนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
   ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.57 
เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า ต้องการมี
ส่วนร่วมในชุมชน ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) คือ
ประเด็นที่ว่า บุคคลในครอบครัวมีปัญหาด้านสุขภาพ (ตารางที่ 26) 
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้านนวัตกรรมสุขภาพ 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. ตนเองมีปัญหา
ด้านสุขภาพ 

18.0 
(36) 

26.5 
(53) 

34.0 
(68) 

17.0 
(34) 

4.5 
(9) 

3.37 1.099 
ปาน
กลาง 

9 

2. บุคคลใน
ครอบครัวมีปัญหา
ด้านสุขภาพ 

6.0 
(12) 

29.5 
(59) 

46.5 
(93) 

15.0 
(30) 

3.0 
(6) 

3.21 0.876 
ปาน
กลาง 

10 

3. มีการ
ประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพ 

11.5 
(23) 

45.5 
(91) 

33.5 
(67) 

8.5 
(17) 

1.0 
(2) 

3.58 0.841 มาก 7 

4. มีความปลอดภัย 
8.0 
(16) 

50.0 
(100) 

38.5 
(77) 

2.5 
(5) 

1.0 
(2) 

3.62 0.714 มาก 5 

5. ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

18.0 
(36) 

30.0 
(60) 

51.0 
(102) 

1.0 
(2) 

0.0 
(0) 

3.65 0.781 มาก 3 

6. ต้องการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 

21.5 
(43) 

37.0 
(74) 

39.0 
(78) 

2.5 
(5) 

0.0 
(0) 

3.78 0.811 มาก 1 

7. อยากทดลองใช้
เผื่อใช้ประโยชน์ได้
จริง 

18.0 
(36) 

32.5 
(65) 

43.0 
(86) 

5.5 
(11) 

1.0 
(2) 

3.61 0.878 มาก 6 

8. มีความ
สะดวกสบายด้าน
สถานที่ให้บริการ
เช่นสะดวกในการ
เดินทาง เป็นต้น 

21.0 
(42) 

33.5 
(67) 

42.5 
(85) 

3.0 
(6) 

0.0 
(0) 

3.73 0.878 มาก 2 
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้านนวัตกรรมสุขภาพ (ต่อ) 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

9. ต้องการสนับสนุน
แนวความคิดของ
ชุมชนเอง 

19.5 
(39) 

31.0 
(62) 

42.5 
(85) 

7.0 
(14) 

0.0 
(0) 

3.63 0.876 มาก 4 

10. เป็นนวัตกรรมที่
มีชื่อเสียงและเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย  

13.0 
(26) 

33.0 
(66) 

49.5 
(99) 

4.5 
(9) 

0.0 
(0) 

3.55 0.775 มาก 8 

X = 3.57  S.D. = 0.852 

   แปลผล ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 
  2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ  
   ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ 
ออกเป็น 6 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ความคิดเห็นด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ด้านการ
จัดการ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน และด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ โดยผู้วิจัยได้ใช้การแปลผลตามแนวคิด
ของเบสต์ (Best, 1981: 179-187)  ได้แก่ 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 
   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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   2.3.1 ด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน  
    การศึกษาระดับความคิดเห็นด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน นั้น
ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 8 ประเด็น ดังนี้ 1.นวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนไม่สามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้จริง 2. นวัตกรรมสุขภาพก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชน 3. แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพก่อให้เกิดการรบกวน
ความเป็นส่วนตัวของคนในชุมชนอันเนื่องจากบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น 4. นวัตกรรม
สุขภาพให้ประโยชน์เฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น 5. นวัตกรรมสุขภาพมีให้บริการไม่ทั่วถึงต่อ
ความต้องการของชุมชน 6. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพเป็นสิ่งกระตุ้นให้ชุมชนหันมาดูแล
สุขภาพของตนเอง 7. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านอ่ืน
เกิดขึ้นด้วย เช่น ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ด้านสังคมที่เผื่อแผ่กัน หรือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกัน
ดูแลเป็นต้น 8. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพส่งผลให้ชุมชนมีชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจ
ของคนในชุมชนเอง    
    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านผลกระทบกับการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.21 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพเป็น
สิ่งกระตุ้นให้ชุมชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง และแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพส่งผลให้
ชุมชนมีชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเอง ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้าง
น้อย (เมื่อ เทียบกับประเด็น อ่ืน) คือประเด็นที่ ว่านวัตกรรมสุขภาพก่อให้ เกิดปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชน  (ตารางที่ 27) 
 
ตารางที่ 27 แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1.นวัตกรรมสุขภาพ
ในชุมชนไม่สามารถ
แก้ปัญหาด้าน
สุขภาพได้จริง 

7.0 
(14) 

24.0 
(48) 

40.0 
(80) 

21.5 
(43) 

7.5 
(15) 

3.02 1.020 
ปาน
กลาง 

5 
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ตารางที่ 27  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

2. นวัตกรรมสุขภาพ
ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างชาวบ้านใน
ชุมชน 

8.0 
(16) 

23.0 
(46) 

32.5 
(65) 

29.0 
(58) 

7.5 
(15) 

2.95 0.069 
ปาน
กลาง 

6 

3. แหล่งเรียนรู้
นวัตกรรมสุขภาพ
ก่อให้เกิดการรบกวน
ความเป็นส่วนตัว
ของคนในชุมชนอัน
เน่ืองจาก
บุคคลภายนอกเข้ามา
ในพื้นที่มากขึ้น 

5.5 
(11) 

11.5 
(23) 

43.5 
(87) 

28.0 
(56) 

11.5 
(23) 

2.72 0.999 
ปาน
กลาง 

7 

4. นวัตกรรมสุขภาพ
ให้ประโยชน์เฉพาะ
บุคคลบางกลุ่ม
เท่านั้น 

9.5 
(19) 

16.5 
(33) 

49.0 
(98) 

18.0 
(36) 

7.0 
(14) 

3.04 1.004 
ปาน
กลาง 

4 

5. นวัตกรรมสุขภาพ
มีให้บริการไม่ทั่วถึง
ต่อความต้องการของ
ชุมชน 

11.5 
(23) 

19.5 
(39) 

47.5 
(95) 

17.5 
(35) 

4.0 
(8) 

3.17 0.983 
ปาน
กลาง 

3 

6. แหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพ
เป็นสิ่งกระตุ้นให้
ชุมชนหันมาดูแล
สุขภาพของตนเอง 

13.0 
(26) 

42.0 
(84) 

39.0 
(78) 

6.0 
(12) 

0.0 
(0) 

3.62 0.787 มาก 1 
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ตารางที่ 27  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

7. แหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพ
ส่งผลให้ชุมชนมีการ
พัฒนาในด้านอ่ืน
เกิดขึ้นด้วย เช่น ด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน 
ด้านสังคมที่เผื่อแผ่
กัน หรือ ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยกัน
ดูแลเป็นต้น 

12.0 
(24) 

41.5 
(83) 

39.0 
(78) 

7.5 
(15) 

0.0 
(0) 

3.58 0.798 มาก 2 

8. แหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพ
ส่งผลให้ชุมชนมี
ชื่อเสียงและเป็น
ความภาคภูมิใจของ
คนในชุมชนเอง 

13.0 
(16) 

41.0 
(82) 

41.0 
(82) 

5.0 
(10) 

0.0 
(0) 

3.62 0.774 มาก 1 

X = 3.21  S.D. = 0.804 

   
 2.3.2 ด้านการจัดการ  

    การศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการจัดการ นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็น
ในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี ้ 1. ความเหมาะสมในการน า
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช้ประโยชน์ 2. ความเหมาะสมของการจัดการด้านเงินทุน 3. มีการ
รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้กับคนในชุมชนมีการคิดเห็นเพื่อส่วนรวม 4. มีการให้ความรู้เร่ืองการดูแล
สุขภาพให้กับคนในชุมชน 5. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพ
ให้คนในชุมชนรับรู้อย่างทั่วถึง 
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   ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการจัดการ ที่ระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.69 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
มากที่สุดคือประเด็นที่ว่า มีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้กับคนในชุมชนมีการคิดเห็นเพื่อส่วนรวม 
ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) คือประเด็นที่ว่า ความ
เหมาะสมของการจัดการด้านเงินทุน  (ตารางที่ 28) 
 
ตารางที่ 28 แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการจัดการ 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมใน
การน าทรัพยากร 
ธรรมชาติในชุมชน
มาใช้ประโยชน์ 

11.5 
(23) 

41.5 
(83) 

42.5 
(85) 

4.5 
(9) 

0.0 
(0) 

3.60 0.750 มาก 4 

2. ความเหมาะสม
ของการจัดการด้าน
เงินทุน 

13.0 
(26) 

34.5 
(69) 

48.5 
(97) 

4.0 
(8) 

0.0 
(0) 

3.57 0.767 มาก 5 

3. มีการรณรงค์ปลูก
จิตส านึกให้กับคน
ในชุมชนมีการ
คิดเห็นเพื่อส่วนรวม 

22.0 
(44) 

40.5 
(81) 

33.0 
(66) 

4.5 
(9) 

0.0 
(0) 

3.80 0.833 มาก 1 

4. มีการให้ความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพ
ให้กับคนในชุมชน 

14.0 
(28) 

52.0 
(104) 

31.5 
(63) 

2.5 
(5) 

0.0 
(0) 

3.78 0.712 มาก 2 

5. มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง  ๆเกี่ยวกับ
นวัตกรรมสุขภาพให้
คนในชุมชนรับรู้
อย่างทั่วถึง 

15.5 
(31) 

46.5 
(93) 

33.5 
(67) 

4.5 
(9) 

0.0 
(0) 

3.73 0.775 มาก 3 

X = 3.69  S.D. = 0.767 
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   2.3.3 ด้านการมีส่วนร่วม  
    การศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม นั้นผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1. คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การคิด การตัดสินใจและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ 2. คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ 3. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น 4. คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการ
ด้านนวัตกรรมสุขภาพ 5. คนในชุมชนจัดตั้งองค์กร ชมรม หรือกลุ่มที่มีบทบาทในการจัดการการ
นวัตกรรมสุขภาพ 
    ผลการศึกษาพบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วน
ร่วม ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.63 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่านในชุมชนมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์
จากนวัตกรรมสุขภาพ ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) คือ
ประเด็นที่ว่า คนในชุมชนจัดตั้งองค์กร ชมรม หรือกลุ่มที่มีบทบาทในการจัดการการนวัตกรรม
สุขภาพ  (ตารางที่ 29) 
 
ตารางที่ 29 แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการคิด 
การตัดสินใจและ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการด้าน
นวัตกรรมสุขภาพ 

16.5 
(33) 

36.5 
(73) 

42.0 
(84) 

5.0 
(10) 

0.0 
(0) 

3.65 0.814 มาก 3 

2. คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ได้รับผลประโยชน์
จากนวัตกรรม
สุขภาพ 

18.0 
(36) 

42.5 
(85) 

36.0 
(72) 

3.5 
(7) 

0.0 
(0) 

3.75 0.788 มาก 1 
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ตารางที่ 29  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

3. คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ติดตามและพัฒนา
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น 

19.0 
(38) 

36.0 
(72) 

38.5 
(77) 

6.5 
(13) 

0.0 
(0) 

3.68 0.856 มาก 2 

4. คนในชุมชนมี
ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของ การ
จัดการด้าน
นวัตกรรมสุขภาพ 

16.5 
(33) 

29.0 
(58) 

51.5 
(103) 

3.0 
(6) 

0.0 
(0) 

3.59 0.797 มาก 4 

5. คนในชุมชน
จัดตั้งองค์กร ชมรม 
หรือกลุ่มที่มี
บทบาทในการ
จัดการการ
นวัตกรรมสุขภาพ 

12.5 
(25) 

33.5 
(67) 

48.5 
(97) 

4.0 
(8) 

1.5 
(3) 

3.52 0.820 มาก 5 

X = 3.63  S.D. = 0.815 

 
   2.3.4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน  
    การศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน นั้น
ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1. แหล่งเรียนรู้
ด้านนวัตกรรมสุขภาพช่วยในการป้องกันลดความเสี่ยงในการเกิดโรคของคนในชุมชน โดยการให้
ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้น 2. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยสนับสนุนหรือเฝ้าระวังในการป้องกันโรคของคนในชุมชนได้ 3. แหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนที่มีความบกพร่องในด้านร่างกายได้ฟื้นฟูกลับมาสู่
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ภาวะที่ปกติได้ 4. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคนในชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน 5. ชุมชน
ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งนวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้คงอยู่และพัฒนาต่อไปเร่ือยๆ 
    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการส่งเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.62 เมื่อพิจารณาแต่ละ
ประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า ชุมชนต้องการให้มีการส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งนวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้คงอยู่และพัฒนาต่อไปเร่ือยๆ ส่วนประเด็นที่มีความ
คิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) คือประเด็นที่ว่า แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพ
ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนที่มีความบกพร่องในด้านร่างกายได้ฟื้นฟูกลับมาสู่ภาวะที่ปกติได้  
(ตารางที ่30) 
 
ตารางที่ 30 แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. แหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพช่วย
ในการป้องกันลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคของ
คนในชุมชน โดยการ
ให้ความรู้เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้น 

13.0 
(26) 

38.0 
(76) 

40.5 
(81) 

8.5 
(17) 

0.0 
(0) 

3.56 0.825 มาก 4 

2. แหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพใน
ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยสนับสนุนหรือ
เฝ้าระวังในการป้องกัน
โรคของคนในชุมชนได้ 

13.5 
(27) 

42.5 
(85) 

42.5 
(85) 

1.5 
(3) 

0.0 
(0) 

3.68 0.721 มาก 2 
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ตารางที่ 30 แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

3. แหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพช่วย
ส่งเสริมให้คนในชุมชน
ที่มีความบกพร่องใน
ด้านร่างกายได้ฟื้นฟู
กลับมาสู่ภาวะที่ปกติได้ 

8.5 
(17) 

40.5 
(81) 

48.0 
(96) 

3.0 
(6) 

0.0 
(0) 

3.55 0.693 มาก 5 

4. แหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพใน
ชุมชนเป็นเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคนใน
ชุมชนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนา0.693สุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน0.770 

15.0 
(30) 

37.0 
(74) 

45.0 
(90) 

3.0 
(6) 

0.0 
(0) 

3.64 0.770 มาก 3 

5. ชุมชนต้องการให้มี
การส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อให้คงอยู่
และพัฒนาต่อไปเร่ือยๆ 

24.5 
(49) 

30.0 
(60) 

37.5 
(75) 

8.0 
(16) 

0.0 
(0) 

3.71 0.927 มาก 1 

X = 3.62  S.D. = 0.787 
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   2.3.5 ด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  
    การศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน นั้นผู้วิจัย
ได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 1. การมีนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนท าให้คนในชุมชนลดรายจ่ายในด้านการดูแลสุขภาพ 2. การมีนวัตกรรมสุขภาพใน
ชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. การมีนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ของชุมชน 4. การมีนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 5. การมี
นวัตกรรมสุขภาพในชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนเกิดจิตส านึกรักบ้านเกิด 6. การมีนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.68 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า การมีนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนท าให้
ชุมชนเข้มแข็ง ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) คือประเด็น
ที่ว่า การมีนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนท าให้คนในชุมชนลดรายจ่ายในด้านการดูแลสุขภาพ  (ตารางที่ 
31) 
 
ตารางที่ 31 แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. การมีนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนท าให้
คนในชุมชนลดรายจ่าย
ในด้านการดูแลสุขภาพ 

15.5 
(31) 

30.0 
(60) 

51.0 
(102) 

3.5 
(7) 

0.0 
(0) 

3.58 0.792 มาก 6 

2. การมีนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนส่งผล
ให้คนในชุมชนมีความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12.5 
(25) 

45.5 
(91) 

39.0 
(78) 

3.0 
(6) 

0.0 
(0) 

3.68 0.729 มาก 3 
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ตารางที่ 31 แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

3. การมีนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนส่งผล
ให้คนในชุมชนมีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีของชุมชน 

15.0 
(30) 

41.0 
(82) 

39.5 
(79) 

4.5 
(9) 

0.0 
(0) 

3.67 0.785 มาก 4 

4. การมีนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนส่งผล
ให้คนในชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

12.0 
(24) 

48.5 
(97) 

37.5 
(75) 

2.0 
(4) 

0.0 
(0) 

3.71 0.700 มาก 2 

5. การมีนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนส่งผล
ให้คนในชุมชนเกิด
จิตส านึกรักบ้านเกิด 

14.5 
(29) 

36.5 
(73) 

46.0 
(92) 

3.0 
(6) 

0.0 
(0) 

3.63 0.766 มาก 5 

6. การมีนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชนท าให้
ชุมชนเข้มแข็ง 

18.0 
(36) 

47.5 
(95) 

31.0 
(62) 

3.5 
(7) 

0.0 
(0) 

3.80 0.770 มาก 1 

X = 3.68  S.D. = 0.757 

 

   2.3.6 ด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ 
    การศึกษาระดับความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ นั้น
ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1. มีการจัดท า
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 2. มีสมาชิกเข้า
มาร่วมใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม 3. มีสมาชิกเป็นบุคคลในชุมชนในอัตราส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่เร่ือยๆ 4. มีบุคคลจากภายนอกน านวัตกรรมสุขภาพไปใช้ในชุมชนของตนเอง 
5. นวัตกรรมสุขภาพของกลุ่มได้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วประเทศ 
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    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านความพึงพอใจใน
นวัตกรรมสุขภาพ ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.51 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า มีสมาชิกเป็นบุคคลในชุมชนใน
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่เร่ือยๆ ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่ อเทียบกับ
ประเด็นอ่ืน) คือประเด็นที่ว่า นวัตกรรมสุขภาพของกลุ่มได้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วประเทศ  (ตารางที่ 
32) 
 
ตารางที่ 32 แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. มีการจัดท าข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้ที่
ใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
อย่างสม่ าเสมอ 

11.5 
(23) 

34.5 
(69) 

46.0 
(92) 

8.0 
(16) 

0.0 
(0) 

3.50 0.802 มาก 3 

2. มีสมาชิกเข้ามาร่วม
ใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม 

9.0 
(18) 

45.0 
(90) 

43.0 
(86) 

3.0 
(6) 

0.0 
(0) 

3.60 0.695 มาก 2 

3. มีสมาชิกเป็นบุคคล
ในชุมชนใน
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมอยู่เร่ือยๆ 

15.0 
(30) 

37.0 
(74) 

43.0 
(86) 

5.0 
(10) 

0.0 
(0) 

3.62 0.799 มาก 1 

4. มีบุคคลจาก
ภายนอกน านวัตกรรม
สุขภาพไปใช้ใน
ชุมชนของตนเอง 

12.0 
(24) 

43.5 
(87) 

38.0 
(76) 

5.5 
(11) 

1.0 
(2) 

3.60 0.808 มาก 2 

5. นวัตกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มได้เป็นที่รู้จัก
ของบุคคลทั่วประเทศ 

7.5 
(15) 

26.0 
(52) 

47.5 
(95) 

18.0 
(36) 

1.0 
(2) 

3.21 0.860 
ปาน
กลาง 

4 

X = 3.51  S.D. = 0.792 
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  2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ 

   ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ 

ออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยภายนอกบุคคล โดยผู้วิจัยได้ใช้การ

แปลผลตามแนวคิดของเบสต์ (Best, 1981: 179-187)  ได้แก่ 

   ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 

   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   2.4.1 ปัจจัยภายในบุคคล 

    การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้านปัจจัย

ภายในบุคคล นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ประเด็น 

ดังนี้ 1.รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองการดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ

หน่วยงานที่ส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 3. ได้เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เร่ืองการดูแล

สุขภาพให้กับคนใกล้ชิด 4. มีความเชื่อว่านวัตกรรมสุขภาพมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้มีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น 5. ได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมสุขภาพ 

    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการประโยชน์นวัตกรรม

สุขภาพ ด้านปัจจัยภายในบุคคล ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.72 เมื่อพิจารณาแต่

ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองการ

ดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) 

คือประเด็นที่ว่า ได้เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพให้กับคนใกล้ชิด  (ตารางที่ 33) 
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ตารางที่ 33 แสดงจ านวนร้อยละพฤติกรรมการประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้านปัจจัยภายในบุคคล 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1.รับข้อมูลข่าวสาร
เร่ืองการดูแล
สุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

21.0 
(42) 

40.5 
(81) 

38.0 
(76) 

0.5 
(1) 

0.0 
(0) 

3.82 0.762 มาก 1 

2. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของ
หน่วยงานที่
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

13.5 
(27) 

51.5 
(103) 

31.0 
(62) 

4.0 
(8) 

0.0 
(0) 

3.75 0.737 มาก 3 

3. ได้เรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้
เร่ืองการดูแล
สุขภาพให้กับคน
ใกล้ชิด 

8.5 
(17) 

49.5 
(99) 

35.0 
(70) 

7.0 
(14) 

0.0 
(0) 

3.60 0.744 มาก 5 

4. มีความเชื่อว่า
นวัตกรรมสุขภาพ
มีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมให้มี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

14.0 
(28) 

49.0 
(98) 

35.5 
(71) 

1.5 
(3) 

0.0 
(0) 

3.76 0.705 มาก 2 

5. ได้แสดงความ
คิดเห็นหรือให้
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงนวัตกรรม
สุขภาพ 

12.0 
(24) 

46.0 
(92) 

39.5 
(79) 

2.5 
(5) 

0.0 
(0) 

3.68 0.715 มาก 4 

X = 3.72  S.D. = 0.732 
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   2.4.2 ปัจจัยภายนอกบุคคล 
    การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้านปัจจัย
ภายนอกบุคคล นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 4 ประเด็น 
ดังนี้ 1. หน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
2. ในชุมชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการออกก าลังกายของประชาชน 3. ในชุมชนมีผู้น าที่เข้มแข็ง
และมีวิสัยทัศน์ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ 4. ในชุมชมมีมาตรการทางสังคมที่มีส่วนช่วยใน
การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน    

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการประโยชน์นวัตกรรม
สุขภาพ ด้านปัจจัยภายนอกบุคคล ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.75 เมื่อพิจารณาแต่
ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า ในชุมชมมีมาตรการทาง
สังคมที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็น
ค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน) คือประเด็นที่ว่า หน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการให้
ความรู้กับประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  (ตารางที่ 34) 
 
ตารางที่ 34 แสดงจ านวนร้อยละพฤติกรรมการประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้านปัจจัยภายนอก

บุคคล 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

1. หน่วยงานด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพมีการให้
ความรู้กับ
ประชาชนใน
ชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอ 

16.5 
(33) 

43.0 
(86) 

35.5 
(71) 

5.0 
(10) 

0.0 
(0) 

3.71 0.799 มาก 4 

2. ในชุมชนมี
สถานที่ที่
เหมาะสมในการ
ออกก าลังกาย
ของประชาชน 

23.5 
(47) 

33.0 
(66) 

40.5 
(81) 

3.0 
(6) 

0.0 
(0) 

3.77 0.843 มาก 2 
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ตารางที่ 34 แสดงจ านวนร้อยละพฤติกรรมการประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้านปัจจัยภายนอก
บุคคล (ต่อ) 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
5 4 3 2 1 

3. ในชุมชนมี
ผู้น าที่เข้มแข็ง
และมีวิสัยทัศน์
ในการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

19.5 
(39) 

42.0 
(84) 

32.0 
(64) 

5.5 
(11) 

1.0 
(2) 

3.74 0.871 มาก 3 

4. ในชุมชมมี
มาตรการทาง
สังคมที่มีส่วน
ช่วยในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพ
ของคนในชุมชน 

22.5 
(45) 

37.5 
(75) 

35.0 
(70) 

5.0 
(10) 

0.0 
(0) 

3.78 0.853 มาก 1 

X = 3.75  S.D. = 0.841 

 
    ซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมดที่ได้จากการเก็บแบบส ารวจ จ านวน 400 ชุด 
จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรม และ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมสุขภาพ ดังที่ได้แสดงผลการวิเคราะห์ในตารางด้านบน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์
ข้อมูล มาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพมาสรุปไว้ในส่วนที่ 2 
ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะท าการสรุป ดังนี้คือ ตอนที่ 1  ร้อยละทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ     ตอนที่ 2  ร้อยละทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสมาชิกหรือ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก  นวัตกรรมสุขภาพ  ตอนที่ 3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเอง
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ด้านนวัตกรรมสุขภาพ  ตอนที่ 4  ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ได้ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1  ร้อยละข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ 
 1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ 
  ด้านข้อมูลพื้นฐานทั่วไปในกลุ่มผูผลิตนวัตกรรมสุขภาพ พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ถึงร้อยละ 63.0 ส่วนเพศชายแค่ ร้อยละ 37.0 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  อยู่ในกลุ่มมีอายุ
ระหว่าง 38 – 59 ปี  สถานภาพสมรส คือกลุ่มตัวอย่างอยู่ในสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันมากที่สุดถึง
ร้อยละ 70.8 และนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด คือร้อยละ 100 มีระดับการศึกษาอยู่ที่ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มากที่สุดถึงร้อยละ 31.3 การประกอบอาชีพท าวิสาหกิจ ร้อยละ 24.5 ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 34.0 ซึ่งมีเพียง ร้อยละ6.4 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 25,000 บาท ซึ่งหากมาพิจารณาด้านการมีโรคประจ าตัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีโรคประจ าตัว ถึงร้อยละ 68.8 และโรคที่พบมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างคือ โรคความดัน
โลหิตสูง ถึงร้อยละ 56.7 และรองลงมาโรคเบาหวานร้อยละ 23.3 ซึ่งเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีโรค
ประจ าตัวเร้ือรังในสัดส่วนที่สูง และสถานที่ที่ใช้บริการด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
47.9 ใช้บริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อยที่สุด ซึ่งเป็นสถานบริการ
สุขภาพที่อยู่ในชุมชนและประชาชนสะดวกในการเดินทางเข้ารับบริการ 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพแบ่งออกเป็น 
6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย ปัจจัย
ด้านระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามผล ปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการตนเอง ซึ่งพบว่า 
  ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า มีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรได้ดี และ ทุกคนในกลุ่มปฏิบัติตามกฎ กติกาของกลุ่ม
อย่างเคร่งครัด และเป็นไปในพื้นฐานของความชอบธรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ที่  3.96 แต่ยังมีความคิดเห็นค่อนข้างน้อยในประเด็นที่ ว่า การสื่อสารในกลุ่มมี
ประสิทธิภาพรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงทุกคน   
  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า 
มีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆของกลุ่มได้  ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ที่ 3.96  ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย คือประเด็นที่ว่า มีส่วนร่วมโดยการ
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการด้านต่างๆของกลุ่ม 
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  ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า 
กลุ่มของท่านได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชนเป็นอย่างดี  ที่ระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.80 ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย คือประเด็นที่ว่า 
กลุ่มของท่านได้ไปศึกษาดูงานจากที่อื่นเพื่อมาพัฒนาต่อยอด 
  ปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามผล กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
มากที่สุดคือประเด็นที่ว่า กลุ่มของท่านได้น าข้อมูลที่ได้จากการแนะน าและจากการประเมินผลมา
ปรับปรุงกลุ่ม ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.75 ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็น
ค่อนข้างน้อย คือประเด็นที่ว่า กลุ่มของท่านมีการค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่างๆ 
  ปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ
ประเด็นที่ว่า ท่านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐช่วยในการประชาสัมพันธ์
กลุ่ม  ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.84  ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย 
คือประเด็นที่ว่า ท่านใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ทช่วยประชาสัมพันธ์กลุ่ม 
  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ
ประเด็นที่ว่า  มีการประสานเชื่อมโยงระบบการท างานกับหลายๆองค์กรที่มีส่วนส่งเสริมการพัฒนา
ของกลุ่ม  ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.76 ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้าง
น้อย คือประเด็นที่ว่า มีการพัฒนาโดยจัดท าระบบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆของกลุ่มอย่าง
เป็นระบบและสม่ าเสมอ 

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกระบวนการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ 
  ข้อมูลลักษณะกระบวนการจัดการนวัตกรรมสุขภาพได้แบ่งข้อค าถามออกเป็น
ทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาจะได้สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี ้

3.1 สาเหตุที่มาของการเกิดนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้คิดเห็น
ว่า เกิดจากปราชญ์ชาวบ้านน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาสุขภาพ ถึงร้อยละ 60 รองลงมาเป็น
ความต้องการของประชาชนในชุมชนริเร่ิมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ 58.5 และเป็น
แนวความคิดของผู้น าท้องถิ่นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ร้อยละ 54.3 ส่วนสาเหตุที่ให้
ความส าคัญน้อยสุดคือ แนวนโยบายของรัฐในเร่ืองส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 41.5  

3.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่ายในการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างได้คิดเห็น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงร้อยละ 94.7 รองลงมาคือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) ร้อยละ 89.4  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) 
ร้อยละ 77.7 แหล่งทุนชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น กลุ่มต่างๆ แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ วัด เป็นต้น ร้อยละ 
52.1 ส่วนความคิดเห็นในสัดส่วนที่น้อยที่สุดคือ องค์กรอ่ืนๆทั้งองค์กรของรัฐและภาคเอกชน ร้อยละ 27.7 
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3.3 องค์ประกอบภายในกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างคิดว่าองค์ประกอบภายในกลุ่มประกอบ
ไปด้วย สมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 91.6  มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 83.2 มีโครงสร้างคณะกรรมการ
กลุ่ม ร้อยละ 55.8 และมีเป้าหมายและข้อตกลงกลุ่ม ร้อยละ 54.7 

3.4 กิจกรรมภายในกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างคิดว่าภายในกลุ่มมีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ถึง
ร้อยละ 95.8 โดยกิจกรรมภายในกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างได้มีการพัฒนามากที่สุด ได้แก่  การช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มร้อยละ 73.6 รองลงมา ได้แก่ มีคณะกรรมการสามารถเป็นผู้น าที่
ปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ 72.5  การประชุมกลุ่มสม่ าเสมอ ร้อยละ 69.2 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แก่กลุ่มอ่ืนๆ ร้อยละ 69.2 มีการบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ร้อยละ 51.6  และสามารถ
ระดมทุนเข้ากลุ่มตัวเองได้ ร้อยละ 35.2  ส่วนความคิดเห็นในสัดส่วนที่น้อยที่สุดคือ มีแผนงานใน
ระยะยาวร้อยละ 27.5  

3.5 การรวมกลุ่มของท่านได้รับการเกื้อหนุนจากกลุ่มทางสังคมเหล่านี้หรือไม่ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการรวมกลุ่มได้รับการเกื้อหนุนจากกลุ่มทางสังคมมากที่สุด ได้แก่ ภาครัฐ ร้อยละ 
95.8 ภาคประชาชน ร้อยละ 66.7  ส่วนการเกื้อหนุนจาก สถาบันวิชาการ  และภาคธุรกิจเอกชน ใน
สัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 16.7  

3.6 กลุ่มของท่านน าความรู้ไปปฏิบัติ ใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของ
ท่านได้อย่างไรบ้าง  ผลการศึกษาพบว่า การรวมกลุ่มของท่านเกิดจากผู้น าหรือปราชญ์ชาวบ้านเป็น
ต้นแบบของการน าความรู้ไปแก้ปัญหา หรือน าไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึงขยายสู่ชุมชน ร้อยละ 
77.1 การรวมกลุ่มของท่านเกิดจากการน าประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย
มาเชื่อมโยงสร้างความรู้ใหม่เพื่อขยายผลต่อให้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ร้อยละ 59.4 การรวมกลุ่มของท่านได้
มีการสืบทอดความรู้ขยายผลสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ  47.9 และการ
รวมกลุ่มของท่านได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภาคีพันธมิตรในเร่ืองเทคนิคการบริหาร
จัดการ วิชาการ แนวทางปฏิบัติ และการประสานงาน ร้อยละ 29.2  ตามล าดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 84.8 คิดว่ากลุ่มของตนเองนั้นมีองค์ประกอบต่างๆขับเคลื่อน ได้แก่ ผู้น า/ปราชญ์
ชาวบ้าน ร้อยละ  88.8  เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ร้อยละ 73.8 และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร้อยละ 70.0 ซึ่งก็ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่ากลุ่มของตนเองนั้นไม่มีองค์ประกอบต่างๆขับเคลื่อนอีก
ร้อยละ 15.2  

3.7 การรวมกลุ่มของท่านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มหรือมีความตระหนักส านึกในความเป็นเจ้าของได้อย่างไรบ้าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เข้ามามีส่วนร่วมในการริเร่ิมการพัฒนา ถึงร้อยละ 65.6 เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ร้อยละ 58.3 และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาร่วมกัน ร้อยละ 56.3 และ เข้า
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มามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา ร้อยละ 50.0 ส่วนการเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมินผลจากการพัฒนา ร้อยละ 31.1  

3.8 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มของท่านในลักษณะใด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเข้ามามีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 83.3 ร่วมเป็นกรรมการ ร้อยละ 68.8  มี
ส่วนร่วมในการใช้แรง ร้อยละ 45.8  เป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 45.8 เป็นผู้ริเร่ิมการตั้งกลุ่ม ร้อยละ 
33.3 ร่วมชักชวนสมาชิกเข้ากลุ่ม ร้อยละ  31.3 เป็นผู้น ากลุ่ม ร้อยละ 28.1 เป็นผู้มีส่วนร่วมใช้/
บริโภค ร้อยละ 24.0 ร่วมออกเงิน ร้อยละ 21.9  และลักษณะการมีส่วนร่วมที่น้อยที่สุดคือ มีส่วน
ร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์ ร้อยละ 20.8  

3.9 ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ  ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง เกิดประโยชน์จากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ มากถึงร้อยละ 87.8 
และเกิดผลกระทบด้านลบจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ ร้อยละ 6.1 และ 
ไม่ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ ร้อยละ 4.9 

3.10 เงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ
ในพื้นที่ของท่าน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติส่งผลให้
ชุมชนต้องปกป้องและช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 67.7 ต้องการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ชุมชน ร้อยละ 53.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน หรือในชุมชนเองส่งผลให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรม ร้อยละ 51.0 นวัตกรรมของกลุ่มสอดรับกับนโยบายของรัฐที่ต้องการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ร้อยละ 44.8  การเรียนรู้จากสื่อและวิทยาการการสื่อสารสมัยใหม่ส่งผลให้
ชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ร้อยละ 31.3  เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น การศึกษา 
การเพิ่มของประชากร ความขัดแย้ง ส่งผลให้ชุมชนคิดสิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือตัวเองและชุมชน ร้อย
ละ 30.2   และนวัตกรรมของกลุ่มมีส่วนในการแก้ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจในครัวเรือน
และชุมชนได้ และการส่งเสริมจากองค์กรภายนอกเช่น ด้านงบประมาณ องค์ความรู้ บุคลากรเป็น
ต้น มีความคิดเห็นในสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 24.0 ส่วนประเด็นที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือการ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนต่างประเทศ เช่น NGO , โครงการมิยาซาวา ร้อยละ 9.4   

3.11 กลุ่มของท่านมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการต่อยอดการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพหรือไม่ พบว่า พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการต่อยอดถึงร้อยละ 90.5 และ
คิดว่าไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ร้อยละ 9.5  โดยการพัฒนาต่อยอดภายในกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างได้
มีการพัฒนา ได้แก่ สุขภาพของสมาชิกกลุ่มและคนที่ใช้นวัตกรรมดีขึ้น ร้อยละ 71.3 เรียนรู้งานจาก
ชุมชนอ่ืนมาปรับใช้กับนวัตกรรมของกลุ่ม ร้อยละ 56.33 กลุ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ร้อยละ 
55.2  กลุ่มถูกยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ร้อยละ 52.9 มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 
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51.7 สมาชิกกลุ่มบางส่วนถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นวิทยากร ร้อยละ 43.7  เกิดโครงการใหม่ที่ต่อเนื่อง 
ร้อยละ 41.4  และมีรายได้จากการรวมกลุ่ม ร้อยละ 33.3 ซึ่งเป็นสัดส่วนการแสดงความคิดเห็นที่
น้อยที่สุด 

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ  
  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพมี
ข้อค าถามทั้งหมด 2 ข้อ ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มและวิธีการแก้ไขปัญหา            
ที่เกิดขึ้น  
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าภายในกลุ่มมีปัญหา
และอุปสรรค ร้อยละ 60.6 คิดว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรค ร้อยละ 39.4 โดยปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ได้แก่ ด้านงบประมาณ ร้อยละ 77.6  ด้านวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่ม ร้อยละ 44.8 ด้านสมาชิกกลุ่ม
มีจ านวนน้อย ร้อยละ 39.7 ด้านชุมชนไม่ยอมรับคุณภาพของนวัตกรรมของกลุ่ม ร้อยละ 6.9 องค์กร
ของรัฐไม่สนับสนุน ร้อยละ 1.7 และผู้น าชุมชนไม่ยอมรับกลุ่ม ร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นที่มี
จ านวนน้อยที่สุด 
  การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างน าปัญหาเข้า
ที่ประชุมของกลุ่ม ร้อยละ 62.4  ประชุมกลุ่มประจ าทุกเดือน ร้อยละ 59.1  น าปัญหาแจ้งผู้น า
ท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน ร้อยละ 51.6  น าปัญหาเข้าร่วมระดมความคิดในเวทีประชาคม ร้อยละ 24.7 
แกนน าของกลุ่มสามารถแก้ไขเองได้ ร้อยละ 20.4 และสุดท้ายคือยกปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้น าชุมชน
เป็น            ผู้แก้ไข ร้อยละ 19.4  
 ตอนท่ี 2  ร้อยละข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
สุขภาพ 
 ข้อมูลโดยสรุปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ใช้
ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จาก  
นวัตกรรมสุขภาพ จ านวน 200 คน พบว่า ด้านเพศเป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 71.0 ส่วนเพศชาย ร้อยละ 
29 มีอายุระหว่าง มีอายุระหว่าง 36 – 55 ปี มากที่สุด ถึงร้อยละ 39.5 ร้อยละ 21.5  ส่วนกลุ่มที่มีอายุ
อยู่ในช่วง 16-35 ปี น้อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.3 สมรส/อยู่
ด้วยกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ถึงร้อยละ 99.0 มีนบัถือศาสนอิสลาม ร้อยละ 1.0 
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ระดับการศึกษาอยู่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีการศึกษาสูงสุดคือประถมศึกษา ร้อยละ 41.0  การ
ประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 25.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
อยู่ที่ 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 39.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีโรคประจ าตัว ถึงร้อยละ 69.0 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 69.0 รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 24.1 ซึ่งผู้ที่ป่วย
เป็นโรคนั้น ป่วยมาแล้ว 1 – 3 ปี ร้อยละ 26.0  และสถานที่ใช้บริด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 61.9 ใช้บริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อยที่สุด มีเพียงส่วนน้อย
ที่สุดที่ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน มีเพียงร้อยละ 4.1 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรม
สุขภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการประเมินออกเป็น 10 ประเด็น ได้แก่ 1. ตนเองมีปัญหาด้าน
สุขภาพ 2. บุคคลในครอบครัวมีปัญหาด้านสุขภาพ 3. มีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 4. มีความปลอดภัย 5. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 6. ต้องการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 7. อยากทดลองใช้เผื่อใช้ประโยชน์ได้จริง 8. มีความสะดวกสบายด้านสถานที่
ให้บริการ เช่นสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น 9. ต้องการสนับสนุนแนวความคิดของชุมชนเอง 10. 
เป็นนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ เพราะว่าต้องการมีส่วนร่วมในชุมชน 
ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.57 ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย คือ
ประเด็นที่ว่า บุคคลในครอบครัวมีปัญหาด้านสุขภาพ 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ  ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ออกเป็น 6 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ความคิดเห็น
ด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ด้านการจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการส่งเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน ด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และด้านความพึงพอใจในนวัตกรรม
สุขภาพ สรุปได้ว่า 
 ด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้าน
ผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.21 เมื่อ
พิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า แหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพเป็นสิ่งกระตุ้นให้ชุมชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง และแหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสุขภาพส่งผลให้ชุมชนมีชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเอง ส่วน
ประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย คือประเด็นที่ว่านวัตกรรมสุขภาพก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชน 
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 ด้านการจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการจัดการ ที่ระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.69 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า มีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้กับคนในชุมชนมีการคิดเห็นเพื่อ
ส่วนรวม ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย คือประเด็นที่ว่า ความเหมาะสมของการจัดการ
ด้านเงินทุน  
 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม ที่ระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.63 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่านในชุมชนมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ 
ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย  คือประเด็นที่ว่า คนในชุมชนจัดตั้งองค์กร ชมรม หรือ
กลุ่มที่มีบทบาทในการจัดการการนวัตกรรมสุขภาพ   
 ด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้าน

การส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.62 เมื่อพิจารณา

แต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ ว่า ชุมชนต้องการให้มีการ

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งนวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้คงอยู่และพัฒนาต่อไปเร่ือยๆ ส่วนประเด็นที่มี

ความคิดเห็นค่อนข้างน้อย คือประเด็นที่ว่า แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพช่วยส่งเสริมให้คนใน

ชุมชนที่มีความบกพร่องในด้านร่างกายได้ฟื้นฟูกลับมาสู่ภาวะที่ปกติได ้

 ด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการ

พัฒนาศักยภาพของชุมชน ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.68 เมื่อพิจารณาแต่ละ

ประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า การมีนวัตกรรมสุขภาพใน

ชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย คือประเด็นที่ว่า การมี

นวัตกรรมสุขภาพในชุมชนท าให้คนในชุมชนลดรายจ่ายในด้านการดูแลสุขภาพ   

 ด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้าน

ความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.51 เมื่อพิจารณา

แต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า มีสมาชิกเป็นบุคคลใน

ชุมชนในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่เร่ือยๆ ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย  คือ

ประเด็นที่วา่ นวัตกรรมสุขภาพของกลุ่มได้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วประเทศ 

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ปัจจัย
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ภายในบุคคล และปัจจัยภายนอกบุคคล จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้านดังนี ้
  ปัจจัยภายในบุคคล  การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้าน
ปัจจัยภายในบุคคล นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 
ประเด็น ดังนี้ 1.รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองการดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 2. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 3. ได้เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เร่ืองการ
ดูแลสุขภาพให้กับคนใกล้ชิด 4. มีความเชื่อว่านวัตกรรมสุขภาพมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้มี
สุขภาพที่ดีขึ้น 5. ได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรม
สุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้านปัจจัยภายในบุคคล ที่
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.72 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองการดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ ส่วน
ประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย  คือประเด็นที่ว่า ได้เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เร่ืองการดูแล
สุขภาพให้กับคนใกล้ชิด   
  ปัจจัยภายนอกบุคคล การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้าน
ปัจจัยภายนอกบุคคล นั้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความคิดเห็นออกเป็น 4 
ประเด็น ดังนี้ 1. หน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ 2. ในชุมชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการออกก าลังกายของประชาชน 3. ในชุมชนมีผู้น าที่
เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ 4. ในชุมชมมีมาตรการทางสังคมที่มีส่วน
ช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ด้านปัจจัยภายนอกบุคคล ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 
3.75 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า ในชุมชน
มีมาตรการทางสังคมที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ส่วนประเด็น
ที่มีความคิดเห็นค่อนข้างน้อย คือประเด็นที่ว่า หน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการให้ความรู้กับ
ประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น  4   ส่วนตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 
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 ส่วนท่ี 1 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ตอนท่ี  1  พื้นที่และบริบทในเขตภูมิภาคเหนือ   
 ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนรู้ของชุมชนในภูมิภาคเหนือ ดังจะมีด้านข้อมูล
พื้นฐาน วิถีชีวิต อัตลักษณ์ และความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคเหนือ รวมถึงสถานการณ์ด้าน
สุขภาพที่มีความส าคัญส่งผลให้มีการจัดการสุขภาวะเกิดขึ้นตามบริบทของพื้นที่ ด้วยภูมิภาคเหนือ 
มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพ และทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อันจะเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ภาคเหนือมีอาณาเขต
ติดกับประเทศสหภาพพม่า และสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้มีการจัดแบ่งกลุ่ม
การจัดพื้นที่ความรับผิดชอบของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกเป็น 13 เขต 
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเขตบริการความรับผิดชอบในภาคเหนือ ครอบคลุม
จังหวัด 18 จังหวัด แบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขต 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดล าพูน เขต 2  
ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 
3 ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตรและจังหวัด
ชัยนาท 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงการจัดพื้นที่ 60 พื้นที่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปี 2559  
ที่มา:  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 

 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิตของภาคเหนือมีทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเกษตร และภาคการค้าในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกั นมาก แต่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวใน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ผลผลิตในปี พ.ศ. 2549 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 
20.94 เพิ่มจาก ร้อยละ 17.98 เมื่อปี พ.ศ.2545 โดยมีมูลค่าผลผลิต ณ ราคาคงที่ 69,739 ล้านบาท แต่ก็
ยังเป็นสัดส่วนเพียง ร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศ อุตสาหกรรมหลักของภาค
ยังคงเป็นอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปอุตสาหรรมอาหาร และเคร่ืองดื่มเป็นต้น ซึ่งในภาคเหนือ
ตอนบนและตอนล่างมีความหลากหลายของภาคเกษตรกรรมที่ค่อนข้างชัดเจน ข้าวเป็นส่วนแบ่ง
มูลค่าการผลิตมากที่สุด ร้อยละ 37.4  มีพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 12.7 ล้านไร่ สูงเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศรองจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งผลิตส าคัญอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ปลูก
มากที่จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร ผลผลิตอย่างอื่นรองลงมาได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกมากเป็น
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อันดับหนึ่งของประเทศ ปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2549 ประมาณ 1.06 ล้านตัน แหล่งผลิตส าคัญอยู่
ในภาคเหนือตอนล่าง ปลูกมากที่จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ส่วนด้านผลไม้ ที่ปลูกในปริมาณ
มากได้แก่ ล าไย ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน สตรอเบอร่ี ปลูกมากในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ล าพูน พะเยา และเชียงราย และยังมีการปลูกมะขามหวานในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ และกล้วยไข่ที่จังหวัดก าแพงเพชร รวมถึงพืชผักอ่ืนๆ โดยเฉพาะผักเมืองหนาว 
ปลูกมากในพื้นที่เชิงเขาของกลุ่มภาคเหนือตอนบน เช่น ผักกาดหอม ผักสลัดชนิดต่างๆ กระเทียม 
แครอท พริกยักษ์ ผักกาด กระหล่ าปลี ผักกาดขาว ข้าวโพดหวานและถั่วแระญ่ีปุ่น ด้านการค้าแนว
ชายแดนมีศักยภาพและขยายตัวได้สูงเป็นการค้าที่เกินดุลมาตลอดในปี พ.ศ. 2549 มีมูลค่า 24,359 
ล้านบาท ร้อยละ 22.8 ต่อปี มีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ด่านชายแดนที่ส าคัญคือ แม่สอด 
ร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้าชายแดน เชียงแสน ร้อยละ 30 แม่สายร้อยละ 10 และเชียงของร้อยละ 5 
โดยมีประเทศเป็นคู่ค้าหลัก รองลงมาคือ จีนตอนใต้ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มไม่แน่นอน ปี พ.ศ. 2549 สร้างรายได้เกือบร้อยละ 10 ของ
รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดท่องเที่ยวหลักที่
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 59 เชียงรายร้อยละ 14 และ
พิษณุโลกร้อยละ 7  ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การวิจัย
ภาคเหนือ (2555 – 2559) ภาคเหนือมีพื้นที่ติดต่อและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และกลุ่มประเทศอินโดจีนนอกจากนั้นภาคเหนือยังเป็นแหล่ง  ท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวอยู่ในอัตราที่สูงแต่กระจุกตัวเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ
พิษณุโลก  

 สถานการณ์ด้านสังคมและความเป็นอยู่ ซึ่งภูมิภาคเหนือในปัจจุบันยังคงประสบกับ
ปัญหาที่ต้องรอการแก้ไข ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงในการถือครองที่ดินและขนาดที่ดินถือครองของ
เกษตรกรยังมีข้อจ ากัด  ซึ่งสอดคล้องกับสถิติส ามะโนการเกษตรพ.ศ.2546 บอกว่าประมาณร้อยละ 
77 ของที่ดินที่เกษตรกรท ากินอยู่นั้นเป็นที่ดินที่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง และร้อยละ 23.1 เป็นที่ดิน
ที่เกษตรกรไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ท ากินในฐานะผู้เช่าหรือในฐานนะอ่ืน (ชาย โพธิสิตาและคณะ , 
2555: 89)  พื้นที่เกษตรกรรมของภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่ อยู่นอกเขตชลประทาน ประชาชน
ยังคงเรียกร้อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรส าคัญ  คือ ดิน น้ า และป่าไม้ 
อย่างต่อเน่ือง   
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ตารางที่ 35 ร้อยละขนาดถือครองที่ดินท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร พ.ศ.2541, 2546 ,2551 
 

จ านวน 2541 2546 2551 
น้อยกว่า 10 ไร ่ 33.1 37.6 38.6 
10-39 ไร ่ 57.5 51.1 51.6 
40 ไร่ ขึ้นไป 9.4 11.3 9.7 

รวม 100 100 100 
 
ที่มา: คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, 2554 (อ้างอิงข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 2551) 
 

 สัดส่วนคนจนของภาคเหนือยังคงสูงกว่าสัดส่วนคนจนของประเทศ ซึ่งในภาคเหนือมี
คนจนประมาณ 1.9 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 26.52 ของคนจนทั้งประเทศ  ในช่วงปี 2545-2556 ยัง
พบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในล าดับแรกที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด มีจ านวนคนจนมากกว่าคร่ึงนึง
ของประชากรจังหวัด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และเกษตรกรมีเนื้อที่ถือ
ครองท าการเกษตรเพียงร้อยละ 2.5 ของเนื้อที่จังหวัดประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ ร้อยละ 
60 (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร , 2558: 2-5) และภาคเหนือ ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่า
ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือจะเพิ่มเป็นร้อยละ 13.6 ในปี พ.ศ. 2553 และร้อยละ 21.2 ในปีพ.ศ. 
2563 ซึ่งภาคเหนือจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เร็วกว่าอัตราส่วน
ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนภาระพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2553 
เป็นร้อยละ 64 ในปีพ.ศ. 2563   “ปี 2563 ต้องการพยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักสังคมสงเคราะห์
เพื่อดูแลผู้สูงอายุมากถึง 40,000 คน”  เมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอายุอ่ืน ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เป็น
กลุ่มประชากรที่มีอัตราการใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสูงกว่า ถึงประมาณ 2-3 เท่าการ
เตรียมความพร้อมของระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะทรัพยากรสุขภาพที่จ าเป็นทั้ง สถานบริการ
บุคลากร และงบประมาณ เพื่อการให้บริการและการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
(ภูษิต ประคองสาย, 2555: 28)   

 สถานการณ์ด้านสุขภาพ ประชากรในภาคเหนือยังคงมีภาวะความเจ็บป่วยและ
พฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคเอดส์สูงสุดในระดับประเทศ  ในอดีต คนไทยตายมากเพราะโรคติดเชื้อที่
แพร่ระบาดไปได้ทั้งทางน้ า อากาศ หรือโดยพาหะน าโรคชนิดต่างๆ ปัจจุบันการตายของประชากร
ไทยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอยู่และการใช้ชีวิตของตนเอง  ปัจจุบันการเจ็บป่วย
และเสียชีวิต (ก่อนวัยอันควร) ของคนไทยมีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable 
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Diseases: NCDs) และปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลจากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น 
การศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2552 พบว่า “โรคอ้วน” เป็นปัจจัยเสี่ยง
และภัยเงียบส าคัญอันดับ 1 และอันดับ 6 ของการสูญเสียปีสุขภาวะในหญิงไทยและชายไทย 
ตามล าดับ  (เฉลิมพล แจ่มจันทร์และคณะ, 2557: 8) ซึ่งสอดคล้องกับ  (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2555 – 2559: 8-9)  พบว่าภาวะด้านสุขภาพภาคเหนือมีภาวะการเจ็บป่วยสูงอันดับหนึ่ง
ของประเทศ มีอัตราการเจ็บป่วยร้อยละ 27.3 มีภาวะการเจ็บป่วยและความเสี่ยงด้านพฤติกรรม
ได้แก่   

1. โรคทางเดินหายใจมากที่สุด ร้อยละ 40.1 และมีแนวโน้มสูงขึ้น สาเหตุการตายที่
ส าคัญในปัจจุบันได้แก่ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด มะเร็ง เอดส์ โรคหัวใจ ความดัน
เลือด รวมทั้งอุบัติเหตุบนถนนโรคสมัยใหม่หลายอย่างสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ด้วยการ
เปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร การออกก าลังกาย การสูบบุหร่ี ดื่มสุรา
การขับขี่ยวดยานพาหนะ  (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2555: 14) 

2. ปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะการฆ่าตัวตายของประชาชนในภาคเหนือมีอัตราสูงกว่า
ระดับประเทศ โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายเป็น 10.9 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดล าพูนสูงสุด 18.04 
รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็น 17.88 ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลกรมสุขภาพจิต ในปี 
2558 อัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดใน 4 จังหวัดที่เกินเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก คือ 
ล าพูน น่าน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตามล าดับ ทั้งนี้ ในปี 2558 พบว่า ช่วงอายุ 30-54 ปี มีการฆ่า
ตัวตายมากกว่าช่วงอายุอ่ืน โดยเฉพาะ ช่วงอายุ 35-39 ปี มีการฆ่าตัวตายสูงสุด เพศชายยังคงฆ่าตัว
ตายส าเร็จมากกว่าเพศหญิง   

3. การเจ็บป่วยจากสารเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชสูงสุด ในภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 
จังหวัดอุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย ก าแพงเพชร และเพชรบูรณ์   

4. จ านวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่มีจ านวนลดลง แต่ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมี
มากสุดที่จังหวัดเชียงราย 1,260 คน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ 880 คน   

5. อัตราผู้ป่วย ธาลัสซีเมียมีแนวโน้มสูงขึ้นและเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีผู้ป่วยใน
ภาคเหนือจ านวน 14,300 คน ในปี พ.ศ.2548 โดยมีมากที่สุดในจังหวัดน่าน 489.83 ต่อประชากร
แสนคน   

6. อัตราการสูบบุหร่ีและดื่มสุราอยู่ในอัตราสูงสุด อย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน ประชาชน
ภาคเหนือดื่มสุราสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ผู้ดื่มสุราร้อยละ 36.1 และกลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 
24 ปี ดื่มสุราสูงกว่าทุกภาคในอัตราร้อยละ 30.7   

7. ด้านสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งน้อยลง อันเนื่องจากโครงสร้างครอบครัว
เปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมีขนาดเล็กลง ขนาดของครัวเรือนลดลงจาก 5.5 
ในปี พ.ศ. 2513 เหลือเพียง 3.2 ในปีพ.ศ. 2547 ซึ่งอยู่ในอัตราที่ต่ ากว่า 3.4 ของขนาดครัวเรือนเฉลี่ย
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ระดับประเทศ  รวมถึงการย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพ  ศึกษาต่อในเขตเมืองหรือต่างจังหวัด และการ
หย่าร้าง ส่งผลให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง  และบทบาทการดูแลปลูกฝังจริยธรรมให้สมาชิกใน
ครอบครัวลดลงไปด้วย   

 ดังจะเห็นได้ว่าสถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นมี
มากมายทั้งด้านปัจเจกบุคคล และทางด้านสภาพแวดล้อมทุกมิติที่มากระทบ รวมทั้งระบบบริการ
สุขภาพ ซึ่งจากข้อมูล (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, 2552ข: 29-30) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  อัน
ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านประชากร/ครอบครัว ค่านิยม/ความเชื่อวัฒนธรรม 
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี  ปัจจัยด้าน
ปัจเจกบุคคล  อันประกอบด้วย ด้านกรรมพันธุ์  ด้านพฤติกรรมด้านสุขภาพ  ด้านความเชื่อ ด้านจิต
วิญญาน ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพ  อันประกอบไปด้วย  ความเสมอภาค/ความครอบคลุม  
ประเภทและระดับการบริการ และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่าง
เชื่อมโยงต่อกันและเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้น
ในทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย การน ายุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศโดยยึดชุมชนท้องถิ่นเป็น
ตัวตั้ง และแนวทางที่เหมาะสมคือปลุกกระแสให้ท้องถิ่นเกิดการจัดการตนเองให้มากที่สุดสู่การ
ปฏิรูประเทศจากฐานรากอย่างแท้จริง  ดังภาพแผนภูมิที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 5 ความเชื่อมโยงและพลวัตที่เกี่ยวกับสุขภาพ

พลวัต 

ปัจเจกบคุคล ระบบบริการสุขภาพ 

สภาพแวดล้อม 

สุขภาพ 

 เศรษฐกิจ 
 การศึกษา 
 ประชากร/ครอบครัว 
 ค่านิยม/ความเชื่อ  วัฒนธรรม 
 การเมืองการปกครอง 
 สิ่งแวดล้อม 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
 เทคโนโลยี 

 กรรมพันธุ์ 
 พฤติกรรมสุขภาพ 
 ความเชื่อ 

 จิตวิญญาน 

 เสมอภาค/ความครอบคลุม 

 ประเภทและระดับการบริการ 

 คุณภาพ/ประสิทธิภาพ 

 รัฐ/เอกชน 
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 ตอนท่ี  2  การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ต าบลดง
มูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1. ประวัติต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

  ต าบล “บ้านดงมูลเหล็ก” ก่อตั้ง สมัยมณฑลเพชรบูรณ์ ตรงสมัยรัชกาลที่ 4 มณฑล
เพชรบูรณ์ ปกครองโดยข้าหลวง ชื่อหลวงยกบัตร (ตามหลักฐานการจดทะเบียนของวัดสว่าง
อารมณ์ซึ่งหลวงยกบัตรมอบที่ดินให้ทางวัด และจดทะเบียน พ.ศ.2440) หลวงยกบัตรมีข้าทาส
บริวารมากมาย ประกอบกับเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ปลูกยาสูบได้ดี จนได้รับตราประจ าจังหวั ด
เพชรบูรณ์ เป็นต้นยาสูบอยู่ในวงกลม หลวงยกบัตรให้ข้าทาสบริวารหาพื้นที่เพื่อปลูกยาสูบ จนมา
พบป่าไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่า “ขี้เหล็ก” ดินดีอุดมสมบูรณ์มาก จึงให้ข้าทาสถางป่าและปลูกยาสูบ จึง
เสนอตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น ชื่อว่าบ้านดงขี้เหล็ก(ต้ังตามป่าไม้ ที่ถางเพื่อปลูกต้นยาสูบ) ขึ้นกับต าบลสะ
เดียง  ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงแยกตัวจากต าบลบ้านโคกตั้งเป็นต าบลดงขี้เหล็ก แต่
ต่อมาเห็นว่าชื่อไม่สุภาพจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านมาเรียกขานกันว่า“บ้านดงมูลเหล็ก”ตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมา จนถึงปัจจุบันได้รับการยกระดับจากกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งเป็น “ต าบลดงมูลเหล็ก”  และ
มีนายแปว ก้อนทอง เป็นก านันคนแรก  

  ต าบลดงมูลเหล็ก มีอาณาเขตพื้นที่ 117 ตารางกิโลเมตร โดยทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับ
ต าบลท่าพล ต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับต าบลนาป่า อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับต าบลบ้านโคก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับ
ต าบลสะเดียง  ต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ต าบลดงมูลเหล็กมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน พื้นที่
ทั้งหมด 28,645 ไร่ พื้นที่การการเกษตร 19,108 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 67 ของพื้นที่ทั้งหมด) พื้นที่ส่วน
ใหญ่เหมาะสมกับการปลูกข้าว รองลงมาได้แก่ พืชไร่ และพืชผัก ตามล าดับ มีจ านวนประชากรใน
ต าบลดงมูลเหล็กประมาณ 10,036 คน และจ านวนหลังคาเรือน 2,425 หลังคาเรือน เนื่องจากสภาพ
พื้นที่เหมาะสมของต าบลส่วนใหญ่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เกษตรกร มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ข้าว พืชผักสวนครัว ถั่วเหลือง ต้นหอม และผักชี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ปฏิบัติตามประเพณีไทย คือ ท าบุญตักบาตรในวันสารทไทยวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วัน
อาสาฬหบูชาฯลฯ มีประเพณีแข่งเรือยาวที่ล าคลองไม้แดง เป็นประจ าทุกปี ส่วนภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารบางหมู่บ้าน (บ้านดงมูลเหล็ก หมู่ที่ 4) มีการพูดภาษาถิ่นไทย (เด้ิง) ที่ท าให้เกิดความรักใน
ถิ่นฐานเดี่ยวกัน จนมี ค าขวัญของต าบลดงมูลเหล็กบ้านคือ “ดงมูลเหล็กมั่งคั่ง หลวงพ่อทั่งศูนย์รวม
ใจ บุญบั้งไฟล าป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง มั่นคงประเพณีแข่งเรือ”  
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 2. กระบวนการจัดการตนเองของนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดง
มูลเหล็ก 

  ต าบลดงมูลเหล็กกับพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ ซึ่งจะได้น าเสนอให้เห็น
ในกระบวนการจัดการตนเองของนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก อัน
จะกล่าวถึงเส้นทางการพัฒนาต าบลดงมูลเหล็กก่อนเกิดธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ  การ
บริหารจัดการตนเอง  รูปธรรมความส าเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ รวมถึงการน าเสนอให้เห็นถึง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการตนเอง ดังรายละเอียดดังน้ี 

2.1 เส้นทางการพัฒนาพื้นที่ต าบลดงมูลเหล็ก ก่อนเกิดธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล

สุขภาวะ   
   การพัฒนาต าบลของต าบลดงมูลเหล็กในระยะแรกอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

ของ “สภาต าบล” ที่มาจากนโยบายของภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2539  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูล
เหล็ก ได้รับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจตาม “พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
พ.ศ.2542” สภาต าบลดงมูลเหล็กได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก” 
จัดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก จนในวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ได้ยกระดับเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  เส้นทางการพัฒนาต าบลดงมูลเหล็ก  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ระยะของการพัฒนาของต าบลแบ่งเป็น 4 ยุค คือ 

  ยุคต้นก่อนการพัฒนา (ก่อนปี พ.ศ. 2539) ในยุคต้นๆปัญหาของประชากรในต าบล 
คือความยากจน ซึ่งยากจนมากที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเป็นยุคของการแก้ไขปัญหาตามสภาพที่
ประชาชนในต าบลเผชิญหน้า เช่น เร่ืองความยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีเงิน  ไม่มีเงินค่าท าศพเมื่อ
เสียชีวิต  ประชาชนเข้าไม่ถึงการบริการด้านสาธารณสุข  ประกอบกับ โครงสร้างการปกครองของ
ต าบลที่มีสถานะเป็น “สภาต าบล” ได้เพิ่งปรับเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก” ดังนั้น
เมื่อมีนโยบายเข้ามาในต าบลท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ตอบสนองเชิงนโยบายต่างๆทันที เพราะ
คาดหวังว่าจะท าให้ประชาชนในต าบลกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และในช่วงนี้เองมีการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ ให้รวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมเกี่ยวกับการท ามะม่วงส่งออก  ด้วยการพาไปศึกษา
ดูงานนอกพื้นที่แล้วน ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้  ผลจากการพัฒนาช่วยสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในต าบลจนหันมาปลูกมะม่วงมากกว่าการท างานประจ าที่ท าอยู่   

  ยุคบุกเบิกเร่ิมการพัฒนา (ระหว่าง พ.ศ. 2540-2548) ในปี 2540 สภาต าบลดงมูลเหล็ก

ได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก”  ต่อจากนั้น “พระราชบัญญัติแผน
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และขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542”  มีผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กได้รับการ

สนับสนุนเชิงนโยบายจ านวนมากขึ้นในการพัฒนาหมู่บ้าน เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆ เน้นการสร้างช่อง

ทางการสื่อสาร สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมในเร่ืองปัญหายาเสพติดพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตอบสนองตามนโยบายเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชนในการเข้า

มามีส่วนร่วมในการท าประชาคมหมู่บ้าน  ค้นหาจิตอาสา และฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ

ประชาชนในต าบลมาเสริมแนวทางบริหารจัดการต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 

ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมมากขึ้น 

(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556: 5) 

  ยุคพัฒนาสู่สุขภาวะของต าบล (ระหว่าง พ.ศ.2549- 2554) องค์การบริหารส่วนต าบล

ดงมูลเหล็ก ได้มีความสนใจเร่ืองสุขภาวะอย่างมากจากแรงบันดาลใจที่ไปศึกษาดูงานที่ต าบลชะแล้ 

อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา แล้วน ากลับมาพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในเร่ือง “ธรรมนูญสุขภาพ” และ

ตอบสนองตามนโยบายเร่ืองการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและใช้เด็กเป็นกลไก

เร่ืองสุขภาพ ทั้งนี้เน่ืองมาจากผู้บริหารที่เป็นคนต าบลดงมูลเหล็ก ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

มาอย่างต่อเนื่องเน้นให้ความส าคัญของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นสุขภาพ

เป็นหลัก ร่วมกับพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน การใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการพัฒนา กับการ

เข้าร่วมเป็นเครือข่าย เทศบาลเมืองปากพูน ท าให้การขับเคลื่อนเร่ืองสวัสดิการชุมชนมีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556: 5) 

  “ปัญหาเร่ิมแรกคือปัญหาสุขภาพของประชาชนเร่ิมแรกเลยคือจากการท าการเกษตร 

ทางสถานีอนามัยในตอนนั้นเขาก็จะมีโครงการเจาะเลือดเพื่อเช็คสารพิษในกระแสเลือดผู้ที่ท า

การเกษตร พบสารพิษในเลือด 35 เปอร์เซ็น ของผู้ท าการเกษตร ซึ่งน าไปสู่ผู้บริโภคในการบริโภค

สินค้าทางการเกษตร ส่งผลเร่ืองสุขภาพด้านอ่ืนๆ  โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้พิการ เด็กเล็กที่ต่ ากว่าเกณฑ์

เข้าโรงเรียน  เด็กเล็กเกิดปัญหาความเป็นอยู่ พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาอยู่ด้วย อยู่กับตากับยายการอยู่

กินอาจจะท าให้เกิดสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์  ก็จะเกี่ยวโยงกันไป”   (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 1, 23 

สิงหาคม 2558) 

   “ผมเป็นหนึ่งในแกนน าสมัชชาสุขภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็ได้รับเชิญจาก สช.  

ให้สังเกตการณ์ ธรรมนูญสุขภาพของต าบลชะแล้ ซึ่งเป็นต าบลแรกของประเทศไทย  นายกขุนทอง

เสียดายตอนนี้ท่านจากพวกเราไปแล้ว  พอไปดูก็ได้ไปเห็น ของชะแล้  ธรรมนูญแห่งชาติมันจะไป
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คนละทาง  คือธรรมนูญของชาติเน้นเร่ืองวิชาการ  ถ้าอ่านนะ  โดยส่วนใหญ่เน้นเร่ืองระบบ

สาธารณสุขมากกว่า  แต่พอไปเจอชะแล้  กลายเป็นว่าเขาสามารถก าหนดกฎ กติกา ที่จะอยู่ร่วมกัน

ในสังคมของเขา การท าของเขาง่ายๆ  คนชะแล้ต้องรักษาศีล 1 ข้อในศีล 5 ประกาศเจตนารมย์

ชัดเจน คนชะแล้ไม่ขายสุรา  พอดูก็เลยกลับมาทบทวนเพราะที่นี่ใช้หลักคิด ร่วมคิดร่วมท า ร่วม

พัฒนา  การแก้ไขอย่างถูกต้องผ่านกระบวนการบูรณาการประชุมทุกเดือน  ไปเจออะไรมาก็จะมา

เล่าในที่ประชุม” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 2,23 สิงหาคม 2558) 

  ยุคพัฒนาแบบบูรณาการ (ระหว่าง พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) การได้ยกฐานะจากการเป็น

เครือข่ายของต าบลปากพูน เป็นแม่ข่ายต าบลสุขภาวะ โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  และเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน

ท้องถิ่นน่าอยู่ทุกๆภาคของประเทศไทย ก่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้านศักยภาพของต าบล และ

ศักยภาพของคณะผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น และคณะท างานต าบลสุขภาวะ จากการท างานที่ประสาน

ความร่วมมือเป็นเครือข่าย เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ คือ เพื่อนสอนเพื่อน ครูสอนครู ปัจจุบัน

ต าบลดงมูลเหล็กมีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  จ านวน 60 อปท.เครือข่าย (ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,2556:5)  

  หากดูจากเส้นทางการพัฒนาในต าบลดงมูลเหล็ก จุดเร่ิมต้นของการพัฒนานวัตกรรม

สุขภาพของต าบลด้วยเหตุปัญหาความยากจน และประชาชนประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการท า

การเกษตรในต าบล   ซ้ าประชาชนยังเข้าไม่ถึงการบริการด้านสาธารณสุข และ “สภาต าบล” ได้เพิ่ง

ปรับเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก” จึงได้มีการพัฒนาขึ้น มีนโยบายในการพัฒนา

หมู่บ้าน เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล เน้นการสร้างการสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วน

ร่วมกับนโยบายของอบต.  เร่ิมค้นหาประชาชนที่มีจิตอาสาในการร่วมพัฒนา  และฟื้นฟูวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา จนเกิดมีอาชีพเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งผลให้ผู้น าท้องถิ่นเดินหน้าในแนวคิด

การพัฒนาคุณภาพชีวีตของคนในต าบลให้มีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ  ให้ความส าคัญของการสร้างเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นสุขภาพเป็นหลัก ร่วมกับพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน การใช้ภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมในการพัฒนา จึงท าให้ต าบลดงมูลเหล็กประสบความส าเร็จในการพัฒนา 

“นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพต าบลดงมูลเหล็ก” โดยได้สรุปเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ

ต าบลดงมูลเหล็กดังตารางที่ 36 ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 36 แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนาต าบลดงมูลเหล็กก่อนเกิดธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ
ต าบลดงมูลเหล็ก 

 
ช่วงเวลา เหตุการณ์ส าคัญ ผลกระทบต่อพัฒนานวัตกรรม

สุขภาพ 
ยุคต้นก่อนการพัฒนา 
(ก่อนปี พ.ศ. 2539) 

- - ประชาชนมีฐานะยากจนไม่มี
อาชีพ ไม่มีเงิน  ไม่มีเงินค่าท าศพ
เมื่อเสียชีวิต 

- - ประชาชนเข้าไม่ถึงการบริการ
ด้านสาธารณสุข   

- - โครงสร้างการปกครองของ
ต าบลที่มีสถานะเป็น “สภาต าบล” 

- - การแก้ไขปัญหาตามสภาพที่
ประชาชนในต าบลเผชิญหน้า 

- - มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ให้
รวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริม 

ยุคบุกเบิกเร่ิมการ
พัฒนา  (ระหว่าง  
พ.ศ. 2540-2548) 

-    -  สภาต าบลดงมูลเหล็กได้รับการ
ยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมูลเหล็ก”   

- - เกิดพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.
2542” 

- - เน้นการสร้างช่องทางการสื่อสาร 
- - เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชนในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท าประชาคมหมู่บ้าน 

- - ค้นหาจิตอาสา และฟื้นฟู
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ประชาชนมาเสริมแนวทางบริหาร
จัดการต าบล 

- - มีผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมูลเหล็กได้รับการ
สนับสนุนเชิงนโยบายจ านวนมาก
ขึ้นจากประชาชนในการพัฒนา
หมู่บ้าน 

- - ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ 

-  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแลอย่างครอบคลุมมากขึ้น 

- - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
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ตารางที่  36 แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนาต าบลดงมูลเหล็กก่อนเกิดธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล       
สุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก (ต่อ) 

 

ช่วงเวลา เหตุการณ์ส าคัญ ผลกระทบต่อพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ 

ยุคพัฒนาสู่สุขภาวะ
ของต าบล (ระหว่าง 
พ.ศ.2549- 2554) 

- - ผู้บริหารท้องถิ่นมีความสนใจ
เร่ืองสุขภาวะ 

- - การถ่ายโอนภารกิจการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ให้ความส าคัญของการสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

- - การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายต าบล
สุขภาวะร่วมกับต าบลปากพูน  

- - ใช้เด็กเป็นกลไกการพัฒนาเร่ือง
สุขภาพ 

- - ท าให้เกิดการพัฒนาเร่ืองสุขภาพ
เป็นหลัก  

- - เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน  

- - เกิดการค้นหาและน าภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาใช้ใน
การพัฒนา 

- - การขับเคลื่อนเร่ืองสวัสดิการ
ชุมชนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

- - เกิดกระบวนการพัฒนาธรรมณูญ
สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ยุคพัฒนาแบบ              
บูรณาการ (ระหว่าง 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

- - ยกฐานะจากการเป็นเครือข่าย
ของต าบลปากพูน เป็นแม่ข่าย
ต าบลสุขภาวะจาก 

- การสนับสนุนของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ สสส.   

- - เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
น่าอยู่ทุกๆภาคของประเทศไทย 

- - ก่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้าน
ศักยภาพของต าบล และศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น 
และคณะท างานต าบลสุขภาวะ 

-  - การท างานที่ประสานความ
ร่วมมือเป็นเครือข่าย  

- - การเสริมสร้างพัฒนาการชุมชน 
คือเกิดกระบวนการ เพื่อนสอน
เพื่อน ครูสอนครู  

- - ปัจจุบันต าบลดงมูลเหล็กมี
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น 
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ตารางที่  36 แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนาต าบลดงมูลเหล็กก่อนเกิดธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล       
สุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก (ต่อ) 

 
ช่วงเวลา เหตุการณ์ส าคัญ ผลกระทบต่อพัฒนานวัตกรรม

สุขภาพ 
 -  - น่าอยู่ จ านวน 60 อปท.เครือข่าย 

- - การขยายผลธรรมนูญสุขภาพ
ต าบลดงมูลเหล็กจนเป็นที่ยอมรับ
และเป็นนโยบายสาธารณะจนถึง
ปัจจุบัน 

 
2.2 การบริหารจัดการตนเองของนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบล           

ดงมูลเหล็ก 
     การบริหารจัดการตนเองที่เกิดขึ้นในต าบลดงมูลเหล็กอาศัยปัจจัยหลายประการที่

เป็นองค์ประกอบดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   2.2.1 ที่มาและแนวคิด 

    นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก แนวคิดริเร่ิม
ได้เร่ิมจากผู้น าส่วนท้องถิ่น คือนายไฉน ก้อนทอง ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูล
เหล็กตั้งแต่ปี พ.ศ 2539-ปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่มีแนวคิดอยากจะท าให้
ต าบลดงมูลเหล็กเป็นต าบลสุขภาวะ คือมีความสุขครบทุกมิติคือ ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญา  และประกอบกับการได้เห็นสภาพการณ์บริบทและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างดี 
ซึ่งเมื่อเข้าถึงและเห็นปัญหาของชุมชน จึงริเร่ิมแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ครอบคลุมในทุกด้าน จึงหาแนวทางที่จะสร้างเคร่ืองมือที่ช่วยในการบริหารต าบลให้ประสบ
ความส าเร็จตามนโยบายที่วางไว้ จ าเป็นต้องด าเนินการให้ประชาชนต าบลดงมูลเหล็กได้มีความ
รู้เท่าทัน มีส่วนร่วม มีจิตส านึก มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมใน
ชุมชนประกอบกับมีภาคีเครือข่ายที่ด าเนินงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน  หลายองค์กร จึงตัดสินใจ
น าผู้น าชุมชนไปศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างต าบลให้เกิดสุขภาวะ ต่อมาในปี  2550 - 2554 ก็เกิด
กระบวนการศึกษาดูงานเพื่อการท า “ธรรมนูญสุขภาพ” โดยไปศึกษาดูงานที่ต าบลชะแล้ จังหวัด
สงขลา (ธรรมนูญฯฉบับแรก) และไปศึกษาดูงานที่ต าบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วได้
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ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU)  กับองค์การบริหารส่วนต าบลปากพูน ซึ่งหลังจากการไปดูงานก็
กลับมาเร่ิมท าธรรมนูญฯ ควบคู้ไปกับการท าต าบลสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการประชุมบูรณาการ
เพื่อค้นหาต้นทุนในต าบลโดยทุกภาคส่วนในต าบลมีส่วนร่วมในการท างานคร้ังนี้ จึงเกิด “กองทุน 
(กองบุญ) สวัสดิการต าบลดงมูลเหล็ก” และ “ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ” ขึ้น ประกาศใช้ใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  
    จากการวิเคราะห์จะเห็นว่า สาเหตุประการหลักที่ท าให้เกิดนวัตกรรม
ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ นั้นเป็นแนวคิดริเร่ิมจากผู้บริหารท้องถิ่นที่พบเจอสภาวะ
เหตุการณ์จริงของประชาชนในพื้นที่ต าบลดงมูลเหล็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาความยากจน 
ปัญหาการไร้อาชีพของประชาชนบางกลุ่มและประชาชนยังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอในการด ารงชีพ 
ดังนั้นจึงน าแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ “มีความสุขในทุกมิติ” สุขกาย สุขใจ มี
สิ่งแวดล้อมดี มีสติปัญญาในการด ารงชีวิต   และกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่ าวก็ไม่อาจกระท า
โดยวิธีหนึ่งหรือวิธีใดได้อย่างเดียว เพราะปัจจุบันมีปัจจัยที่คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมี
ความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น จ าเป็นต้องด าเนินการให้ประชาชนต าบลดงมูลเหล็กได้มีความ “รู้เท่า
ทัน มีส่วนร่วม มีจิตส านึก” มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในชุมชน
ประกอบกับมีภาคีเครือข่ายที่ด าเนินงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน  หลายองค์กร   จึงเป็นที่มาของ
แนวคิดในนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก จึงจัดให้มีธรรมนูญที่
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมีเป้าหมายของการบริหารจัดการ โดยมีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือ 
“เป็นต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบลดงมูลเหล็ก” ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   2.2.2 แนวทางในการจัดการตนเอง 

    โดยเหตุที่สภาพปัญหาด้านสุขภาพโดยรวมของประชาชนต าบลดงมูล
เหล็กอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงและได้ส่งผลถึงสุขภาวะของชุมชน ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยง โดยปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพท าการเกษตร ซึ่ง
เกิดจาการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรอย่างไม่รู้เท่าทัน ส่งผลถึงปัญหาสุขภาพของคนทั้งต าบล
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งประชาชนในพื้นที่มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพไม่
หลากหลายจึงมีที่มาของรายได้เพียงช่องทางเดียว และการเข้าถึงการบริการสุขภาพก็เป็นไปได้ยาก
เพราะยังไม่เข้าใจในการดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่มีความ
เสี่ยงต่อระบบสุขภาพ และอีกทั้งการเดินทางเพื่อไปเข้ารับการรักษาไม่สะดวก จึงเป็นเหตุให้เกิด
การละเลยในการดูแลสุขภาพ ดังนั้นเมื่อมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นและมีผู้บริหารที่เห็น
ปัญหาของชุมชน จึงเป็นแกนน าในการส่งเสริมสุขภาพของคนในต าบล จึงก าหนดเป็นนโยบายของ
ท้องถิ่นที่เน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นประเด็นหลัก ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
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1. การจัดการและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กได้ลงนามบันทึกความ

ร่วมมือกับกองทุนสร้างเสริมสุขภาวะองค์การบริหารส่วนต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงถือว่าเป็น จุดแข็งในการเข้าเป็นเครือข่าย และก าหนดเป้าหมาย “เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน”  โดยทุกท้องถิ่นที่ได้ลงนามความร่วมมือ จะได้เรียนรู้ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลของต าบลโดยใช้ชื่อว่า ระบบฐานข้อมูล FAP (Family and Community Assesment 
Program)โดยมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การจัดเก็บ
ข้อมูล การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล การคืนข้อมูลสู่ชุมชน และการน าใช้ข้อมูล
ของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถือว่าต าบลดงมูลเหล็กได้ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
ข้อมูลจปฐ.ข้อมูล  กชช. 2ค  และระบบฐานข้อมูล  FAP (Family and Community Assesment 
Program) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล
สุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก ส ารวจข้อมูลชุมชนที่ส าคัญ  น าข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่มาใช้ประโยชน์  
และพัฒนาระบบข้อมูลเพิ่มเติม  และทั้งนี้ยังมีการรวบรวมเรียบเรียงถอดบทเรียนให้เป็นชุดความรู้ที่
เป็นการด ารงชีวิตของคนในพื้นที่และได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  ซึ่งประชาชนทุก
คนสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น หรือต้องการอันเป็นประโยชน์เพื่อตนเองได้ตามที่
ต้องการ ภายใต้หลักการรู้เท่าทันและรู้เท่ากัน 

2. การสร้างระบบประชาสัมพันธ์ 
  การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วม และเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและทุกคนในต าบล  ซึ่งระบบการ
ประชาสัมพันธ์ของต าบลดงมูลเหล็กนั้น โดยใช้เวทีประชุมประชาคมระดับต าบล เป็นเคร่ืองมือใน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด  ร่วมท าในกระบวนการจัดตั้ง สร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ในเร่ืองของระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และเมื่อประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพสู่
ต าบลสุขภาวะแล้ว ก็จะมีการตีพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ก็แจกให้กับประชาชนทุก
หลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของธรรมนูญฯ กันทุกคน  นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ที่
ได้ผลและมีประจักษ์พยาน คือการที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้เห็นผลเป็น 
รูปธรรม อย่างเช่น สมาชิกกองทุนกองบุญ ที่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล หรือการได้รับมอบเงิน
ช่วยเหลือทันทีทันใดหลังจากเสียชีวิต 

  “เท่าที่ฟังนายกการประชาสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือเวทีประชุมบูรณาการเป็น
การประชาสัมพันธ์ภายในที่ดีที่สุดดีกว่าป่าวประกาศอีกบางคนได้แค่ฟังไม่ได้แสดงความคิดเห็น
เวทีประชุมได้แสดงออกได้พูดด้วย การประชาสัมพันธ์ ข้างในก็ไม่มี ปัญหาปากต่อปาก การ



 161 
 

 

ประชาสัมพันธ์ใช้ปากต่อปากในภายใน ภายนอกเรา  สื่อออนไลน์การประชาสัมพันธ์สื่อ
อินเตอร์เน็ตไปได้เร็ว กองทุน สสส.ทีเข้ามาเป็นเครือข่ายมันเป็นตัวประชาสัมพันธ์ธรรมนูญ
สุขภาพดงมุลเหล็กได้ดี  ไม่รู้ซินะคนมาดูงานไม่เว้นแต่ละเดือน และ” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 1, 
23 สิงหาคม 2558) 

3. สร้างการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการด าเนินการ 
  การเกิดขึ้นของธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ (ฉบับที่1) พ.ศ. 2553 ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก มีการจัดระบบขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมสุขภาพมี
กระบวนการและระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน ซึ่งมีทั้งการบริหารจัดการบุคคล  เนื้องาน 
งบประมาณ ข้อมูล องค์กรต่างๆในและนอกพื้นที่รวมถึง เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการกระบวนการ 
โดยใช้หลักการชุมชนมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับเครือข่าย ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 สร้างกระบวนการคิดร่วม ซึ่งหลังจากผู้บริหารท้องถิ่น นายฉไน 
ก้อนทอง ได้รับแนวคิดเร่ืองธรรมนูญสุขภาพจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผนวกกับแนวคิดสร้าง
ต าบลสุขภาวะ ในปี พ.ศ.2553 จึงผสาน 2 แนวคิดน าไปสู่การจัดท าธรรมนูญสุขภาพ โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมสมัชชาสุขภาพระดับต าบล ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกฝ่ายทั้ง ภาคประชาชน ภาคราชการ 
ภาคการเมือง และภาควิชาการ จ านวน 20 คน  เพื่อร่วมกันค้นหาเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการ
เป็นต าบลสุขภาวะ โดยให้มีการประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยประชุมทุกสัปดาห์แรกของเดือน 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิด และเพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดและมีความเป็นไปได้อย่างสูงสุด 

3.2 สร้างกระบวนการท างาน ร่วมกัน   หลังจากร่วมกันก าหนด
เป้าประสงค์ของการเป็นยกระดับเป็นต าบลสุขภาวะ โดยคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพระดับต าบล 
ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ภาคส่วนคือ ภาคประชาชน ภาคราชการ/การเมือง และภาควิชาการ จ านวน 20 คน  
จากนั้นจึงได้มีการประสานขอความร่วมมือจากนักวิชาการ ในการออกแบบสอบถามความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน ต าบลดงมูลเหล็ก   โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเรียนรู้
ภาคประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มคนวัยท างาน และกลุ่มผู้สูงอายุ 
จ านวน 400  ชุด  โดยได้รับอาสาสมัครในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม อสม.ในการด าเนินการแจก
แบบสอบถามทั้ง 400 ชุด โดย   อสม. 1 คน จะรับผิดชอบการแจกแบบสอบถาม จ านวน 4 ชุด 
จนกระทั่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาประมาณ 390 ชุด จากนั้นกลุ่มนักวิชาการสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ก็ได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ และเรียงล าดับความส าคัญ
ของประเด็น ก่อนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะท าหน้าที่ประสานงานไปยังก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 
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เพื่อให้ประชาสัมพันธ์เร่ืองการจัดสมัชชาสุขภาพระดับหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อเติมเต็มข้อมูล
ส าหรับการยกร่างธรรมนูญสุขภาพฯ เพื่อค้นหาค าตอบว่าชาวบ้านต าบลดงมูลเหล็กต้องการอะไร 
เพื่อเติมเต็มความสุขใน 4 มิติ  โดยวิธีการจัดเวทีประชาคมต าบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดประเด็นปัญหาต่างๆ และน าเสนอข้อบังคับที่ก าหนดโดยชุมชน อันเป็นบทสรุปของ
ประเด็นปัญหาของชุมชนที่จะน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ของการบริหารการพัฒนาได้เป็นอย่างดี มี
เป้าหมายและก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  

    “ เราใช้กระบวนการเชื่อมโยงโดยใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการแฝง
ในการท าธรรมณูญ อย่างแผนที่เราลงไปท าเราต้องใช้เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาแล้วมาท า
แผน” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 1,23 สิงหาคม 2558) 

     “อสม.เป็นสื่อในการค้นหาข้อมูลที่จะจัดกระบวนการ ว่าใช้ อสม.
เป็นฟันเฟืองที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 3, 23 สิงหาคม 2558) 

3.3 สร้างกระบวนการคืนข้อมูลเพื่ อเติมเต็มจากประชาชน   จาก
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นของนักวิชาการ แต่เพื่อเป็นการเติมเต็มข้อมูลความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มเติม จึงได้จัดสมัชชาสุขภาพระดับต าบล ทั้ง 11 หมู่บ้าน แบ่งกลุ่มประชาชนเป็น 4 
กลุ่ม ท าประชาพิจารณ์ ใน 4 ประเด็น ความสุข คือ (สุขกาย สุขใจ สังคมเป็นสุข สุขด้านสติปัญญา) 
เพื่อหาข้อเพิ่มเติมลงไปในธรรมนูญสุขภาพฯ จากนั้นจึงได้น าเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากทั้ง           
4 กลุ่ม มารวมกัน เพื่อให้คณะกรรมการยกร่างฯ ท าหน้าที่ปรับปรุงร่างธรรมนูญสุขภาพฯ ซึ่งยกร่าง
โดยคณะท างานยกร่างรัฐธรรมนูญสุขภาพ น าทีมโดย นายสุชาติ น้อยคนดี ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงมูลเหล็ก (คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพดงมูลเหล็ก มีเพียงชุดเดียวเท่านั้นคือ
คณะกรรมการยกร่างธรรมนูญสุขภาพฯ ซึ่งไม่มีการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย) โดยในร่างธรรมนูญ
สุขภาพฯ ฉบับนี้ มีเนื้อหาทั้งสิ้น 12 หมวด 61 ข้อ  หลังจากนั้นก็น าเสนอร่างฯให้กับฝ่ายปกครอง 
และฝ่ายปกครองก็ได้น าเสนอร่างฯ แก่ฝ่ายบริหารซึ่งก็คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูล
เหล็ก ซึ่งมีรายละเอียด 12 หมวดดังภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ทั้ง 12 หมวด 
 

    หลังจากนายไฉน ก้อนทอง รับ “ร่าง ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุข
ภาวะ” จากฝ่ายปกครองไปเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก จนกระทั่งสภาอนุมัติ 
จึงได้น ามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “ธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ของประชาชนต าบลดง
มูลเหล็ก (ฉบับที่  1)พ.ศ.2554  ที่ได้จัดท าครบทุกด้านตามเจตนารมณ์ของชุมชนแล้ว  อันเป็น
บทสรุปของประเด็นปัญหาของชุมชนที่จะน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ของการบริหารการพัฒนาได้
ของต าบลโดยชุมชนเป็นผู้ก าหนดร่วมกัน  

3.4 ก าหนดใช้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารสู่นโยบายสาธารณะของ
ชุมชน  เมื่อน าสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก เพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพ
สู่ต าบลสุขภาวะ เป็นนโยบายสาธารณะ มีสถานภาพทางกฎหมายเพราะมีข้อบังคับให้ทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารพัฒนาและการพัฒนาการบริหารให้ต้องถือปฏิบัติ เมื่อ
ประกาศรับร่างเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  เพื่อให้การขับเคลื่อนงานพัฒนา
ต าบลไปสู่ต าบลสุขภาวะ ได้อย่างราบร่ืนองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  ได้มีการจัดท า  
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กประจ าปี 2555 - 2559 (ฉบับต าบล
สุขภาวะ)” ตามแนวทางของ “ธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบลดงมูล
เหล็ก” ซึ่งถือได้ว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่มียุทธศาตร์และงบประมาณ
รองรับ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯให้เกิดผลลัพธ์ชัดเจนมีรูปธรรมที่เกิดขึ้นได้จริง  
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4. มีโครงสร้างการท างานที่ชัดเจนและหลากหลาย 
     หลังจากที่ได้ข้อตกลงเร่ืองการผสาน 2 แนวคิด ระหว่างธรรมนูญ
สุขภาพพื้นที่กับโครงการต าบลสุขภาวะแล้ว นายกไฉน ก้อนทอง ก็ได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพระดับต าบล” ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ภาคส่วนคือ ภาคประชาชน ภาคราชการ/
การเมือง และภาควิชาการ จ านวน 20 คน เพื่อร่วมกันก าหนดภาพที่พึงประสงค์ของการเป็นต าบล
สุขภาวะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการสถาบันการเรียนรู้ภาคประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์
และสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการผลักดัน  เมื่อผ่านกระบวนการค้นข้อมูลและ
เติมเต็มอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการฝ่ายยกร่างธรรมนูญ
สุขภาพ” ซึ่งมีนายสุชาติ น้อยคนดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก เป็นแกนน าในการยก
ร่าง และเมื่อธรรมนูญถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯรองรับการ
ใช้ธรรมนูญสุขภาพฯ ให้เกิดรูปธรรม เมื่อผ่านการก าหนดใช้มาระยะหนึ่ง เพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพฯ 
มีความทันสมัยเข้ากับยุคเหตุการณ์ปัจจุบันจึงต้องมีการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพฯ โดยการจัดตั้ง 
“ส านักธรรมนูญสุขภาพฯ” เพื่อท าหน้าที่เก็บข้อมูลสุขภาวะด้านต่างๆ หรือการเก็บสติถิเพื่อเป็นการ
ยืนยันและใช้ในการคืนข้อมูลให้กับชุมชนในเวทีสมัชชาสุขภาพในคร้ังถัดไป เพื่อให้ประชาชนเห็น
ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในทุกมิติที่เกิดขึ้นจากการก าหนดใช้ธรรมนูญสุขภาพ
ร่วมกัน อย่างเช่น สถิติการใช้เงินในการจัดงานศพ ระหว่างมีการเลี้ยงสุรา และไม่มีการเลี้ยงสุราใน
งานศพ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้ประชาชนเห็นด้วยและท้ายที่ สุดเกิดการยอมรับใน
ทุกหมู่บ้าน 
    5. พลังหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
      การจัดการนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก 
ประสบความส าเร็จได้นั้น อันเนื่องจากบทบาทในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เข้ามาท างาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกฝ่าย แต่ละส่วนมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามบริบท
ของตนเอง ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

5.1 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้ที่มี
บทบาทในการเป็นผู้น าประชาชนในการด าเนินการต่างๆ รวมถึงท าหน้าที่ เป็นตัวแทนของ
ประชาชนการติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ และ
ได้ประสานความร่วมมือด้านวิชาการจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์เพื่อด าเนินกระบวนการสมัชชาสุขภาพภาคประชาชน ของประชาชนและเพื่อประชาชน 
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5.2 ประชาชนในชุมชน เป็นผู้ที่มีความส าคัญมากในการพัฒนาโดยผู้ที่
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาและมีความต้องการร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

5.3 ผู้น าท้องที่  ฝ่ายปกครอง เช่น ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี
บทบาทเป็นผู้ประสานงานต าบล เป็นช่องทางการสื่อสารที่ดีต่อประชาชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมจัดการต าบลของตนเอง  

5.4 เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐในพื้นที่  และนอกพื้นที่    หัวหน้าส่วน
ราชการในพื้นที่  หน่วยงานในพื้นที่  เช่น ผู้อ านวยการศึกษาโรงเรียนในต าบลดงมูลเหล็ก  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประธานสาธารณสุขหมู่บ้าน หัวหน้าที่สายตรวจ  
พระคุณเจ้า(เจ้าคณะต าบล)  เกษตรต าบล พัฒนากรต าบล และตัวแทนจากเยาวชน เข้าร่วมการ
ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมบูรณาการประจ าเดือนทุกเดือน หน่วยงานนอกพื้นที่ 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สนับสนุนงานด้านวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนในทุกขั้นตอนของการท ารัฐธรรมนูญสุขภาพ 

5.5 หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของต าบล 
อย่างเช่น อุปกรณ์การกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล  เงินทุนในการร่วมท ากิจกรรม
ของต าบลให้กับผู้สูงอายุ และเด็กเยาวชนที่มีโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคม เป็นต้น 
    6. การติดตามผลสะท้อนกลับปรับเพื่อการพัฒนาอย่างทันท่วงที 
     การติดตามผลของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ต าบลดงมูลเหล็กได้
พัฒนาการติดตามผลการด าเนินงาน ภายใต้รูปแบบของพบปะพูดคุยผ่านเวทีประชาคมแบบบูรณาการ 
ซึ่งเวทีนี้จะมีการสรุปผลกิจกรรมที่เกิดขึ้นของแต่ละหมวดหมู่ในธรรมนูญ ว่ามีข้อไหนที่ยังไม่มีการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลดังที่ธรรมนูญระบุไว้ หรือมีข้อไหนที่ท าแล้วแต่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคก็ จะ
น ามาถกเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ลุล่วง หรือมีบางประเด็นที่เกิดปัญหาในปัจจุบันแต่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ธรรมนูญ จึงต้องหารือร่วมกันทุกเดือน นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการยกร่าง          
รัฐธรรมนูญเข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้มีความรู้ มีข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อน ามาปรับใช้กับ
พื้นที่ได้ และการติดตามผลจากผู้ได้รับประโยชน์จากระบบบัญชีกองทุน ที่ได้รับสวัสดิการที่เกิดขึ้น
ตามหมวดหมู่ของธรรมนูญที่ระบุไว้ การวัดระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกฎของธรรมนูญ
วัดจากการเพิ่มของสมาชิกใจกองทุน หรือการที่เจ้าภาพงานศพลดต้นทุนในการจัดงานด้วยการงด
บริการสุราในงานศพ และไม่มีเล่นการพนันในงานศพ เจ้าภาพพึงพอใจเพราะลดต้นทุนได้มากและ
ไม่มีการทะเลาะเกิดขึ้น  นอกจากนั้นวัดจากแบบประเมินทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตที่วัด
มาตรฐานเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าเด็กมีความสุขเพิ่มขึ้นจากการที่พ่อแม่เลิกดื่มเหล้า หรือ       
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ดื่มน้อยลง และยังพบว่าผู้ปกครองให้การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้นจน
สามารถน าเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้ในที่สุดในเร่ืองของการมีส่วนร่วม 

   “สถิติที่เราเก็บข้อมูลได้เด็กกับครอบครัวได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น เพราะว่า
ปัญหาเร่ืองเหล้าเร่ืองการพนันมันลดลง ปัญหาพวกนี้มันท าให้ครอบครัวแตกแยก  และก็พ่อแม่ก็ไป
คนละทางไปท างานที่อ่ืน เด็กๆก็มีความสุขจากที่ได้อยู่กับพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  ซึ่งจากแบบประเมิน
ทางอารมณ์เป็นแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต  มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติและอนามัย  
ที่เราใช้วัด ก็เลยเป็นที่มาพื้นที่ต้นแบบความสุขของเรา คือเด็กมีความสุขขึ้นจากการที่พ่อแม่เลิก
เหล้า  หรือว่าดื่มเหล้าน้อยลง ” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 3, 23 สิงหาคม 2558) 

 3. รูปธรรมความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นของชุมชน 
3.1 ประชาชนในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน   

 จากการเชื่อมโยงที่เร่ิมจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  
ต าบลดงมูลเหล็กจึงเห็นแนวทางในการตอบสนองนโยบายรัฐโดยการท า ธรรมนูญสุขภาพฯชุมชน 
โดยการสร้างการมีส่วนร่วม ท าให้ชุมชนเร่ิมมีความสนใจเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนรัก
การดูแลสุขภาพ  และต้องการให้ประชาชนมีการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วย
ตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไม่ว่าจะทางด้านร่างกายและจิตใจ และอารมณ์  จัดตั้ง “กองทุน
กลางเพื่อจัดสวัสดิการให้กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในต าบล” การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในต าบล โดย
การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในชมชน เช่น ผู้ยากไร้    ผู้พิการ เด็กเรียนดีแต่ยากไร้  

3.2 เกิดนโยบายสาธารณะในการควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
  จากข้อตกลงที่มีความเห็นชอบร่วมกันกับประชาชนทั้งต าบล เห็นว่าควรมีข้อห้าม 

ว่าด้วยเร่ืองการดื่มสุราในงานศพ โดยเจ้าภาพไม่ต้องเลี้ยงสุราแขกที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสวดพระอภิธรรม และห้ามเล่นการพนันต่างๆ 

3.3 เกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้น  
 การบริหารจัดการที่เน้นเรื่องของการจัดการสุขภาวะ มีความโดดเด่นเร่ือง 

การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น กองทุน(กองบุญ)สวัสดิการชุมชนต าบล
ดงมูลเหล็ก และส่งเสริมการประกอบอาชีพ  จนปรากฏเป็นแหล่งเรียนรู้ในต าบล ที่ประกอบด้วย 26 
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบให้ชุมชนอ่ืนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อันประกอบด้วย  1)ธรรมนูญ
สุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก 2)กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ต าบลดงมูลเหล็ก 3)หอกระจายข่าวไร้สาย 4)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  5)อาสาสมัคร
สาธารณสุข 6)กลุ่มน้ ามันว่านสมุนไพรตราหมอค ากา เบอร์ 108  7)กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง 
เพื่อการค้าและการส่งออก 8)กลุ่มหัตถกรรมงานไม้  9)กองทุน(กองบุญ) สวัสดิการต าบลดงมูลเหล็ก 
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10)กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน  11)กลุ่มพัฒนาสตรี 12)กองทุนเกษตรกรท านา  13)กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  14)กองทุนปัจจัยเพื่อการผลิต ต าบลดงมูลเหล็ก 15)กองทุนหมู่บ้านหมู่ 5 บ้านโนนตะแบก  
16)กลุ่มธนาคารโค – กระบือ 17)กลุ่มพวงหรีดหนังสือ 18)กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอินทรีย์  19)กลุ่ม
สมุนไพรในโรงเรียน 20)พื้นที่ต้นแบบแห่งความสุข  21)การดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 22)กลุ่ม
หญิงงาม ยามหลังคลอด  23)กลุ่มลานธรรม ท าวัตรสวดมนต์  24)กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีพื้นบ้าน  25)กลุ่มจักสานงานประดิษฐ์  26)กลุ่มดอกไม้สดและงานกระดาษ เป็นต้น  

3.4 มีจุดร่วมเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนต าบลดงมูลเหล็ก 
 จากการร่วมกันก าหนดธรรมนูญสุขภาพน าใช้ในต าบล  โดยที่มีธรรมนูญสุขภาพ

ประกอบไปด้วยด้านกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นกฎกติกาให้ทุกคน
ได้ปฏิบัติร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกัน  ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษโดยชุมชนเอง มีผลให้เกิด
การจัดการระบบบริหารจัดการตนเองในหลายด้านเกิดขึ้นจากทุนและศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่  ซึ่ง
จากการรวบรวม พบอยู่ 7  ระบบ อย่างเช่น  1)ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น  2)ระบบเศรษฐกิจชุมชน     
3)ระบบสวัสดิการ  4)ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  5)ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน  
6)ระบบการดูแลสุขภาพ  7)ระบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

3.5 เกิดระบบเกื้อกูลส่งผลประโยชน์ร่วมในชุมชน 
 เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดในชุมชน คือการเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทรต่อกัน 

การร่วมคิดร่วมท า ส่งผลให้เกิดการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันอย่างฉันท์พี่น้อง จนเกิดระบบการ
เกื้อกูลโดยธรรมชาติยามวิกฤติในชุมชน อย่างเช่น การเกื้อกูลกันของ กลุ่มพัฒนาคุณภาพของ
มะม่วงเพื่อการค้าและการส่งออก   กับ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ  ด้วยเหตุในช่วงฤดูท านา พื้นที่
แหล่งอาหารของโค-กระบือ ก็กลายเป็นแปลงนาข้าวทั้งหมด  ส่งผลให้โค-กระบือที่เลี้ยงไว้ ก็จะ
ขาดแคลนอาหาร  และในขณะเดียวกัน ในสวนมะม่วงก็จะมีวัชพืชงอกงามเร็วมาก และการท าลาย
วัชพืชก็จะใช้งบประมาณสูง  ดังนั้น การเอ้ือกันระหว่างสองกลุ่มนี้ เจ้าของโค-กระบือ ก็จะมาตัดเอา
หญ้าในสวนมะม่วง เพื่อใช้เป็นอาหารแก่โค-กระบือที่เลี้ยงไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไดๆ และเจ้าของ
สวนมะม่วงก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืชอีกทางหนึ่งด้วย  
   การบริหารจัดการตนเองของนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบล
ดงมูลเหล็ก มีที่มาและแนวคิด อันเนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นที่พบเจอสภาวะเหตุการณ์จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลดงมูลเหล็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงน าสู่ปัญหาความยากจน ปัญหาการไร้
อาชีพของประชาชนบางกลุ่ม จึงน าแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ “มีความสุขใน
ทุกมิติ” สุขกาย สุขใจ มีสิ่งแวดล้อมดี มีสติปัญญาในการด ารงชีวิต  ให้ประชาชนได้มีความ “รู้เท่าทัน 
มีส่วนร่วม มีจิตส านึก” สร้างการมีส่วนร่วมกับมีภาคีเครือข่ายที่ด าเนินงานในและนอกพื้นที่ เพื่อให้
เกิดเคร่ืองมือส่วนรวมอย่างธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ จึงได้ขับเคลื่อนจนเกิดแนวทางในการ
จัดการตนเอง และส่งผลให้เกิดรูปธรรมความส าเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชน  ดังจะได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 6 
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 ตอนท่ี  3 การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย หมู่ 1 ต าบลไกร
นอก  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

 1. ประวัติและพัฒนาการของต าบลไกรนอก    
  ต าบลไกรนอก เดิมชื่อว่า  “ต าบลไตรนอก”  อ าเภอกงไตรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  

ขึ้นกับมณฑลพิศนุโลก ประวัติของต าบลไกรนอก มีหลายต านาน หลายข้อสันนิษฐานด้วยกันเช่น  
ในสมัยสุโขทัย    บริเวณ ต าบลไกรนอก มีชุมชนขนาดใหญ่ เรียกว่า “ชุมชนสามเรือน” ชุมชนนี้มี
วัดเก่าแก่อยู่ 2 วัด คือ วัดโบสถ์ และวัดดอนแค และในสมัยสุโขทัย กองทัพพม่าได้ตีท าลายสิ่งปลูก
สร้างภายในหมู่บ้านและภายในวัด โดยเฉพาะโบสถ์และวิหาร จนพังทลายหมด ต่อมาชาวบ้านก็
ช่วยกันบูรณะโบสถ์ขึ้นมาใหม่และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้  
ค าบอกเล่าของผู้เฒ่าได้เล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมมีบ้านไกร  ขุนไกรได้สร้างวัดบ้านไกร(วัดคุ้งยาง)และ
ได้สร้างพระพุทธหลวงพ่อไกร ไว้เป็นอนุสรณ์  จากนั้นอดีตเจ้าอาวาสชื่อ “หลวงพ่อใย”  ซึ่งเป็น
พระที่เก่งทางด้านรักษาโรคต่างๆ ชาวบ้านก็ได้สร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อใยไว้เป็นที่สักการบูชามา
จนถึงปัจจุบัน  ทางด้านเขตการปกครองของต าบลไกรนอกแสดงเขตการปกครองได้ ดังตารางที่ 37 
 
ตารางที่ 37 แสดงเขตการปกครองของต าบลไกรนอก 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

1 บ้านวัดโบสถ์ นายพลศักดิ์   ฝ้ายอ่ิม 191 216 407 117 

2 บ้านไกรนอก นายบุญเลิส   คงรอด 272 216 588 211 

3 บ้านไร ่ นายอดิเทพ   ส้มซ่า 331 331 662 216 

4 บ้านวัดคุ้งยาง นายเฉลิม    เวชศาสตร์ 380 401 781 272 

5 บ้านไกรนอก นายประจวบ   กลิ่นใจ 322 354 676 237 

6 บ้านป่ายาง นายประเสริฐ   ศรีฟ้า 141 155 296 108 

7 บ้านโป่งแค นายสุรทิน   พุ่มพวง 232 253 485 186 

8 บ้านวังไผ่สูง นางกฐิน   แสงมี 272 282 554 223 

รวมประชากรท้ังสิ้น 2,141 2,308 4,449 1,570 
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  อาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวนผลไม้ 
เลี้ยงสัตว์ รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม  สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนยังพบ ปัญหา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  อย่างเช่น การขยายระบบไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุม  ถนนในหมู่บ้านไม่ได้
มาตรฐานหลายสายยังเป็นลูกรัง  สภาพแหล่งน้ า  ระบบประปาของหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมทุก
ครัวเรือนแหล่งกักเก็บน้ าและสภาพชลประทานส าหรับพื้นที่การเกษตรกรรมยังไม่สามารถบริหาร
จัดการได้เนื่องจากแม่น้ ายมยังไม่มีระบบ ด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนบางส่วนยังว่างงานหลังฤดูท า
การเกษตร เน่ืองจากขาดความรู้ ทักษะ เงินทุน ใน การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ า  การเกษตรมีต้นทุนในการผลิตสูง  ด้านสุขภาพและสังคม  การจัดการทางด้านและ
สุขภาพอานามัยของประชาชนยังไม่ค่อยให้ความส าคัญเท่าที่ควรเนื่องจากยังค านึงถึงการกินอยู่
มากกว่า  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้านโภชนาการที่ดีพอ  
สถานที่ให้บริการประชาชนยังขาดเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการให้บริการ  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ขาดแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนต่าง ๆ  

 2. กระบวนการจัดการตนเองของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 
ต าบลไกรนอก 

   ต าบลไกรนอกกับพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ ซึ่งจะได้น าเสนอให้เห็น
ในกระบวนการจัดการตนเองของนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 ต าบลไกรนอก อันจะ
กล่าวถึงเส้นทางการพัฒนาต าบลไกรนอกก่อนเกิดนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1  
การบริหารจัดการตนเอง  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการตนเอง รูปธรรมความส าเร็จที่เกิดขึ้น
ของชุมชน รวมถึงการน าเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จที่ เกิด ขึ้นในพื้นที่  ดัง
รายละเอียดดังน้ี 

2.1 เส้นทางการพัฒนาต าบลไกรนอก ก่อนเกิดนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย
หมู่ 1   

   ต าบลไกรนอกมีวิวัฒนาการของการบริหารจัดการท้องถิ่น การพัฒนาต าบล เดิม
บริหารจัดการโดย สภาต าบล” ที่มาจากนโยบายของภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2539 อบต.ไกรนอกได้รับ
นโยบายการถ่ายโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 
สภาต าบลไกรนอกได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก” มีวิสัยทัศน์ว่า เป็น 
“ศูนย์กลางการพัฒนาและบริหารจัดการ” ภายใต้แนวคิด การบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ 
การใช้ทุนทางสังคมในการขับเคลื่อน มีการค้นหาน าใช้ข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วม ของทั้งภาค
ท้องถิ่น ภาคท้องที่ ภาครัฐและประชาชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแหล่งปฏิบัติการเพื่อน าสู่
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การพึ่งตนเองได้ของชุมชน สร้างกลไกการบริหารจัดการโดยน าใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ทั้ งในและ
นอกต าบล เพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์ส่วนร่วมในต าบลมากที่สุด  มีระยะของการพัฒนา
ของต าบลแบ่งเป็น 3 ระยะ ของการพัฒนา คือ  

   ยุคต้นก่อนการพัฒนา (ก่อนปี พ.ศ. 2539) การพัฒนาต าบลในระยะนี้ซึ่งมีสถานะ
เป็น สภาต าบล” มีที่มาจากนโยบายของภาครัฐ เน้นการพัฒนาที่โครงสร้างพื้นฐาน ให้คนในต าบลมี
สาธารณูปโภคที่ครบถ้วน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท าถนน สร้างทางเดิน ไฟฟ้า ประปา ขุดลอก          
คูคลองให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จนเป็นที่พึงพอใจของประชาชนในต าบลอย่างมาก ขณะเดียวกัน
ในยุคนี้เองได้มีการพัฒนาในเร่ืองของการศึกษาให้แก่เด็กวัยก่อนเรียนท าให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโบสถ์ขึ้น  

   ยุคบุกเบิกเร่ิมการพัฒนา   (ระหว่าง พ.ศ. 2539 - 2545) จาก พระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 ในปี 2539 สภาต าบลไกรนอกได้รับการยกฐานะเป็น 
องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก” อบต.ไกรนอกจึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
หมู่บ้าน จนท าให้เกิดกลุ่มสวัสดิการต่างๆ เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในต าบล แต่ในระยะเร่ิมต้นของการพัฒนาต าบลนั้นนโยบายการพัฒนานั้นเน้น
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ความสะดวกในการเดินทางและสาธารณูปโภคที่ถูก
สุขลักษณะ โครงการด้านคุณภาพชีวิตยังไม่มีการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากนัก 
เน่ืองจากยังไม่มีการรวมกลุ่มของชุมชนเท่าที่ควร และการรวมกลุ่มส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มจาก
แนวคิดของผู้น าหรือการตอบสนองนโยบายของรัฐเสียส่วนใหญ่ ไม่ได้มาจากปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

   ยุคพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของต าบล (ระหว่าง พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน) องค์การ
บริหารส่วนต าบลไกรนอก ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารให้ความส าคัญ
ของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการค้นหาและน าใช้ข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน โดยใช้ทุนทางสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกต าบลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน บนฐานของทุนทางสังคมเกิดขึ้นคือ ผู้น าชุมชน สมาชิก 
อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พระ แกนน าเยาวชน ผู้สูงอายุ และแกนน ากลุ่มแหล่งปฏิบัติการต่างๆ ที่
เข้มแข็งมีการรวมกลุ่มอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารจัดการที่ดี  การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ ภาครัฐ ภาคประชาชน โดยเน้นการบริหารจัดการที่มุ่งมั่น จริงใจ มีการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เช่น การท าขนม การนวดแผนไทย การ
ท าข้าวซ้อมมือ   ข้าวปลอดสารพิษ เป็นต้น ให้แก่คนรุ่นหลัง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในการพัฒนาต าบลที่หลากหลาย จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ได้ มีการท างานที่เชื่อมโยงกับทุนทางสังคมทั้งภายในและภายนอกที่มาหนุนเสริมการท างาน 
จากศักยภาพดังกล่าวท าให้องค์การบริหารต าบลสามารถขับเคลื่อนตัวเองสู่การเป็นต าบลต้นแบบ
สุขภาวะภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ดัง (ตารางที่ 
38) 
 
ตารางที่ 38 แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนาต าบลไกรนอก ก่อนเกิดนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ า

ยุงลายหมู่ 1   
 

ช่วงเวลา เหตุการณ์ส าคัญ ผลกระทบต่อพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ 

ยุคต้นก่อนการพัฒนา 
(ก่อนปี พ.ศ. 2539) 

- - โครงสร้างการปกครองของ
ต าบลที่มีสถานะเป็น “สภาต าบล” 

- - พัฒนาในเร่ืองของการศึกษา
ให้แก่เด็กวัยก่อนเรียน 

- - เน้นการพัฒนาที่โครงสร้าง
พื้นฐาน ให้คนในต าบลมี
สาธารณูปโภคที่ครบถ้วน 

- - เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์
เป็นแห่งแรกในต าบลไกรนอก 

ยุคบุกเบิกเร่ิมการ
พัฒนา (ระหว่าง  
พ.ศ. 2539 - 2545) 

-    -  สภาต าบลไกรนอกได้รับการยก
ฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วน
ต าบลไกรนอก”   

- เกิดพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.
2542” 

-  

- - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาหมู่บ้านจากรัฐบาล 

- - เกิดกลุ่มสวัสดิการต่างๆ เช่น 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

- - ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางและสาธารณูปโภคที่ถูก
สุขลักษณะมากขึ้น 

 -    - เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นหลัก 

- โครงการด้านคุณภาพชีวิตยังไม่มี
การเข้ามามีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนมากนัก 

- - การรวมกลุ่มของชุมชนส่วน
ใหญ่จึงมาจากแนวคิดของผู้น า
หรือการตอบสนองนโยบายของ
รัฐยังไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ตารางที่  38 แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนาต าบลไกรนอก ก่อนเกิดนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ า
ยุงลายหมู่ 1  (ต่อ) 

 

ช่วงเวลา เหตุการณ์ส าคัญ ผลกระทบต่อพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ 

ยุคพัฒนาสู่ความ
เข้มแข็งของต าบล 
(ระหว่าง พ.ศ.2546 - 
ปัจจุบัน) 

- - ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ
ของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนการ 

- - น าใช้ข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมาเป็น
แนวทางในการพัฒนา 

- ใช้ทุนทางสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกต าบลเข้ามาร่วม
ขับเคลื่อนงาน บนฐานของทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ 
 

- - เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ 
ภาครัฐ ภาคประชาชน 

- - ท าให้เกิดการพัฒนาเร่ืองสุขภาพ
มากขึ้น โดยการท างานร่วมกันกับ
องค์กรด้านสุขภาพในพื้นที่ 

- - หยิบยกภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็น
มรดกทางปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้
ในการแก้ปัญหาสุขภาพ 

- - การขับเคลื่อนเร่ืองสวัสดิการ
ชุมชนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
2.2 การบริหารจัดการตนเองของนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1  

   การบริหารจัดการตนเองที่เกิดขึ้นในต าบลไกรนอกอาศัยปัจจัยหลายประการที่
เป็นองค์ประกอบดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   2.2.1 ที่มาและแนวคิด 
    ต าบลไกรนอกมีปัญหาของการเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด เนื่องจากมี
แหล่งพันธ์ของลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านเป็นจ านวนมาก  การแก้ปัญหาของหน่วยงานรัฐคือการแจก
ถุงทรายอะเบทใส่ในแหล่งน้ าเพื่อการควบคุมลูกน้ ายุงลาย  ผลที่ตามมาคือผลกระทบจากการใช้
ทรายอะเบท มีชาวบ้านบางรายเกิดอาการผื่นแพ้ที่ผิวหนังอันเน่ืองจากการใช้ถุงทรายอะเบทใส่ใน
แหล่งน้ าใช้ ประกอบกับมีบริบทของต าบลไกรนอกด ารงวิถีชีวิตโดยพึ่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบ
ทอดกันมาช้านาน  ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามาแต่ก็ยังไม่ลืมภูมิปัญญาที่มีอยู่  คนรุ่นหลังอย่าง  
นางลูกจันทร์  ม่วงป่า  และกลุ่มคนในชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ ได้เล็งเห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของการน าปูนแดงมาใช้ก าจัดและป้องกันยุงลาย โดยจากการสังเกตเห็น  คุณยายทอด  หยอมแหยม  
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใช้ปูนแดงใส่โอ่งน้ า เพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย  โดยไม่ต้องใช้ทรายอะเบทที่ทาง รพ.สต.
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ไกรนอก น ามาแจกให้  ท าให้เกิดแนวความคิดว่า  ปูนแดงสามารถใช้ก าจัดและป้องกันไข้เลือดออก
ที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรคได้  ท าให้กลุ่มปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย หมู่ 1 ต้องร่วมมือกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   จนสามารถท าให้คนในชุมชนเข้าใจถึงปัญหา และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข เพื่อที่จะท าให้คนในชุมชนปลอดภัยจากจากโรคไข้เลือดออก และปลอดจากลูกน้ ายุงลายได้   
ซึ่งในช่วงแรกที่ทดลองใช้ ยังไม่ได้รับความนิยมมากนักเน่ืองจากยังไม่เชื่อถือในประสิทธิภาพและ
ยังไม่มีระบบการจัดการที่ดีพอ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก เข้าสู่บทบาทของการเป็น
เครือข่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2552 ประกอบกับ
ผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่เน้นการดูแลสุขภาพมากกว่าโครงสร้าง
พื้นฐาน ส่งผลให้ต าบลไกรนอกได้น าแนวคิดมาต่อยอดและพัฒนาจนเกิดการบริหารจัดการที่ดี เน้น
เร่ืองของการจัดการสุขภาวะที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน การมีอาสาสมัคร
ที่มีจิตอาสาในการดูแลสุขภาพชุมชน  
    ซึ่งแนวคิดของกลุ่มนี้ในเบื้องต้นคือ การใช้ “มรดกภูมิปัญญาแก้ปัญหา
สุขภาพ” เป็นการคิดน าภูมิปัญญาที่มีในชุมชนมาแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง และคนใน
ชุมชน โดยริเร่ิมจากแกนน าในหมู่บ้าน น าความคิดเป็นริเร่ิม สร้างผลิตภัณฑ์ ทดลอง จนได้เกิดการ
ร่ิเร่ิมใช้ในหมู่บ้าน ต่อมาผู้บริหารท้องถิ่นได้น าแนวคิดมาต่อยอดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลักคิด
คือ  “การใช้ศักยภาพทุนทางสังคมในการพัฒนา” โดยใช้ทุนทั้งภายในและภายนอกต าบล เข้ามามี
ส่วนร่วมหนุนเสริมการท างานร่วมกัน  โดย “การค้นหาและน าใช้ข้อมูล” มาพัฒนา  โดยมี
กระบวนการค้นหาข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชน ผ่านข้อมูลจปฐ กชช. 2 ค ข้อมูล FAP 
และน าข้อมูลไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาต าบล   มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ “สร้างการมีส่วนร่วม”  โดย
ใช้ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากภาคท้องถิ่น  ภาคท้องที่  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  มีการ
ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนงานร่วมกัน  และให้โอกาสประชาชนร่วมในการคิด  ตัดสินใจ และร่วม
แก้ปัญหา โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การให้ประชาชน
เสนอความคิดเห็นความต้องการผ่านการจัดท าโครงการ การท าซ้ าจนประชาชนจะเห็นและยอมรับ
เป็นกลไกในการท างาน จนท าให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนา 

   2.2.2 แนวทางในการจัดการตนเอง 
  การประสบปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด  นางลูกจันทร์  ม่วงป่า 

ซึ่งเป็นแกนน า ในชุมชนและเป็น อสม.ของหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ลงส ารวจหมู่บ้านพบว่าส่วนใหญ่แล้ว
ในครัวเรือนต่างๆยังปล่อยให้บริเวณข้างบ้านมีขยะและหญ้ารก โอ่งน้ าก็ไม่มีฝาปิด จึงท าให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลาย  จึงชักชวนให้ชาวบ้านท าความสะอาดบริเวณบ้านและใส่
ทรายอะเบตในโอ่งน้ า แต่ต่อมาพบว่าชาวบ้านมีอาการแพ้ทรายอะเบท และยังไม่สามารถควบคุม
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ลูกน้ ายุงลายได้ กลุ่มแกนน าจึงฉุกคิดภูมิปัญญาเก่ารุ่นพ่อแม่ที่ เคยใช้ ปูนแดงใส่ในโอ่งน้ าเพื่อ
ป้องกันการเกิดของลูกน้ า จึงหารือสมาชิกในหมู่บ้าน แล้วน าเร่ืองไปปรึกษาผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลไกรนอก จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการจัดการตนเอง
อย่างจริงจังในการน านวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายมาใช้ภายในหมู่ที่ 1 ซึ่งกระบวนการเกิด
นวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 ของต าบลไกรนอก มีกระบวนการและกิจกรรมในแต่
ละระยะของการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การตระหนักถึงปัญหาที่ประสบร่วมกันของชุมชน 
     จากปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในปี 2546 ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้าน
วัดโบสถ์ ต าบลไกรนอก  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  แกนน า ในชุมชนต้องการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา  ท าให้กลุ่ม อสม.ของหมู่บ้าน กระท าการลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายในทุกหลังคาเรือนในหมู่ที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่แล้วในครัวเรือนต่างๆยังปล่อยให้บริเวณข้าง
บ้านมีขยะและหญ้ารก โอ่งน้ าก็ไม่มีฝาปิด จึงท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลาย  ทางกลุ่ม 
อสม.จึงได้รวมตัวกันรณรงค์ให้คนในชุมชนท าความสะอาดบริเวณข้างบ้านให้สะอาด ปิดฝาภาชนะ
ที่ใส่น้ าทุกชนิด และใส่ทรายอะเบทให้กับทุกครัวเรือน แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั่วถึง    และ
จากการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ ก็ยังเห็นว่าในชุมชนยังเกิดโรคไข้เลือดออกอยู่  และเพิ่ม
จ านวนขึ้นเร่ือยๆ และมีประชาชนบางส่วนที่เกิดปัญหาจากจากการใช้ทรายอะเบทใส่แหล่งน้ าใช้  
เช่น อาการแพ้ทรายอะเบท  และไม่ชอบกลิ่นของทรายอะเบท   และน้ าที่ใส่ทรายอะเบทไม่สามาร
ถน ามาดื่มกินได้  จึงเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายเกิดขึ้น  

2. การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการจัดการและน าใช้ประโยชน์ 
   จากข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 1 ที่ได้จาก รพ.สต.  

ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของ แกนน าและ อสม.พบข้อมูลว่ามีแหล่งเพาะพันธ์ยุงอยู่รอบบริเวณบ้าน
ของสมาชิกในหมู่บ้าน  ข้อมูลทุนภูมิปัญญาที่พบว่าปูนแดงมีศักยภาพในการควบคุมการเกิดขึ้นของ
ลูกน้ ามีใช้ในชุมชนมาอย่างยาวนาน ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ ได้มีการรวบรวมกลุ่มขึ้นจากแกน
น าของชุมชน   ท าการทดลองใช้ปูนแดงในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย  เปรียบเทียบกับทรายอะเบท  จาก
การทดลองได้ผลสรุปว่า มีประสิทธิภาพการก าจัดลูกน้ าได้ใกล้เคียงกัน แต่น้ าที่ใส่ปูนแดงสามารถ
ดื่มกินได้ และไม่มีอาการแพ้เช่นทรายอะเบท  ทางกลุ่มจึงได้ขอค าปรึกษาจากสาธารณะสุขชุมชน 
เพื่อช่วยกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนนวัตกรรมปูนแดงให้เกิดการยอมรับและใช้ทุกบ้านในหมู่ที่ 
1จากข้อมูลเหล่านี้จึงท าให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันของแกนน า ในการใช้ปูนแดงแทนทรายอะเบต
ในการป้องกันการเกิดลูกน้ ายุงลายในทุกครัวเรือนหมู่ที่ 1  
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    “  เราปรึกษากันแล้วทดลองเลย  น าโหลมาสองโหลอีกโหลนึงเป็นทราย
อีกโหลนึงเป็นปูน ตอนนั้นยังไม่ใส่น้ าขิง  ปั้นปูนแล้วตากแดดให้แห้ง โหลนึงใส่ทรายโหลนึงปูน 1 
ก้อนแล้วช้อนลูกน้ าใส่ดูแล้วดูเวลากี่นาที  ใส่ลูกน้ าโหลละ 20 ตัวแล้วดูการเปลี่ยนแปลง  ใช้เวลา
อย่างทรายจะตายในเวลา 4 ชั่วโมง แต่ปูน 6 ชั่วโมง  ตอนทดลอง  ถ้ามองด้วยตาทรายจะได้ผลกว่า
ปูน  แต่ปูนถึงมันจะเห็นผลช้ามันก็ตายเหมือนกัน  แต่น้ ามันจะกินไม่ได้แต่ถ้าใส่ทรายมันก็ต้องรอ
เวลา  แล้วไม่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วอันตรายไหม เพราะเขาก็ไม่ได้บอกเราว่ากินเข้าไปแล้วมันอันตราย
แต่เวลาอาบน้ ามันจะคันและขึ้นตุ่ม  บางคนแพ้” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 4, 1 กันยายน 2558)    

3. สร้างระบบประชาสัมพันธ์ 
   จากข้อมูลในเบื้องต้นจึงเป็นแนวทาง ที่ท าให้แกนน าในหมู่บ้านคิดหา

วิธีการที่จะท าให้ชุมชนได้รับทราบร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน  การระดมพลังสมองและ 2 มือจากทุก
คนในหมู่บ้าน เพื่ อให้การด าเนินงานในคร้ังนี้มีส่วนร่วมกันทุกครัวเรือน จึงได้ใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์โดยได้มีการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านขึ้น  เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย 
คือ  แกนน าของชุมชน หัวหน้าครัวเรือนทุกหลังคาเรือนและ  หน่วยงานของรัฐ เช่น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลไกรนอก  สาธารณะสุขชุมชน  สาธารณะสุขอ าเภอ  พัฒนาชุมชน  พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของชีวิต เป็นต้น จากการประชาคมในคร้ังนี้ท าให้เกิดข้อตกลงขึ้นในหมู่บ้านที่ทุก
ครัวเรือนต้องปฏิบัติตามเป็นกฏของชุมชนที่เห็นร่วมกันเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน  โดยผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเช่น แกนน ากลุ่ม/สมาชิก   มีหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่ คู่กับวิถีชีวิต
ของคนในต าบล  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก สนับสนุนงบประมาณในการซื้อ
วัตถุดิบในการผลิตและ การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับแกนน าของกลุ่มให้สามารถพัฒนา
ต่อยอดได้  เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสมบูรณ์   เด็กและเยาวชน และผู้สูงอายุ เข้ามา
ศึกษา พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตปูนแดง ทุกคร้ังที่เด็กว่างจากการเรียนหรือว่างจากการ
ท างาน 

4. สร้างการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1 เกิดปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด   
  ในปี 2546 ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ ต าบลไกรนอก  อ าเภอกง

ไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  ท าให้กลุ่ม อสม.ของหมู่บ้าน โดยมี  นางลูกจันทร์  ม่วงป่า  แกนน า ใน
ชุมชนต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา  ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในทุก
หลังคาเรือนในหมู่ 1 พบว่าส่วนใหญ่แล้วในครัวเรือนต่างๆยังปล่อยให้บริเวณข้างบ้านมีขยะและ
หญ้ารก โอ่งน้ าก็ไม่มีฝาปิด จึงท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลาย ทางกลุ่ม อสม.จึงได้
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รวมตัวกันรณรงค์ให้คนในชุมชนท าความสะอาดบริเวณข้างบ้านให้สะอาด ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ าทุก
ชนิด และใส่ทรายอะเบทให้กับทุกครัวเรือน แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั่วถึง 

 4.2 สร้างข้อตกลงร่วมกัน   
  ต่อมาจากการที่กลุ่ม อสม. ในหมู่ที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่เป็น

ระยะๆ ก็ยังเห็นว่าในชุมชนยังเกิดโรคไข้เลือดออกอยู่  และมีคนในชุมชนบางส่วนเกิดปัญหาจาก
จากการใช้ทรายอะเบท ทางกลุ่มได้เข้าขอค าปรึกษาจากสาธารณะสุขชุมชน เพื่อช่วยกันหาแนว
ทางแก้ไข   จึงได้มีการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านขึ้น  โดยได้เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ด้วย  จากการประชาคมในคร้ังนี้ท าให้เกิดข้อตกลงขึ้นในหมู่บ้าน ดังนี้  1. ให้ทุกครอบครัวท าความ
สะอาดบริเวณบ้านและภาชนะเก็บน้ าต้องมีฝาปิด  2.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบลูกน้ ายุงลาย
ทุก 7 วัน  3. มีมาตรการลงโทษ คือ 1) ตักเตือน   2) ประกาศประจานผ่านหอกระจายข่าว   3) ไม่ให้
กู้ยืมเงินจากกองทุนในหมู่บ้าน  หลังจากมีข้อตกลงขึ้นก็ท าให้สามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายได้  แต่
ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดการเรียกร้องไม่ต้องการใช้ทรายอะเบทที่ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไกรนอกได้ให้ทางกลุ่ม อสม.ในหมู่บ้านไปแจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนในต าบลไกรนอก  
เพราะมีบางรายเกิดอาการแพ้  มีผื่นขึ้น และแถมยังมีกลิ่นเหม็นอีกด้วย 

 4.3  น าภูมิปัญญาปูนแดงมาแก้ปัญหา 
  จากปัญหาที่มีประชาชนในชุมชนบางส่วนมีอาการแพ้ทรายอะเบท  

และไม่ชอบกลิ่นของทรายอะเบท  เร่ิมเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ   กลุ่ม อสม.ในหมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ จึงได้
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จนได้ไปสังเกตเห็นคุณยายทอด  หยอมแหยม ใช้ปูนแดงใส่น้ า
เพื่อป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลายในบ้าน  และได้ตรวจสอบลูกน้ ายุงลายในภาชนะต่างๆ ในบ้าน
ของคุณยายทอด  หยอมแหยม  ในหมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์  ตรวจสอบแล้วผลสรุปออกมาว่าไม่พบ
ลูกน้ ายุงลายในบ้านของคุณยายทอด  หยอมแหยมเลย  กลุ่ม   อสม. หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์  จึงได้
รวมตัวกันก่อตั้งเป็นกลุ่มปูนแดงก าจัดลูกน้ ายุงลายหมู่1 ขึ้น  มีการทดลองใช้ปูนแดงก าจัดยุงลาย
เปรียบเทียบกับทรายอะเบท  ผลการทดลองออกมาว่ามีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน หลังจากนั้นทาง 
รพ.สต.ไกรนอก  จึงได้ร่วมกับกลุ่มปูนแดงประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนในต าบลทราบถึง
สรรพคุณของการใช้ปูนแดงแทนการใช้ทรายอะเบทได้  โดยเร่ิมจากคนในชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านวัด
โบสถ์ ต.ไกรนอก    อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  คนในชุมชนสนใจและทดลองใช้กันทุกหลังคาเรือน  
จนสามารถควบคุมเป็นเขตปลอดลูกน้ ายุงลายได้  ท าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอ าเภอ โครงการ
หมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและหมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย  จนท าให้มีผู้สนใจเข้า
มาศึกษาดูงานอีกมากมาย 
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 4.4 การสนับสนุนจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลไกร

นอก เห็นถึงความส าคัญจากการน าภูมิปัญญามาใช้จนเกิดประโยชน์กับคนในชุมชน จึงได้
สนับสนุนงบประมาณให้กับทางกลุ่มปูนแดงก าจัดลูกน้ ายุงลาย ปีละ 10,000 บาท เพื่อแจกจ่าย
ให้กับคนในชุมชน และสนับสนุนให้กลุ่มร่วมไปศึกษาดูงานเพื่ อพัฒนาสักภาพในกลุ่มอีกด้วย 
ปัจจุบันทางกลุ่มได้ด าเนินการจ าหน่ายให้กับกลุ่มคนที่สนใจทั่วไปอีกด้วย 

5. การพัฒนาต่อเน่ืองเพิ่มประสิทธิผล 
     หลังจากมีข้อตกลงร่วมกันและน าใช้ปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายทั้งหมู่

ที่ 1 บ้าน วัดโบสถ์ ทางกลุ่มจึงได้ผลิตแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนในหมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์   โดยให้ 
อสม.ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตัวเองเป็นผู้ลงแจกจ่ายปูนแดง หลังจากใช้นวัตกรรมปูนแดงควบคุม
ลูกน้ ายุงลายไประยะหนึ่ง ท าให้เกิดการคิดพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนวัตกรรมให้
ได้ผลมากยิ่งขึ้น จึงท าการทดลองน าน้ าขิงมาผสมกับปูนแดง ผลปรากฏว่าลูกน้ าตายเร็วขึ้นกว่าเดิม
ประมาณ 1 ชั่วโมง  

   “ที่ว่าใส่น้ าขิงคือคิดเอง  ดูในโทรทัศน์ใช้น้ าขิงใส่ในโอ่งน้ าแล้วลูกน้ า
มันดิ้นตายก็คิดว่าน่าจะเอาน้ าขิงมาผสมปูนแดง น้ ามันได้กลิ่นน้ าขิง  น้ าขิงที่ออกในโทรทัศน์เขาไม่
ใช้ปริมาณมาก  ตอนแรกเราลองดูกันก็เลยลอง  ตอนแรกเราซื้อปูนมา 1 กิโล ขิง 1 ขีด  บีบเอาแต่น้ า
ไปคลุกกับปูนแล้วก็เอามาตากแดดแล้วมาทดลองเอง  น าโหลมาทดลองเอง  โหลนึงใส่ทราย  อีก
โหลใช้ปูนผสมน้ าขิง  แต่ทรายมันจะตายไวกว่า แต่ไอ้ที่ใส่ปูนผสมน้ าขิงมันก็ตายไวขึ้น  ไวขึ้นอีก 1 
ชั่วโมงจากการที่ใส่น้ าขิง”   (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 5, 31 กันยายน 2558) 

6. พลังหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
   พลังหนุนเสริมจากผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในชุมชนที่มีส่วน

ผลักดัน เอ้ืออ านวยประโยชน์และร่วมขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย
หมู่ที่ 1 วัดโบสถ์ ให้มีความเข้มแข็งและมีการจัดการอย่างเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนใน
ชุมชน อันได้แก่บทบาทจากบุคคล หรือองค์กรเหล่านี้ คือ 

   6.1 ทีมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก  
อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  ได้เห็นถึงประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้ปูนแดง
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  จึงได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้กับทางกลุ่มปีละ 10,000  บาท  เพื่อให้กลุ่ม
ผลิตแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนในหมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์  พลังหนุนเสริมและเอ้ืออ านวยประโยชน์
ให้กลุ่มสนับสนุนในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างๆ 
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   6.2 เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐในและนอกพื้นที่  เช่น ผู้อ านวยการและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไกรนอก ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ การ
ฝึกอบรมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้แกนน ากลุ่ม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดโครงการต่อยอด 
สนับสนุนงานด้านวิชาการ เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และคอยสนับสนุนในเร่ืองของการทดลอง 
ประชาสัมพันธ์ และส่งเข้าประกวดโครงการหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และ 
หมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลายของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงไกรลาศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ  เจ้ าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ และจังหวัดสุโขทัย   
ด าเนินการจัดแข่งขันประกวดโครงการหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และ หมู่บ้าน
ปลอดลูกน้ ายุงลายของโดยองค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอกได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันและได้รับ
รางวัลอย่างต่อเน่ือง 

   6.3 ผู้น าส่วนท้องที่  ฝ่ ายปกครอง เช่น  ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ให้การ
สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมของกลุ่มและมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโดยการเป็นแกนน าในการท าประชาคมหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านและผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนอ่ืนๆ 

   6.4  หน่วยงานภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการร้านขนมแบ่งปัน เป็นผู้
เอ้ืออ านวยในการให้สถานที่เพื่อกลุ่มปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายน าผลิตภัณฑ์ไปวางขายในส่วน
ของสินค้าชุมชนเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนอีกทางนึง 

   6.5 ประชาชน ในหมู่ที่ 1 และหมู่บ้านใกล้เคียงในต าบลไกรนอก เป็นผู้
ร่วมท ากิจกรรม   

   6.6 ทีม อสม.หมู่ที่ 1 และอสม.ต าบลไกรนอก เป็นแกนก าลังหลักใน
การช่วยประชาสัมพันธ์และร่วมด าเนินการในการแจกปูนแดงทุกครัวเรือนใส่ในภาชนะที่มีน้ า เพื่อ
ป้องกันการเกิดขึ้นของลูกน้ ายุงลาย และมีหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในต าบล
ไกรนอก 

7. การเฝ้าระวังและติดตามผล 
   การติดตามผลการใช้นวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ที่1 ต าบล

ไกรนอก ในเบื้องต้นท าเฉพาะกลุ่ม อสม.หมู่ที่  1 ลงติดตามผลการใช้ในหมู่ที่  1 แต่ต่อมาเมื่อ
นวัตกรรมถูกยอมรับจากชุมชน เกิดการแพร่กระจายการใช้งานในทุกหมู่บ้าน จึงเป็นหน้าที่ของอ
สม.ต าบลไกรนอกที่มีหน้าที่ติดตามผล ในทุกวันศุกร์โดยจะมีการประกาศกระจายข่าวทางหอ
กระจายข่าวก่อนที่จะมีทีม อสม.ลงส ารวจชุมชน ซึ่งถ้าหากพบบ้านไหนมีลูกน้ าในโอ่งน้ า หรือ
แหล่งน้ าใช้ อสม.ก็จะท าการคว่ าล้างภาชนะแล้วใส่ปูนแดงลงไปในภาชนะนั้นๆ แต่ถ้าหากบ้าน
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ไหนพบเกิน 3 คร้ังติดต่อกันจะมีมาตรการลงโทษ คือ 1) ตักเตือน   2) ประกาศประจานผ่านหอ
กระจายข่าว   3) ไม่ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนในหมู่บ้าน แต่ภายในปัจจุบันนี้การใช้ปูนแดงได้
กลายเป็นวิถีชีวิตของคนต าบลไกรนอกไปโดยปริยาย 

8. ขยายผลบอกต่อสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชน 
   หลังจากทางกลุ่มได้ผลิตและแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนได้ใช้ รวมถึง

ผลิตเพื่อจ าหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ปูนแดงว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถก าจัดลูกน้ ายุงลายได้  หลังจากนั้นกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายได้ถูก
พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ในต าบล มีผลให้ชุมชนใกล้เคียงและเครือข่ายต าบลสุขภาวะ ซึ่งเครือข่าย
ต าบลสุขภาวะเป็นชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ทั่วประเทศไทย  ภายใต้โครงการสนับสนุนของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้นี้  โดย
กลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย เป็นแหล่งเรียนรู้จะถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดูแลระบบ
สุขภาพนี้ให้กับคนในประเทศได้รับรู้  และสามารถน าไปปรับใช้ได้กับทุกพื้นที่ต่อไป  
 3. รูปธรรมความส าเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชน 

   จากการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 ต าบล
ไกรนอก  ส่งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนในหมู่ที่ 1 และขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ ในต าบล
ไกรนอก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ชุมชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก  
   จากเดิมบ้านวัดโบสถ์มีสถิติการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกมีเกิดขึ้นทุกปี อัน
เน่ืองจากด้วยหลายปัจจัยที่ส่งผลให้มาตรการการป้องกันไข้เลือดออกไม่ประสบผลส าเร็จ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านพฤติกรรมการทิ้งขยะในบริเวณบ้าน หรือมีหญ้ารก บริเวณบ้านไม่สะอาด หรือการไม่ปิด
ฝาโอ่งน้ าท าให้ยุงไปวางไข่ในโอ่งน้ าได้  แต่เมื่อมีการจัดการน านวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ า
ยุงลายมาใช้แทนทรายอะเบทใส่ในโอ่งน้ า และมีกระบวนการรณรงค์อย่างเข้มแข็งของคนในชุมชน 
ส่งผลให้สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้หมดไปจากหมู่ที่  1 บ้านวัดโบสถ์ และยัง
ประชาสัมพันธ์ขยายผลการใช้นวัตกรรมสู่หมู่บ้านอ่ืนจนปัจจุบันสถิติการเจ็บป่วยด้วยไข้เลือดออก
ไม่มีในต าบลไกรนอก และยังเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลมากมายด้านการดูแลสุขภาพชุมชน 

 “ไปใส่ทรายเขาไม่ให้ใส่ อสม.ก็ท างานป้องกันลูกน้ ายุงลายไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจ
มาใช้ปูนแดง  ใส่แล้วกินน้ าก็ได้ จะมีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิดก็ใส่หมด ใส่แล้วมันได้ผล ก็เลยใช้กันทุก
หลังคาเรือน”(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 6, 1 กันยายน 2558) 
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3.2 เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน  
 การน าใช้นวัตกรรมปูนแดงในหมู่ที่ 1 เกิดจากกระบวนการของประชาชนที่มี

ข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชน ซึ่งกระบวนการเห็นชอบผ่านการท าประชาคมหมู่บ้าน จึงได้เกิดการ
คิดเห็นร่วมและมาตราการที่จะน ามาใช้ร่วมกันโดย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบลูกน้ ายุงลายทุก 
7 วัน  และมีมาตรการลงโทษ คือ ตักเตือน  ประกาศประจานผ่านหอกระจายข่าว และเมื่อใช้
มาตรการทั้ง 2 ข้อข้างตนไม่เป็นผลก็จะ ไม่ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนในหมู่บ้าน  ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้
ได้รับความเห็นชอบร่วมกันของคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบชุมชนของตน ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ อีกมากมายที่เป็นผลพวงมาจากการที่ชุมชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการ
ดูแลชุมชนตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาศักยภาพผู้คนให้เกิดแกนน าใหม่ๆในชุมชน หรือ การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มาจากการระดมก าลังทุนร่วมกันพัฒนาชุมชน หรือการพัฒนาด้าน
สุขภาพที่เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการดูแลสุขภาพ หรือแม้แต่ผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนที่มีเป็นคน
กลุ่มที่น้อยที่สุดในการมีส่วนร่วมกับชุมชน แต่ในขณะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มพลังที่มีความเข้มแข็ง
ของหมู่ที่ 1 ที่เห็นได้จากการเกิดของโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลกงไกรลาศมีจ านวนผู้สูงอายุจากหมู่
ที่ 1 เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจ านวนมากที่สุดและกลุ่มเด็กเยาวชนก็มีการตั้งกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นในการ
เล่นกีฬา หรือเล่นดนตรีประจ าต าบลเป็นต้น 

 “แต่ก่อนมีน้อยก็เพิ่มขึ้น จากคนที่ไม่เคยมาก็มา จากที่หมู่ 1 ของเราได้รางวัลมา
เร่ือยๆ  ชาวบ้านก็เร่ิมตื่นตัว เร่ิมรักหมู่บ้าน  ประกวดลูกน้ ายุงลายได้รางวัลมาเร่ือยๆ  แล้วเงินที่
ได้มาเราท าประโยชน์ให้หมู่บ้านชาวบ้านก็เห็น  ตอนนี้จะท าอะไรก็ง่าย  คือได้รางวัลมาเราก็จะซื้อ
ของใช้ พวกโต๊ะ เงินก็จะเข้าหมู่บ้าน” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 7, 1 กันยายน 2558) 

3.3 เกิดความภาคภูมิใจในตนเองของชุมชน 
 การพัฒนาของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 ต าบลไกรนอก

เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มของสมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชน ซึ่งสิ่งที่ชุมชนได้รับนอกเหนือจาก
ลดปัญหาไข้เลือดออกให้หมดไปจากชุมชนได้แล้ว ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัลเกียติยศที่เป็นความ
ภาคภูมิใจมากมายเช่น   ปี พ.ศ. 2551 – ปี พ.ศ. 2553 รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมควบคุมโครงการ
ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย ชนะเลิศระดับอ าเภอ  3 ปีซ้อน   ปี พ.ศ. 2551 รางวัล อสม.
ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาควบคุมโรค  ปี พ.ศ. 2551 รางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง   
ปี พ.ศ. 2553 รางวัล อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  ปี พ.ศ. 2554 รางวัล
เกียรติยศคนท างานระบาดวิทยา สาขาควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2554 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
ระดับจังหวัดเร่ืองการน าใช้โปรแกรม FAP MODEL  ปีพ.ศ.  2554 รางวัลชนะเลิศประกวด
นวัตกรรมบริการปฐมภูมิโครงการมหกรรมสุขภาพชุมชน จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น 
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3.4 เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากชุมชนสู่ชุมชน  
 การพัฒนาของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 จากการจัดการ

ตนเองจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และแพร่ขยายไปสู่นอกชุมชน จนขยับศักยภาพของกลุ่ม
ขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ของต าบลที่มีผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้จากทั่วประเทศ จึงเป็นผลให้เกิดการ
ไหลเวียนขององค์ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนต่อกันท าให้ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุด
นิ่งและเป็นการสร้างเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นที่มีบริบทที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก 

3.5 เกิดการเห็นคุณค่าและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การเกิดขึ้นของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ที่  1 นั้นเป็น

แนวทางหนึ่งที่ท าให้เห็นประโยชน์และความมีคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ด้วยการหยิบยก
ภูมิปัญญามาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ดังนั้น
การส่งเสริมภูมิรู้ที่สั่งสมประสบการณ์จากบรรพบุรุษจึงเห็นได้ชัดในนวัตกรรมปูนแดงควบคุม
ลูกน้ ายุงลายหมู่ที่ 1 ต าบลไกรนอก จังหวัดสุโขทัย 

3.6 เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
 การพัฒนาที่เกิดจากการจัดการตนเองส่งผลให้ชุมชน โดยเฉพาะแกนน ากลุ่มถูก

พัฒนาศักยภาพจนมีความช านาญในถ่ายทอดประสบการณ์ หรือการเป็นวิทยากรพูดต่อหน้าชุมชน 
ชาวบ้านศักยภาพในการกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในตัวเอง และภาคภูมิใจที่จะถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่มีให้เพื่อนได้น าไปปรับใช้ต่อให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ และความเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนในด้านการมีส่วนร่วม กล้าแสดงออกเพื่อใช้สิทธิของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม
มากขึ้นรวมถึงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นหลังให้มีบทบาทในการกล้าแสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม มิเพียงเท่านั้นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต าบลไกรนอก มีผลต่อเนื่องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสร้างสังคมที่มีมิติของการไม่ทอดทิ้งกัน มีเวทีเพื่อผู้สูงอายุได้ร่วมกันท ากิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนทุกวัย ภายใต้กิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลไกรนอก” ซึ่งการพัฒนาที่ได้
กล่าวถึงเกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ที่
1 ต าบลไกรนอก 

 “เราพาทีมไปด้วยสองสามคน  สอนวิธีการท า เราต้องบอกแนวคิดก่อน ก่อนที่จะ
สอนว่าเหตุไรที่คนในหมู่บ้านมาใช้ปูนแดงเพราะอะไร  ก่อนที่เราจะสอนวิธีการปั้น อันนี้พูดถึง
ตัวเองแล้วว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีรายได้เพิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้น กลุ่มเราขยาย  เข้มแข็งขึ้น  ตอนนี้
ดีกว่าเมื่อก่อนมากจะมีงานไรก็ตามคนมีส่วนร่วมดีมาก  ถ้ามีกิจกรรมอะไรเชิญหมู่ 1  หมู่หนึ่งจะไป
เยอะมาก ” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 5, 1 กันยายน 2558) 
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3.7 เกิดการสร้างรายได้ให้ชุมชน 
 ผลจากการพัฒนาในด้านการจัดการตนเองของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุม

ลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 การเพิ่มขึ้นของรายได้สมาชิกในกลุ่มที่มาจากการขายปูนแดง และรายได้ที่เกิด
จากการต่อยอดการพัฒนาของกลุ่มที่ต่อยอดไปท าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการปลูกข้าวปลอด
สารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกมะนาว เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา บางคนแตกกลุ่มเพื่อสร้างกลุ่มใหม่
ในการส่งเสริมอาชีพเพื่อมีรายได้เสริม เช่น กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ และกลุ่มหัตถกรรมผลิตโอ่งผ้า
ไหมเงิน ผ้าไหมทอง โดยเฉพาะกลุ่มโอ่งผ้าไหม กลายเป็นสินค้าโอท้อปของชุมชนซึ่งสามารถสร้าง
รายได้เข้ากลุ่มได้เป็นอย่างดี และยังสามารถน าผลก าไรจากกลุ่มมาแบ่งปันเป็นสวัสดิการของชุมชน 
เช่นการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ หรือการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนที่เดือดร้อน 
และสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนเป็นต้น 

  “รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง 1 ปีบเราซื้อมา 300 บาทเราปั้นได้ประมาณ 700 ได้ก าไร
ประมาณ 3-4 ร้อยได้เงินตัวนี้ไปเป็นทุนซื้อปูนมาเพิ่มอีก” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 4, 1 กันยายน 
2558) 
   “มีการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง  ผักปลอดสารพิษ  มีเศรษฐกิจพอเพียง  เร่ิม
ปลูกมะนาว  เลี้ยงไก่ เขาก็ว่าดี  เขาเลี้ยงไก่เขาก็ได้ไข่ด้วย ขายปลาในหมู่บ้านคนหมู่บ้านอ่ืนมาซื้อ 
ปลูกข้าวได้กินแล้วก็ได้ขายด้วยแล้วเขาก็อยู่ได”้ (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 9, 1 กันยายน 2558) 
   “ผลดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น  มีกลุ่มดอกไม้จันทน์  ข้าว
ปลอดสารพิษ  โอ่ง  ผ้าไหมเงินทอง เด่ียวนี้ข้าวปลอดสารพิษและโอ่งผ้าไหมเงินทองก็เป็นโอท้อป  
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง”  (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 10, 1 กันยายน 2558) 
   การบริหารจัดการตนเองของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 มี
ที่มาและแนวคิด อันเนื่องจาก แกนน าในหมู่บ้าน ได้แนวคิดในการน า“มรดกภูมิปัญญาแก้ปัญหา
สุขภาพ”คือปูนแดงมาพัฒนาสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการแพร่พันธ์ของยุงลาย  ต่อมาผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าแนวคิดมาต่อยอดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลักคิด “การใช้ศักยภาพทุนทางสังคมใน
การพัฒนา” โดยใช้ทุนทั้งภายในและภายนอกต าบล เข้ามามีส่วนร่วมหนุนเสริมการท างานร่วมกัน 
โดยมี “การค้นหาและน าใช้ข้อมูล”  เพื่อให้เกิดการ “สร้างการมีส่วนร่วม”  กับทุกฝ่าย  จนเกิด
แนวทางในการจัดการตนเอง และส่งผลให้เกิดรูปธรรมความส าเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชน  ดังจะได้
แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 7  
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 ส่วนที่  4  การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” 

1. ประวัติและพัฒนาการต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นต าบลที่อยู่ในเขตของต าบลแม่สา 

ต่อมาปี พ.ศ.2474 ได้แยกออกมาตั้งเป็นต าบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เหตุที่
ชื่อ "ดอนแก้ว" เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอ่ืน และเพื่อเป็นศิริมงคล 
ซึ่งแต่โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงต่อท้ายเป็น "ดอนแก้ว" ซึ่งแปลว่า ที่ดีงาม 
จึงเรียกกันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้ พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอแม่ริม อาณาเขตติดต่อกับศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบด้านตะวันออกจดแม่น้ าปิง ด้านตะวันตก
ติดต่ออุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 34,953 ตารางเมตร เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของ
ราษฎรหรือเขตชุมชน 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด คือพื้นที่ทางฝั่งขวาของถนนเชียงใหม่ - ฝาง (ด้าน
ตะวันออก) ส าหรับพื้นที่ที่เหลือ 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด 

  เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้างเผือก อ.
เมือง จ.เชียงใหม่  ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ทิศตะวันตก ติดกับ ต.
แม่แรม  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่2 บ้านดอน
แก้ว ,หมู่3 บ้านศาลา ,หมู่4 บ้านป่าแงะ ,หมู่5 บ้านพระนอน ,หมู่6 บ้านป่ารวก ,หมู่7 บ้านสันเหมือง 
,หมู่9 บ้านศรีวารี  ประชากรในต าบลดอนแก้วประกอบอาชีพรับจ้าง เป็นอาชีพหลักคือ และอาชีพ
เสริม คือ ค้าขาย  จ านวนประชากรในต าบลดอนแก้ว มีจ านวนหลังคาเรือน : 2,486 หลังคาเรือน 
ประกอบด้วย  จ านวนประชากร : 10,388  คน, จ านวนผู้สูงอายุ : 736  คน ,จ านวนเด็กแรกเกิด 
ถึง 6 ปี : 166 คน, จ านวนผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเร้ือรัง : 137 คน, จ านวนสตรีตั้งครรภ์ : 16 คน, 
จ านวนผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้: 15 คน, จ านวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 488  คน, จ านวนผู้พิการ: 
62  คน 

2. กระบวนการจัดการตนเองของนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว 

  ต าบลดอนแก้วกับพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ ซึ่งจะได้น าเสนอให้เห็น
ในกระบวนการจัดการตนเองของนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ อันจะ
กล่าวถึงเส้นทางการพัฒนาต าบลดอนแก้ว ก่อนเกิดนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ผู้สูงอายุ การบริหารจัดการตนเอง  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการตนเอง รูปธรรมความส าเร็จที่
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เกิดขึ้นของชุมชน รวมถึงการน าเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดัง
รายละเอียดดังน้ี 

2.1 เส้นทางการพัฒนาต าบลดอนแก้ว 
   ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต าบลที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นการ

เสริมสร้างสุขภาวะให้กับคนในชุมชน มีจุดเด่นในเร่ืองการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่
เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงานเพื่อชุมชนเข้มแข็ง โดยในปี พ.ศ.2551 ต าบลดอนแก้ว
ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในรูปแบบของต าบลแม่ข่าย ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ต าบลน่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งต าบลดอนแก้วมีการขับเคลื่อน
การด าเนินงานอย่างเป็นกระบวนการและมีขั้นตอน คือ 1. การพัฒนาตนเองของชุมชนสู่การเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมให้ต าบลเครือข่าย  เป็นการสนับสนุนและเสริมศักยภาพของกลุ่มในชุมชน  ให้มีความ
พร้อมเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับต าบลเครือข่ายและเกิดการพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน  2. การพัฒนาศักยภาพต าบลเครือข่ายการประสานและสร้างเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ใน  พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งหมด  61  ต าบล  3. การสร้าง
องค์ความรู้และการจัดการองค์ความรู้  โดยใช้ข้อมูลและทุนทางสังคมในพื้นที่   โดยร่วมกัน
สังเคราะห์จนเกิดเป็นนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายใน 4 ประเด็นหลัก  ได้แก่  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดการภูมิปัญญาพื้นบ้าน  และ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จนสร้างชุดความรู้ในต าบลของตนเองได้  และหนุนเสริม
การท างานในลักษณะเครือข่ายนักวิชาการในทุกระดับ  โดยใช้นโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายใน 
4 ประเด็นหลัก เป็นเคร่ืองมือในการสร้างองค์ความรู้ 4. การสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนสังคม  
ผ่านสื่อเผยแพร่ในลักษณะต่าง  ๆ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการ
จัดท าสื่อที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

   ซึ่งจากการพัฒนาตนเองเป็นต าบลสุขภาวะใน 4 ขั้นตอนข้างต้น ส่งผลให้ต าบล
ดอนแก้ว มีการต่อยอดการพัฒนาสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพและนวัตกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพของชุมชน ส่งผลต่อการบูรณาการให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชนได้  จะเห็นได้ว่านวัตกรรมการดูแลสุขภาพทั้งหมด  สามารถที่จะดูแลกลุ่ม
ประชากรได้ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนของการพัฒนาเป็นต าบลสุขภาวะ 
สามารถแบ่งการพัฒนาด้านนวัตกรรมสุขภาพของต าบลดอนแก้วออกเป็น 3 ระยะได้ดังนี้ 

   ระยะที่  1  ระยะเร่ิมต้นการพัฒนา  ในต าบลดอนแก้วมีสถานการณ์ด้านสุขภาพ
หลากหลายประการ  เกิดปัญหาขยะและปัญหาเหตุร าคาญจากมูลสุกรในพื้นที่  ส่งผลให้เกิด
กระบวนการ “ข่วงก ากี๊ด”  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก๊สชีวภาพ
จากมูลสุกร เกิดรูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน และต่อยอดเป็นนวัตกรรมการจัดการขยะ
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และพลังงานทดแทน  ซึ่งเป็นจุดเด่นของต าบลดอนแก้วในการสร้างธรรมาภิบาลในการแก้ไข
ปัญหาในชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่ พบผู้ติดเชื้อ 
เอช ไอ วี ในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  รวมกับกลุ่มทุนทางสังคม
สามารถต่อยอดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมมาดูแลผู้ป่วยได้  

   การเข้าร่วมด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล  ที่ท าให้เกิด
กิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  และรักษาพยาบาล
เบื้องต้นที่หลากหลายในชุมชน  มีผลให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์ที่
เหมาะสมกับวัย  ท าให้เกิดนวัตกรรมสุขภาพที่หลากหลาย  โดยเฉพาะนวัตกรรมการสร้างพื้นที่
สร้างสรรค์ในชุมชนทั้ง  10  หมู่บ้าน  ซึ่งในระยะนี้ภายในต าบลเร่ิมใช้ข้อมูลต่าง  ๆ  และในช่วง
เวลาดังกล่าวจากการมีเวทีช่วงต่าง  ๆ  ในชุมชนที่สร้างการมีส่วนร่วม  พบว่าเกิดเวที “ข่วงก ากี๊ดคน
พิการ” เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จนเกิดการจัดท าข้อบัญญัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการที่เป็นข้อกฎหมาย  และกิติการ่วมกันในชุมชนในการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการในต าบล
ดอนแก้วอย่างครอบคลุม 

   ระยะที่  2  ระยะเข้าสู่การพัฒนาต าบลสุขภาวะ  ในช่วงเวลาดังกล่าว  สถานี
อนามัยดอนแก้ว ได้มีการถ่ายโอนมาอยู่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จึงท าให้มี
การบูรณาการการจัดบริการสุขภาพที่ครบถ้วนทั้ง 4 มิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู 
รักษา เน้นการหนุนเสริมการท างานของอาสาสมัคร จัดระบบอาสาสมัครให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  อาสาสมัครดูแลผู้พิการ อาสาสมัครดูแลแม่และเด็ก เป็นต้น 
ประกอบกับต าบลได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  และพัฒนาตนเองสู่การเป็นต าบล
ศูนย์เรียนรู้ (ต าบลแม่ข่าย) เกิดการพัฒนาระบบอาสาสมัครที่ชัดเจนมากขึ้นในระยะนี้ จนสามารถ
ต่อยอดยกระดับการท างานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  ในพื้นที่ในการท างาน
ด้านความปลอดภัยในชุมชนเข้าถึงในระดับครัวเรือนเป็นนวัตกรรมความปลอดภัยในชุมชน  เกิด
การส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย  การป้องกันพฤติกรรมเร่ืองการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก 
เกิดนโยบายการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ตลอดจนการจัดสวัสดิการของทุกกลุ่มวัยของกองทุน
สวัสดิการต าบลดอนแก้ว  สถานการณ์เหล่านี้ท าให้รูปธรรมในพื้นที่   

   ในระยะนี้เกิดจิตอาสา ขึ้นในพื้นที่ต าบลดอนแก้วอย่างกว้างขวาง ทั้งอาสาดูแล
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  การรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับแรงงานนอกระบบอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบการ  ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ส่งผลให้
เกิดกิจกรรมมากมายในต าบลที่ทรงคุณค่า และมีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพ อย่างเช่น กิจกรรม
วันเติมสุขผู้สูงอายุ  เกิดตลาดนัดอาหารเพื่อสุขภาพ  เกิดร้านอาหารเฉพาะโรคในชุมชน การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการในชุมชน  และจิตอาสาดูแลหญิงตั้งครรภ์หรือ อสมช. สาขาแม่และเด็ก  ซึ่ง
รูปธรรมเหล่านี้ได้มีการพัฒนาเป็นหลักวิชาการดูแลผู้สูงอายุ , วิชาการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ, 
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วิชาการพัฒนาระบบอาสาสมัคร, วิชาความปลอดภัยในอาชีพ, วิชาการดูแลเด็กปฐมวัย, วิชาการ
จัดการครอบครัว และวิชาการจัดสวัสดิการ ที่ถ่ายทอดให้ต าบลเครือข่ายและผู้สนใจได้เข้ามาร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 

   ระยะที่  3  ระยะบูรณาการท างานสู่เป้าหมายเดียวกัน   ในระยะนี้เป็นระยะที่มี
การเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มเป้าหมาย มีการคิดร่วม ท างานร่วม และแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกๆ
กลุ่มในพื้นที่ และครอบคลุมทุกช่วงวัย อย่างเช่น มีกลุ่มการท างานของเด็กและเยาวชนชัดเจนขึ้น  มี
การส่งเสริมการท างานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เกิดรูปธรรมในพื้นที่อาสาสมัครต่าง ๆ ของกลุ่ม
เยาวชน  การพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนต่อยอดเป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
เด็กและเยาวชน  การจัดการครอบครัวและการดูแลเด็กปฐมวัย  มีนโยบายการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว  และการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา  การถ่ายโอนโรงเรียน และเกิดแหล่งเรียนรู้ศูนย์
พัฒนาครอบครัว ดัง(ตารางที่ 39) 

 
ตารางที่ 39 แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ

ต าบลดอนแก้ว 
 

ช่วงเวลา เหตุการณ์ส าคัญ ผลกระทบต่อพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ 

ระยะที่  1   
ระยะเร่ิมต้นการพัฒนา   

- - มีสถานการณ์ด้านสุขภาพ
หลากหลายประการ  

- - เกิดปัญหาขยะและปัญหาเหตุ
ร าคาญจากมูลสุกรในพื้นที่   

- - พบผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี (HIV) ใน
พื้นที่  

- การเข้าร่วมด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับต าบล   

- -  ภายในต าบลเร่ิมมีการใช้ข้อมูล
ต่าง  ๆ ในการพัฒนาชุมชน 

- - เปิดโอกาส สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยการเปิดเวทีต่าง ๆ
ขึ้นในชุมชน   

- - เกิดกระบวนการ “ข่วงก ากี๊ด”  
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก๊ส
ชีวภาพจากมูลสุกร 

- - เกิดรูปแบบการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน และต่อยอดเป็น
นวัตกรรมการจัดการขยะและ
พลังงานทดแทน 

- - เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาจากศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ  รวมกับกลุ่มทุน
ทางสังคมสามารถต่อยอดการ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมมาดูแลผู้ป่วย 

-  
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ตารางที่  39  แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ
ต าบลดอนแก้ว (ต่อ) 

 
ช่วงเวลา เหตุการณ์ส าคัญ ผลกระทบต่อพัฒนานวัตกรรม

สุขภาพ 
 -  - - เกิดกิจกรรมในโครงการส่งเสริม

สุขภาพ  การป้องกันโรค  ฟื้นฟู
สมรรถภาพ  และรักษาพยาบาล
เบื้องต้นในชุมชนท าให้เกิดนวัตกรรม
สุขภาพที่หลากหลาย  โดยเฉพาะ
นวัตกรรมการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์
ในชุมชนทั้ง  10  หมู่บ้าน 

- -  เกิดเวที “ข่วงก ากี๊ดคนพิการ” 
ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ 

 -   - -  เกิดการจัดท าข้อบัญ ญัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็น
ข้อกฎหมาย  และกติการ่วมกันใน
ชุมชนในการจัดสวัสดิการให้กับ
คนพิการ 

ระยะที่  2   
ระยะเข้าสู่การพัฒนา
ต าบลสุขภาวะ   
 
 
 
 

-   - ได้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย
ดอนแก้ว มาอยู่ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

- - เกิดการพัฒนาระบบอาสาสมัคร
ที่ชัดเจนมากขึ้น 

- - มีการบูรณาการการจัดบริการ
สุขภาพที่ครบถ้วนทั้ง 4 มิติ ทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู
รักษา 

- - เกิดการหนุนเสริมการท างานของ
อาสาสมัคร จัดระบบอาสาสมัคร
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  
อาสาสมัครดูแลผู้พิการ 
อาสาสมัครดูแลแม่และเด็ก 

- - เกิดการต่อยอดยกระดับการ
ท างานของอาสาสมัครให้เกิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น 

- - เกิดการส่งเสริมการบริโภคที่
ปลอดภัย   
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ตารางที่  39  แสดงสรุปเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ
ต าบลดอนแก้ว (ต่อ) 

 
ช่วงเวลา เหตุการณ์ส าคัญ ผลกระทบต่อพัฒนานวัตกรรม

สุขภาพ 
  - - เกิดการป้องกันพฤติกรรมเร่ือง

การดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก 
- - เกิดนโยบายการดูแลผู้ป่วยโรค

เร้ือรัง ตลอดจนการจัดสวัสดิการ
ของทุกกลุ่มวัย 

ระยะที่  3  
 ระยะบูรณาการ
ท างานสู่เป้าหมาย
เดียวกัน    

- - มีการเชื่อมโยงกับหลาย
กลุ่มเป้าหมาย มีการคิดร่วม 
ท างานร่วม และแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

- - การพัฒนาระบบการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - การถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษา  การถ่ายโอนโรงเรียน 

- - เกิดรูปธรรมในพื้นที่อาสาสมัคร
ต่าง ๆ ของกลุ่มเยาวชน   

- - เกิดการต่อยอดเป็นนวัตกรรม
การดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน  
การจัดการครอบครัวและการดูแล
เด็กปฐมวัย   

- - มีนโยบายการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว  และเกิดแหล่งเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 

 
   นวัตกรรมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนการจัดการตนเองของ

ชุมชนให้ดูแลกันและกันและสามารถดูแลประชากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ  นวัตกรรมดังกล่าว
ยังเป็นสิ่งที่พัฒนารูปธรรมและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่  ซึ่งจากการศึกษาในพื้นที่จริงได้
พบการบริหารจัดการตนเองศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว 
ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ 

2.2 การบริหารจัดการตนเองของนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว 

   2.2.1 ที่มาและแนวคิด 
    สถานการณ์ในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น

ชุมชนในลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีสภาวะการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคทางพฤติกรรม  โรคเร้ือรังต่าง ๆ  
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ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  มีกลุ่มผู้ที่ต้องการการดูแลเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 2558  จ านวน พบข้อมูล
ดังนี้ ผู้ป่วยโรคเร้ือรังติดเตียง จ านวน 18 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จ านวน 12 คน 
กลุ่มคนพิการ จ านวน 11 คน กลุ่มผู้ป่วยโรคจิต จ านวน 5 คน กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายจ านวน 18 คน 
รวมผู้ป่วยที่ต้องการดูแล จ านวน 64 คน  ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่มีความพิการทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวมากที่สุด  ส่วนผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดลักษณะความพิการเพิ่มมากขึ้นจากการ
เสื่อมสภาพของร่างกาย  นอกจากนั้น  คนพิการ ผู้สูงอายุบางรายมีฐานะยากจน  ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้เนื่องจากสภาพความพิการ  และยังพบว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  
จัดให้มีการบริการที่โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งยังไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึง  อีกทั้งประกอบกับ  
ผู้พิการและผู้สูงอายุส่วนมากที่อาศัยอยู่นอกเขตเมือง  จึงมักพบปัญหาการไม่สะดวกในการเดิน
ทางเข้ารับบริการในสถานพยาบาล  ในขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัวของผู้พิการผู้สูงอายุ และ
คนในชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความพิการ  หรือไม่ทราบวิธีการ
ฟื้นฟู การท ากายภาพบัดอย่างถูกวิธีให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ  ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการความ
ช่วยเหลือทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป 

    แนวคิดการด าเนินงานการจัดสวัสดิการให้กลุ่มคนพิการ  ผู้สูงอายุและ
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม  อย่าง “เสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง”  โดยเฉพาะการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านต่าง  ๆ  เพี่อให้เกิดความสุขทั้ง 4 มิติ  (มิติทางกาย  มิติทางจิตใจ  มิติทางสังคม  และ
มิติทางสติปัญญา)  “การเข้าถึงคนพิการผู้สูงอายุในเชิงรุก”  รวมทั้งมี “การบูรณาการแบบมีส่วนร่วม” 
ของคนในชุมชนและองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ  ผ่านการระดมความคิดเห็นจากกระบวนการเวที
ประชาคม  โดยสนับสนุนให้มีการวางแผนและมีการด าเนินงาน  ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมประเมินผล
และมีการ “ประสานงานกันกับภาคีเครือข่าย” โดยยึดหลักการท างานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
ผู้สูงอายุในชุมชน ดังนี้คือ 
    ดังนั้นแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงกลุ่มผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
จึงเกิดการ บูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  วัด  โรงพยาบาล
ชุมชนในเขตพื้นที่  ผู้น าชุมชน  ผู้ด้อยโอกาสต าบลดอนแก้ว  กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กลุ่มพลังมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน  และศูนย์ฟื้นฟูอาชีพผู้พิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่  
ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุในชุมชนต าบลดอนแก้ว  ณ ส านักนักสงฆ์สัน
เหมืองประชารม  หมู่ที่ 7  ต าบลดอนแก้ว  เป็นหน่วยงานบริการที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพ
และการจัดสวัสดิการสังคมแบบครบวงจรทั้งการส่งเสริมสนับสนุน  ฟื้นฟู  ดูแลช่วยเหลือและ
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พัฒนา ทักษะด้านต่าง ๆ  พร้อมกันนั้นต้องสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและนอกชุมชนต าบลดอนแก้ว  รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
ให้กับสมาชิกในครอบครัว ญาติ ผู้ดูแล  ต้องมีการบริหารจัดการโดยชุมชน  และน าใช้ทุนทางสังคม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชนเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ประชาชนในต าบล  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
รวดเร็ว  ผู้สูงอายุมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านต่างๆท าให้มีโอกาสที่จะสามารถกลับมามี
สภาพร่างกายและจิตใจที่เหมือนเดิมหรือดีขึ้น  จนด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และยังเกิดสังคมที่เกื้อกูลกัน 
   2.2.2 แนวทางในการจัดการตนเอง 

    การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชนของต าบล
ดอนแก้วนั้น มีแนวในการจัดการตนเองในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

1. การสรรหาทรัพยากรทุนเพื่อเป็นฐานการเร่ิมกิจกรรม 
   ในขั้นต้นของการเตรียมการวางแผน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาและหาแนวทาง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูคนพิการและผู้สูงอายุ โดย
หารือกับศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนเชียงใหม่เมื่อได้ข้อมูลและวิธีการแล้ว หลังจากนั้นได้จัด
ประชุมภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯเมื่อท าการค้นหาแหล่งข้อมูลที่เป็นแหล่งต้นทุนทั้งทุนทางสังคมและทุนบุคคลที่จะ
เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนการก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ เมื่อมีพร้อมในด้านความรู้และบุคคลแล้ว จึงท า
การเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ ฟื้นฟูคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ คือ  เป็น
สถานที่ไม่ห่างไกลชุมชนเดินทางสัญจรได้สะดวกที่คนพิการและผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย  มีอาณาบริเวณที่เพียงพอต่อการวางอุปกรณ์และท ากิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่ส าคัญ
คือทรัพยากรบุคคลที่ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและเอ้ืออ านวยการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ 
อย่างเช่น กลุ่มอาสาสมัครที่เข้มแข็งและมีจิตสาธารณะในการท าเพื่อชุมชน  และมีบุคลากรที่
สามารถท ากายภาพบ าบัดพื้นฐานได้  เมื่อคัดสรรองค์ประกอบการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุได้แล้ว จึงได้น าเสนอแผนงานเพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบแนวทางการด าเนินงานในพื้นที่เพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ และอาสาเข้า
มาเป็นแกนก าลังให้กับศูนย์ฟื้นฟูฯต่อไป 
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2. การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนา 
     การมีแนวคิดในการริเร่ิมโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูคนพิการและผู้สูงอายุ

ในชุมชนนั้น เน่ืองจากผู้บริหารท้องถิ่น ได้ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น การท า
แฟ้มข้อมูลบุคคล (Port Folio)จากกลุ่มอสม. ข้อมูล JHCIS จากโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว 
หรือ การท า GIS จากกองช่าง ระบบฐานข้อมูล TCNAP การส ารวจข้อมูล จปฐ. และข้อมูลการท า
ประชาคมสัญจร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บ่งบอกความจ าเป็นต้องน าไปปรับใช้ในด้านสุขภาพชุมชน เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน เป็นการหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมหรือ
ปฏิบัติการภายใต้โครงการต่างๆ  ซึ่งกระบวนการได้มาของข้อมูลในต าบลดอนแก้วนั้น มาจากการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่มีการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูล และสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง
กลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อให้เกิดการต่อยอดพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมในที่สุด 

3. สร้างระบบการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง  
   หลังจากจัดเตรียมทรัพยากรทุนสังคมและทรัพยากรบุคคลพร้อมแล้ว จึง

ได้น าเสนอแผนงานเพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบแนวทางการด าเนินงานในพื้นที่  
คณะท างานลงส ารวจพื้นที่เพื่อท าการประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารสื่อถึงประชาชนในชุมชน เป็น
การกระตุ้นเตรียมชุมชนรองรับการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยวิธีการคือ   
การลงพื้นที่ซักถามข้อมูลกับประชาชนและผู้น าในแต่ละชุมชน  เพื่อให้ทราบถึงความพร้อม และ
การแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูคนพิการและผู้สูงอายุ   และการจัดประชุมเวที
ประชาคม  มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเชิญชวนให้มาเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ โดยการจัดเวทีประชาคม ซึ่งเป็นแนวทางในการเสวนาระดับต าบลและชุมชน  
โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากคนพิการหรือผู้ดูแล  ผู้สูงอายุหรือญาติ  ผู้น าชุมชน  แกนน าชุมชน 
ปราชญ์ชุมชน  และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อหาวิธีการและข้อสรุปในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกพื้นที่
ด าเนินการและน าเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อความพร้อมสู่การเตรียมชุมชน โดยในเวทีนี้ได้
มีการประชุมจัดตั้งคณะท างานระดับต าบล  เช่น  ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น า
ชุมชน  ประธานชมรมคนพิการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ   

4. สร้างการอย่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการด าเนินการ 
   คณะท างานของโครงการ ได้ ร่วมกันก าหนดจัดประชุมร่วมกับ

คณะท างานระดับต าบลเพื่อจัดท าแผนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุใน
ชุมชน  ในประเด็นต่าง  ๆ  ดังนี้คือ  กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ  จ านวนบุคลากร
ที่อยู่ประจ าศูนย์ฟื้นฟูฯ การจัดสรรงบประมาณ  รูปแบบการบริหารงานภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ  การ
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จัดบริการและกิจกรรมต่าง  ๆ  ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ และการติดตามและ
ประเมินผล  หลังจากนั้นด าเนินการออกแบบและก่อสร้าง  หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ที่จะตั้ง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุในชุมชน  พร้อมทั้งประสานงานและขอรับการสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ  จากองค์กรภาคีเครือข่าย  เช่น  บุคลากร  งบประมาณ กายอุปกรณ์ องค์ความรู้  เป็นต้น  
ต่อจากนั้นท าการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ  โดยมีคุณสมบัติที่เจาะจงคือ
ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ภายในต าบลดอนแก้ว  จบการศึกษาภาคบังคับและมีทักษะการท างานร่วมกับ
ชุมชนได้ดี  และจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านการดูแลสุขภาพชุมชนหรือกลุ่มอาสาสมัคร  มา
ด าเนินกิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อเป็นที่ปรึกษาและ
เอ้ืออ านวยความสะดวก รวมถึงการบริการภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ 

5. มีโครงสร้างการท างานที่ชัดเจนและหลากหลาย 
     ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน  ต าบลดอนแก้ว เป็น

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรในการประกอบกิจกรรม การบริหารจัดการเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว โรงพยาบาลชุมชนต าบล
ดอนแก้ว วัดและแกนน าจิตอาสาในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกพื้นที่ อันจะมีโครงสร้าง
การบริหารดังนี้  1. คณะท างานโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน  
โดยมาจากการแต่งตั้งของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่คัดเลือกมาจากเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่รับผิดชอบด้าน
การส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน  มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคั ดเลือกสถานที่ที่
เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ รวมถึงมีหน้าที่ในการวางแผนรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่เพื่อส ารวจ
สถานที่จริง โดยการซักถามข้อมูลจากผู้น าและประชาชนเพื่อส ารวจความพร้อมจากชุมชน จากนั้น
น าข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบเพื่อด าเนินงานต่อไป  2. คณะท างานระดับต าบล 
ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประธานชมรมคนพิการ ตัวแทน
จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ท างานร่วมกับคณะท างานโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ 
จัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์ฯ ประสานงานขอรับการสนับสนุน คัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ประจ า
ศูนย์ฟื้นฟูฯ  รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อ
แสดงความคิดเห็น  3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ประจ าศูนย์ฟื้นฟูฯ  มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์
ฟื้นฟูฯให้บริการในทุกๆด้านตามหลักวิชาการ ให้การช่วยเหลือดูแลต่อเนื่อง ตลอดจนการจัด
สวัสดิการให้กับผู้ป่วยหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  4. กลุ่มอาสาสมัคร มีหน้าที่
ด าเนินกิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งเป็นการท าเนินกิจกรรม
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว  
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6. พลังหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
   องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการผู้สูงอายุ ในชุมชนต าบลดอนแก้ว ซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์กรเหล่านี้คือ  1. องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีหน้าที่ในการเอ้ืออ านวยทั้งทางด้าน
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเน้นการบริหารบนหลักธรรมภิบาล 
(Good governance) โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์กายภาพและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 2. ส านักสงฆ์
สันเหมืองประชาราม  เป็นแหล่งที่ตั้งที่ท าการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ  ตั้งอยู่
หมู่ที่ 7 ต าบลดอนแก้ว 3. โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจมาสังกัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 มีหน้าที่ให้การบริการด้านการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชนต าบลดอนแก้ว และพัฒนาระบบ
อาสาสมัครให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลแนะน า ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบและในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว 4. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนบุคคลากรในการสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ ผู้สูงอายุ  5. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
หยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่  มีหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้ง
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟื้นฟูฯ 6. ชมรมคนพิการต าบลดอนแก้ว  ท าหน้าที่ในการออก
เยี่ยมบ้านผู้พิการ ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตนทั้งผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการ ระดมแรงระดมทุนทรัพย์ในการก่อสร้างบ้าน สร้างห้องน้ า หรือต่อเติมบ้านให้ผู้พิการ7. 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแก้ว  เป็นกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในการร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือด้านการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  และจัดสวัสดิการจากชมรมชมรมผู้สูงอายุต าบล
ดอนแก้ว  ไปให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ  8. อาสาสมัครสาธารณสุข  มีหน้าที่ในการ ออกส ารวจ
ข้อมูลและปัญหาของคนพิการ ผู้สูงอายุ และสร้างความเข้าใจในการฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้ป่วยและ
ญาติผู้ดูแล ซึ่งจะมีการก าหนดพื้นที่ในความรับผิดชอบ อสม. 1 คน ต่อความรับผิดชอบ 10-15 
หลังคาเรือน 9. อาสาสมัครจิตอาสา  มีหน้าที่ในการอาสาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือสังคมหรือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการท างานบูรณาการกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 10. แกนน าภาคประชาชนในต าบล มีหน้าที่ในการเป็นแกนน าในการเข้าร่วมท า
กิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วและหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงการเข้าร่วม
เป็นคณะอนุกรรมการในโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง 11. แกนน าภาคท้องที่  ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือใน
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การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในชุมชนได้เข้าใจถึงแนวคิด กระบวนการจัดท า และผลประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน 

   องค์กรหรือหน่วยงานที่กล่าวมาเป็นภาคีที่มีบทบาทให้การสนับสนุน
การด าเนินงาน ในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ ในชุมชนต าบลดอนแก้ว  และ
ยังเป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างให้การสนับสนุนกับชุมชนในต าบลดอนแก้วในกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน 

7. การติดตามผลเพื่อสะท้อนการปฏิบัติ 
     การติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยมุ่งเน้น

เร่ืองการสร้างเครือข่ายโดยคณะท างานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน  จะ
มุ่งเน้นในการขยายเครือข่ายจากการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน  เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความยั่งยืนในการจัดตั้งและการบริหารจัดการ  ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสุขของ
คนในชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ซึ่งจากจ านวนของเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่เพิ่มขึ้นและขยายผล
การท างานให้ครอบคลุมได้มากขึ้นย่อมเป็นตัวชี้วัดให้เห็นความส าเร็จของศูนย์ฟื้นฟูฯ 

   การติดตามผลจากการปฏิบัติตาม กฎ กติกาและข้อตกลงร่วมกันเพื่อใช้
ในศูนย์ฟื้นฟูฯ ประชาชนกลุ่มผู้ใช้บริการของศูนย์ ได้มีมติร่วมกันในการสร้างกฎ กติกา และ
ข้อตกลง โดยได้ผ่านการคิดเห็นร่วมกัน จากการแลกเปลี่ยนผ่านเวทีประชาคม  จึงได้ตั้งเป็นกฎ
กติกาและกฎระเบียบข้อปฏิบัติของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกัน   เช่น 
การจัดโซนพื้นที่ในการดูแล    ความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้พิการ ผู้สูงอายุ  เป็นต้น  
ซึ่งหากกฏเหล่านี้ที่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนแล้วทุกคนมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก็
ย่อมหมายถึงการด าเนินงานของศูนย์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน 

   การติดตามผลโดยดูจากการสร้างกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ท้องถิ่น ซึ่งการที่ศูนย์ฟื้นฟูฯมีการท างานที่สอดรับกับแนวนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น กิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุในชุมชน  ที่สามารถตอบสนองต่อ
นโยบาย ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จึงท าให้กิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟู
ฯด าเนินไปอย่างราบรื่นและต่อเน่ืองนั้นเอง 

8. ถ่ายทอดบทเรียนรู้สู่การจัดท าเอกสารหลักสูตรชุมชน 
   กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนจากการสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการและผู้สูงอายุในชุมชน  นั้น เป็นองค์ความรู้ที่ เกิดจากการปฏิบัติจริงของชุมชน ผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
และโรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมทั้งด้านองค์ความรู้ งบประมาณ 
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อุปกรณ์ เคร่ืองมือกายภาพ และแนวทางในการจัดกิจกรรมในศูนย์ฟื้นฟูฯ รวมถึงการจัดสวัสดิการ
ด้านต่างๆ ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายและประชาชนโดยทั่วไปในชุมชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกัน  

   ด้วยเหตุนี้บทเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ถือเป็นองค์ความรู้เฉพาะที่เกิดขึ้น จึงท าให้
สถาบันทางวิชาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว 
ร่วมกับสมาชิกของศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้ร่วมกันถอดบทเรียนรู้ ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรสู่การจัดท า
เอกสารคู่มือเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดการพัฒนาด้านสุขภาพชุมชนใน ด้านแนวคิด ความเข้มแข็ง 
แรงบันดาลใจของผู้น า กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรชุมชนอ่ืนๆในพื้นที่ รวมถึงวิธีท างานในการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชนในกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ  ญาติผู้ป่วย รวมถึง
ประชาชนทั่วไป  ให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว และต าบลที่สนใจทั่วประเทศ โดย “มหา
วิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข” (University of Donkaew Healthy Community) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และสถาบันวิชาการ ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศูนย์กลางที่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในระบบสุขภาพชุมชน ให้กับประชาชนดอนแก้ว ซึ่งเกิดจากการบูรณาการ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานบริการ  กับรูปธรรมความส าเร็จจากการจัดการ
ตนเองของชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการคิดอย่างชาญฉลาด น าสู่การยกระดับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับชุมชน ต าบล สู่สังคมและประเทศชาติในการจัดการสุขภาพชุมชน (Management for 
Healthy Community) ในที่สุด 

   ซึ่งจะเห็นว่าการบริหารจัดการตนเองของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
ผู้สูงอายุในชุมชน ของต าบลดอนแก้วนั้นมีระบบและขั้นตอนที่ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นในการวางแผนเตรียมการ จัดหาทั้งด้านทุนสังคมและทรัพยากรบุคคล 
จนเข้าสู่ระยะการจัดตั้งของศูนย์ฟื้นฟูฯ ที่จะต้องมีการน าเสนอแผนการให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับ
ทราบและเอ้ืออ านวยให้คณะท างานได้อย่างสะดวกในการกระตุ้นการส่วนร่วมของชุมชน จน
สามารถจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูที่ผ่านการเห็นร่วมและร่วมมือของทุกฝ่ายต่างๆในพื้นที่และองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนซึ่งมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันตามความ
รับผิดชอบร่วม จนเข้าสู่ระยะของการสร้างความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย มีกฎกติกาและ
กฎระเบียบข้อปฏิบัติใช้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
จึงเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดได้จริง จนน าเข้าสู่การถอดบทเรียนรู้ของ
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กลุ่มเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับประชาชนในชุมชนต าบลดอนแก้ว รวมถึงพื้นที่อ่ืนๆ
ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังรูปธรรมความส าเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว 
 3. รูปธรรมความส าเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชน 

  ความส าเร็จในการจัดการนวัตกรรมสุขภาพของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ของต าบลดอนแก้ว แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริการของศูนย์ฟื้นฟูฯ ซึ่งจะเห็น
เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบของคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชนที่ดีขึ้น รวมถึง
ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลประโยชน์จากการบริการและสวัสดิการที่เกิดขึ้น ในรูปแบบต่างๆ 
ดังเช่น 

3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลทั่วถึงและเท่าเทียม  
 กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุได้รับการดูแล รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับการ

บริการด้านสุขภาพและได้รับสวัสดิการในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน และสิทธิที่พึงจะได้รับของประชาชนในต าบล ส่งผลให้คนพิการ ผู้สูงอายุและ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว เกิดผลกระทบทั้ง 4 ด้านอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  
ซึ่งประกอบด้วย  1)ด้านสุขภาพ  ประชาชนได้รับค าปรึกษาแนะน า  ผู้ดูแลและญาติพี่น้องมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการดูแลสุขภาพคนในครอบครัว  ตลอดจนการดูแลด้านสุขภาพตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม  2)ด้านสังคม ประชาชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมร่วมกันใน
ต าบล  พร้อมทั้งมีการสร้างและขยายเครือข่ายการดูแลสุขภาพและการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคน
พิการ ผู้สูงอายุ พร้อมกล้าแสดงออก ท าให้เกิดสังคมเอ้ืออาทรกันและกัน  3)ด้านเศรษฐกิจ  ท าให้
คนพิการ ผู้สูงอายุ ได้รับการส่งเสริมเร่ืองการประกอบอาชีพ  ก่อเกิดการสร้างรายได้ อันจะเอ้ือ
ประโยชน์แก่สมาชิก  ครอบครัว  ญาติและผู้ดูแลเพื่อให้มีเวลาในการประกอบอาชีพของตนเพิ่มมากขึ้น  
4)ด้านการเมือง  ท าให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เกิดการแสดงศักยภาพ  เกิดการรวมกลุ่มชมรมคนพิการ
และชมรมผู้สูงอายุ  มีการใช้สิทธิทางการเมืองและแสดงสิทธิตามที่ควรได้รับ 

 “ฟรีหมดทุกคน ทั้งข้าราชการ เบิกได้เบิกไม่ได้ ฟรีได้หมด ที่นี่ใกล้โรงพยาบาล 
ส่งหมอ ส่งพยาบาลมาช่วย ที่นี่มันพร้อมพอดี มีวิทยาลัยพยาบาล วัดสันเหมืองเขาสนับสนุน”(ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 11, 17 กันยายน 2558) 

 “ป้า ไปรพ.ไปเล่าให้เขาฟัง ว่าที่ต.ดอนแก้วมีบริการอย่างนี้ๆ คนไข้อ่ืนที่  รพ.
บอกว่าดีจังที่อื่นไม่มีแบบนี้ ดูแล เอารถไปรับ ดูแลเหมือนเราเป็นญาติผู้ใหญ่ ดีใจ  ที่อ่ืนเค้าบอกว่าที่
อ่ืนไม่มีไปรับไปส่ง บางทีคนไข้ไม่มีลูกหลานไปส่ง ก็ไม่ได้ไปท ากายภาพ แต่ที่นี่มีศูนย์ ไปรับ ไป
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ส่ง ได้ท ากายภาพสม่ าเสมอ ท าให้ป้าหายเร็วขึ้น แล้วยังรู่วิธีการท ากายภาพด้วยตนเอง” (ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญบุคคลที่ 12, 17 กันยายน 2558) 

3.2 เกิดการสร้างคนให้มีศักยภาพ 
 การสร้างคนในที่นี้คือการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ผู้สูงอายุ สมาชิกใน

ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ป่วยโรคเร้ือรัง และรวมถึงประชาชนทั่วไปในต าบลดอนแก้ว 
เป้าหมายเพื่อให้คนเหล่านี้เกิดการเรียนรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองอย่างถูก
วิธีในเบื้องต้น จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและบุคคลใกล้ชิดให้มีสุขภาพที่ดีได้ 
รวมถึงการฝึกเข้าสังคมและการมีส่วนร่วมของคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่มีพัฒนาการในการกล้า
แสดงออก ส่วนญาติ หรือสมาชิกในครอบครัวได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จนเกิดศักยภาพ
ในการเป็นอาสาสมัครในการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรประจ าศูนย์ฟื้นฟูฯ 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงต่อกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ส่วนประชาชนทั่วไปสร้าง
ศักยภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเช่นผ่านเวทีประชาคม เพื่อมีส่วนช่วยในการกระตุ้นทาง
สังคมให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกัน  

3.3 เกิดการสร้างงานให้เกิดระบบบริการที่ครอบคลุม 

 การมุ่งเน้นให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ  เป็นไปอย่าง

เท่าเทียมและทั่วถึง  โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ  และความเสมอภาคของคนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นการ

ท างานทั้งในเชิงรับและเชิงรุก โดยในเชิง รับ  มีการให้บริการด้านต่าง ๆ  ภายในศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน อย่างเช่น การตรวจสุขภาพ  การให้บริการด้านกายอุปกรณ์ 

การให้ค าปรึกษาแนะน า และการจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  ส่วนการท างานในเชิงรุก เช่น  มี

กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส  ลงติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่งลงท างานร่วมกับบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ  ฝึกทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพ  สอนกายภาพบ าบัด คอย

ให้บริการในพื้นที่ 

   “ญาติให้ความร่วมมือบางคร้ังเราก็ลงไปญาติไม่อยู่เราก็ไปหาเอง การท ากายภาพ
เพื่อฟื้นฟู แต่บางคนก็มาไม่ได้อย่างคนไข้ติดเตียงก็ไปกายภาพที่บ้าน เยอะอยู่  มีคนตกดอยคอหลัง
เคล็ดแล้วกลับบ้าน กลับบ้านพลิกไม่ได้  ก็เลยไปหาหมออีก  มีคนไข้ที่ติดเตียงเยอะที่นักกายภาพ 
พยาบาลลงไป ที่ศูนย์แค่ประมาณ 6 คนที่มาได้จริงๆ  มีตามบ้านอีกเยอะ เส้นเลือดแตก อุบัติเหตุ 
อย่างแม่แรกๆที่แม่ไปก็คือว่าต้องไปท าแผลในรถยนต์  ลูกเขยจะพาแม่ไปโรงบาลชุมชน  พวกเรา
ต้องไปท าแผลในรถเพราะว่าลงรถไม่ได้ ตอนหลังก็มาท าแผลทีนี่ มากายภาพ ก็เลยไปที่ศูนย์ช่วง
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หลัง จะขึ้นรถลงรถก็ล าบาก เพราะขาไม่มีแรง แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 14, 
17 กันยายน 2558) 

3.4 เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดความสุข 
 การจัดสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน โดย

จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก  ทางลาด  ห้องน้ า ราวจับ  ที่จอดรถส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  
นอกจากนั้นการบูรณาการการท างานกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ  เอ้ืออ านวยการจัดบุคลากรที่มี
ความรู้ จัดสรรงบประมาณ ส าหรับการปรับปรุง  ต่อเติม  ซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
ผู้สูงอายุในชุมชน  รวมถึงความพร้อมของอาคารสถานที่ ส าหรับประชาชนผู้ที่มาเข้าร่วมท า
กิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน จะได้รับความสะดวก สะอาด 
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะของสถานฟื้นฟูฯ 

 “อย่างผู้พิการเขาจะมีอุปกรณ์พร้อมส าหรับคนพิการ เขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าและ
มีจิตอาสาสมทบ เปลี่ยนเวรกันแต่มีหมอประจ า เคร่ืองมือส่วนใหญ่เอามาประยุกต์ใช้ น้ าร้อนเห็น
หมอเบียเอาใส่ขวดน้ าดื่มเอามาประคบ  แกก็ใช้ขวด  เอามาประยุกต์เอา เช่นการยืดเส้นก็เป็นกาบ
มะพร้าวเอามายืด  มันจะมีเชือกคล้อง ” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 15, 17 กันยายน 2558) 

3.5 เกิดการสร้างสวัสดิการเพื่อเกิดสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 
 สังคมในชุมชนของต าบลดอนแก้วเป็น “สังคมที่เข้มแข็ง” สมาชิกในชุมชนมี

จิตส านึกในการพึ่งตนเอง เอ้ืออาทร รักและห่วงใยซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะร่วมมือจัดการกับปัญหา
ของตนเองและชุมชน (ส านักมาตรฐานการศึกษาและคณะ, 2545:76)  จึงมีการจัดตั้งกองทุนหรือจัด
สวัสดิการให้มีการช่วยเหลือกันในต าบล ชื่อว่า  “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ต าบลดอนแก้ว” มุ่งเน้นด้านการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ  และผู้สูงอายุในชุมชน  คุ้มครองและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  การส่งเสริมและการด าเนินงานด้าน
การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ  การรักษาพยาบาลเบื้ องต้น การประกอบอาชีพของคนพิการ  
รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ นอกจากนี้ยังมี
การจัดตั้ง “กองทุนหมุนเวียนสวัสดิการคนพิการ” ในชุมชนขึ้น  เพื่อให้คนพิการสามารถกู้ยืม
ส าหรับน าไปประกอบอาชีพ  หรืออย่างเช่น “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน”  
ยังมีการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้มาใช้บริการ  เช่น  การจัดบริการรถรับส่ง
ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มาร่วมท ากิจกรรม  การช่วยเหลือดูแลกันแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
ของผู้สูงอายุ  อีกทั้งมีการจัดตั้ง “กองทุนชมรมผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการด้านต่าง  ๆ  
ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน   
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    “เวลามีการเจ็บป่วยเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล  มีการไปเยี่ยม  มีตัวแทนไปเยี่ยม

บ้านเวลาเจ็บป่วย  เราก็จะมีตัวแทนเราจะรู้ได้จากในแต่ละหมู่บ้านเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจ า อย่าง

หมู่บ้านใดไม่สบายก็แจ้งมาส่วนกลางเรามีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง เมื่อเขาทราบเรามีระเบียบการ

ว่าเวลาไม่สบายเราจะต้องมีของไปเยี่ยม ตัวแทนไปเยี่ยมเราก็จะส่งจากหน่วยกลางและคนใน

หมู่บ้านนั้นๆ  เข้าไปเยี่ยม แล้วสมมติว่าเกิดมีการเสียชีวิตกลุ่มของโรงเรียนเรามีเงินช่วยท าศพแล้วก็

จะมีเพื่อนไปร่วมช่วยในงานศพด้วยท าให้เกิดความอบอุ่น  เงินเอามาจากเงินกองทุนเดือนละ 20 

บาท  ตอนนี้เรามีเงิน 7 พันบาท” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 16, 17 กันยายน 2558) 

3.6 เกิดจุดศูนย์รวมในการบริการช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ 

 ท าให้ในต าบลดอนแก้วมีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบ าบัดรักษา  ฟื้นฟู

สมรรถภาพ  และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย  และประชาชนต าบล

ดอนแก้ว ได้รับการดูแลสุขภาพ โดยได้รับค าแนะน าให้การปรึกษา และการบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

จากการจัดกิจกรรมต่างๆ  ภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ รวมถึงการท างานเชิงรุก ดังเช่น  การได้รับการแนะน า

เร่ืองการทานอาหารปลอดภัยและเหมาะสมถูกหลักอนามัย  ได้เรียนรู้เร่ืองหลักการออกก าลังกายที่

ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบุคคล  ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

นอกจากนั้นศูนย์ฟื้นฟูฯยังมีโครงการเน้นกิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกให้ชุมชนในการบริโภคเคร่ืองดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์  รวมทั้งการสูบบุหร่ีในชุมชน   การถ่ายทอดวิธีการป้องกันดูแลด้านสุขภาพ ผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ  เพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพครบทั้ง 4 

ด้าน (กาย  จิตใจ สังคม และสติปัญญา)  และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกใน

ครอบครัว การยอมรับกันและกันและสร้างความอบอุ่น ผ่านกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูฯ  ซึ่งกิจกรรม

ต่างๆที่เกิดจากศูนย์ฟื้นฟูฯ นั้นล้วนเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุและ

ครอบครัวให้ดีขึ้นและมีความพร้อมในการด าเนินชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปและมีความสุข 

3.7 เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

 ประชาชนในต าบลดอนแก้วมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยบริการด้านสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการจัดตั้งและการบริหารจัดการ  โดยศูนย์ฟื้นฟูฯ  มุ่งเน้นเร่ืองการ

สร้างเครือข่ายจากการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะภาคประชาชนที่น าใช้

ทุนทางสังคมในการร่วมกิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูฯ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสุขของคน

ในชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
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   การบริหารจัดการตนเองของกลุ่มศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุใน

ชุมชน  มีที่มาและแนวคิด อันเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีนโยบายการจัด

สวัสดิการให้กลุ่มคนพิการ  ผู้สูงอายุและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม  อย่าง “เสมอภาคเท่า

เทียมและทั่วถึง” เพี่อให้เกิดความสุขทั้ง 4 มิติ   โดยมีหลักการท างาน “การเข้าถึงคนพิการผู้สูงอายุ

ในเชิงรุก”  รวมทั้งมี “การบูรณาการแบบมีส่วนร่วม” ของคนในชุมชนและองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ  

ผ่านการระดมความคิดเห็นจากกระบวนการเวทีประชาคม  โดยสนับสนุนให้มีการวางแผนและมี

การด าเนินงาน  ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมประเมินผลและมีการ “ประสานงานกันกับภาคีเครือข่าย” เพื่อ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงกลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ จนเกิดเป็นแนวทางในการ

จัดการตนเองของกลุ่มที่มีรูปธรรมความส าเร็จที่เห็นได้ดังในการแสดงไว้ในแผนภูมิที่  8  
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  กระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการตนเองที่มีองค์ประกอบด้วย 1. เส้นทางการพัฒนาของพื้นที่  
2. การบริหารจัดการตนเอง 3. รูปธรรมความส าเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชน  ทั้ง 3 พื้นที่อันประกอบด้วย  
“กลุ่มนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ” “กลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 
1”และ “กลุ่มศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน”   ดังจะได้แสดงการสรุป
กระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขาภาพ ดังตารางที่ 40 
 
ตารางที่ 40 แสดงสรุปกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชุม 3 พื้นที่ 
 

เส้นทางการพัฒนาของพื้นท่ี   แนวทางในการจัดการตนเอง รูปธรรมความส าเร็จ 
นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก 

1. ยุคต้นก่อนการพัฒนา  เป็น

ยุคที่มีการแก้ไขตามสภาพที่

ประชาชนเผชิญ คือความ

ยากจน 

2. ยุคบุกเบิกเร่ิมการพัฒนา  

เป็นยุคที่สภาต าบลดงมูลเหล็ก

ได้รับการยกฐานะเป็น 

“องค์การบริหารส่วนต าบลดง

มูลเหล็ก” เน้นการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง

อาชีพ  

3. ยุคพัฒนาสู่สุขภาวะของ

ต าบล เน้นให้ความส าคัญของ

การสร้างเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน เน้นสุขภาพ  

1. มีการจัดการและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
2. มีการสร้างระบบ
ประชาสัมพันธ์ 
3. สร้างการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.  มีโครงสร้างการท างานที่
ชัดเจนและหลากหลาย 
5. พลังหนุนเสริมของภาคี
เครือข่าย 
6. การติดตามผลสะท้อนกลับ
ปรับเพื่อการพัฒนาอย่าง
ทันท่วงที 
 

1. ประชาชนได้รับการดูแล
สุขภาพครอบคลุมทุกด้าน   
2. เกิดนโยบายสาธารณะในการ
ควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 
3. เกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรม
ร่วมกันเพิ่มมากขึ้น 
4. เกิดระบบการบริหารจัดการ
อย่างเป็นรูปแบบเฉพาะของ
ต าบล 
5. เกิดระบบเกื้อกูลส่ง  
ผลประโยชน์ร่วม 
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ตารางที่ 40  แสดงสรุปกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชุม 3 พื้นที่ (ต่อ)
   

เส้นทางการพัฒนาของพื้นท่ี   แนวทางในการจัดการตนเอง รูปธรรมความส าเร็จ 

นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก 

เป็นหลัก ตอบสนองนโยบาย
รัฐ พัฒนา “ธรรมนูญสุขภาพ”  
4.ยุคพัฒนาแบบบูรณาการ 
เป็นยุคที่ได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรด้านสุขภาพ และ 

  

เส้นทางการพัฒนาของพื้นท่ี   แนวทางในการจัดการตนเอง รูปธรรมความส าเร็จ 

กลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 
1. ยุคต้นก่อนการพัฒนา รับ
นโยบายของภาครัฐ เน้นการ
พัฒนาที่โครงสร้างพื้นฐาน  
2. ยุคบุกเบิกเร่ิมการพัฒนา   
ได้รับการยกฐานะเป็น 
องค์การบริหารส่วนต าบลไกร
นอก ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนา
หมู่บ้าน จนท าให้เกิดกลุ่ม
สวัสดิการต่างๆ  
3. ยุคพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
ผู้บริหารให้ความส าคัญของ
การสร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเน้นการค้นหา
และน าใช้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา  

1. การตระหนักถึงปัญหาที่
ประสบร่วมกันของชุมชน 
2. การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการ
จัดการและน าใช้ประโยชน์ 
3. สร้างระบบประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง 
4. สร้างการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนการด าเนินการ 
5. พัฒนาต่อเน่ืองเพิ่ม
ประสิทธิผล 
6. พลังหนุนเสริมของภาคี
เครือข่าย 
7. การเฝ้าระวังและติดตามผล 
8. ขยายผลบอกต่อสร้าง
เครือข่ายทั้งในและนอก
ชุมชน 

1. ชุมชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 
2. เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 
3. เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ของชุมชน 
4. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้จากชุมชนสู่ชุมชน 
5. เกิดการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6. เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน 
7. เกิดการสร้างรายได้ให้ชุมชน 
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ตารางที่ 40  แสดงสรุปกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชุม 3 พื้นที่ (ต่อ)
   

เส้นทางการพัฒนาของพื้นท่ี   แนวทางในการจัดการตนเอง รูปธรรมความส าเร็จ 

กลุ่มศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน 

1. ระยะเร่ิมต้นการพัฒนา  พบ
สถานการณ์ด้านสุขภาพ
หลากหลายประการ  ด้าน
ปัญหาขยะและปัญหาเหตุ
ร าคาญจากมูลสุกรในพื้นที่  
เกิดการด าเนินงานร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล  ท าให้เกิด
กิจกรรมในโครงการส่งเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค  
ฟื้นฟูสมรรถภาพ  และ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นที่
หลากหลายในชุมชน  

2.ระยะเข้าสู่การพัฒนาต าบล
สุขภาวะ  สถานีอนามัยดอน
แก้ว ได้มีการถ่ายโอนมาอยู่
ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว  จึงท าให้มี
การบูรณาการการจัดบริการ
สุขภาพที่ครบถ้วนทั้ง 4 มิติ 
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ฟื้นฟู รักษา เน้น
การหนุนเสริมการท างานของ 

  

1. การสรรหาทรัพยากรทุน
เพื่อเป็นฐานการเร่ิมกิจกรรม 

2. การใช้ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการ
พัฒนา 

3. สร้างระบบการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทาง 

4. สร้างการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนการด าเนินการ 

5. มีโครงสร้างการท างานที่
ชัดเจนและหลากหลาย 

6. พลังหนุนเสริมของภาคี
เครือข่าย 

7. การติดตามผลเพื่อสะท้อน
การปฏิบัติ 

8. ถ่ายทอดบทเรียนรู้สู่การ
จัดท าเอกสารหลักสูตร “การ
จัดการสุขภาวะชุมชน” 

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลทั่วถึงและ            
เท่าเทียม  

2. เกิดการสร้างคนให้มี
ศักยภาพ 

3. เกิดการสร้างงานให้เกิด
ระบบบริการที่ครอบคลุม 

4. เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือให้เกิดความสุข 

5.เกิดการสร้างสวัสดิการเพื่อ
เกิดสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 

6. เกิดจุดศูนย์รวมในการ
บริการช่วยเหลือคนพิการ 
ผู้สูงอายุ 

7. เกิดการมีส่วนร่วมใน              
ทุกภาคส่วน 
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ตารางที่ 40  แสดงสรุปกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชุม 3 พื้นที่ (ต่อ)
 

เส้นทางการพัฒนาของพื้นท่ี   แนวทางในการจัดการตนเอง รูปธรรมความส าเร็จ 
กลุ่มศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน 

อาสาสมัคร จัดระบบ

อาสาสมัครให้มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  

อาสาสมัครดูแลผู้พิการ 

อาสาสมัครดูแลแม่และเด็ก 

3. ระยะบูรณาการท างานสู่

เป้าหมายเดียวกัน   เป็นระยะ

ที่มีการเชื่อมโยงกับหลาย

กลุ่มเป้าหมาย มีการคิดร่วม 

ท างานร่วม และแก้ไขปัญหา

ร่วมกันของทุกๆกลุ่มในพื้นที่ 

และครอบคลุมทุกช่วงวัย เกิด

รูปธรรมในพื้นที่อาสาสมัคร

ต่าง ๆในพื้นที่ 

 

  

 
 ส่วนท่ี 2  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน 
 ส าหรับวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best Practice) ในด้านการจัดการตนเองของนวัตกรรม
สุขภาพนั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice)  ของทั้ง 3 พื้นที่ อันได้แก่  1. กลุ่ม
นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก  2. กลุ่มปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย
หมู่ 1 และ 3 กลุ่มศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่ง จะน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
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1. วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของการจัดการตนเอง “นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุข
ภาวะต าบลดงมูลเหล็ก” 

  ส าหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ในด้านการจัดการตนเองของนวัตกรรม
ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก  นั้นมีในหลายประเด็นที่โดดเด่นและสามารถ
เป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 

  ประการที่ 1 วิสัยทัศน์ของผู้น า  
  ส าหรับผู้น าในที่นี้หมายถึง ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นต าบลดงมูลเหล็กที่มีแนวคิดของผู้ที่

มีวิสัยทัศน์และมีพื้นฐานของความส านึกรักบ้านเกิดและรักในหน้าที่ของตนเองที่พึงปฏิบัติต่อ
ชุมชนท้องถิ่น ที่มีแนวคิดผสมผสานระหว่างธรรมนูญสุขภาพพื้นที่และโครงการต าบลสุขภาวะ จน
น าไปสู่การจัดท า “ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบลดงมูลเหล็ก” ซึ่งธรรมนูญ
สุขภาพฯ ฉบับนี้จะท าหน้าที่เป็นเสมือนกรอบนโยบายในการท าโครงการต าบลสุขภาวะ เพื่อให้ทุก
คนในต าบลมีความสุขครอบคลุมในทุกมิติ  ผ่านกระบวนการคิดและวิธีการท างานของผู้น า ถือเป็น
แนวทางให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมและได้รับการหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคท้องถิ่น 
ภาคท้องที่องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ หนุนเสริมนโยบายการบริหาร
ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างราบร่ืน โดยมีเป้าหมายเพื่อ “สร้างความสุขถ้วนหน้า” ให้เกิดขึ้นในชุมชน  

  การสร้างความสุขถ้วนหน้า  ผู้น าได้ตั้งเป้าหมายการท างานไว้ เพื่อสร้างให้คนมี
ความสุขโดยถ้วนทั่ว โดยคนในต าบลเป็นผู้ก าหนดความสุขของตนเอง  คือสุขกาย สุขใจ สังคมสุข 
ผู้คนมีสติปัญญา   จึงผลักดันให้เกิดการท าธรรมนูญสุขภาพเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการน าพาให้คน
ต าบลดงมูลเหล็กมีความสุข โดยก าหนดนโยบายสาธารณะ กติกาที่ เกิดจากมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน เช่น ห้ามเล่นการพนันเพื่อลดอบายมุข  เจ้าภาพงานศพต้องไม่มีการเลี้ยงสุราให้แก่แขก
ที่มาร่วมงานเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น  
  ประการที่ 2 เวทีการประชุมบูรณาการประจ าเดือน 

  ความสัมพันธ์ที่ดี และการท างานร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างเข้าใจ คือจุดเร่ิมต้นของ
การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของต าบลดงมูลเหล็ก ซึ่งกลไกที่ส าคัญ คือ การ
บริหารราชการแบบบูรณาการ ผ่านเวทีการประชุมบูรณาการประจ าเดือน ซึ่งผู้เข้าประชุมจะมี
หลายๆ หน่วยงาน ทุกองค์กร ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมพร้อมกันทุกเดือน โดยน าแนวคิดผสมผสานนี้
ผ่านเวทีประชุมบูรณาการประจ าเดือน เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ทันท่วงที  
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ประสานการปฏิงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์เสนอผลงาน
ของหน่วยงานส่วนราชการส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

  กระบวนการคิดและวิธีการท างานของผู้น าล้วนเป็นแนวทางให้เกิดการหนุน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและได้รับการหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคท้องถิ่น(ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา) ภาคท้องที่ (ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  
(หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่คือ ผู้อ านวยกาสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล )ภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่  (ประธานอสม. เจ้าคณะต าบล)  เป็นพลัง
หนุนเสริมนโยบายการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างราบร่ืน  

  “ยกตัวอย่างประชุมบูรณาการมีคนสงสัยว่าท าไมท่านนายกเอาผู้ใหญ่บ้าน เอาก านัน  
หัวหน้าส่วนราชการมาประชุมร่วมกันได้ทุกเดือน  เขาให้ความร่วมมือเพราะเขามาพูดในที่ประชุม 
แล้วท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ เช่นผู้อ านวยการโรงเรียนไม่เคยขาดเลยเพราะข้อเสนอนักวิชาการเขาจะมี
สิ่งที่สะท้อนมาให้เราได้รับทราบมาท างานร่วมกันในท้องที่ในชุมชนเราก็เลยได้การยอมรับ 
ธรรมนูญการมีส่วนร่วมเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของ” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 18, 23 สิงหาคม 
2558) 

  ประการที่ 3 การสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การขยายเครือข่าย   
  กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่าย  มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการ

จัดการกันเอง จากการมีส่วนร่วมของฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ในการหา
ทางออกของปัญหาร่วมกัน  การรับข่าวสารฉับไว  การแก้ไขปัญหาทันท่วงที  มีผลเกิด คนพอใจ/ได้
ผลงาน/องค์กรประสบความส าเร็จ ส่วนที่เกินศักยภาพของต าบลจะมีการประสานงานกับองค์กร
ภายนอกทั้งภาควิชาการ และภาคราชการ เพื่อมาหนุนเสริมการท างานของเครือข่ายภายในต าบลดง
มูลเหล็ก  เช่น จากการน าเสนอข้อมูลของผู้พิการที่ถูกทอดทิ้งไร้ที่อยู่อาศัยของผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเวทีการประชุมบูรณาการประจ าเดือน ทุกฝ่ายเห็นสมควรที่จะจัดหา
ที่อยู่อาศัยให้โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้าน และ
ประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ส่งนักศึกษาคณะช่างก่อสร้างมาช่วยออกแบบและ
ด าเนินการก่อสร้าง เป็นต้น 

  ประการที่ 4 มีความต่อเนื่องสู่การพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม    
  การพัฒนาด้านสุขภาพ ชุมชนต าบลดงมูลเหล็กมีหลักในการพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่ง 

ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ 2 ประการ คือ  
1. เพื่อยกระดับการพัฒนาโดยการต่อยอดทุนสังคมเดิมที่มีของต าบล ไม่ว่าจะเป็นทุน

บุคคล  ทุนภูมิปัญญา  ทุนทรัพยากร ทุนงบประมาณ ในต าบลที่มีอยู่และส่งเสริมให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงต่อยอด  ถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน เช่น ทุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุมีภูมิปัญญาใน
ด้านจักสาน น ามาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อมิให้ภูมิปัญญาสูญหายไป หรือทุนบุคคลที่มี
ศักยภาพในการถ่ายทอด ก็น ามาเป็นวิทยากรของแหล่งเรียนรู้ในต าบลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืนทั้งในและนอกต าบลและน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีของต าบล  

2. การท างานเพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของ
รัฐบาล  โดยแกนน าชุมชนใช้กระบวนการพูดคุยปรึกษากับคนในต าบลจนเป็นข้อตกลง ร่วมกัน
และคิดต่อยอดให้นโยบายนั้นๆ เกิดประโยชน์และเกิดผลดีที่สุดต่อสุขภาพคนในต าบล   

   “เช่น กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อน าเงินที่ได้มาช่วยเหลือญาติ
ผู้เสียชีวิตในการจัดงานศพ เพื่อช่วยในการแบ่งเบาเงินในส่วนหนึ่งของการจัดงาน และช่วยเหลือคน
ในหมู่บ้านที่มีความยากไร้ในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ เป็นต้น”  (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 
19, 23 สิงหาคม 2558) 

   ประการที่ 5 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดง
มูลเหล็กประจ าปี 2555 - 2559 (ฉบับต าบลสุขภาวะ) 

    เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานอย่างไหลลื่น หลังจากประกาศรับร่าง
รัฐธรรมนูญสุขภาพฯขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก โดยก าหนดให้มียุทธศาสตร์ และ
แผนการงบประมาณในการรองรับกิจกรรมหรือโครงการอันเกี่ยวเน่ืองตามแนวทางของ ธรรมนูญ
สุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก ซึ่งในหมวดที่ 12 บทเฉพาะกาล ข้อที่ 1 ที่ได้ระบุไว้ว่า   1) 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กจัดท าแผนพัฒนาและก าหนดเป็นแผนพัฒนา (ฉบับต าบล
สุขภาวะ พ.ศ. 2555 - 2559) โดยก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554  

   ถือได้ว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯจึงเป็นเคร่ืองมือชิ้นเลิศที่ผลักดันให้เกิด
แผนพัฒนารองรับภารกิจ โดยมีงบประมาณรองรับตามแผนงาน จึงท าให้ธรรมนูญสุขภาพฯเกิด
ผลลัพธ์ที่เห็นประจักษ์และเป็นรูปธรรมชัดเจน  
   “มันเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ว่าท าไมผมถึงเอาเข้าสภาก็เพื่อให้มันยังอยู่เพราะตรงนี้เป็น
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล มันต่อยอดไปได้อีกไม่ได้อยู่แค่นี้  จะเอาเข้าสภา
ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 2, 23 สิงหาคม 2558) 

   ดังนั้นการปฏิบัติที่ เป็น เลิศ   (Best Practice) ในด้านการจัดการตนเองของ
นวัตกรรมสุขภาพนั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอสรุปการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่เป็นวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังแผนภูมิที่ 9 

 



 211 
 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 9 สรุปการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของนวัตกรรม
ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

2. วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของการจัดการตนเอง : นวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่1  

  ส าหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ในด้านการจัดการตนเองของนวัตกรรม

ปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่1 ต าบลไกรนอก นั้นมีในหลายประเด็นที่โดดเด่นและสามารถเป็น

ต้นแบบที่ดีในการพัฒนาของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนี้คือ 

  ประการที่ 1 พลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
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  จากการศึกษากระบวนการจัดการตนเองของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ า
ยุงลายหมู่1 ต าบลไกรนอกประเด็นที่เห็นว่าเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ การจัดการโดยใช้พลัง
แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) โดยมีบทบาทหน้าที่ในการท างานด้าน
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมด้วยความสมัครใจ  เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้เกิด
การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของต าบลไกรนอก โดยแรงบันดาลใจเบื้องต้นของอสม.หมู่
ที่ 1 ที่ต้องการแก้ปัญหาการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า อสม.น าทรายอะเบทไปใส่ในน้ าเพื่อควบคุม
ลูกน้ ายุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่หมู่ 1 จนท าให้ชาวบ้านมี
อาการแพ้ทรายอะเบท จนเกิดความไม่ไว้วางใจในความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
กลุ่มอสม.หมู่ 1 ด้วยความตระหนักในบทบาทนี้จึงเป็นแกนน าความคิดเร่ืองของการน าภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาใช้แก้ไขปัญหาที่ตนและชุมชนประสบอยู่โดยไม่ต้องรอการพึ่งพาจากรัฐแต่เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งโดยสิทธิที่ชุมชนมีคือต้องได้รับการดูแลสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงความรู้ด้านสิทธิบวกกับหน้าที่
ของตน จึงเป็นแรงบันดาลใจในการจัดการตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเองด้วยองค์ความรู้
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสร้างแนวร่วมจากเพื่อนกลุ่ม 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)ด้วยกัน   

  ด้วยจากประสบการณ์ในการลงปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ได้เคยเห็นคุณยายทอด ซึ่งเป็น
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่ยอมให้ใส่ทรายอะเบทในน้ าแต่คุณยายได้ใช้ปูนแดงใส่ในโอ่งน้ า และเมื่อ
ส ารวจในโอ่งกลับไม่พบลูกน้ าและยังสามารถน าน้ ามาดื่มและใช้ได้ตามปกติ  จึงคิดได้ว่าจะน า
แนวความคิดการใช้ปูนแดงแทนการใช้ทรายอะเบทใส่ในน้ า  กลุ่มอสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลไกรนอก จึงท าการทดลองการใช้ปูนแดง ผลปรากฏว่ามี
ประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ ายุงลายได้จริง ทางกลุ่มอสม.จึงได้ตัดสินใจจะน าเร่ืองนี้ไป
กระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่ 1  ได้รับทราบ  

  “มีๆ  ผลการทดลองมันเป็นข้อมูลที่ช่วยเสริม  ก่อนน ามาใช้เราก็ต้องทดลองจะ
น าไปใช้เลยไม่ได้  มันจะจริงหรือไม่จริง  ถ้าเราไปใช้แล้วมันไม่จริงขึ้นมา ก่อนที่เราจะท าเราต้อง
ท าตัวเองก่อน อสม.ต้องเร่ิมก่อน  ถ้าท าแล้วมันได้ผลก็เผยแพร่ให้คนอ่ืนเอาไปใช้ได้” (ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญบุคคลที่ 4,1 กันยายน 2558) 

  ดังนั้นพลังของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  จึงเป็นกลไกที่มี
ความส าคัญอย่างมากในการจัดการด้านสุขภาพ หากพื้นที่ชุมชนไหนที่มีกลุ่มอสม.ที่มีคุณภาพ
เข้มแข็งและมีความรักในหน้าที่และมีจิตอาสาอย่างเต็มเปี่ยม จะเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการตนเองด้านสุขภาพของชุมชน เพราะอสม.ก็คือตัวแทนประชาชนในชุมชนที่มีจิตอาสา เป็น
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รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขด้วยความ
เสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน มีบทบาทส าคัญที่คอยส่งข่าวสาร(Messenger) เร่ืองสุขภาพมาบอก
ต่อชุมชน  ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อ
ข่าวสารสาธารณสุข การแนะน าเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒ นา
สาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟื้นฟูสภาพ 
และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  ดังนั้นบทบาทของอสม. หมู่ที่ 1 
ต าบลไกรนอก ที่เป็นพลังประชาชนเมื่อผนึกก าลังกันก็คือพลังที่แข็งแกร่งและมีความเข้มแข็ง
พอที่จะผลักดันและดึงการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืนๆในต าบลให้เข้ามาร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนสู่การจัดการตนเองด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของภาคประชาชนในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ประการที่ 2 การสร้างมาตรการทางสังคมโดยชุมชน 
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่ที่  1 ซี่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ
(Incentive)ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยกันควบคุมลูกน้ ายุงลายไม่ให้ เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
แนวทางที่ชุมชนหมู่ที่ 1 น ามาใช้คือ การสร้างมาตรการทางสังคมโดยชุมชน  เพื่อเป็นการสร้างการ
รับรู้และตระหนักในปัญหาและผลกระทบต่อลูกหลาน และเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติ
ตามที่ทางกลุ่ม อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รณรงค์การดูแลความสะอาดบริเวณรอบบ้านของ
ทุกครัวเรือนในหมู่ที่ 1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ ายุงลายในภาชนะที่มีน้ าขังอันเป็นสาเหตุของการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน   

  หลังจากมีมติร่วมกันของชุมชนที่ให้ใช้ปูนแดงแทนทรายเอเบทในทุกครัวเรือนของ
หมู่ที่ 1 ต าบลไกรนอก  การติดตามผลของอสม.จากการใช้ปูนแดงไประยะหนึ่ง พบว่ายังพบผู้ป่วย
เป็นโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน และยังมีบางบ้านที่พบลูกน้ าอยู่ในภาชนะที่มีน้ าขัง ด้วยสาเหตุที่
บางครัวเรือนยังไม่จริงจัง และไม่ปฏิบัติตามที่อสม.แนะน า จึงได้น าเร่ืองเข้าสู่เวทีการประชุม
ประชาคมอีกคร้ัง ในคร้ังนี้จึงเกิดความคิดในการใช้มาตราการทางสังคมเป็นกฏ กติกาของหมู่บ้าน
ขึ้น กล่าวคือเป็นข้อตกลงกันว่าการดูแลและก าจัดลูกน้ ายุงลาย และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
โดยให้ทุกครอบครัวจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยการเผา  ภาชนะเก็บน้ า ต้องปิดฝาและจะมีทีมงานลง
ตรวจสอบลูกน้ าในทุกวันศุกร์  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรวจสอบลูกน้ ายุงลาย ตรวจสอบทุก 7 
วัน โดยมีมาตรการการลงโทษคือ  ตรวจพบลูกน้ ายุงลายคร้ังที่ 1 จะตักเตือน คร้ังที่ 2 ประกาศ
ประจานผ่านหอกระจายข่าว และคร้ังที่ 3 จะไม่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งทุกคนยอมรับ
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กติกาทางสังคมนี้ ร่วมกัน ผลปรากฏว่าการบังคับใช้มาตรการทางสังคมได้ผลดีเกินกว่าที่
คณะท างานคาดหวัง ชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามจนท าให้ปัญหาโรคไข้เลือดออกหมดไปจากหมู่ที่ 
1 ในที่สุดและยังได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นอีกมากมายจากการจัดการตนเองของชุมชนหมู่ที่ 1 ต าบล
ไกรนอก 
  ประการที่ 3 มีระบบการติดตามผลแบบกัดไม่ปล่อย 
  การท างานของทีม อสม.หมู่ที่ 1 มีระบบการท างานที่เป็นลักษณะการท างานแบบเชิงรุก 
ใช้ทุกทักษะและวธิีการในการติดตามเฝ้าระวัง อย่างเช่น 

1. การใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว โดยการประกาศให้ชาวบ้าน
ส ารวจ ตรวจสอบลูกน้ าบริเวณตนเองอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารเร่ืองสุขภาพที่ได้รับจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารนัดประชุมกลุ่ม หรือ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านก็จะใช้ระบบเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ
จากตัวแทนอสม. 

2. การลงมือปฏิบัติจริงของทีมอสม.หมู่ 1 , ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก โดยทีม 
อสม.ลงส ารวจครัวเรือนในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ไปกวาดท าความสะอาดบริเวณบ้านของชาวบ้านที่
เห็นว่าเป็นแหล่งที่เสี่ยงต่อการเกิดลูกน้ ายุงลาย จัดการคว่ าภาชนะ ล้างโอ่งน้ าที่มีลูกน้ า ใส่ปูนแดง
ในภาชนะที่มีน้ าขัง รวมถึงการลงเยี่ยมบ้านชาวบ้านที่มีปัญหาสุขภาพในเขตที่รับผิดชอบ  

3. การประชุมเวทีต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มอสม. การประชุมหมู่บ้าน การประชุม
เวทีประชาคม ซึ่งการประชุมเหล่านี้ จะมีต่อเมื่อมีการต้องการระดมความเห็นร่วม หรือต้องการ
ข้อสรุปที่เป็นมติของชุมชนเพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันและเมื่อต้องการสื่อสารไปยังผู้น า
ชุมชนเพื่อต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ หรือองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่อยู่ใน
ต าบล  

4. การติดตามโดยการสร้างแจงจูงใจให้ชุมชน คือการที่ทีมอสม.และผู้น าชุมชนน าเอา
โครงการต่างๆจากองค์กรของรัฐมาพัฒนาหมู่บ้าน และใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจกระตุ้นในการสร้าง
การมีส่วนร่วม และเป็นการติดตามผลที่ได้ผลมากจากรูปธรรมความส าเร็จที่เกิดในชุมชนหมู่ที่ 1 
โดยดูจากรางวัลที่ต่างๆมากมายที่หมู่ที่ 1 ได้จากการประกวด เช่น รางวัลหมู่บ้านดีเด่นปลอดลูกน้ า
ยุงลาย ในปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน, รางวัลอสม.ดีเด่นประจ าต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด เป็นต้น  

“เมื่อก่อนหมู่นี้ด้อยการพัฒนาในเร่ืองของความสะอาด ความสามัคคี  เดี่ยวนี้ได้
รางวัลขึ้นมาก็เร่ืองความสะอาด ได้รางวัลหมู่บ้านน่ามอง ได้รางวัล อสม.เข้มแข็ง  ที่รวมตัวกัน  จะ
ท าทุกเดือนเดือนละคร้ังไปหมู่บ้าน วัด โรงเรียน  ไปดูลูกน้ ายุงลายในวัด โรงเรียน  เมื่อก่อนจะ
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พัฒนาอะไรก็ไม่ได้เขาไม่ร่วมมือ  เวลามีงบประมาณลงมาก็ไม่ได้รางวัล แต่เดี๋ยวนี้หมู่ 1 ได้ตลอด” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 6, 1 กันยายน 2558) 
  ประการที่ 4 การใช้เวทีประชาคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
  กระบวนการระดมความคิดเห็นและการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  คือการประชุมผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ
ในกระบวนการจัดการตนเองของชุมชน เวทีประชาคมเป็นเวทีของชุมชนโดยแท้ เพราะมี
องค์ประกอบในการประชุมที่ค่อนข้างครอบคลุม อย่างเช่น ตัวแทนชาวบ้านจากทุกครัวเรือน ผู้น า
ชุมชน อย่างก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และมีองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริม
สุขภาพคือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ระบบประชาสัมพันธ์  ที่ต้องการการมีส่วนร่วมและข้อสรุปที่ได้จากการคิดเห็นร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่กลุ่ม อสม.หมู่ที่ 1 ได้วางเป้าหมายไว้เพื่อหาข้อสรุปในการ
ตัดสินใจใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างปูนแดงแทนทรายอะเบทในการควบคุมลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน 
  จากกระบวนการจัดการผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน ได้ข้อสรุปในด้านบุคคลากรที่อยู่
ในชุมชนที่เป็นแนวร่วม และแนวสนับสนุน อย่างเช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการสาธารณสุข ในการท าการทดลองเพื่อ
หาประสิทธิภาพของปูนแดงร่วมกับทีมอสม.หมู่ 1 เพื่อพัฒนาและต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพ ส่วน
ผู้น าฝ่ายปกครอง อย่างผู้ใหญ่บ้าน อาศัยบารมีและหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ลูกบ้านให้ทราบโดย
ทั่วกัน และผู้น าอย่างผู้บริหารท้องถิ่นที่ให้การการสนับสนุนในด้านงบประมาณและการบริการจาก
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอ านวยความสะดวกในการจัดท าเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ผลของการคิดเห็นร่วมกันในเวทีประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยให้ใช้
ปูนแดงแทนการใช้ทรายอะเบท และมีมติให้ใช้ทุกครัวเรือน และยังได้รับการสนับสนุนทุนในการ
ซื้อปูนแดง ปีละ 10,000 บาทจากองค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก ในการแจกให้กับประชาชนทุก
ครัวเรือน หลังจากมีการใช้ปูนแดง ทางกลุ่มอสม.ก็ได้ใช้การประชุมผ่านเวทีประชาคมอย่างต่อเน่ือง
ในการกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์เร่ืองปูนแดง และการติดตามผลในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่พบจากกระบวนการจัดการตนเองของหมู่ที่ 1 จนเวทีประชาคมกลายเป็นจุดศูนย์รวมของ
ข้อคิดเห็นและข้อสรุปและการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 

  ประการที่ 5 มีการจัดการความรู้โดยชุมชน (Knowledge management) 
  ชุมชนหมู่ที่ 1 น าโดยกลุ่ม อสม. ได้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชน โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบธรรมชาติของการลองผิดลองถูก(ท าไปเรียนรู้ไป) ซึ่งในองค์ประกอบ
ของการจัดการความรู้ต้องมีความรู้ (Knowledge) มีการเคลื่อนไหวทางสัคม (Social Movement)
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และ มีการเชื่อมฝ่ายนโยบาย (Policy Link) ดังนั้นกระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่ม อสม.หมู่ที่ 1 
ได้เกิดจากการน าความรู้ด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างปูนแดงที่ผู้สูงอายุใช้รับประทานกับ
หมากพลู เมื่อน ามาใส่ในโอ่งน้ าแล้วสามารถควบคุมปริมาณของลูกน้ ายุงลายได้ ซึ่งได้รับรู้และเห็น
จากผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่ใช้วิธีการนี้มาอย่างยาวนาน จึงได้น าความรู้ที่เป็นภูมิปัญญานี้มาทดลอง 
ทดสอบประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่าสามารถควบคุมได้จริง และปลอดภัยต่อผู้ใช้น้ ายังสามารถดื่ม
หรืออาบน้ าได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อได้รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ได้แล้วก็ก็ร่วมกัน
ก าหนดทิศทางของการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ประสบโรคไข้เลือดออกระบาดอยู่ด้วยการใช้ปูนแดง
ใส่ภาชนะที่มีน้ าขัง ท าความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้รก ปิดฝาภาชนะที่มีน้ าทุกชนิด เมื่อได้
แนวทางแล้วจึงก าหนดเป้าหมายว่าหมู่ที่ 1 ต้องไม่มีคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกอีกต่อไปภายในปี 
พ.ศ.2552  
  เมื่อได้ข้อสรุปจากการทดลองแล้วจึงน าเร่ืองนี้เข้าสู่กระบวนการประชาสัมพันธ์ให้

สังคมได้รับทราบ หรือสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) โดยใช้เวทีประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน เป็นเวทีที่มีการแบ่งปันความรู้ให้กันและกัน (Give and Share)ถึงประสบการณ์

ในการใช้ปูนแดง และยังเป็นเวทีที่สะท้อนความพึงพอใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับต่อองค์ความรู้

ที่แบ่งปันออกไป และแล้วเมื่อมติของที่ประชุมยอมรับการใช้ปูนแดงใส่ภาชนะที่มีน้ าขังแทนการใช้

ทรายอะเบท ต่อมาจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้วิธีการใช้จากกลุ่มอสม. ที่ลงมือปฏิบัติการจริงใน

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังประสบปัญหาในเร่ืองของการให้ความร่วมมือและความตระหนักใน

ปัญหาที่พบจึงต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาที่กลุ่ม อสม.น ามาใช้คือ การหาข้อยุติ

ปัญหาจากเวทีประชาคมอีกคร้ังเพื่อสร้างนโยบาย(Policy Link) คือการเห็นร่วมของชุมชนในการ

สร้างนโยบายทางสังคมหรือมาตราการทางสังคม คือ ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจรวจสอบลูกน้ า

ยุงลาย ให้ท าการตรวจสอบทุก 7 วัน โดยหากคณะกรรมการตรวจพบลูกน้ ายุงลายที่ครัวเรือนไหน ก็ต้อง

ถูกลงโทษด้วยมาตราการที่วางไว้คือ  ตรวจพบคร้ังที่ 1 : จะท าการตักเตือน ตรวจพบคร้ังที่ 2 :ประกาศ

ประจานผ่านหอกระจายข่าว และหากตรวจพบคร้ังที่  3 :จะไม่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน 

หลังจากมีการกติกาทางสังคมบังคับใช้ในหมู่บ้าน ส่งผลให้การควบคุมลูกน้ ายุงลายจากปูนแดง ก็

ประสบผลส าเร็จโดยหลังจากปี พ.ศ.2552 ไม่มีสถิติของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอีกเลยจนปัจจุบัน  

   “ก าไรที่ได้ไปพัฒนาหมู่บ้าน  คุ้มหมู่บ้านพังเราก็ไปซื้อไม้มาซ่อมแซม  ทาสี  พัดลม

เสียที่เป็นที่หมุนเราก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่เราก็ได้ดอกผลจากปูนแดงหมั้ง  เราจะพัฒนา ถ้าเราจะพัฒนา

เราก็มาซื้อข้าวเลี้ยงคนพัฒนาบ้าง  40-50 คน ซื้อกับข้าวแล้วกินรวมกัน  เงินตรงนี้  พัฒนา 3 เดือน
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คร้ัง  เราใช้เงินตรงนี้ซื้อกับข้าว ซื้อน้ า  ซื้อพวกผลไม้ ให้ทุน คนแก่ ให้คนสูงอายุ  คนพิการ  ให้เป็น

เงิน  ใส่ซองให้เขา  เขาจะได้ไปซื้ออะไรอย่างอ่ืน คนแก่เขาก็จะมาร่วมประชุมด้วยเราจะดูฐานะที่

แย่ๆ เหมือนคนแก่ของโรงเรียนผู้สูงอายุ เราก็ไปเป็นวิทยากรสอนให้เขาปั้นปูนแดง  ให้เขาใช้ ” 

(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 5, 1 กันยายน 2558) 

  ดังนั้นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ในด้านการจัดการตนเองของนวัตกรรม

สุขภาพนั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอสรุปการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็น

เลิศของนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่1 ต าบลไกรนอก จังหวัดสุโขทัย ดังแผนภูมิที่ 10 

 

 
 
แผนภูมิที่  10 สรุปการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่ เป็นวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศของ

นวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่1 ต าบลไกรนอก จังหวัดสุโขทัย 
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3. วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของการจัดการตนเอง : นวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ ผู้สูงอายุในชุมชน 

    ส าหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ในด้านการจัดการตนเองของนวัตกรรม
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน นั้นมีในหลายประเด็นที่โดดเด่นและสามารถเป็น
ต้นแบบที่ดีในการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง อันได้แก่ 

  ประการที่ 1 การน าใช้นโยบายกระจายอ านาจด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  ด้วยการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ได้ด าเนินตามนโยบายการกระจาย
อ านาจด้านสุขภาพ เป็นแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในด้าน
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล โดยการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ประสงค์ยื่นขอประเมินจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้าน การบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร ด้านทรัพย์สิน ให้มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
กระบวนการและขั้นตอนการถ่ายโอน 5 ขั้นตอน คือ 1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการ
ประเมิน 2)คณะกรรมการฯท าการประเมิน 3)คณะกรรมการประเมินฯรายงานผล 4)กระทรวง
สาธารณสุขแจ้งผลอนุมัติ 5)ด าเนินการถ่ายโอน ซึ่งอบต.ดอนแก้วมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด จึงได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่กับ
อบต.ดอนแก้วในปี พ.ศ. 2552 

  ข้อดีของการรับถ่ายโอนรพ.สต.ให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว นั้นเน่ืองจาก
เป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่สามารถทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดีท าให้สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที  สามารถบริหารจัดการ
สถานีอนามัยได้เองอย่างอิสระ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ  ส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปโรงพยาบาลในตัวเมือง อีกทั้งบุคลากรที่โอนย้ายไปสถานีอนามัย ได้รับสวัสดิการ
เท่าเทียมกับส่วนกลาง และสามารถมีงานท าในภูมิล าเนาได้ จึงส่งผลให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ
จัดบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู รักษา 
พร้อมทั้งหนุนเสริมการท างานของอาสาสมัครให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงเป็นจุดแข็งของ
อบต.ดอนแก้วที่สามารถน าใช้ทุนทั้งทางด้านบุคคลากร และองค์ความรู้จากโรงพยาบาลชุมชน
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ต าบลดอนแก้วได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงท าให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ ผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างราบร่ืนและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนในต าบลดอนแก้วให้มีสวัสดิการอย่างทั่วถึงและขยายผล
ครอบคลุมไปทุกกลุ่มวัยของประชาชนในต าบลดอนแก้วที่เข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

  ประการที่ 2 กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาให้เกิดทั่วทุกตัวคน 
  การบริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการบริการที่

ครบวงจร มีคุณภาพ และใส่ใจในรายละเอียดในเร่ืองของสวัสดิการที่ควรจะได้รับของผู้ป่วย และที่
เป็นจุดแข็งของศูนย์ฟื้นฟูฯ คือเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง อบต.ดอนแก้ว โรงพยาบาล
ชุมชนดอนแก้ว และประชาชนจิตอาสา โดยมีเป้าหมายคือ ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทุกขั้นตอน และต้องกระจายการบริการให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล ด้วยเหตุนี้หากจะใช้เฉพาะ
บุคคลากรของหน่วยงานรัฐอย่างเดียวไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึงอย่างแน่นอน ดังนั้นการสร้างคน
ชุมชนให้มีจิตสาธารณ (Public Mind) คือการสร้างคนให้มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม เสียสละ ร่วมแรง
ร่วมใจแก้ปัญหาสังคม สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมโดยรวม  

  ดังนั้นการสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน ต าบล 
สังคมและระดับประเทศ จึงเป็นเร่ืองที่ต้องให้ความส าคัญและร่วมกันปลูกฝังให้ชุมชนมีวัฒนธรรม
ในการเป็นจิตอาสาในทุกกลุ่มวัย ทุกระดับและต้องขยายแนวคิดให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่เพื่อสร้าง
พลเมืองจิตอาสา และต้องพัฒนาพลังจิตอาสาเหล่านี้ให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอ และแข็งแกร่งจะท า
ให้พลังเหล่านี้กลายเป็นพลังความเข้มแข็งของชุมชนและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ  

  กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาของต าบลดอนแก้ว คือการสร้าง “วิทยาลัย         
จิตอาสา” ขึ้นในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับกลุ่มจิตอาสาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ บ่มเพาะความรู้เชิงวิชาการ และภาคปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ให้กับจิตอาสา และจิตอาสาที่ผ่านกระบวนการอบรมต้องลงปฏิบัติจริงใน
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมถึงวิทยาลัยจิตอาสาต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่าย ต้องมีการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและขยายผลให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งต าบล และในปัจจุบันวิทยาลัยจิตอาสาต าบลดอนแก้วมีความเข้มแข้งในการสร้างคนจิตอาสา 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการอาสาท ากิจกรรมส่วนรวมจากประชาชนในต าบลดอนแก้ว และยังเป็น
วิทยาลัยต้นแบบให้กับหน่วยงานและต าบลที่สนใจได้ไปศึกษาเรียนรู้ 

  ประการที่ 3 การพัฒนายกระดับศักยภาพนักบริบาลจิตอาสาในชุมชน 
  ด้วยสถานการณ์ในต าบลดอนแก้วที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคเร้ือรังต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นระยะ 

และมีบางกรณีที่ความเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นจนส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ กลายเป็นภาระ
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ของครอบครัว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความเสื่อมถอยของ
สุขภาพ จึงต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 
ด้วยข้อจ ากัดของด้านบุคคลากรที่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย จึงท าให้เกิด
แนวคิดการสร้างระบบการดูแลผู้ป่วย และคนพิการที่บ้านภายใต้การมีส่วนร่วมโดยทีมสหวิชาชีพ
และกลุ่มคนในชุมชน (กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่) เพื่อให้ลดความพิการ และภาวะแทรกซ้อนของโรค 
ลักษณะของความเจ็บป่วยเร้ือรัง ไม่หายขาดต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ต้องสร้างความ
รับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับญาติ ครอบครัวของผู้ป่วยร่วมด้วย  

  การพัฒนาศักยภาพนั้นต้องทั้งด้านความคิด ความรู้ ทักษะ วิธีการท างาน ให้กับ
ทีมสหวิชาชีพและกลุ่มจิตอาสาในชุมชน ให้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการ
รักษาที่ถูกต้อง ใช้และรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จัดไว้ให้ผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
สามารถให้ความรู้แนะน าความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านของผู้ป่วย สามารถ
ปฏิบัติงานโดยใช้หลักปราศจากเชื้อได้ และจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน
เครือข่าย การใช้ทุนและศักยภาพในชุมชนมาช่วยดูแลรักษาที่ถูกต้อง และต้องทราบและสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการส่งต่อผู้ป่วย หรือการปฏิบัติตนกับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายได้อย่าง
ถูกต้อง  ดังนั้นการที่ให้ความส าคัญต่อผู้ดูแล (Care Giver) ที่เป็นผู้บริบาลผู้ป่วยด้วยการอาสามา
ท างานในการบริการสุขภาพชุมชน และพัฒนาศักยภาพทีมเหล่านี้ให้มีความสามารถเชี่ยวชาญอย่าง
เพียงพอ และมีปริมาณจ านวนคนอาสาเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ และจ านวนของผู้ป่วยค่อยๆลดลงหรือมี
จ านวนผู้ป่วยที่สามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของทีมบริการสุขภาพ และ
ครอบครัวหรือญาติผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ และรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยโดยครอบครัวเองได้ 
นั้นหมายถึงว่า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนมีผลส าเร็จเกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆอย่างต าบลดอนแก้ว
เป็นต้น 

  “ชอบสังคม  แล้วมีจิตใจอยากจะเป็นจิตอาสาที่จะช่วยคนแก่ ตอนนี้ก็ไปต่อยอดไป
เรียนจิตอาสาเพื่อจะดูแลตัวเองไม่มีญาติ แต่อยากจะดูแลคนอ่ืนด้วย ไปเรียน care giver  ผู้ดูแลด้วย
การชักจูงของอาจารย์ส้ม เป็นคนที่ชอบอยู่แล้วชวนไปท าอะไร ชวนไปเรียนอะไรก็ไป” (ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญบุคคลที่ 22, 17 กันยายน 2558) 

  ประการที่ 4 การจัดตั้งกองทุนหรือจัดสวัสดิการเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน 
  การจัดตั้งกองทุนหรือจัดสวัสดิการให้มีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นจากนโยบายการ

บริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ที่มีจุดมุ่งหมายต้องการ
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มุ่งเน้นด้านการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ  และผู้สูงอายุในชุมชน  จนก่อเกิดการมีข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เร่ืองการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอน
แก้ว พ.ศ.2551  ซึ่งให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในต าบลดอนแก้ว  เรียกว่า “กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว”  โดยการจัดท าโครงสร้างการบริหารงาน 
ซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความยืดหยุ่น  สามารถจัดบริการ และ
แก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ต าบลดอนแก้ว มีการ เชื่อมโยงการท างานร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องคือ กองทุนสวัสดิการ  กองทุน
สุขภาพต าบล รพช.ดอนแก้ว  แกนน าชุมชน และตัวแทนตัวแทนแหล่งเรียนรู้ 

   เพื่อเป็นกองทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
การส่งเสริมและการด าเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ  การฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่าที่จ าเป็น  การศึกษา นันทนาการและการประกอบอาชีพของคน
พิการ  รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  และมี
การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนสวัสดิการคนพิการในชุมชนขึ้น  เพื่อให้คนพิการสามารถกู้ยืมส าหรับ
น าไปประกอบอาชีพ  อีกทั้งมีการจัดตั้งกองทุนชมรมผู้สูงอายุเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการด้านต่าง  ๆ  
ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนนอกจากนี้  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน  ยังมีการจัด
สวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง  ๆ  ให้กับผู้มาใช้บริการ  เช่น  การจัดบริการรถรับส่งเพื่ออ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มาร่วมท ากิจกรรม  การช่วยเหลือดูแลกันแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนของผู้สูงอายุ   

  “ก็ อบต. น้องจุ๋มแกผ่านไปผ่านมาแกก็เห็นแล้วก็ถามว่าอยากไปฟื้นฟูไหม  ยายบอกว่า
อยากไปแต่ไม่มีรถ  เขาบอกว่ามีรถรับส่ง  ถ้ามีคนมารับยายไป  เขาก็มารับมาส่งตลอดเลย ฟรี
ทุกอย่างเขาดูแลให้หมดเลย  ฟื้นฟูก็ดีแต่ก่อนจะกลัวคน  ใครใส่เสื้อขาวมามันกลัวแต่ก่อนเข้าโรง
บาลทุกเดือนชักทุกเดือน กี่โมงก็ชักได้หมด  เป็นลมชัก เข้ามานี่ได้ 3 ปีที่ไม่ชักแต่ก็กินยาตลอด” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 12, 17 กันยายน 2558) 

  ประการที่ 5 การออกแบบบูรณาการแผนงานของศูนย์ฟื้นฟูฯกับภารกิจงานประจ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นภารกิจงาน
ประจ าตามแผนงานที่อยู่ในการดูแลของกองสวัสดิการสังคม กองช่างและโรงพยาบาลชุมชนต าบล
ดอนแก้ว ซึ่งการวางแผนและพัฒนาระบบการท างานที่มีการบูรณาการจนเกิดแผนปฏิบัติงาน แผน
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งบประมาณ แผนพัฒนาต าบล แผนสามปี ข้อบัญญัติต าบล อย่างเป็นกระบวนการ จะสามารถท าให้
เกิดการขับเคลื่อนงานที่มีผู้รับผิดชอบหลักในการท างาน จนท าให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
และมีผลการด าเนินงานในรูปธรรมอย่างเด่นชัดได้  

  ประกอบกับโอกาสในการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข มีการถ่ายโอนสถานี
อนามัยมาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ท าให้การบริหารมีความชัดเจน 
เกิดหน่วยการบริการด้านสุขภาพในต าบลท าให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้รวดเร็ว เกิดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหา ลดความรุนแรง อันเนื่องจากข้อมูลพื้นฐานที่
แสดงปัญหาของชุมชน ดังนั้นการบูรณาการแผนงานของโครงการสุขภาพต่างๆอย่างเช่น โครงการ
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน ให้เข้ากับภารกิจงานประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท าให้กระบวนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
ฯ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังผลประโยชน์สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนอยู่บนฐานของการมีส่วน
ร่วมและความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของแท้จริง 

  “หน้าที่หนูเป็นนักกายภาพบ าบัด ทุกวันพฤหัส รพ.ชุมชน มีคนไข้เบาหวาน หนูต้อง
เจาะเลือดคนไข้ให้เสร็จ แล้วก็จะมารับแม่ 8 โมงกว่าๆ เพื่อไปศูนย์ รับเสร็จ ส่งที่ศูนย์ แล้วหนูก็
กลับมาท างานต่อ แล้วช่วงที่แม่อยู่ที่ศูนย์ ก็มีจิตอาสามาช่วยดูแล พอแม่กายภาพเสร็จก็โทรมา แล้ว
หนูก็รับแม่จากศูนย์ฟื้นฟู มาส่งแม่ที่บ้าน แล้วหนูก็กลับไปท าภารกิจที่ รพ.ชุมชนต่อ” (ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญบุคคลที่ 14,17 กันยายน 2558) 

  ดังนั้นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ในด้านการจัดการตนเองของนวัตกรรม
สุขภาพนั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอสรุปการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศของ นวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังแผนภูมิที่ 11 
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แผนภูมิที่ 11 สรุปการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่ เป็นวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศของ

นวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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  ดังจะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการตนเองที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นั้น
พบว่า มีความเป็นเลิศใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านนวัตกรรมกระบวนการจัดการตนเอง ประกอบด้วย
แนวทางดังนี้คือ 1.1 การออกแบบบูรณาการแผนงานของศูนย์ฟื้นฟูฯกับภารกิจงานประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.2 การน าใช้นโยบายกระจายอ านาจด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1.3 การสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การขยายเครือข่าย 1.4 การใช้เวทีประชาคมเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วม  และ2) ด้านนวัตกรรมผลผลิตในการจัดการตนเอง  คือ 2.1 เกิดการจัดตั้งกองทุน
หรือจัดสวัสดิการเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน 2.2 เกิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ 
2.3 เกิดการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย 2.4 เกิดมาตรการทางสังคมใช้
ภายในชุมชน ซึ่งวิธีการที่กล่าวมาเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการตนเองของชุมชนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพแบบองค์รวมได้เป็นอย่างดี และกระบวนการเหล่านี้ถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
จนน าสู่การเกิดเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีการบูรณาการอย่างมี ส่วนร่วมจากชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี 
 ส่วนท่ี  3 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 ด้านปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จ พร้อมทั้ง
น าเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ของทั้ง 3 พื้นที่ อันประกอบด้วย 1.กลุ่มนวัตกรรม
ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  2. กลุ่มปูนแดง
ควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  3. กลุ่มศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังข้อมูล
ต่อไปนี้ 

1. กลุ่มนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ  ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.1 ปัจจัยเง่ือนไขแห่งความส าเร็จ 
 กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการตนเองนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ

ต าบลดงมูลเหล็ก มีการจัดการอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนของการด าเนินการสร้างนวัตกรรม
สุขภาพ “ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก” โดยทุกขั้นตอนจะมีทุกภาคส่วนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยเร่ิมตั้งแต่ การรับรู้ถึงสภาพปัญหา  การร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกันอย่างแท้จริง โดยอาศัยการท างานร่วมกันของ
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หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ภายใต้บริบทและทรัพยากรทุนที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง 
   ดังนั้นความส าเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมาจากปัจจัยอยู่หลายประการที่จะน าข้อก าหนดใน
ธรรมนูญ สุขภาพฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 ประการที่ 1  นโยบายและวิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลของผู้น า 
 นโยบายและวิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลของผู้บริหารต าบลดงมูลเหล็กที่เป็นแรง

ขับและผลักดันการท าธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ มีแนวทางในการพัฒนาต าบลภายใต้
แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ”  มีวิสัยทัศน์ที่เน้นการดูแลสุขภาพมากกว่าโครงสร้างพื้นฐาน 
จะน าความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาจัดท าแผนยุทธศาสตร์และผลักดันพร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริม
ให้บรรลุความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาภายใต้กระบวนการที่ประชาชนมี
ส่วนร่วม  มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ผ่านกลไกของการประชุมบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างทุกภาคส่วนทุกองค์กรในชุมชน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก สามารถเข้าถึง
และเข้าใจปัญหาของประชาชนได้อย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้ต าบลดงมูลเหล็กได้น าแนวคิดมาต่อยอด
และพัฒนาจนเกิดการบริหารจัดการที่เน้นเร่ืองของการจัดการสุขภาวะ มีความโดดเด่นเร่ือง การ
พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน ให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายและสนับสนุน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรทุนทางสังคมที่มีมาเป็นเคร่ืองมือ ไม่ว่าจะเป็น 
ธรรมนูญสุขภาพฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล หอกระจายข่าวไร้สาย อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งทรัพยากรทุนเหล่านี้ถือเป็นกลไลส าคัญ
ที่ส่งผลให้การบริหารจัดการชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ต าบลสุขภาวะได้อย่างอย่างราบรื่น 

 ประการที่ 2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   
   จากผู้บริหารที่เป็นคนท้องถิ่นได้เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมของคนใน
พื้นที่ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เน้นการสร้างสัมพันธภาพในชุมชน โดยผ่านองค์กรทุกองค์กรที่เป็น
ทุนทางสังคมฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ส่วนท้องถิ่น เช่น สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล, ผู้บริหารท้องถิ่น  ส่วนท้องที่ เช่น ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนภาครัฐ 
เช่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเกษตรต าบล พัฒนากรต าบล และภาคประชาชน เช่น ประธานสาธารณสุขหมู่บ้าน 
หัวหน้าสายตรวจ. เจ้าคณะต าบล  ตัวแทนเยาวชนโดยการเปิดพื้นที่ให้คนมาแสดงความคิดเห็น 
มาร่วมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ร่วมแก้ปัญหา โดยผ่านกลไกที่
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ส าคัญคือ เวทีการประชุมบูรณาการประจ าเดือน เพื่อเป็นการส่งข่าวสารแบบฉับไว และสามรถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีรวดเร็วและตรงประเด็น จึงเป็น
วิธีการที่ดีที่ท าให้ชุมชนได้รับประโยชน์และมีผลตามมาคือการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเต็ม
ใจและพร้อมใจกันในการจัดการตนเองได้เป็นอย่างดีและยั่งยืน 
   ประการที่ 3 ความมั่นคงทางการเมืองระหว่างส่วนท้องถิ่นและส่วนท้องที่ 
   ต าบลดงมูลเหล็กมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องฉันท์เครือญาติ จึงท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครอง คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายบริหารคือ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์ที่ดี ประกอบกับแนวคิดการบริหารของผู้น าส่วนท้องถิ่น มีการบริหารแบบไม่ทอดทิ้ง
ฝ่ายปกครอง ให้เกียรติ รับฟังปัญหา และดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันโดยให้มีการ
ประชุมร่วมกันทุกเดือน ผ่านเวทีการประชุมบูรณาการ เพื่อให้ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของ
ชุมชนไปพร้อมกัน จึงท าให้ไม่เกิดความขัดแย้ง และยังช่วยกันหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนตาม
บทบาทหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย  จากศักยภาพดังกล่าวท าให้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล
สุขภาวะของต าบลดงมูลเหล็ก มีความราบรื่นและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  
    ประการที่ 4 การหนุนเสริมจากภาควิชาการ 

 ต าบลดงมูลเหล็กได้รับการหนุนเสริมการท างานวิชาการจากนักวิชาการใน 2 
ส่วนคือ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และนักวิชาการจากเครือข่ายต าบลสุขภาวะที่ได้ร่วมท า
บันทึกข้อตกลงกันไว้ ดังนั้นบทบาทของนักวิชาการมีส่วนอย่างมากที่ท าให้การจัดท าธรรมนูญ
สุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความเข้มข้นด้านวิชาการเข้ามาช่วยเสริม 
หลังจากมีการน าแนวคิดธรรมนูญสุขภาพฯ มาผนวกรวมกับแนวคิดของโครงการต าบลสุขภาวะ 
ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพระดับต าบล ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ภาคส่วนคือ 
ภาคประชาชน ภาคราชการ/การเมือง และภาควิชาการ จ านวน 20 คน  

 จึงเป็นช่องทางที่จะประสานขอความร่วมมือจากสถาบันวิชาการอย่างเช่น
สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ซึ่งบทบาทของกลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ได้เข้ามาหนุนต้ังแต่กระบวนการเร่ิมต้นท า คือ
การส ารวจความต้องการของประชาชนโดยออกแบบสอบถามให้ ประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน กลุ่มคนวัยท างาน และกลุ่มผู้สูงอายุ แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลความต้องการ
ของประชาชน เมื่อได้ผลสรุปก็น ามาผลเข้าร่วมการท าเวทีสมัชชาสุขภาพระดับต าบลเพื่อร่วมท า
ประชาพิจารณ์ร่วมกับประชาชนในต าบล จนแล้วเสร็จเป็นร่างธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ 
ส่วนบทบาทของนักวิชาการจากเครือข่ายต าบลสุขภาวะ มีบทบาทในการหนุนเสริม การจัดท าวิจัย
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ชุมชน เพื่อถอดบทเรียนรู้ในชุมชนจากกลุ่มต่างๆที่เข้มแข็ง เพื่อน ามาจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม และ
จัดท าคู่มือการฝึกอบรมต าบลสุขภาวะให้กับท้องถิ่นเครือข่ายทั่วประเทศ จึงนับว่าต าบลดงมูลเหล็ก
มีปัจจัยด้านการสนับสนุนวิชาการที่เข้มแข็งจึงท าให้การจัดการตนเองเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพฯมีความน่าเชื่อถือทางด้านวิชาการ 

 ประการที่ 5  การน าใช้ศักยภาพทุนชุมชนอย่างหลากหลายและเป็นระบบ 
 ต าบลดงมูลเหล็กมีทรัพยากรทุนทางสังคมที่เป็นองค์ประกอบของชุมชนอยู่

มากมายและ และทุนเหล่านั้นได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทุนทางสังคมที่ เป็น
ทรัพยากรบุคคล คือ ผู้น าชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงค์ แกน
น าเยาวชน ผู้สูงอายุ และแกนน ากลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการต่างๆ ที่เข้มแข็งมีการรวมกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการท างานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกที่มาหนุนเสริม
การท างาน นอกจากนี้ยังมีทุนทรัพยากร เช่น มีดินเหมาะแก่การท าอาชีพเกษตรกรรม แหล่งน้ าที่
อุดมสมบูรณ์ และภูมิปัญญาที่ช่วยหล่อหลอมให้คนในต าบลมาท ากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงมีความโดด
เด่นเร่ือง การพัฒนาสวัสดิการชุมชน ให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายและ
สนับสนุนการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  จนปรากฏเป็นระบบการจัดการตนเอง 7 ระบบย่อย ที่
ประกอบด้วย 26 แหล่งเรียนรู้กระจายอยู่ทั่วทั้งต าบล โดยมีวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ที่อาสาท า
หน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจ  จากศักยภาพดังกล่าวท าให้องค์การบริหารต าบลดงมูล
เหล็กสามารถขับเคลื่อนตัวเองสู่การเป็นต าบลสุขภาวะได้  
   ประการที่ 6  การผลักดันธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะไปสู่นโยบายสาธารณะ
ของท้องถิ่น  
   จากการด าเนินกิจกรรมของธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก ที่
จัดท าขึ้นมาเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาด้านสุขภาพโดยรวมของประชาชนต าบลดงมูลเหล็ก ที่ต้องมี
สุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม  โดยกระบวนการร่างธรรมนูญฯ มี
การศึกษา ท าวิจัยชุมชน และการประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหา
และภูมิศาสตร์ของพื้นที่ต าบลดงมูลเหล็กเป็นอย่างดี  มีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน จึง
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนในต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายใน และนอกต าบล  ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกด้าน ทุก
ความต้องการ ตามที่ธรรมนูญระบุไว้อย่างชัดเจน    การบังคับใช้ของธรรมนูญสุขภาพจึงได้รับการ
ยอมรับใช้เป็นกฏ ข้อบังคับของชุมชนโดยชุมชนอย่างแท้จริง  
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1.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ 
   การด าเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูล
เหล็กนั้นได้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมต้นแนวคิดในการท าธรรมนูญสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึง
เป็นร่างธรรมนูญสุขภาพ และมีการประกาศใช้ขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ใช้เร่ือยมาจน
เข้าสู่การปรับข้อความในธรรมนูญและการเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ตลอดช่วงเวลาการขับเคลื่อนปัญหาอุปสรรค ก็มีเกิดขึ้นมาเป็นระยะ และมีวิธีการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพฯ บังเกิดประโยชน์กับชุมชนดังเจตนารมณ์ที่วางไว้ ปัญหาอุปสรรค
และวิธีการแก้ไข ที่พบ 
   ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
   1. ข้อจ ากัดด้านการสร้างการยอมรับจากประชาชน 
    นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพ ถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ของชุมชนต าบลดงมูลเหล็ก
และเป็นแนวทางการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ดังนั้นปัญหาเร่ือง
ความไม่เข้าใจความหมายค าว่าธรรมนูญสุขภาพ ว่าต้องท าอย่างไร ท าแล้วได้ประโยชน์กับตนเอง
และชุมชนอย่างไร ชาวบ้านคิดว่าเป็นเร่ืองที่ไกลตัวเองจึงไม่ได้ให้ความสนใจและไม่ได้ให้ความ
ร่วมมือกับคณะท างานธรรมนูญสุขภาพในช่วงแรกๆของการขับเคลื่อนเท่าที่ควร จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  จากประเด็นปัญหานี้ แนวทางการแก้ไข ผู้บริหารและคณะท างาน จึงได้มีการ

น าเร่ืองนี้เข้าที่ประชุมเวทีบูรณาการประจ าเดือน โดยเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมและแสดงความ

คิดเห็น หลังจากนั้นให้ทุกฝ่ายกระจายข่าวสารโดยการประชาสัมพันธ์ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละ

ฝ่ายให้ประชาชนรับทราบ เมื่อมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เร่ิมขับเคลื่อนการด าเนิน การจัดท า

ธรรมนูญสุขสุขภาพ จัดเวทีสมัชชาระดับหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลที่ได้จาก

การวิเคราะห์แบบสอบถามของนักวิชาการ และเพื่อให้ประชาชนได้เติมเต็มข้อมูล จนน าเข้าสู่การ

ท าเวทีสมัชชาสุขภาพระดับต าบลอีกคร้ังเพื่อน าข้อมูลของทุกหมู่บ้านมาน าเสนอร่วมกันและเติม

เต็มอีกรอบจากประชาชนทุกหมู่บ้าน เมื่อได้ข้อสรุปเนื้อหาในทุกประเด็นจากเวทีซึ่งเป็นการยอมรับ

จากประชาชนทั้งต าบลในเนื้อหาแต่ละหมวดของธรรมนูญ จึงได้มีรูปร่างของธรรมนูญสุขภาพสู่

ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก พร้อมประกาศใช้ และมีการจัดท ารูปเล่มและพิมพ์แจกประชาชน

ทุกครัวเรือนพร้อมทั้งจัดตั้งส านักธรรมนูญสุขภาพฯเพื่อท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการของ

ธรรมนูญสุขภาพฯต่อไป 
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   2. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
    การใช้งบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคร้ังต้องมีความระมัดระวัง 
ค านึงถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการ ซึ่งในช่วงแรกก่อนมีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ 
คณะท างานค่อนข้างมีปัญหาในการใช้งบประมาณเนื่องจาก เนื่องจากตัวธรรมนูญสุขภาพฯ เป็น
เพียงข้อตกลงร่วมกันของชุมชนที่ไม่มีกฏบังคับ และไม่มีงบประมาณสนับสนุน และเกิดปัญหา
ความไม่เข้าใจต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุข และผู้บริหารท้ องถิ่นในการใช้
งบประมาณจากกองทุน สปสช. (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ซึ่งเป็นงบประมาณที่มา
จากการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณะสุข และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ชาวบ้านได้แก้ปัญหาสุขภาพโดยใช้งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล ซึ่งโดยหลักการบริหาร คือผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลโดยต าแหน่ง และมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็น
คณะกรรมการกองทุนโดยต าแหล่ง แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหายึดติดในเร่ืองของความเป็นเจ้าของ
งบประมาณ ท าให้เกิดความขัดแย้งในการใช้งบประมาณในในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ  
    ปัญหาที่ เกิดขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
แก้ปัญหาโดยการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการใช้งบประมาณท าโครงการ คือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการคิดโครงการและเชิญทุกฝ่ายเข้ามาร่วมรับทราบการใช้งบประมาณจากเวที
บูรณาการประจ าเดือน และการใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล ถือเป็นเป็น
แหล่งทุนทีส าคัญในการสนับสนุนงบประมาณและสอดคล้องกับระเบียบกองทุน ในการขับเคลื่อน
งานธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก และหลังจากมีการประกาศใช้ธรรมนูญ
สุขภาพฯเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กได้จัดท า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กประจ าปี 2555-2559” ซึ่งเป็นตัวผลักดันงบประมาณเพื่อให้
เคร่ืองมืออย่างธรรมนูญสุขภาพสามารถท างานให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเกิด
ประโยชน์ในการสร้างสุขภาวะทั้งมวลกับประชาชนต าบลดงมูลเหล็กอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่ระบุไว้ในธรรมนูญสุขภาพฯ หมวดที่ 10 ข้อที่ 56 ว่า “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก
จัดท ายุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรมตามข้อก าหนดไว้ในธรรมนูญสุขภาพต าบลดงมูลเหล็กฉบับนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนของงบประมาณในแต่ละปี” ซึ่งเป็นนโยบายที่ท้องถิ่นต้องปฏิบัติตาม
ธรรมนูญสุขภาพที่บัญญัติไว้ 
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    “กองทุนสปสช.ส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์กองทุนตัวนี้ สปสช.
เขาคิด กรมส่งเสริมเราก็คิดถูกที่ท า mou กับ สปสช. อย่างน้อยๆ  มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่หนุน
เสริมให้ชาวบ้านแก้ปัญหาได้เร่ืองกองทุน  บริหารโดยคณะกรรมการและระบบตัวแทนซึ่งใหม่ๆ  มี
ปัญหาแน่นอน มันมีปัญหาเพราะมีเงินงบประมาณสองก้อน  กระทรวงสาธารณสุข 30 กว่าบาทราย
หัวทีนี้ทางกระทรวงเองไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่มักจะบอกเสมอว่าเงินเรานะ  นี่ประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้น  สุดท้ายท้องถิ่นเองในกฎ กติกาที่ท าเองก็ต้องเอาเงินของท้องถิ่นไปสนับสนุนด้วย  
เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะข้าราชการส่วนท้องถิ่นมักจะบอกเสมอว่าอันนี้เงินเรานะท่านนายก  อะไรก็
แล้วแต่ถ้ามันสองยอดมามันกลายเป็นเสือสองตัว  เงินๆ  ทองๆ  ถ้ายังคิดว่าอันนี้เงินฉัน อันนี้เงินแก 
ท าไมต้องให้แกไปบริหารจัดการ เพราะว่าประธานกองทุนคือผู้บริหารท้องถิ่น ปัญหาเกิด วิธี
แก้ปัญหาง่ายๆ  ถามว่าเงินเขามาท าอะไร ไม่ต้องพูดถึงที่มา  ผมมักจะพูดกับพวกปลัด  พวกผู้น าผม
ว่าเงินเขาให้เอามาท าอะไร  เขาให้มาชาวบ้านก็ช่วยคิด สร้างภูมิคุ้มกันนโยบายของหลักประกัน
สุขภาพ  เอาชาวบ้านเป็นศูนย์กลางจะท าโครงการขอรับการสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมว่าต้อง
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม  จะให้ชาวบ้านเขาเขียนเขาเขียนไม่เป็นพวกคุณนี่ แหละต้องเขียนให้เขา  
ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากแก้ปัญหาการออกก าลังกาย  ถามว่าวิธีการออกก าลังกายมันมีแต่เต้นเอโรบิ
กอย่างเดียวรึป่าว  มันไม่ใช่  ลองคิดว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ  เกิดขึ้นมากมายเยอะแยะที่ชาวบ้านเขา
ช่วยกันคิดเช่นผ้าขาวม้าเอามาท าเป็นไม้พลอง  มันก็ใช้ได้ อย่างนี้เป็นต้น” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคล
ที่ 2, 23 สิงหาคม 2558) 
   3. ข้อจ ากัดด้านเทคนิควิธีการท าธรรมนูญสุขภาพ 
    กระบวนการจัดท าธรรมนูญสุขภาพฯของต าบลดงมูลเหล็ก ในช่วงของการ
ริเร่ิมมีแนวคิดของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ค่อนข้างมีข้อจ ากัดในด้านของกระบวนการท า หรือเทคนิค
วิธีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพอันเนื่องจาก ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ยังไม่มีความ
เชี่ยวชาญในยุทธวิธีในการขับเคลื่อนเพราะเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเฉพาะภาคประชาชนที่เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อน ในเมื่อยังไม่เข้าใจกระบวนการจัดท า
ธรรมนูญอย่างดีก็ย่อมเป็นปัญหาในทางปฏิบัติการให้เกิดผลอย่างเป้าหมายที่วางไว้  
    ในการแก้ไขปัญหา การมีข้อจ ากัดในเร่ืองเทคนิควิธีการท ากระบวนการจัดท า
ธรรมนูญ ผู้บริหารท้องถิ่นได้อาศัยความสัมพันธ์ในการเป็นกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้สังเกตการณ์ในการท าธรรมนูญสุขภาพที่ต าบลชะแล้ ซึ่งเป็นท้องถิ่น
ต าบลแรกที่มีการจัดท าธรรมนูญสุขภาพของต าบล เมื่อได้เห็นแนวคิดและเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติ
จากต าบลชะแล้ และประกอบกับการมีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการเป็นกรรมการสมัชชา
สุขภาพ จึงได้น าทักษะเหล่านั้นมาถ่ายทอดแนวความคิดสู่เวทีประชุมบูรณาการให้กับทุกฝ่ายที่เข้า
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ร่วมประชุมได้รับทราบ และได้มีการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานราชการ ภาค
วิชาการ พร้อมทั้งแกนน าชุมชนมารับรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งออกแบบการท างานร่วมกัน โดยแบ่งงาน
ตามบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ต่อมาแต่งตั้งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพระดับต าบลที่มา
จากตัวแทน ภาคประชาชน ภาคราชการ/การเมือง และภาควิชาการ จ านวน 20 คน เพื่อออกแบบ
ภาพรวมของการท าธรรมนูญสุขภาพฯ หลังจากนั้นก็ขับเคลื่อนตามแผนที่ได้วางไว้ร่วมกันของทุก
ฝ่าย และมีการติดตามผลการด าเนินการในทุกเดือนจากเวทีการประชุมบูรณาการประจ าเดือน จนได้
มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก ต่อหน้าองค์หลวงพ่อทั่ง ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนในต าบลดงมูลเหล็ก 

2. กลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย หมู่ 1 ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

2.1 ปัจจัยเง่ือนไขความส าเร็จ 
 เงื่อนไขในการที่ท าให้เกิดการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ ประสบความส าเร็จและ

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภายในชุมชนต าบลไกรนอก มี  6 ประการ ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ประการที่ 1 การมีโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง 
 ต าบลไกรนอกมีทุนทางกายภาพที่พ ร้อมที่ เอ้ือประโยชน์ให้ชุมชนได้ใช้

ประโยชน์ อย่างเช่น ห้องประชุมสภาต าบลไกรนอก ใช้เป็นสถานที่ในการประชุม เพื่อหาแนวทาง
ในการท างาน/การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก ใช้เป็น
สถานที่ในการรับเร่ืองร้องทุกข์ หรือ ความต้องการของชาวบ้าน เป็นสถานที่ ที่เข้าถึงสะดวก สบาย   
สถานที่ประชาคม แต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน ซึ่งเช่นเดียวกันกับที่ อสม.หมู่ที่ 1 ได้ใช้สถานที่
ประชาคมหมู่ที่  1  เป็นสถานที่ ที่มีความสะดวกในการเข้าร่วมประชาคม  เป็นสถานที่ที่ใช้จัด
ประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 ได้เป็นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน  ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยทั่วถึง 

 ภายในต าบลมีโครงสร้างหรือทุนทางสังคม ที่ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม  ได้แก่  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย 
เข้ามาให้ความรู้ฝึกอาชีพ ให้กับคนในชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณสุข ให้ความรู้และจัดประชุมอบรม 
ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เขตพิษณุโลก  สนับสนุนงบประมาณในเร่ืองกองทุน
หลักประกันสุขภาพ   มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก เข้ามาอบรมฝึกการพูดเป็น
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วิทยากรให้กับคนในชุมชน   ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย 
สนับสนุนงบประมาณในการเป็นต าบลต้นแบบด้านพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน  
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  พัฒนาฐานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลไกรนอก และดูแลด้าน
คนสูงอายุ พิการ ด้อยโอกาส คนยากจน โรคเร้ือรังต่างๆ  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ต าบล อีกด้วย   และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน ซึ่งทุกองค์กร
ที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นแรงหนุนเสริมให้กับชุมชนต าบลไกรนอกในการจัดการตนเองด้านการ
ดูแลสุขภาพและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งสิ้น 

 ประการที่ 2  มีรูปแบบการจัดการอย่างเป็นระบบ 
 แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย หมู่ 1 มีวิธีการด าเนินงาน

อย่างเป็นระบบ มีการจัดการทั้งด้านบุคคลและเน้ืองานอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1. การจัดการด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง    

  “การสรรหาสมาชิก” กลุ่มปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1  เร่ิมต้นโดย  อสม.

ประจ าหมู่ที่ 1 เป็นแกนน าในการชักชวนคนในหมู่บ้านเข้าร่วมกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ

ต้องการให้หมู่บ้านหมู่ที่ 1 นั้นปลอดลูกน้ ายุงลาย และปลอดภัยต่อโรคไข้เลือดออก  “ชาวบ้านใน

หมู่บ้าน”  เห็นความส าคัญเพราะก่อนหน้านั้นเด็กในหมู่บ้านป่วยเป็นไข้เลือดออกกันเยอะ ชาวบ้าน

จึงตระหนกถึงความปลอดภัยของลูกหลานจึงมีตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 15 คน 

เพื่อเป็นผู้คอยดูแลและควบคุมลูกน้ ายุงลายภายในหมู่บ้าน  เมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพบุคคลที่

ชาวบ้านให้การยอมรับในการให้ค าแนะน า จึงได้เข้าไปปรึกษา “ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล”  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวเนื่องโดยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง

คือให้ข้อมูลความรู้มีส่วนร่วมในการค้นหาองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมปูนแดงให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการทดลองประสิทธิภาพของนวัตกรรม ปูนแดงก่อน

น าไปใช้จริง และสนับสนุนทางอ้อมคือ การชักชวนหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่หนุนเสริมการ

ท างานของชุมชน และเมื่อมีการพัฒนาไประยะหนึ่ง กลุ่มชาวบ้านต้องการสนับสนุนจากผู้น า

ท้องถิ่น “นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอกและทีมบริหาร”  ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเร่ือง

ของการฝึกอบรมต่างๆ และพัฒนาศักยภาพโดยการพาไปศึกษาดูงานในที่ต่างๆและส่งเสริมให้เข้า

ประกวดโครงการหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และ หมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลายเพื่อ

ส่งเสริมแกนน าให้มีศักยภาพในการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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     2. การจัดการงานในกลุ่ม   
      “การสร้างแกนน าในหมู่บ้าน” สมาชิกกลุ่ม 15 คน ได้ท าการเชิญผู้น าชุมชน
และตัวแทนครอบครัวละ 1 คน มาร่วมประชุม เพื่อด าเนินการจัดการท าประชาคม ในการท า
ประชาคมวันนั้น ที่ประชุมได้รับทราบปัญหาและสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก จากการที่ตาม
บ้านและรอบบริเวณบ้านมีการทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งท าให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีลูกน้ ายุงลายทุก
หลังคาเรือน แต่งตั้งคณะกรรมการจรวจสอบลูกน้ ายุงลาย  ตรวจสอบทุก 7 วันและได้  “ก าหนด
มาตรการทางสังคม”  ขึ้นเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าการดูแลและก าจัดลูกน ายุงลาย และท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย โดยให้ทุกครอบครัวจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยการเผา  ภาชนะเก็บน้ าต้องปิดฝาและ
ตรวจสอบลูกน้ าทุก 7 วันและหากบ้านไหนละเมิดปล่อยให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงก็มีการ  “ ก าหนด
มาตรการลงโทษ” หากตรวจพบลูกน้ ายุงลายคร้ังที่ 1 จะตักเตือน คร้ังที่ 2 ประกาศประจานผ่านหอ
กระจายข่าว และคร้ังที่ 3 จะไม่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านเพราะฉะนั้นทุกครัวเรือนจึงมีการ
ช่วยกันก าจัดยุงลายเพื่อที่จะไม่ให้โรคไข้เลือดออกมาแพร่กระจายในชุมชนหมู่ที่ 1 และทางแกนน า
กลุ่มยังเห็นว่ายังมีบางกลุ่มช่วงวัยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมจึง “สร้างการมีส่วนร่วม” คือทางกลุ่มให้คนใน
ชุมชน ที่ว่างจากงานเข้ามาร่วมในการผลิตปูนแดง ไม่ว่าจะเป็น อสม. เด็กและเยาชน ผู้สูงอายุ  
มาร่วมกันผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนทุกหลังคาเรือน เมื่อเกิดการยอมรับนวัตกรรมอย่าง
กว้างขวางของคนในชุมชน จึงท าให้ชุมชนใกล้เคียงสนในน านวัตกรรมไปใช้ จึงผลิตสินค้าเพื่อ
จ าหน่าย  “สร้างรายได้เสริมเข้าชุมชน” การผลิตปูนแดงบางส่วนจ าหน่ายให้กับคนในต าบล 
บางส่วนน าไปฝากขายกับ ร้านค้าบ้านขนมแบ่งปัน หมู่ 4 เมื่อได้เงินมาก็เอามาแบ่งเป็น2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 คือค่าตอบแทน ส่วนที่ 2 คือเก็บไว้เป็นกองกลาง เพื่อน าไปซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต
และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 
   3. มีการจัดการข้อมูล   

  กลุ่มปูนแดงได้มีการศึกษาข้อมูลจากทาง รพสต. โดยการสนับสนุนของ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไกรนอก เช่นข้อมูลจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น  และส่วนหนึ่งก็ได้ข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลของกลุ่ม ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อออกมาจ าหน่ายและใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทางกลุ่มก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนในต าบลได้ทราบถึงประโยชน์
ของปูนแดง  
    ประการที่ 3  มีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติของคนในชุมชน 
    ชุมชนต าบลไกรนอกเป็นชุมชนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามวิถีชนบท มีการไป
มาหาสู่กันอย่างทั่วถึง รู้จักคุ้นเคยกันทุกหลังคาเรือนเพราะสืบเชื้อสายมากจากไม่กี่สกุลในชุมชน  
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ใช้วิถีชีวิตแบบเดียวกันมีปัญหาก็จะประสบปัญหาคล้ายเคียงกัน อย่างเช่นปัญหาการระบาดของ
ไข้เลือดออกในชุมชน ซึ่งต้นตอของปัญหาก็มาจากทุกหลังคาเรือนมีหญ้ารก มีขยะมูลฝอยรอบๆ
บ้าน และไม่ปิดฝาโอ่งน้ าเป็นต้น เหมือนๆกันเกือบทุกบ้าน ดังนั้นการแก้ปัญหาของชุมชนเมื่อมี
กลุ่มผู้น าที่เป็นลูกหลานในชุมชนเป็นต้นเร่ิมคิด และสามารถดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้
เข้าร่วมโดยอาศัยความเป็นเครือญาติ และฉันญาติมิตร จึงท าให้ปฏิบัติการลุล่วงได้ด้วยดี และมีการ
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีเพราะเกิดผลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกได้จริง และยังมีส่วน
ส่งเสริมให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนต้นแบบในด้านการดูแลสุขภาพ 
    ประการที่ 4 มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

  สืบเนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนมีสายสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ ดังนั้นผู้น าชุมชน
จึงมาจากลูกหลานของคนในชุมชนเอง การยอมรับในตัวผู้น าที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
จึงได้รับการยอมรับของชาวบ้าน และประกอบกับผู้น าชุมชนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และรักการท างานเพื่อ
ส่วนรวมอย่างจริงจัง ซึ่งกระบวนการท างานของผู้น าได้มีการติดตามผลการใช้ปูนแดงอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นในต าบลไกรนอกที่
เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  จนท าให้ชาวบ้านเชื่อใจและเชื่อมั่นต่อผู้น าในชุมชน ดังนั้น
ศักยภาพของผู้น าที่ได้รับการยอมรับจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีความยั่งยืนในชุมชนเอง 

  “ทุกวันศุกร์เราจะต้องไปดูแต่ละบ้านว่ามีลูกน้ าไหม  ชาวบ้านตอนนี้เขาจะถาม
ว่าลูกจันมีปูนไหมเขาจะมาเอาเอง  บางทีใส่ไปเขาไม่รู้ว่ามันจะหมดหรือไม่หมด เขาจะถามเราเอง 3 
เดือนมันจะไม่คุ้มเลย  เรามีหน้าที่บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี แจ้งบริการ
สาธารณสุข  ดูลูกน้ าว่าในโอ่งน้ ามีลูกน้ าไหม ก่อนที่เราจะดูลูกน้ าเราต้องประชาสัมพันธ์ก่อนว่าวัน
ศุกร์ อสม.จะส ารวจว่าบ้านใครมีลูกน้ าไหมถ้าปูนแดงมันครบ 3 เดือนแล้วก็ล้างโอ่งให้สะอาดแล้ว
เราจะเอาปูนแดงใส่ให้” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 5,1 กันยายน 2558)   

  ประการที่ 5 มีเครือข่ายความร่วมมือการเสริมพลังอ านาจของชุมชน  
  เครือข่ายความร่วมมือนั้นมาจากทั้งภายใน และภายนอกชุมชน  โดยจาก

ภายในชุมชน อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กลุ่มอสม.  กลุ่มอผส. ผู้น าท้องที่ วัด 
อพปร. แกนน าชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียน  ให้ความร่วมมือในด้านการระดมทรัพยากร การ
ระดมก าลังคน แรงงาน สถานที่  และระดมสมองในการบริหารจัดการฯลฯ ขณะที่เครือข่ายภายนอก
โดยทั่วไปมีการประสานงานกับหน่วยงานระหว่างกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างต าบลและอ าเภออยู่แล้ว และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ส านัก 3 สนับสนุนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ เคร่ืองมือที่ท าให้
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เกิดสังคมฐานความรู้และใช้ภูมิปัญญาสู้วิกฤตในต าบล สนับสนุนงบประมาณผลักดันให้เกิด
รูปธรรมของความส าเร็จที่ส าคัญทั้งในการสร้างทีมงาน เกิดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เกิด
แหล่งเรียนรู้ เกิดวิทยากรประจ าแหล่ง เป็นแรงหนุนเสริมที่ส าคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เกิดความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจต าบลของตนเอง นอกจากนั้นยัง
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเอาแรงช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในด้านความรู้ในการบริหารจัดการ 
ความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชน ที่เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานระหว่างกันของชุมชน  
    ประการที่ 6  มีการขยายผลสูน่โยบายสาธารณะของต าบลไกรนอก 

  ด้วยวิสัยทัศน์การบริหารท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่นต าบลไกรนอก ด้วย 2 
กลไก ได้แก่ การกระจายอ านาจและการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพัฒนาของต าบล 
กล่าวคือ การกระจายอ านาจให้แก่ทีมบริหารด้วยกัน ส่วนต่างๆ ภายในองค์กรช่วยเสริมให้
คณะท างานสามารถจัดการปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว อีก
ทั้งยังกระจายอ านาจไปยังประชาชนร่วมคิด วางแผน การตัดสินใจ การเสนอความต้องการตนเอง 
ตลอดจนมีการชี้แจงผลการด าเนินงานผ่านการท าเวทีประชาคม  อย่างเช่น กรณีของการใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐานในการพัฒนา หรืออาจเรียกได้ว่า มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็น
กลไกส าคัญในการสร้างเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยชุมชนสามารถน าความรู้เหล่านั้นไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญต่อสภาวะวิกฤต ดังเช่นการใช้ปูนแดงในการควบคุมลูกน้ ายุงลายของ
หมู่ที่ 1 เป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนมาปรับประยุกต์จนกลายเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล สร้างเสริมพลังการมีส่วนร่วมในตนเอง จน
สามารถเอาชนะการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ส าเร็จ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความ
บังเอิญ หากแต่ผู้น าและคณะท างานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น รพ.สต. อสม. จิตอาสาในพื้นที่ เห็น
ความส าคัญและยกย่องในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น จนนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายได้
ถูกยอมรับในประสิทธิภาพและชุมชนยอมรับในกฎ กติทางสังคมที่มีมาตราการในการควบคุม
ลูกน้ ายุงลายด้วยปูนแดง จนพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะของต าบลไกรนอก โดยมีการสร้างทีม
ส าหรับมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ มีการประมวลองค์ความรู้ มีการปรับประยุกต์ใช้ และต่อ
ยอดนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ผลักดันให้ต าบลไกรนอกเป็นสังคมฐานความรู้ ที่สามารถจัดการ
กับวิกฤตที่พวกเขาเผชิญหน้าอยู่ได้อย่างแท้จริง ประกอบการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอกอย่าง 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในเร่ืองของงบประมาณและองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการต าบลสุขภาวะ จนเกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเป็นวิทยากรที่สามารถ
ถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้ในพื้นที่จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต าบลท้องถิ่นเครือข่าย จน
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นวัตกรรมปูนแดงกลายเป็นองค์ความรู้ที่เกิดการขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนได้น าไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ตนเองได้อย่างดี  

2.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ 
   การด าเนินงานของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 
ต าบลไกรนอก จังหวัดสุโขทัยนั้น จากจุดเร่ิมของปัญหาจนเกิดแนวคิดน าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมา
ปรับ พัฒนาสร้างการมีส่วนร่วม จนเกิดการยอมรับและน าไปใช้ทุกครัวเรือน ตลอดช่วงเวลาของ
กระบวนการพัฒนามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นระยะ และมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มที่วางไว้มีดังนี ้
   1. ขาดแนวร่วมในการเร่ิมต้นปฏิบัติงาน 
    ด้วยจากสาเหตุการประสบปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนในหมู่ที่ 1 ต าบลไกร
นอกนั้นผู้ริเร่ิมแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเป็นภาคประชาชนในชุมชนเป็นผู้ต้นคิด มิได้เร่ิมต้นจาก
นโยบายของรัฐ จึงท าให้ขาดแนวร่วมและการสนับสนุนในจุดเร่ิมต้นของความคิดนี้ ท าให้ผู้ที่เป็น
ผู้น าความคิดต้องชงักและท้อในเบื้องต้น ซึ่งเกือบจะท าให้ล้มเลิกความคิด แต่ด้วยที่ตนเองเป็น อส
ม.มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้ว และตนเองก็ประสบปัญหา
ด้วยเช่นกัน จึงไม่ย่อท้อและหาแนวทางท าความคิดนี้ให้ส าเร็จ 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้น าความคิดไปพูดคุยกับผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลไกรนอก  และท าการทดลองร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่ามี
ประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการขยายผลเพื่ อสร้างการมีส่วนร่วมและการ
ยอมรับจากชุมชนด้วยกัน จึงเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีต้นความคิดมาจากประชาชนนั้น
หากได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจะท าให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้
อย่างง่ายขึ้น เพราะองค์กรด้านสุขภาพที่อยู่ในชุมชนจะถูกยอมรับด้วยสายสัมพันธ์จากการบริการ
สุขภาพในเบื้องต้นอยู่แล้วจึงเป็นการง่ายที่จะขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติการใน
ชุมชน   

 2. การไม่ยอมรับกฎกติกาทางสังคมของคนบางส่วน 
  จากกระบวนการติดตามผลและการเฝ้าระวังการเกิดลูกน้ ายุงลายในชุมชน ซึ่ง

จากการประชุมประชาคมของหมู่บ้านได้เกิด กฎ กติกาทางสังคมจากการประชาคม หากบ้านไหนมี
ลูกน้ าในภาชนะที่บ้าน ทีมเฝ้าระวังจะปฏิบัติตรวจสอบทุกวันศุกร์ หากพบเจอจะท าการคว่ าภาชนะ
เทน้ าทิ้ง ล้างภาชนะ ตากแดด แล้วบรรจุน้ าใส่ปูนแดง ปิดฝาภาชนะนั้น และหากบ้านไหนพบ
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เหตุการณ์นี้ติดต่อกัน 3 คร้ัง จะใช้มาตรการทางสังคมเป็นบทลงโทษ ซึ่งจากการปฏิบัติการของกลุ่ม
เฝ้าระวังส่งผลให้เกิดการไม่พอใจกับเจ้าของบ้าน และเกิดการโต้แย้งกับกลุ่มปฏิบัติงาน 

  ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางกลุ่มจึงได้น าเร่ืองเข้าสู่การประชุมของหมู่บ้าน หา
มาตรการแก้ไขจึงพบแนวทางแก้ไขโดยบ้านไหนที่ถูกเทน้ าทิ้งแล้วเกิดการโต้แย้ง ทางกลุ่มอสม.จะ
ท าการจ่ายค่าน้ าประปาคืนให้ตามสมควรกับปริมาณน้ าที่เททิ้งไป โดยการน าเงินกองทุนหมู่บ้านมา
เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนี้ จึงท าให้ปัญหานี้ค่อยๆหมดไปและบ้านที่รับเงินในการถูกเทน้ าทิ้งก็จะมี
วิธีการจากกลุ่มอสม.ในการสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับโดยการชักชวนสมาชิกในบ้านมา
เป็น อสม.หรือกรรมการหมู่บ้านหรือกรรมการกลุ่มต่างๆในกิจกรรมของหมู่บ้านปัญหานี้จึงหมด
ไปในที่สุด 

  “ก็ต้องเทก็ไม่รู้จะท าอย่างไร  บางทียังไม่ถึงเวลาก็ต้องเททิ้ง  บางทีก็ทะเลาะ
กันกับชาวบ้าน  เราออกค่าน้ าให้ เราก็ต้องหาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเสียค่าน้ าให้เขา  เรากลัวจะเกิด 
เราจะให้เขาซักผ้าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซักผ้ากี่วันหมด เวลาเราเทเขาก็โวยวายเราก็จ่ายค่าน้ าให้เขา  เขา
ก็เงียบ  เราบอกว่าโอ่งนี้มีลูกน้ านะเทนะ บางบ้านเขาก็เท  บางบ้านเขาบอกว่าเขาเสียดาย เราก็จ่ายค่า
น้ าให้เขา  ก็เงียบ  มีหลังสองหลัง  ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็เอาเขามาเป็น อสม. เขาจะได้รู้  เอามา
ท างานซะเลยจะได้รู้ เขาก็ร่วมท าด้วยตอนนี้” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 5, 1 กันยายน 2558)   

3. กลุ่มนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุในชุมชน  ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

3.3 ปัจจัยเง่ือนไขความส าเร็จ 
 ความส าเร็จในด้านการจัดการนวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ

ในชุมชน  ต าบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จที่ส าคัญดังนี้ 
 ประการที่ 1 การบูรณาการทุนทางสังคมร่วมดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
 มีการน าใช้ทุนทางสังคมอย่างหลากหลายเข้ามาบูรณาการในการร่วมดูแลสุขภาพ

กลุ่มประชาชนเป้าหมาย จากการใช้ประโยชน์จากองค์กร/หน่วยงาน /ภาคี ในพื้นที่อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งต าบลดอนแก้วมีทรัพยากรอย่างหน่วยงาน/องค์กร /ภาคี ที่มีอยู่อย่างมากมาย ในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาและพึ่งตนเองได้ 
ซึ่ง กิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมภายในศูนย์จะต้องที่
เกี่ยวกับระบบสุขภาพชุมชนเป็นระบบที่ให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  ดังนั้นจะต้องได้รับการ
ดูแลโดยทีมวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสร้างบริการทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายให้บริการสร้าง
เสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลทั้งในเชิงรับในหน่วยบริการ  และ
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ในเชิงรุกในชุมชน ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้ในชุมชน เช่น  โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอน
แก้ว ,โรงพยาบาลนครพิงค์ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี, มูลนิธิขาเทียม, อสมช.เชี่ยวชาญ 8 สาขา, 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแก้ว, กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านหมู่ที่9, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึง 
วัด, โรงพยาบาล และชุมชนต าบลดอนแก้วเอง  ที่เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผลและมี
การประสานงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกับภาคีเครือข่ายเหล่านี้ 

 ประการที่ 2 การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 ต าบลดอนแก้วมีจุดเด่นในเร่ืองของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บภายใน

ต าบล ซึ่งการน าใช้ระบบฐานข้อมูล โดยการน าข้อมูลมารวบรวม วิเคราห์และประมวลผล ข้อมูลที่
พื้นที่ใช้อยู่อย่างเช่น ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ( Geographic Information System ) 
และฐานข้อมูล TCNAP  (Thailand Community network Appraisal Program) เป็นโปรแกรมที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการข้อมูลของชุมชนเพื่อพัฒนาสู่ต าบล
สุขภาวะ ซึ่งเป็นการน าข้อมูลเฉพาะในส่วนของคนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม  มาด าเนินกิจกรรมเพื่อทางป้องกัน  แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่จะเกิดขึ้น  และจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง  ๆเพื่อมาก าหนดใช้ท าเป็นแผนงานในการแก้ไขปัญหา 
หรือสร้างสิ่งใหม่เพื่อสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนได้ตรงจุด  
และน าข้อมูลที่ได้มาสู่สาธารณะโดยผ่านกระบวนการท าแผนชุมชน เวทีประชาคม อบต.สัญจร 
เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน 

 ประการที่ 3 การสร้างกฎ กติกา ทางสังคมร่วมกัน 
 มาตรการที่ชุมชนคิดมาร่วมกันเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติ

ร่วมกัน อย่างเช่น ระเบียบ ข้อตกลง กฎ กติกาของชุมชน ถือเป็นเคร่ืองมือที่ชุมชนในต าบลดอนแก้ว
มีใช้และปฏิบัติตามกฎอย่างเคารพ โดยการที่ผู้ใช้บริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุ
ในชุมชน จะมีการจัดตั้งกฎ กติกา  และข้อตกลงร่วมกัน ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวที
ประชาคม จนได้มติร่วมกันในการสร้างกฎ  กติกา  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูฯ  ซึ่งผล
จากการปฏิบัติตามกฎ กติกา ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ร่วมท ากิจกรรมกับศูนย์
ฟิ้นฟูฯอย่างสม่ าเสมอ จนเกิดการเรียนรู้ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนร่วมกันจากเวที “ข่วงก ากี๊ด” คือเวทีที่รวมตัวของชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  จนกระทั้งน าไปสู่การเกิดโครงการต่างๆมากมายของคนพิการ ผู้สูงอายุ จนพัฒนาเป็นระดับ
เครือข่ายผู้สูงอายุที่เติบโตอยู่ในปัจจุบัน 
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 ประการที่ 4 การสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้สูงอายุ 

  แนวคิดในการสร้างนโยบายที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนอย่างมากและส าคัญ ที่ท าให้เกิดการบริหาร
กองทุนต่างๆในต าบลดอนแก้ว ที่มุ่งเน้นด้านการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ  และผู้สูงอายุใน
ชุมชน  จนก่อเกิดการมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เร่ืองการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว พ.ศ.2551  ซึ่งให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในต าบล
ดอนแก้ว  เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว” ซึ่งข้อบัญญัตินี้
เองที่มีผลให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ส่งผลให้คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ประชนชนโดยทั่วไปได้รับผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพที่ดี ด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง ด้าน
สังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน รวมถึงด้านการเมืองในพื้นที่ที่เข้มแข็งให้ประชาชนมีสิทธิทางการเมือง
อย่างเต็มที่ 

 “ฟรีหมดเลย  ทุกสิทธิ์ฟรีหมด เวลาไปเล่าที่อ่ืนเขาก็ว่าท าไมดีอย่างนี้เขาว่าบ้าน
เขาไม่ใช่บริการบางทีก็ท าบางทีก็ไม่ท าที่นี่มีรถไปรับท าเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เขาว่าไม่เคยเห็นที่ไหน” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคลที่ 12, 17 กันยายน 2558) 
   ประการที่ 5 นโยบายการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 การที่รัฐมีนโยบายการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีหลักการเพื่อมุ่งประมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพระยะยาวในการด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  มุ่งระบบที่ยืดหยุ่นและมีพลวัต โดยมีความ
ยืดหยุ่นตามศักยภาพความเป็นไปได้ตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป และตามการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดระบบการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้วตอบสนองนโยบายการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขจึงได้ถ่ายโอนสถานี
อนามัยดอนแก้ว ผลจากการถ่ายโอนสถานีอนามัยดอนแก้ว ท าให้ เกิดรูปแบบการบริการ
สาธารณสุขแบบบูรณาการ ทั้งโครงสร้างองค์กร และการจัดการโดยมีเป้าหมายว่าประชาชนต้อง
ได้รับการบริการและประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ของอบต.ดอนแก้วที่มีนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดจากทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่เกิดการร่วมมือกันอย่างเป็นไปในทิศทางเดียว ในการส่งเสริมสุขภาพ จึงท าให้เกิด
โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอีกมากมาย อย่างเช่น โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
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พิการด้านต่างๆ เกิดข้อบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เกิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ผู้สูงอายุในชุมชน การพัฒนาอาสาสมัครในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เป็นต้น 

3.4 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพ 

    การด าเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอน
แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น จากจุดเร่ิมของแนวคิดและวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่ต้องการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  จนเกิดการยอมรับและตอบสนองพร้อมทั้งพัฒนาต่อยอด 
ตลอดช่วงเวลาของกระบวนการพัฒนามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นระยะ และมีวิธีการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางดังต่อไปนี้ 

 1. ปัญหาด้านข้อจ ากัดของบุคลากร 
  ในช่วงระยะแรกในการเร่ิมต้นแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการ ผู้สูงอายุในชุมชน มีปัญหาในด้านความเข้าใจและความพร้อมของบุคลากรในทีมคณะท างาน
โครงการ ที่มีข้อแลกเปลี่ยนในด้านความคิดเน่ืองจากคณะท างานต้องมีการท างานอย่างต่อเนื่องใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่งานประจ าที่ท าอยู่ด้วยจึงท าให้ต้องคิดหาวิธีในการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองข้อจ ากัดด้านบุคคลากรที่เกิดขึ้น  

  ในการแก้ไขปัญหาจึงได้ประชุมวางแผนก าลังบุคลากรในกระบวนการจัดตั้ง
ศูนย์ฟื้นฟูฯ โดยได้ข้อสรุป การขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯมีผู้ รับผิดชอบหลักเป็นกอง
สวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้วร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้วโดยใช้หลักการบูรณาการ
เข้าร่วมกับงานประจ า เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจงานประจ าและสามารถท างานอย่างต่อเน่ืองได้
ควบคู่กันไปกับการสร้างทีมท างานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยสร้างทีม 
คณะท างานระดับต าบล ที่เป็นการมีส่วนร่วมระหว่างตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ประธานชมรมคนพิการ และตัวแทนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ร่วมประชุม
วางแผน ลงมือปฏิบัติขับเคลื่อนงานการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ 

 2. ปัญหาข้อจ ากัดเร่ืององค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของอาสาสมัคร 
  ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ใน

ชุมชน ก็เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงครอบครัว ชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ โดยศูนย์ฟื้นฟูฯต้องมีการบริการ
ครบทุกด้านอย่างมีมาตรฐาน และที่ส าคัญต้องมีการจัดการบริหารโดยชุมชน ดังนั้นอาสาสมัครที่
ให้บริการในศูนย์ฟื้นฟูฯต้องมีองค์ความรู้ มีทักษะในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องสามารถให้
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ค าแนะน าได้อย่างถูกวิธี จึงเป็นข้อจ ากัดที่ต้องหาแนวทางแก้ไข  เพื่อให้อาสาสมัครเป็นผู้ให้บริการ
ที่เชี่ยวชาญและมีความรู้จริง 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสร้าง
องค์ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพและการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจ าอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟู และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฎิบัติงานและมี
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ทั้งด้านการส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟู ดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
ทักษะ โดยได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  
  ด้านปัจจัยเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ผู้วิจัยได้สรุปไว้ดังตารางที่ 42 ........
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 ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  สามารถสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านนโยบาย
การบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 3. ปัจจัยด้าน
การมีศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชน 4.ปัจจัยด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 5. ปัจจัยด้าน
การใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูล 6.ปัจจัยด้านการหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 7.ปัจจัยด้านระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน 8.ปัจจัยด้านการสร้างเคร่ืองมือในการจัดการตนเองของชุมชน 
9. ปัจจัยด้านการพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะ  และ 10.ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่ามีปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
ดังนี ้ค ือ   1. ปัจจัยด้านภาวะผู ้น ากลุ ่ม  2. ปัจจัยด ้านการมีส ่วนร่วม  3.ปัจจัยด ้านระบบ
เครือข ่าย  4. ปัจจัยด้านระบบข้อม ูล เพื ่อพ ัฒนาและติดตามผล  5. ปัจจัยด้านสื ่อและการ
ประชาสัมพันธ์ และ6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดมีผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
 ส่วนท่ี  4  วัตถุประสงค์ข้อท่ี 4 ศึกษาการสร้างรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้กระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชนใน
ภูมิภาคเหนือนั้น ผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจาก
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณในพื้นที่ทั้งหมด 40 ชุมชนในเขตบริการสุขภาพภาคเหนือ จ านวน 18 
จังหวัด จากการใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ทั้งกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมและกลุ่มสมาชิกและผู้ใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ รวมถึงการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
ในพื้นที่จ านวน  3 พื้นที่ ได้แก่ นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  นวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1  ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทัย  นวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน  ต าบลดอน
แก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งพบว่ากระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพนั้น
อยู่บนฐานคิดแห่งความเป็นธรรม เสมอภาคและเท่าเทียมกันของทุกคนในชุมชน โดยยึดหลักการ
จัดการอย่ างบู รณ าการแบบมีส่ วน ร่วม  ( Integrated and Participation Management) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการจัดการตนเองด้านสุขภาพ ที่มีหลากหลายแนวทางในการจัดการจะไม่มุ่งเพียงด้านใด
ด้านหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ต้องเชื่อมโยงกับกับ
ส่วนอ่ืนๆอย่างบูรณาการ (Integrated) ที่ ร่วมประสานเชื่อมโยงโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation)ของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผลและ 
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ร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น กระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชนใน 3 
พื้นที่ ผู้วิจัยลงศึกษาข้อมูลพบว่ามีองค์ประกอบในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในหลาย
องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร (กลุ่ม/ องค์กร )  มีโครงสร้างกลุ่ม  มีกลยุทธ์ในการจัดการ 
มีกระบวนการ รวมถึงมีเคร่ืองมือในการจัดการ โดยมีกลไกการจัดการ อย่างเช่น ภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ (Networks) ทุนชุมชนที่หลากหลาย (Community Capital) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local 
Wisdom) วัฒนธรรมแต่ละชุมชน (Community Culture) สร้างกระบวนการเรียนรู้ ( Community 
Learning Process)มีผู้น าและสมาชิกในชุมชนช่วยกันเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพของตนเอง  เป็น
กระบวนการที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง มีองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ น าสู่การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ (Knowledge Management )เป้าหมายเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านตัวบุคคล ครอบครัว และ ชุมชนได้ในที่สุด  
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้สามารถเข้าใจรูปแบบการจัดการตนเองอย่างบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชนในภูมิภาคเหนือทั้ง 3 พื้นที่ มีลักษณะกระบวนการเช่นไร 
และการจัดการตนเองมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเงื่อนไขใดบ้าง เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสารประกอบการลงพื้นที่ภาคสนาม แล้ว
น ามาท าการสังเคราะห์  ดังแนวคิดของโกวิทย์  (โกวิทย์ พวงงาม,2553:636)  การศึกษาแนวทางการ
จัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น ในการสร้างกระบวนการในการจัดการตนเอง  ที่ได้ให้
ความส าคัญในเร่ือง การสร้างกระบวนการกลุ่ม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม และการสร้างกระบวนการเสริมความเข้มแข็ง  ดังแนวคิดของ บราวน์ (Brown,1980: 80)
ที่ให้แนวคิดการสร้างรูปแบบออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ มโนทัศน์เชิงทฤษฏี และมโนทัศน์การ
สังเกตได้มาจากการพิจารณาองค์ประกอบที่ศึกษา  และร่วมกับแนวคิดของคีฟส์ (Keeves, 1988: 
561-565) ที่ให้ความส าคัญการสร้างรูปแบบที ่มีลักษณะแผนผัง (Schematic Models) ร่วมกับ
รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) ในขณะเดียวกัน โฟท์สเตอร์ (Foerster อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม
, 2553:54-55) ให้ความส าคัญกับความยืดหยุ่นและการปรับตัว และองค์ความรู้ที่อยู่ในองค์กร 
เพื่อให้ระบบการจัดการตนเองมีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการตอบโต้
ย้อนกลับ (Feed Back) เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมของแต่ละบริบท จากการศึกษารูปแบบ 
ดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนได้ ดังแผนภูมิที่ 12 
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ตารางที่ 43 แสดงองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (3SI SELF-MANAGEMENT MODEL) 

 

S1  
(Self-Potential 
Development) 

S2  
(Social Network) 

S3  
(Social  Movement) 

I   
(Integration for 

Strength) 
1) สร้างกระบวนการ
กลุ่ม (T) 
2) ก าหนดแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์ (S) 
3) การจัดการข้อมูล (I) 
4) การวิเคราะห์
ทบทวนทุนและ
ศักยภาพ (A) 

1) พลังเครือข่าย
ภายในชุมชน(I) 
2) พลังครือข่าย
ภายนอกชุมชน( E) 

1) สร้างเสริมพลังอ านาจ
ประชาชน (E) 
2) สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ (L) 
3) สร้างการมีส่วนร่วม (P) 
4) การสร้างเครื่องมือ(T) 
5) สร้างระบบ
ประชาสัมพันธ์ (C)  

1) สร้างกระบวนการ
เชื่อมโยงเครือข่าย (C) 
2) การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน(L) 
3) พัฒนาสู่นโยบาย
สาธารณะ (P) 
 

  
 จากแผนภูมิที่  12  เป็นการสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม

สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ว่าจะต้องมีการด าเนินการที่ต้องเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ โดยการจัดการตนเองของชุมชนนั้นต้องอาศัยทุนในการจัดการ (Self- Management Capital)
เพื่อเอ้ืออ านวยในกระบวนการจัดการตนเอง (Self-Management Process) ซึ่งส่งผลการจัดการ
ตนเอง(Self-Management Output) ที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพดังกล่าวสามารถอธิบายได้ตามล าดับต่อไปนี้ 
 ในกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ทุนในการจัดการตนเองของชุมชน
นั้นเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ ซึ่งทุนเหล่านี้เป็นทรัยพากรชุมชน (Community Resources)
ของแต่ละชุม เป็นฐานทุนของชุมชนที่ได้หยิบยกมาน าใช้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลลัพธ์
ที่เกิดกับชุมชน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ระบบ วิธีการ รูปแบบซึ่งถือ
เป็นประสบการณ์ของชุมชนเพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับชุมชนตนเอง ซึ่งมีทุนที่ส าคัญ 5 ประเภท ได้แก่ 

1. ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดีมี
ความเสียสละ มีองค์ความรู้ มีสติปัญญา มีทักษะ มีความเป็นเลิศในบางทักษะ มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ เห็นแก่ความเป็นส่วนรวม มีทัศนคติที่ดี ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความเป็นผู้น าใน
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การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางสังคม เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชนและสังคมโดยรวม 
ทั้งนี้ทุนมนุษย์จึงเห็นได้ว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ เพราะมนุษย์
คือทุนที่ใช้ในการผลิตพลังเพื่อท างาน มีการขยายพันธ์ต่อเน่ือง พัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด
ยิ่งมีทุนมนุษย์มาก ยิ่งมีพลังมาก และเมื่อมนุษย์สามารถรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายประสานงานกับ
หน่วยงานและบุคคล ก่อให้เกิดสัมพันธภาพในหลายรูปแบบ เกิดการเชื่อมโยงต่อกัน ก็จะส่งผลท า
ให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นทุนมนุษย์ ก็คือ ความเป็นมนุษย์อย่างพลเมือง มีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียม
และเสมอภาค จึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 

2. ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน หรือ
กฎเกณฑ์ กติกา ข้อตกลงที่เป็นสิ่งเชื่อมประสานการอยู่ร่วมกันในชุมชน หรือทรัพยากรที่มีในสังคม
ที่ถูกชุมชนน ามาใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่างเช่น กลุ่ม อ งค์กร 
เครือข่าย ประชาสังคม การเป็นสมาชิก ภาวะการณ์เป็นผู้น า รวมถึงจารีต ประเพณี ความเชื่อ 
วัฒนธรรม การมีจิตส านึกร่วม ซึ่งเป็นทุนที่ช่วยสร้างความรัก ความผูกพันที่คนในชุมชนมีต่อกัน 
ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองและแบ่งปัน รวมถึงร่วมรับผลประโยชน์ต่อกันอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียม ทั้งนี้เพราะการจัดการตนเองของชุมชนด้านนวัตกรรมสุขภาพต้องอาศัยความสัมพันธ์
ฉันพี่น้อง เครือญาติ หรือความสัมพันธ์ในหน้าที่ขององค์กรรัฐต่อชุมชน ดังนั้นจะพบว่า การใช้
กติกา ข้อตกลงทางสังคมของกลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1 ของต าบลไกรนอก 
ได้สร้างกฎ กติกาทางสังคมมาช่วยสร้างการยอมรับ และมีส่วนร่วมในการควบคุมการเกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในต าบลไกรนอก และวัฒนธรรมจิต
อาสาของคนต าบลดอนแก้ว ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดการให้เกิดศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ท าให้เกิดศูนย์การบริการสุขภาพที่มาจากการบริหาร
จัดการโดยชุมชน อีกทั้งในต าบลดงมูลเหล็ก ที่มีความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องในชุมชน จึงท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นในสภาวะการณ์ความเป็นผู้น า และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนของผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น จึงท าให้เกิดกระบวนการสร้างธรรมนูญสุขภาพเพื่อสุขภาวะชุมชน ได้อย่างมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการทุกฝ่ายเป็นต้น 

3. ทุนภูมิปัญญา (Wisdom Capital) หมายถึง ความรู้หรือภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่ง
เกิดจากกระบวนการคิดของชาวบ้าน ผ่านการทดลองปฏิบัติใช้จริงเพื่อแก้ไขปัญหา  ปรับปรุงพัฒนา
ต่อยอดจนเกิดการยอมรับในวงกว้างของชุมชนนั้น ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาสะสมการเรียนรู้อย่าง
เชื่อมโยงต่อกัน ทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว ธรรมชาติ ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน หรือความเชื่อสิ่งศักดิ์
สิทธ์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตในแต่ละชุมชน ดังนั้นภูมิปัญญาจึงเป็นทุนที่
เกิดจากวิถีชีวิต อย่างเช่น ผู้สูงอายุที่มีการน าปูนแดง ที่ใช้ในการรับประทานในชีวิตประจ าวัน มาใช้
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ใส่ในภาชนะที่มีน้ า ส่งผลให้เกิดการควบคุมการเกิดลูกน้ าในภาชนะนั้นๆได้ จึงท าให้คนรุ่นหลัง
น ามาพัฒนา ต่อยอด จนเกิดการสร้างรายได้ให้ชุมชน และเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดการยอมรับของ
คนทั่วไปในชุมชน ทุนภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าและมีความส าคัญในการเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนจากกระบวนการจัดการตนเอง 

4. ทุนพื้นฐาน (Basic Capital) หมายถึงสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของ
ชุมชนในการด าเนินชีวิต อย่างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ถนนหนทางที่ดี อาคารบ้านเรือน น้ าไหล 
ไฟสว่าง การสื่อสารสะดวก ไร้พรมแดน ซึ่งเมื่อชุมชนมีปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้อย่างเพียงพอ ก็จะเร่ิม
ค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่จะส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี มีสวัสดิการที่ทั่วถึง มีสังคม
รอบตัวที่ปลอดภัย  สามารถด าเนินชีวิตในวิถีพอเพียง เพื่อที่จะท าให้ตนเองและชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นชุมชนที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้ว จะเป็นชุมชนที่มีความพร้อมและประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ดังที่ต าบลดอนแก้ว ได้อาศัยส านักสงฆ์สันเหมืองประชาราม 
หมู่ที่ 7 เป็นแหล่งที่ตั้งของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน เพราะเป็นสถานที่มี
ความพร้อมในปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม หรือการที่ต าบลดงมูลเหล็กได้ใช้ อาคารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นสถานที่จัดประชุมประชาคมบูรณาการประจ าเดือน เพื่อประชุมร่วมกันทุกฝ่าย
จนเกิดความเข้าใจระหว่างกันและกัน ท าให้การท างานร่วมกันเป็นไปด้วยดีจากทุกฝ่าย ดังเช่นนั้นแล้ว
ถือว่าทุนพื้นฐานของชุมชนเป็นแรงเสริมอย่างดียิ่งที่จะท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จในการ
จัดการตนเอง 

5. ทุนสวัสดิการชีวิต (Social Welfare Capital) หมายถึง ระบบการจัดสรรการบริการ
สังคม ในลักษณะต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของประชาชน ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้ง
ด้านการศึกษาที่ดี สุขภาพอนามัย มีที่อยู่อาศัย มีงานท า มีรายได้ มีนันทนาการ มีการบริการทาง
สังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมในทุกระดับ ซึ่งเห็นได้จากต าบลดอนแก้วที่ใช้
ทุนจากกองทุนสวัสดิการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อย่าง  กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ กองทุน กองทุนการจัดการขยะ มาจัดสวัสดิการให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในรูปแบบของธนาคารกายอุปกรณ์ส าหรับคนพิการและผู้ป่วย หรือการที่
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดงมูลเหล็ก ได้จัดบริการน าดอกเบื้ยจากการกู้ยืมมาเป็นทุนการศึกษา
ให้เด็กนักเรียนยากจน และยังน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย 
ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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 การที่แต่ละชุมชนมีทุนในการจัดการตนเองนั้นเป็นเงื่อนไขที่ช่วยสนับสนุนให้
กระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ประสบความส าเร็จ โดยชุมชนได้น าทุนเหล่านี้มา
ขับเคลื่อน ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการจัดการตนเอง ซึ่งพบว่ากระบวนการ
จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่ชุมชนน ามาใช้นั้นมีดังนี้ 

1. การค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเอง (Self-Potential Development) ในกระบวนการ
จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชนนั้น การเห็นปัญหา หรือการตระหนักร่วมกันของ
กลุ่มแกนน าในชุมชนในสถานการณ์ที่ชุมชนเผชิญอยู่ หรืออาจเกิดจากจุดเร่ิมของแนวนโยบายของ
รัฐที่ต้องการให้ชุมชนเกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านใดก็ตามที่เป็นการส่งเสริมสุขภาวะให้เกิดใน
ชุมชน ดังนั้นกระบวนการจัดการให้เกิดการริเร่ิมเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองนั้น ในกิจกรรมนั้นๆ
จะต้องมีจุดก าเนิดของความคิดว่าเป้าหมายที่ต้องการคืออะไร และจะใช้วิธีการหรือแนวทางใดที่จะ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่กรณีศึกษา ได้ใช้แนวทางในการทบทวนความพร้อมของทุน
และวิเคราะห์ศักยภาพในชุมชน เพื่อเป็นปัจจัยตั้งต้นที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทุน หรือแหล่ง
ประโยชน์ที่ช่วยให้เกิดการจัดการตนเอง  กระบวนการนี้ชุมชนได้เรียนรู้ในการน าพลังด้านต่างๆ 
ดังเช่น พลังกลุ่ม พลังผู้น า พลังนโยบายรัฐ พลังข้อมูล เหล่านี้มาเข้าสู่กระบวนการทบทวน 
วิเคราะห์ร่วมกัน และสะท้อนข้อมูลด้านต่างๆที่เป็นปัญหาและความต้องการของชุมชนในการดูแล
สุขภาพ เพื่อน าไปสู่กระบวนการวางแผนและออกแบบแผนการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพใน
พื้นที่  ดังนั้นในกระบวนการค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเองของชุมชนนั้น จึงต้องอาศัยกลวิธี
ดังต่อไปนี้  

1.1 การสร้างกระบวนการกลุ่ม (Teamwork) ในกระบวนการสร้างกลุ่มหรือทีม
ท างานนั้น ถือว่าเป็นจุดเร่ิมที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากกลุ่มมาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันของคนในชุมชน เพื่อร่วมคิด ร่วมท าการ และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งกลุ่มจะประกอบ
ไปด้วย  มีสมาชิก มีกรรมการ มีกติกา มีกิจกรรมกลุ่ม มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในกลุ่ม  ซึ่งกลุ่มใน
ชุมชนที่เกิดขึ้นนั้นสามารถพัฒนาระดับของกลุ่มได้ คือ เร่ิมต้นที่ “กลุ่มชุมชนทั่วไป”  ที่มีสมาชิก มี
กิจกรรมร่วมกัน มีโครงสร้างการท างาน มีเป้าหมายข้อตกลงในกลุ่ม แต่เมื่อมีการพัฒนา มีความ
เหนียวแน่นในกลุ่ม มีแหล่งทุนสนับสนุน มีกิจกรรมต่อเนื่อง  มีสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
กลุ่มก็จะถูกพัฒนาเป็น “แกนน า” จนสามารถระดมทุนเข้ากลุ่มด้วยตนเองได้ ท างานร่วมกับกลุ่ม
อ่ืนๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กลุ่มอ่ืน มีแผนงานที่เร่ิมกิจกรรมใหม่ สมาชิกได้รับผลประโยชน์เป็น
รูปธรรมมากขึ้น และกลุ่มมีความเข้มแข็งยั่งยืน จะเรียกกลุ่มลักษณะนี้ว่า “เครือข่าย” ดังจะเห็นว่า 
กลุ่มหรือทีมในพื้นที่ทั้ง 3 นั้น มีการพัฒนายกระดับความเข้มแข็งของกลุ่มขึ้นมาเร่ือยๆ ซึ่งดูได้จาก
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและน าใช้นวัตกรรมปูนแดงซึ่งจากผลิตและใช้กันแค่ในหมู่ที่ 1 แต่เมื่อ
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กลุ่มเข้มแข็งขึ้น สมาชิกมีรายได้ ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพของปูนแดง จึงท าให้เกิดการยอมรับและ
พัฒนาสู่นโยบายสาธารณของต าบลไกรนอก  เช่นกันกับกลุ่มศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและ
ผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดอนแก้ว ที่พลังของกลุ่มจิตอาสา และทีมคณะกรรมการโครงการที่ร่วมมือ
กัน ส่งผลให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งปรากฏการณ์
เหล่านี้ดังแนวคิดของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของมนุษย์ในฐานะเป็นสัตว์สังคม ดังนั้นการมี
การรวมกลุ่ม ก็เหมือนมี “เจ้าภาพ”ในการท างาน ประโยชน์ของพลังกลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังในการ
ต่อรอง เรียกร้อง ปกป้องผลประโยชน์โดยส่วนรวม 

1.2 การก าหนดแนวคิดและกลยุทธ์ (Stratege and Concept)  การที่ชุมชนมีหลักคิดใน
การช่วยเหลือตนเองในด้านการดูแลสุขภาพ เป็นเหมือนการสร้างแนวทางสอดแทรกในทางปฏิบัติ
และเพื่อจะให้เกิดการวางแผนปฏิบัติการจัดการสุขภาพเกิดในชุมชนดังเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้เข้า
กับวิธีการ หรือเคร่ืองมือที่ชุมชนนั้นๆมีอยู่  ดังการใช้แนวคิดเร่ืองการสร้างความสุขถ้วนหน้า 
แนวคิดการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการทุกฝ่าย  แนวคิดการใช้มรดกภูมิปัญญาแก้ปัญหาสุขภาพ 
แนวคิดความเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึง หรือแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งแนวคิดเหล่านี้เป็น
เคร่ืองชี้แนวทางให้กลุ่มในชุมชนได้เป็นน าไปสร้างแผนการในทางปฏิบัติ (กลยุทธ์) ดังเช่น กลยุทธ์
พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
หรือการพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะ ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้พื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 3  พื้นที่ได้น ามาใช้จนมีผล
ให้เกิดการจัดการด้านนวัตกรรมด้านสุขภาพขึ้นในชุมชน  

1.3 การจัดการข้อมูล (Information Management) กระบวนการที่ชุมชนมีการบริหาร 
การจัดเก็บข้อมูล การประมวลข้อมูลที่ได้มา จากแหล่งต่างๆในชุมชน ไม่ว่าระบบฐานข้อมูลของรัฐ 
จากเหตุการณ์ต่างๆ จากการสังเกต หรือจากสอบถามและจัดบันทึก  การเข้าถึงและน าใช้ข้อมูลของ
ชุมชนถือเป็นพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมการดูและสุขภาพ เนื่องจากในแต่ละต าบลจะมี
คลังข้อมูลต าบล (Information System) และจะเป็นแหล่งข้อมูลที่บอกข้อมูลประชากรกลุ่มต่างๆ 
กลุ่มทางสังคม ทุนทางสังคม รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้องที่ชุมชนสามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพ สร้างการตัดสินใจ   และเกิดการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่
กระบวนการจัดการตนเองได้ ระบบฐานข้อมูลที่ชุมชนทั้ง 3 พื้นที่ ได้น ามาใช้พัฒนานั้น อย่างเช่น 
การจัดท าแผนที่ภาษี ข้อมูลการส ารวจ จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค ระบบฐานข้อมูล TCNAP ระบบ
ฐานข้อมูล FAP  แฟ้มข้อมูลบุคคลของ อสม.(Port Folio) ข้อมูล JHCIS  ข้อมูล GIS  การท า
ประชาคมสัญจร  เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งข้อมูลของภาครัฐที่ผ่านการสั่งการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ และ ข้อมูลที่เกิดจากสถานการณ์และความจ าเป็นต้องใช้ในเร่ืองนั้นๆ ดังนั้นระบบ
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ข้อมูลจงึเป็นการหนุนเสริมให้เกิดงาน หรือปฏิบัติการขึ้นในชุมชนที่จะก่อให้เกิดโครงการ กิจกรรม
หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน อย่างเหมาะสม ถูกต้อง 

1.4 การวิเคราะห์ทบทวนทุนและศักยภาพ (Analysis of Capital and Petential Review ) 
เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการจัดการข้อมูลของชุมชน ที่มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการจัดเก็บ
ข้อมูล และการน าใช้ข้อมูล เพื่อให้เกิดรูปธรรมของการแก้ไขปัญหาสุขภาพจนเกิดเป็นนวัตกรรมใน
เชิงประจักษ์  การจัดการข้อมูลจะเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อเมื่อ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถ
ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็วและเป็นกลาง เพื่อสามารถน าไปใช้ในการช่วยตัดสินใจ
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อชุมชน กระบวนการการวิเคราะห์ทบทวนทุนและศักยภาพ จึงเป็นการ
มีส่วนร่วมของ 3 องค์กรหลัก ในการดูแลสุขภาพของชุมชน คือกลุ่มประชาชนที่มีการช่วยเหลือดู
และกันเอง องค์กรบริการสุขภาพในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการน าข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มาเทียบเคียง  
พร้อมกับการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมด้านทุนทางสังคม ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรม หรือโครงการที่ตอบสนองการดูแลสุขภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  เพื่อเป็นการสะท้อนข้อมูลมาออกแบบวางแผนพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นเป็น
เชิงประจักษ์ต่อไป ซึ่งในกระบวนการปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรมนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
อย่างบูรณาการจากทุกฝ่ายเพื่อเป็นพลังตัวคูณในการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ  

2. การสร้างพลังเครือข่ายทางสังคม (Social Network)  ชุมชนในรูปแบบใหม่นั้น อาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลักษณะชุมชนแบบไร้พรมแดน กิจกรรมในชุมชนที่เกิดขึ้นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยุติธรรม เพื่อขยายเครือข่ายที่กว้างขวางได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบของ
การเชื่อมโยงระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร ซึ่งบางคร้ังสมาชิกอาจจะไม่ต้องพบหน้ากัน เช่นการสร้าง
ชุมชนบนอินเทอร์เน็ท เป็นต้น แต่ในรูปแบบของชุมชนท้องถิ่น หรือประชาสังคม นั้นอาจมีความ
แตกต่างที่ ขนาดและลักษณะของชุมชน ซึ่ งชุมชนท้องถิ่นจะมีลักษณะความเคลื่อนไหว 
(Movement) เป็นกระบวนการ   ซึ่งกลุ่มคน บุคคลต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน โดยมี
พันธะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน รวมถึงร่วมผลักดันเชิงนโยบายที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชน ซึ่ง
ระบบความสัมพันธ์ใหม่นี้ จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่เกิดจากการสานความสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ และมีเครือข่ายที่เกี่ยวโยงและทับซ้อนกันอยู่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ขยายไปจนถึง
ระดับโลกด้วยการประสานเครือข่าย สายใยต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน จนขยายเข้าสู่ระดับ
นโยบาย จนกลายเป็นการผนึกพลังสร้างสรรค์ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ดังเช่น ในพื้นที่กรณีศึกษา  3 
พื้นที่ ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน อันประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าภาคประชาชนและอาสาสมัคร  
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สมาชิกกลุ่ม และสภาผู้น าชุมชน  ซึ่งกลไกเหล่านี้เป็นส่วนขับเคลื่อนที่ส าคัญในการน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนได้ในที่สุด   

2.1 พลังเครือข่ายภายในชุมชน(Internal  Network)   พลังเครือข่ายภายในชุมชน คือ
การที่ชุมชนนั้นๆมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง มีประชาชนรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ด้วยการมี
จิตส านึกชุมชน รวมพลังเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ร่วมกัน 
ร่วมคิดร่วมท า จนเกิดกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์กรชุมชนต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วย
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดจิตส านึกต่อส่วนรวมจนเป็นพลังที่
เข้มแข็งอย่างเห็นได้ชัด  จากกรณีศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ มีเครือข่ายพลังชุมชนที่เป็นปึกแผ่น จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในชุมชนดังเช่น พลังเครือข่ายที่ส าคัญคือ 1) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  2) ผู้น าฝ่ายปกครอง คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  3) กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน คือ 
กลุ่มกองทุน (กองบุญ) สวัสดิการชุมชน   พระคุณเจ้า(เจ้าคณะต าบล) กลุ่มตัวแทนเยาวชน กลุ่ม
อาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ  4) หน่วยงานภาครัฐ คือ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
คือ ผู้อ านวยการศึกษา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประธานสาธารณสุขหมู่บ้าน 
หัวหน้าสายตรวจ เกษตรต าบล พัฒนากรต าบล 5) ภาคประชาชนทั่วไปในต าบลผู้มีส่วนได้เสียใน
การจัดการนวัตกรรมสุขภาพ ดังนั้นความเข้มแข็งของชุมชน ที่เกิดจากการจัดการตนเอง โดยการใช้
พลังเครือข่ายทางสังคมเหล่านี้เป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังของชุมชน เพราะเป็นกลุ่มที่มีความ
ผูกพันธ์และรอบรู้เร่ืองราวที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดีนั่นเอง 

2.2 การสร้างพลังครือข่ายภายนอกชุมชน( External Network) พลังเครือข่ายภายนอก
ชุมชน คือ พลังของทุกภาคส่วนของสังคมมีความร่วมมือกัน (Partnership)ทั้งภาครัฐและประชาชน 
ในเชิงพันธมิตร /เพื่อน/เครือข่าย ท างานร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนให้
บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ระบบการจัดการที่มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นเครือข่าย (Civic Network) จาก
กรณีศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ พลังเครือข่ายภายนอกชุมชนที่เข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
อย่างเช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน  
ปลัดอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการเอกชน  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ สสส. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสถาบันการศึกษา เป็นต้น ซึ่ง
องค์กรเหล่านี้ มีทั้งองค์กรรัฐ และภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนให้มีพลังและความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดการตนเอง ซึ่งภาคประชาสังคมเหล่านี้ (Civil Society) เป็นบุคคลภายนอกที่มี
บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาด าเนินกิจกรรมของทุกฝ่ายร่วมกันในระดับพื้นที่  วิธีการ
สนับสนุนเป็นไปทั้งในเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้เฉพาะด้าน หรืองบประมาณ และปัจจัยต่าง 
โดยอาศัยกลไก กระบวนการและกิจกรรมอันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ้นเป็นตัวผลักดันให้สังคม
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เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลวัตในสังคมปัจจุบัน 

3. การสร้างระบบการขับเคลื่อนในชุมชน (Social  Movement) กระบวนการจัดการ
ตนเองของชุมชน เป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในแง่ของการเคลื่อนไหว
ของชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อน าองค์ความรู้ในแบบฉบับของตนเอง มาแก้ไขปัญหา โดยผ่านการจัด
กระบวนการกลุ่ม สร้างการเรียนรู้ภายในชุมชนร่วมกันทั้งร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ด้วย
พลังความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากรในท้องถิ่น รวมถึงพลังสนับสนุนจากภายนอก สั่งสมประสบการณ์
พัฒนาองค์ความรู้นั้นจนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาชุมชนได้ และมีความเชื่อมั่นเกิดการยอมรับ
ของชนหมู่มากเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน ดังนั้นกระบวนการขับเคลื่อนในชุมชน จึงเป็น
ฟันเฟืองในการจุดชนวนเพื่อสร้างจิตส านึกร่วมของชุมชนให้เกิดการร่วมกันจัดการปัญหาด้วย
ชุมชนเองได้ในที่สุด อันประกอบไปด้วยด้านเหล่านี้คือ 

3.1 การเส ริมพลังอ านาจประชาชน (Empowerment) การเส ริมพลังอ านาจให้
ประชาชน (ชุมชน) เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญา ให้กับประชาชน ในระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง เป็นการรวมอ านาจ (Centralization of Power)การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอ านาจ (Deconcentration of Power) และการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจ (Decentralization of Power) ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการปลดปล่อย (Liberating) 
ที่ท าให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นมีความคิดอย่างเป็นอิสระในการจัดการตนเอง โดยสามารถ
ก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและท าให้พลังอ านาจของคน กลุ่มองค์กรในชุมชน 
(Empowerment) น าไปสู่เป้าหมายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้นั่นก็คือ การจัดการตนเอง
ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง อย่างการเสริมพลังอ านาจของประชาชนกลุ่มปูนแดงควบคุม
ลูกน้ ายุงลายหมู่1 ต าบลไกรนอก หน่วยงานของรัฐอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก ให้การสนับสนุนทั้งด้าน งบประมาณ ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ใน
การหนุนเสริมให้กลุ่มอสม.หมู่ที่ 1 น าแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ปูนแดงควบคุมลูกน้ า
ยุงลายในภาชนะที่มีน้ าขังแทนการใช้ทรายอะเบต หรือการสนับสนุนกลุ่มพลังจิตอาสาในต าบล
ดอนแก้ว มีการเสริมพลังประชาชนด้วยการจัดกองทุนสวัสดิการเพื่อเป็นแหล่งทุนและแหล่ง
ประโยชน์ในการท างานของกลุ่มจิตอาสา รวมถึงการให้จิตอาสา ได้มีแหล่งปฏิบัติงานที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย อย่างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น 
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ซึ่งการเสริมพลังด้านต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่จะท าให้ชุมชนเกิดการจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และ
สามารถสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งไปยังชุมชนอ่ืนได้เป็นอย่างดี 

3.2 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learning Procedure) กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน เป็นกระบวนการที่ต้องเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน เพื่อร่วมรับรู้ปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ซึ่งการเรียนรู้ของชุมชนเป็นลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เพื่อท าร่วมกัน รู้เพื่ออยู่ร่วมกัน 
และมีการน าความรู้ที่ได้มาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านวิธีการต่างๆ มีการสรุปแลกเปลี่ยนเพื่อ
การพัฒนาน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นมีทั้งการยอมรับ แล้วปรับใช้ 
หรือการปฏิเสธแล้วเลิกใช้ หรือการสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพการณ์และ
บริบทปัจจุบันของชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนกรณีศึกษา พบว่ากลุ่มปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลาย 
สร้างการเรียนรู้จากการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาการระบาดของไข้เลือดออกอัน
เน่ืองจากในพื้นที่ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ดังนั้นกลุ่มแกนน าอสม.จึงได้คิดรวมกลุ่มท าการทดลองปูน
แดง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไกรนอก เมื่อได้ผลการทดลองก็น าเข้าสู่
กระบวนการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน หลังจากนั้นจึงได้สร้าง
มาตรการชุมชนเพื่อช่วยควบคุม และบังคับให้ทุกครัวเรือนร่วมกันลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่ง
กระบวนการเรียนรู้นี้ก็เป็นผล จนนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่1 ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะของชุมชนต าบลไกรนอกในการดูแลสุขภาพของชุมชนในที่สุด 

3.3 การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) ในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น
เร่ิมตั้งแต่ชุมชนร่วมรับปัญหาด้วยกัน และร่วมแก้ไขปัญหา จึงได้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผนงาน จนน าสู่การปฏิบัติตามแผน และร่วมประเมินติดตามผลจากการปฏิบัตินั้นๆ 
จนน าสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด ซึ่งจากการศึกษานั้นพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้นจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในงานพัฒนาร่วมกับชาวบ้านในชุมชน 
หรือลักษณะเบญจภาคี คือ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
สถาบันวิชาการ หรือนักวิชาการ เช่นกรณีศึกษาของทั้ง 3 พื้นที่ อย่างนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพ
เพื่อสุขภาวะต าบลดงมูลเหล็ก เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยการใช้เวทีประชุม
บูรณาการประจ าเดือน เป็นศูนย์กลางการสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ โดยใช้ แนวคิด 
“ร่วมคิดร่วมท าร่วมพัฒนา” โดยผ่านองค์กรทุกองค์กรที่เป็นทุนทางสังคมเช่น  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก และเจ้าหน้าที่  ส่วนท้องที่หรือฝ่ายปกครองโดย 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนภาครัฐ โดยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษ า 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นสถาบันการศึกษา  และภาคประชาชน โดย
ประธานอสม. เจ้าคณะต าบล และตัวแทนประชาชน ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนด้านต่างๆ
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อย่างเช่นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอาหาร ให้กับโครงการต่างๆในชุมชน  ซึ่งองค์กรเหล่านี้มี
ลักษณะการมีส่วนร่วมตามแต่ละบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กร   ตั้งแต่การรับรู้ปัญหาของชุมชน 
ร่วมออกความคิดเห็น ร่วมวางแผนปฏิบัติงานในโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ตลอดจน
สร้างทีมตัวแทนเพื่อติดตามผล เพื่อน าเข้าสู่เวทีประชุมประจ าเดือนในคร้ังต่อไป  ดังนั้นจะเห็นได้
ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมนั้น เป็นได้ทั้ง การร่วมประชุม ร่วมออกเงิน ร่วมในการเป็นกรรมการและ
ประธานกรรมการ ร่วมในการเป็นผู้น า หรือเป็นสมาชิกกลุ่ม ร่วมชักชวนผู้อ่ืน ร่วมบริโภค ร่วมเป็น
ผู้ริเร่ิม  หรือร่วมออกวัสดุอุปกรณ์หรือเป็นแรงงานให้ ร่วมจัดเก็บข้อมูลหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนที่ส าคัญกระบวนนึงที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาสู่ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดความหวงแหนชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดีต่อไป 

3.4 การพัฒนาเคร่ืองมือ (Tools) ซึ่งเคร่ืองมือที่กล่าวถึงไม่ได้หมายถึงวัสดุอุปกรณ์
เพียงเท่านั้น แต่หมายรวมถึง ตัวผู้น าที่มีศักยภาพหรือมีบารมี ที่เป็นที่เชื่อถือของสมาชิก หรือกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชน  แหล่งเรียนรู้  เวทีประชุมแลกเปลี่ยน หรือโครงการเสริมกระบวนการเรียนรู้
อย่างแผนแม่บทชุมชน หรือข้อคิดเห็นร่วมของชุมชน หรือระบบสาระสนเทศ หรือเอกสารต่างๆ ซึ่ง
เหล่านี้ถือว่าเป็นเคร่ืองมือของชุมชนในการจัดการตนเอง ซึ่งจากการศึกษาใน 3 พื้นที่กรณีศึกษา 
นั้นพบว่าทุกพื้นที่มีเคร่ืองมือเป็นกลไกในการจัดการเพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ทั้งสิ้น ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันมากนักในด้านของเคร่ืองมือ แต่อาจจะมีวิธีการน าไปใช้ที่แตกต่างกันไปตาม
บริบทของชุมชน  อย่างเช่น  เวทีประชาคม  การประชุมสัญจร การประชุมบูรณาการประจ าเดือน 
กฎ กติการะเบียบชุมชนที่ชัดเจน  ข้อบัญญัติท้องถิ่น กองทุนสวัสดิการชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ระบบเครือญาติ  และกลุ่มเครือข่ายชุมชน ซึ่งเคร่ืองมือ
เหล่านี้เป็นการน าเอาสิ่งต่างๆที่มีในชุมชนมาจัดการใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ถือได้ว่าเป็นกลไกส าคัญอีกอย่างที่จะช่วยให้การจัดการตนเอง
ของชุมชนเป็นไปได้และส าเร็จ 

3.5 การสร้างระบบประชาสัมพันธ์ (Communication) เป็นการเปิดช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลาย  เพราะข้อมูลข่าวสาร (Inform) ถือว่าเป็นจุดแรกที่เป็นการ         
จุดประกายให้ประชาชนได้รับรู้และตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองราวต่างๆที่ชุมชนใช้สื่อสาร
ถึงกัน ซึ่งการสื่อสารนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
ระดับสูงของชุมชน (Appropriate Information) ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในชุมชนนั้น จาก
การศึกษาพบว่ามีหลากหลายช่องทาง  เช่น เอกสารเผยแพร่ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
วารสาร ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย  หอกระจายข่าว สถานีวิทยุชุมชน ศูนย์เรียนรู้
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ชุมชน  อินเทอร์เน็ท เว็บไซด์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่น ตู้หรือกล่องแสดงความคิดเห็น  ลานเวทีความคิดของประชาชน ต าบลดอนแก้วมีลานเวที
ความคิด เรียกว่า “ข่วง ก า กึ๊ด” หรือต าบลดงมูลเหล็ก เรียกว่า “เวทีประชุมบูรณาการประจ าเดือน” 
หรือการใช้ “หอกระจายข่าวหมู่บ้าน” ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลดงมูลเหล็ก 
ในการส่งข่าวสาร หรือประกาศแจ้งข่าว ในการขอความร่วมมือ หรือรายงานการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนให้ชุมชนได้รับทราบ เป็นต้น ดังนั้นการสร้างระบบประชาสัมพันธ์ทีดี มีการใช้ประโยชน์
จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่ถูกวิธี มีการส่งข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องสม่ าเสมอ ก็จะเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่ส าคัญช่วยหนุนเสริมกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนให้เป็นผลได้ 

4. การบูรณาการเพื่อความเข้มแข็ง(Integration for Strength) การจัดการตนเองของ
ชุมชนนั้นไม่ว่าจะจัดการด้านใดๆต้องอาศัยการเรียนรู้ที่เป็นระบบ  เนื่องจากชุมชนเป็นระบอบของ
ชีวิตที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน วิธีการจัดการจึงต้องมีแบบแผนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ระบบนิเวศ แบบแผนของชุมชน เพราะชุมชนไม่มีลักษณะตายตัว เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา มีความซับซ้อน และต้องอาศัยประสบการณ์ของชุมชน ผ่านการท าซ้ า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จนสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ได้ จึงต้องมีวิธีการจัดการที่หลากหลายรูปแบบมา
ผสมผสานกันปรับใช้ให้เข้ากับจริตของชุมชนนั้น การบูรณาการจึงเป็น วิธีการจัดการตนเองที่ใช้ทุก
กระบวนทัศน์ ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ และใช้วิธีคิดแบบองค์รวม (Holistic)คือ
การมองอย่างรอบด้านในทุกมิติอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน น าความรู้ทั้งด้านภายในชุมชนและการ
หนุนเสริมจากปัจจัยภายนอก ในลักษณะของความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาผนึกก าลังจัดการ
อย่างผสมผสาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันนั้นเอง 

4.1 สร้างกระบวนการท างานอย่างเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย(Connection and Network) 
ลักษณะความเป็นชุมชนหรือความเป็นประชาสังคม ย่อมมีการรวมตัวในรูปแบบต่างๆ อาจเป็น
ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ ด้วยจิตส านึกของความเป็นพลเมือง (Public Consciousness)ที่ไม่มีการหยุด
นิ่งที่จะสร้างการเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมที่มีอย่างต่อเนื่องของกระบวนการกลุ่มที่ท าร่วมกัน มีการ
ติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน ดังนั้นการเชื่อมสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย 
เป็นการสร้างความเป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาที่ทันต่อ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ลักษณะการเชื่อมโยงนั้นอาจเป็นไปในลักษณะทั้งของบุคคล 
กลุ่ม องค์กร เพื่อช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถ และความเข้มแข็งที่เกิดจากการรวมตัวกัน ใน
การแก้ไขปัญหาในระดับที่กว้างขึ้น จนพัฒนาเข้าสู่ระดับนโยบาย เป็นขบวนการชุมชนที่ผนึกพลัง
สร้างสรรค์เพื่อสู่เป้าหมายร่วมกัน อย่างเช่น ต าบลดอนแก้วได้น าระบบข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ
ของต าบล มาสร้างการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ งในและนอก
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พื้นที่ อันประกอบด้วย  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ
คนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่  อาสาสมัครจิตอาสา  ชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแก้ว  ส านักสงฆ์สันเหมืองประชาราม 
อาสาสมัครสาธารณสุข  แกนน าภาคท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  และแกนน าภาคประชาชนในต าบล  
โดยการน าข้อมูลที่ได้มาสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กลุ่มคนเหล่านี้ จนเกิดโครงการ
สร้าง “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน” โดยมีเครือข่ายเหล่านี้เป็นพลัง
สนับสนุนจนเกิดการจัดการตนเองพัฒนาสู่นวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
ในชุมชนเพื่อกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 

4.2 การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน (Learning Center) ชุมชนจะพัฒนาสู่ความ
เข้มแข็งได้นั้น คนในชุมชนต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้น า 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
จนเกิดกลุ่มใหม่ๆ ผู้น าใหม่ๆ หรือคนเก่ง คนดี อาสาสมัคร ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเกิด
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เพิ่มขึ้น จึงถือเป็นการพัฒนาทั้งในด้านศักยภาพของคน ที่มีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อสุขภาวะในชุมชน มีระบบการบริการสุขภาพที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือกัน เกิดการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีการพัฒนาระเบียบ กฎกติกา ของ
กลุ่มเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสมาชิกและผู้รับประโยชน์  และสุดท้ายย่อมหมายถึงการเพิ่มขึ้น
ของประชาชนในการมีส่วนร่วม เพราะการยกระดับองค์ความรู้ของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะ
ถ่ายทอดประสบการณ์ขยายผลความรู้ได้นั้น กลุ่มเหล่านั้นได้ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จน
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกและคนในชุมชนได้จริง   

4.3 การพัฒนานโยบายสาธารณะ (Public Policy) การที่ชุมชนมีองค์ความรู้เร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง ที่จะสามารถจัดการปัญหาของชุมชนได้  กลุ่มผู้น าจึงได้หยิบยกองค์ความรู้นั้น มาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านกลไกที่หลากหลาย อย่างเช่น เวทีประชาคม เวทีชาวบ้าน หรือ
การประชุมกลุ่มใดๆก็ตาม  เพื่อให้เกิดการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้
น าองค์ความรู้นั้นไปปฏิบัติจริงจนเป็นประสบการณ์  และมีการพัฒนาแก้ไข ต่อยอดจนเกิด
ประสิทธิภาพที่เพิ่มพูนอยู่สม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและคนหมู่มาก จนเกิด
การพัฒนาในด้านอ่ืนๆตามมาตลอดจนเกิดกลุ่มใหม่ๆ หรือนวัตกรรมด้านต่างๆที่ต่อยอดจากองค์
ความรู้เดิม จนคนในชุมชนหรือสังคมเชื่อว่าทิศทางนี้จะเป็นการพัฒนาที่ชอบธรรม โดยมีข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเป็นองค์ประกอบ ทุกฝ่ายยอมรับกันอย่างฉันทามติ และเชื่อว่าจะน าไปสู่ประโยชน์สุข
ของสังคมที่สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการของชุมชนได้จริง ซึ่งจากการศึกษาพื้นที่
กรณีศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ นั้นจะเน้นการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยเป็น
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นโยบายที่มีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมตลอด
กระบวนการพัฒนาและขับ เคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของพื้ นที่นั้นๆ ตั้งแต่ 
“กระบวนการก่อตัวของประเด็นด้านสุขภาพ” ในเชิงนโยบายเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลทางวิชาการ 
จากหลักฐาน ข้อเท็จจริง ที่กระทบต่อความสุขและสุขภาพของคนในชุมชนนั้น ซึ่งอาจมาจากทั้ง
ภายในชุมชนเอง หรืออาจมาจากภายอย่างอย่างนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น และน าประเด็นปัญหา
เข้าสู่ “การก่อรูปนโยบาย” เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งอยู่บนฐานข้อมูลและ
ความรู้ที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลต้องมาจากการจัดเวทีระดมสมอง เวทีประชาคม หรืองานวิจัยชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้านซึ่งอาจท ากันเองในชุมชนได้ เพื่อน าสู่ “การตัดสินใจทาง
นโยบาย” โดยใช้วิธีการจัดเวทีสาธารณะการท าประชาคม หรือการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ เพื่อ
การลงมติตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจออกมาในรูปแบบธรรมนูญสุขภาพชุมชน 
ข้อบังคับต าบล เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือแผนแม่บทชุมชน เป็นต้น เพื่อน าเป็น “การน านโยบายสู่
การปฏิบัติ” โดยรูปธรรมจะออกมาในแผนการท างาน งบประมาณ การก าหนดองค์กรผู้รับผิดชอบ 
เป็นต้น ซึ่งหลังจากมีการปฏิบัติต้องมี “การติดตามประเมินผล” เพื่อติดตามกระบวนการนโยบาย
สาธารณะว่ามีความก้าวหน้า หรือมีปัญหาอุปสรรคเพียงใดโดยใช้กระบวนการประชุมปรึกษาหารือ  
หรือ การบันทึกความก้าวหน้าโดยทีมที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตาม หลังจากนั้นก็ท าการประเมินผล
ว่าเกิดผลลัพธ์ ส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด โดยใช้วิธีการ ถอดบทเรียน หรือการวิจัย ดังนั้น
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจึงเป็นการพัฒนาที่ใช้การบูรณาการการท างานร่วมกันของ
ทุกฝ่าย ที่ท าให้ประชาชนให้ความส าคัญและร่วมกันขับเคลื่อน กฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกันในระดับ
พื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงท าให้ชุมชนได้รับการบริการด้านสุขภาพและด้านอ่ืนๆครอบคลุม ตรง
ประเด็นดังที่ชุมชนพึงประสงค์ ซึ่งกระบวนการนี้จังเป็นการจัดการตนเองของชุมชนที่มีความยั่งยืน 
ส่งผลให้ชุมชนมีสุขภาวะเกิดภูมิคุ้มกันที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกในทุกรูปแบบ
และเกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนที่เป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละบริบทชุมชนนั้นในที่สุด 
 อย่างไรก็ดีกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ  ทั้ง 4 กระบวนการ ใน 14 
แนวทาง มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะบูรณาการ (Intergration) และมีความเป็นองค์รวม (Holistic) 
เพื่อที่จะน าไปสู่ผลของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
และปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของสังคมที่มีการเชื่อมโยงขยายเครือข่ายและมี
การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่จะส่งผลให้สังคมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันและมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตตามอัตลักษณ์และบริบทของตัวเองได้อย่างมั่นคง ซึ่งผลของกระบวนการ
จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ส่งผลต่อชุมชน ใน 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 
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1. การได้รับการบริการสุขภาพครอบคลุมทุกด้านอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
  ผลจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน ส่งผลทางตรงให้
ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลทั่วถึงและเท่าเทียมในด้านการบริการสุขภาพในพื้นที่ เป็นที่
ยอมรับว่าในพื้นที่ห่างไกล หรือการเดินทางเพื่อเข้ารับการบริการทางสุขภาพอาจเป็นการยากล าบาก
ของคนบางกลุ่ม ที่ไม่มีความพร้อม ในด้านการสุขภาพร่างกาย ด้านงบประมาณในการเดินทาง และ
ยานพาหนะในการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายและละคร้ังที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการบริการสุขภาพ  
ดังนั้นจากการเรียนรู้ข้อมูล และน าใช้ข้อมูลร่วมกันขององค์กรต่างๆในชุมชน ที่สื่อสารให้ชุมชน
ได้รับทราบปัญหา หรือจากการประสบปัญหาและข้อเท็จจริงของชุมชนเอง ส่งผลให้เกิดแกนน า 
เกิดกลุ่ม ที่ร่วมกันคิดหาหนทางเพื่อแก้ไขปัญหา จึงมีผลให้เกิดกิจกรรมภายใต้โครงการที่เห็นพ้อง
ต้องกันของหลายฝ่ายทั้งในชุมชน และนอกชุมชน จากการใช้ข้อร่วมกัน  โดยการคิดใช้สิ่งใกล้ตัว 
หรือทุนที่ชุมชนมีอยู่ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน าองค์ความรู้เหล่านั้นมาสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน และน าไปใช้จริง และมีการพัฒนาเพิ่มเสริม ต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
ที่มาแก้ไขปัญหาให้ชุมชน ให้ได้รับการบริการด้านสุขภาพและได้รับสวัสดิการในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสิทธิที่พึงจะได้รับของประชาชนใน
ต าบล ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ ที่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ด้านสังคม ที่ประชาชนในชุมชนห่วง
หาอาทรต่อกันและมีสวัสดิการที่ดี ด้านเศรษฐกิจ มีรายได้มีอาชีพจากการส่งเสริมซึ่งกันและกันใน
ชุมชน และด้านการเมือง มีผลให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้สิทธิทางการเมืองและแสดงสิทธิตามที่
ควรได้รับ 

2. การจัดการตนเองที่เหมาะสมจากการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการด าเนินกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะ  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในทุกกระบวนการจัดท า จนชุมชนได้มีมติ 
และมีการตัดสินใจน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง  ซึ่งอาจเป็นไปในรูปแบบของ  “ธรรมนูญสุขภาพ
ชุมชน”   “ข้อตกลง”  “ข้อบัญญัติ” “ ข้อบังคับต าบล” “ระเบียบ” หรือ “แผนแม่บทชุมชน”  ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับข้อตกลง  ที่มีความเห็นชอบร่วมกันของประชาชนทั้งต าบล  หรือขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันของแต่ละพื้นที่  ว่าจะต้องการแก้ไขปัญหาในทิศทางใด   ซึ่งพบว่ารูปธรรมในเชิงปฏิบัติใน
การขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะ ออกมาในรูปแบบของ “แผนการท างาน”  “งบประมาณ”  
“การก าหนดองค์กรหรือหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ” เพื่อการติดตามการท างานหรือผลลัพธ์ของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคด้านใด จึงต้องท าการประเมินผล   
เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ดังนั้นกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะจึงเป็นการพัฒนาที่ใช้การบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย ที่ท าให้ประชาชนให้
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ความส าคัญและร่วมกันขับเคลื่อน กฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกันในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึง
ท าให้ชุมชนได้รับการบริการด้านสุขภาพและด้านอ่ืนๆครอบคลุม ตรงประเด็นดังที่ชุมชนพึง
ประสงค์ และรูปธรรมอาจออกมาในรูปแบบการปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบทของ
ชุมชน อย่างเช่น  ว่าด้วยเร่ืองข้อตกลงในธรรมนูญสุขภาพ ของต าบลดงมูลเหล็ก ที่ว่าด้วยการดื่ม
สุราในงานศพ โดยเจ้าภาพไม่ต้องเลี้ยงสุราแขกที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานสวดพระอภิธรรม และห้ามเล่นการพนันต่างๆ หรือว่าด้วยเร่ือง ข้อตกลงในการควบคุมลูกน้ า
ยุงลายในต าบลไกรนอก หากพบเห็นบ้านมีแหล่งเพาะพันธ์ยุง ก็จะมีมาตรการทางสังคม ใน 3 
ระดับ คือถ้าหาก ตรวจพบลูกน้ ายุงลายคร้ังที่  1 จะตักเตือน คร้ังที่  2 ประกาศประจานผ่านหอ
กระจายข่าว และคร้ังที่ 3 จะไม่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

3. การพัฒนาสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดสุขภาวะในชุมชน 
  สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของมนุษย์  ล้วนแต่มีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

หากแต่ชุมชนไหนที่มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของประชาชนในกลุ่มต่างๆ ที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมาย  ให้มีผลกระทบในด้านบวก ก็จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประชาชนด้วยเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์บริการสุขภาพต่างๆนั้น ต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการและมีการน าใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย และมี
การใช้ทรัพยากรทุนในสังคมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและตรงกับบริบทของพื้นที่นั้น  ซึ่ง
สภาพแวดล้อมนั้นอาจเป็นไปในรูปแบบการสร้างใหม่ หรือแบบต่อเติม ปรับปรุงเพื่อต่อยอดก็อาจ
เป็นได้ ซึ่งล้วนแล้วต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น ประชากรกลุ่มผู้พิ การหรือ 
ผู้ สูงอายุ หากเราพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการบริการสุขภาพ หรือสิ่งรอบตัวให้ดี การจัดสิ่งแวดล้อม
ของศูนย์บริการสุขภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน โดยจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก  ทางลาด  
ห้องน้ า ราวจับ  ที่จอดรถส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  หรือการบูรณาการท างานกับ องค์กร 
หน่วยงานต่างๆ  เอ้ืออ านวยการจัดบุคลากรที่มีความรู้ จัดสรรงบประมาณ ส าหรับการปรับปรุง  ต่อ
เติม  ซ่อมแซมศูนย์บริการคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน  รวมถึงความพร้อมของอาคารสถานที่ 
ส าหรับประชาชนผู้ที่มาเข้าร่วมท ากิจกรรม ได้รับความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
ของสถานบริการ  การมุ่งเน้นให้บริการ เป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ  
และความเสมอภาคกลุ่มเป้าหมาย   เป็นการท างานทั้งในเชิงรับและเชิงรุก โดยในเชิงรับ  มีการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ  อย่างเช่น การตรวจสุขภาพ  การให้บริการด้านกายอุปกรณ์  การให้ค าปรึกษา
แนะน า และการจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  ส่วนการท างานในเชิงรุก เช่น  มีกลุ่มอาสาสมัคร
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส  ลงติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่งลงท างานร่วมกับบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ  ฝึกทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพ  สอนกายภาพบ าบัด คอยให้บริการ
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ในพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นรอบตัวกลุ่มคนพิการ หรือผู้สูงอายุที่ควรจะได้รับใน
ทุกพื้นที่ เพราะเป็นความสะดวกสบายของผู้รับบริการ และยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้
ชุมชนได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของในนวัตกรรมนั้นๆที่เกิดขึ้นในชุมชน 

4. การมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 
  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมด้านสุขภาพของคนในชุมชนนั้น 

เป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งถึงความความยั่งยืนในการการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเร่ืองการ
สร้างเครือข่ายจากการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน  โดยกลไกความร่วมมือนั้น
ประกอบด้วย การร่วมคิด การร่วมท า การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมประเมินผล โดยในทุก
กระบวนการนั้นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาทุกมิติ และทุกขั้นตอน ซึ่งการมี
ส่วนร่วมนั้นเกิดจากกระบวนการของประชาชนที่มีข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชน ซึ่งกระบวนการ
เห็นชอบผ่านการท าประชาคมหมู่บ้าน จึงได้เกิดการคิดเห็นร่วมและมาตรการที่จะน ามาใช้ร่วมกัน 
อย่างเช่น กลุ่มปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่1 ผลจากการสร้างการมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิด
มาตรการชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบลูกน้ ายุงลายทุก 7 วัน  และมีมาตรการลงโทษ คือ 
1) ตักเตือน   2) ประกาศประจานผ่านหอกระจายข่าว   3) ไม่ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนในหมู่บ้าน  ซึ่ง
ข้อตกลงเหล่านี้ได้รับความเห็นชอบร่วมกันของคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบชุมชน
ของตน เป็นต้น และจากการบูรณาการในการสร้างการมีส่วนร่วมนั้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาใน
ด้านอ่ืนๆอีกมากมายที่เป็นผลพวงมาจากการที่ชุมชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการดูแลชุมชนตนเอง 
เกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาศักยภาพผู้คนให้เกิด
แกนน าใหม่ๆในชุมชน หรือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มาจากการระดมก าลังทุนร่วมกัน
พัฒนาชุมชน หรือการพัฒนาด้านสุขภาพที่เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการดูแลสุขภาพ หรือแม้แต่
ผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนที่มีเป็นคนกลุ่มที่น้อยที่สุดในการมีส่วนร่วมกับชุมชน แต่กลับกลายเป็น
กลุ่มพลังที่มีความเข้มแข็ง หรือจากการร่วมกันก าหนดธรรมนูญสุขภาพน าใช้ในต าบล  โดยที่มี
ธรรมนูญสุขภาพประกอบไปด้วยด้านกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นกฎ
กติกาให้ทุกคนได้ปฏิบัติร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกัน  ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษโดยชุมชน
เอง มีผลให้เกิดการจัดการระบบบริหารจัดการตนเองในหลายด้านเกิดขึ้นจากทุนและศักยภาพของ
ชุมชนที่มีอยู่ เป็นต้น 

5. การมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 
  ผลจากการพัฒนาในด้านการจัดการตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนใน

ชุมชนในหลากหลายด้าน เกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้น มีกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นทั้งที่
เป็นกลุ่มใหม่ หรือบางกลุ่มเกิดการต่อยอดจากกิจกรรมเดิมสามารถพัฒนาสร้างรายได้ให้เกิดกับ
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สมาชิกของกลุ่ม ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างงานที่เพิ่มขึ้นในชุมชนที่เป็นผลพวงโดยตรงจาก
การเกิดขึ้นของนวัตกรรมสุขภาพที่ชุมชนร่วมกันสร้างขึ้น อาชีพโดยตรง เช่น การเป็นเจ้าหน้าที่
ประจ าในศูนย์การบริการสุขภาพ ที่มีรายได้ประจ า หรือรายได้ที่เกิดขึ้นทางอ้อม อย่างเช่นการน า
สินค้าในชุมชนมาจ าหน่ายในศูนย์บริการ หรือการจัดอบรมให้ความรู้ในการสร้างอาชีพใหม่ๆ จน
เกิดเป็นรายได้เสริมของประชาชน อย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้สมาชิกในกลุ่มที่มาจากการขาย
ปูนแดง และรายได้ที่เกิดจากการต่อยอดการพัฒนาของกลุ่มที่ต่อยอดไปท าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งด้านการปลูกข้าวปลอดสารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกมะนาว เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา บางคน
แตกกลุ่มเพื่อสร้างกลุ่มใหม่ในการส่งเสริมอาชีพเพื่อมีรายได้เสริม เช่น กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ และ
กลุ่มหัตถกรรมผลิตโอ่งผ้าไหมเงิน จนกลายเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้า
กลุ่มได้เป็นอย่างดี 

6. การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 
  การพัฒนาศักยภาพ คือการสร้างคนให้มีศักยภาพ กระบวนการสร้างคน ให้เกิดการ

พัฒนาในด้านใดด้านหนึ่งนั้น มาจากการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกัน  น าทุนทางสังคมมา

ใช้ประโยชน์ จากการระดมความคิดเห็นร่วมกัน ท าร่วมกัน และรับผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดการ

ปฏิบัติจริง จนเป็นทักษะและมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ  ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่

เกิดขึ้นจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพนั้น ชุมชนมีการเรียนรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ

ตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเองอย่างถูกวิธีในเบื้องต้น จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ตนเองและรวมถึงบุคคลใกล้ชิดให้มีสุขภาพที่ดีได้ หรือสมาชิกในครอบครัวได้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน จนเกิดศักยภาพในการเป็นอาสาสมัครในการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถ

เป็นวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงต่อสาธารณะ

ชน ส่วนประชาชนทั่วไปสร้างศักยภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเช่นผ่านเวทีประชาคม เพื่อ

มีส่วนช่วยในการกระตุ้นทางสังคมให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้การพัฒนาที่เกิดจาก

การจัดการตนเองส่งผลให้ชุมชน โดยเฉพาะแกนน ากลุ่มถูกพัฒนาศักยภาพจนมีความช านาญใน

ถ่ายทอดประสบการณ์ หรือการเป็นวิทยากรพูดต่อหน้ าชุมชน ชาวบ้านมีศักยภาพในการกล้า

แสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง และภาคภูมิใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้เพื่อนได้น าไปปรับ

ใช้ต่อให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ และความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในด้านการมีส่วนร่วม กล้า

แสดงออกเพื่อใช้สิทธิของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมที่ เป็นส่วนรวมมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาเยาวชน

คนรุ่นหลังให้มีบทบาทในการกล้าแสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น 
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7. การเชื่อมโยงกิจกรรมทุกภาคส่วนแบบองค์รวม 
  กิจกรรมด้านต่างๆที่เกิดขึ้นจากการจัดการตนเองของชุมชนนั้น มุ่งเน้นเร่ืองการสร้าง

เครือข่ายจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เป็นการ “สานพลัง”ของการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
อันได้แก่ กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐทั้งในและนอกพื้นที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการท างานอย่างหนุนเสริมซึ่งกันและกัน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อ
กัน สร้างการเชื่อมประสานให้เกิดการเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ใช้กิจกรรมของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเป้าหมายหลักในการท ากิจกรรมร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งท าให้เกิดการใช้ศักยภาพและทุนทางสังคม
ของชุมชนเป็นที่ตั้ง มาร่วมกันจัดการความรู้ จนเกิดรูปธรรมในลักษณะของข้อตกลง หรือแผน 
ทิศทาง หรือนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย และ
ร่วมกันจัดการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ สถานการณ์ปัญหา
ของชุมชม จนเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่างๆจนเกิดเป็นประสบการณ์ของชุมชน จน
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชนได้ผลดี ซึ่ง
กระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรมของทุกภาคส่วนนี้  เป็นพลังทางบวก ที่ช่วยให้ชุมชนเกิด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้การจัดการตนเองภายในชุมชน และประสบการณ์จากกิจกรรมที่ร่วมกัน
ของทุกฝ่าย จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่ระดับบุคคล สู่ระดับ
ครอบครัว และสู่ระดับสังคมได้เป็นอย่างดีดัง เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดในชุมชน อย่างเช่น 
การเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่าง กลุ่มพัฒนาคุณภาพของมะม่วงเพื่อการค้าและการส่งออก   กับ กลุ่ม
ธนาคารโค-กระบือ  ด้วยเหตุในช่วงฤดูท านา พื้นที่แหล่งอาหารของโค-กระบือ ก็กลายเป็นแปลงนา
ข้าวทั้งหมด  ส่งผลให้โค-กระบือที่เลี้ยงไว้ ก็จะขาดแคลนอาหาร  และในขณะเดียวกัน ในสวน
มะม่วงก็จะมีวัชพืชงอกงามเร็วมาก และการท าลายวัชพืชก็จะใช้งบประมาณสูง  ดังนั้น การเอ้ือกัน
ระหว่างสองกลุ่มนี้ เจ้าของโค-กระบือ ก็จะมาตัดเอาหญ้าในสวนมะม่วง เพื่อใช้เป็นอาหารแก่
โค-กระบือที่เลี้ยงไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไดๆ และเจ้าของสวนมะม่วงก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดวัชพืชอีกทางหนึ่งด้วย   ดังนั้นความเกี่ยวข้องของกิจกรรมในแต่ละภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างสุขภาวะ หรือการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นใน
ชุมชนให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมที่มีความสุข 

8. การสร้างระบบสวัสดิการแบบบูรณาการส่งผลประโยชน์ร่วม 
  การจัดสวัสดิการหรือจัดตั้งกองทุนไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นระบบการจัดการ

เพื่อการบริการสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมกับการพัฒนาสังคม และชุมชนไปด้วยกัน ทั้งนี้การจัด
สวัสดิการสังคมเป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการค านึงถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม 
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โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการในทุกขั้นตอน ลักษณะงาน
สวัสดิการที่ชุมชนมีส่วนร่วม และมีการจัดสรรเพื่อให้เกิดการพัฒนาและตอบสนองทั้งในด้าน 
การศึกษา โดยชุมชนมีกองทุนต่างๆเช่นกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนสวัสดิการต าบลที่ บริการ
ประชาชนในการส่งเสริมเพื่อการศึกษาของประชาชน ด้านสุขภาพอนามัย ก็จะมี  “กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุในชุมชน” ที่มุ่งเน้น
ด้านการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ  และผู้สูงอายุในชุมชน  คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประกอบอาชีพของคนพิการ  รวมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ด้านที่อยู่อาศัย ก็จะมี 
“กองทุนชมรมผู้สูงอายุ” ที่ให้บริการการจัดสวัสดิการด้านต่าง  ๆ  ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน  ชุมชน  
ทั้งด้านการท างานและการสร้างรายได้ และเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางสังคมของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในการจัดสวัสดิการและกองทุนนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้น 
 จากการสังเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน ในประเด็นของทุนในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ กระบวนการ
จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ และผลของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ  การ
สังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่อ่ืนๆได้ ทั้งนี้ส าหรับ
รูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีชื่อว่า       
“3SI SELF-MANAGEMENT MODEL” ซึ่ งมาจากตัวอักษรย่อตัวแรก ในภาษาอังกฤษของ
กระบวนการจัดการทั้ง 4 กระบวนการ  ได้แก่ 

1. อักษร S (S1) ย่อมาจาก  Self-Potential Development : ค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเอง   
2. อักษร S (S2) ย่อมาจาก Social Network :สร้างพลังเครือข่ายทางสังคม  
3. อักษร S (S3) ย่อมาจาก Social  Movement :ระบบการขับเคลื่อนในชุมชน 
4. อักษร I  (I)  ย่อมาจาก Integration for Strength :การบูรณาการเพื่อความเข้มแข็ง 

 โดย “3SI SELF-MANAGEMENT MODEL” เป็น รูปแบบที่ผ่ านการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังจะได้แสดงในภาคผนวก 
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บทท่ี  5  
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในคร้ังนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research Methods)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research Methods)  โดยเป็นการวิจัยในลักษณะของพหุเทศะกรณี  (Multisite Multi-case)  ซึ่งเป็น
วิธีที่มีลักษณะส าคัญ คือ เป็นการแสวงหาความรู้โดยพิจารณาจากปรากฏการณ์ทางสังคมตามสภาพ
ความเป็นจริง เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ของสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูล
ที่ต้องการอย่างหลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies)  และอธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆทางสังคมในแต่ละพื้นที่ การวิจัยคร้ังนี้ได้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการ
จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ  และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน  เพื่อศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพ และ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้กระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่จ านวน  3 พื้นที่ ได้แก่ นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุข
ภาวะต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  นวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1  
ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  นวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ผู้สูงอายุในชุมชน  ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งพบว่ากระบวนการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพนั้นอยู่บนฐานคิดแห่งความเป็นธรรม เสมอภาคและเท่าเทียมกันของ
ทุกคนในชุมชน โดยยึดหลักการจัดการอย่างบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (Integrated and Participation 
Management) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการตนเองด้านสุขภาพ ที่มีหลากหลายแนวทางในการจัดการ
จะไม่มุ่งเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ต้องอาศัยความรู้ในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ต้อง
เชื่อมโยงกับกับส่วนอื่นๆ อย่างบูรณาการ (Integrated) ที่ร่วมประสานเชื่อมโยงอย่างองค์รวม 
(Holistic)โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผลและ ร่วมรับผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้น กระบวนการจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพของชุมชนใน 3 พื้นที่ เป้าหมายเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านตัวบุคคล ครอบครัว และ ชุมชนได้ในที่สุด ซึ่งจากบทเรียนรู้การ
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จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพภาคเหนือนั้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
การวิจัยเชิงปริมาณ   
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในภาพรวมซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ผลิต
นวัตกรรมสุขภาพ และกลุ่มสมาชิกและผู้รับผลประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ  สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ   
1. กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 

38 – 59 ปี มีการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพรับราชการ/วิสาหกิจ ส่วนใหญ่ 
มีโรคประจ าตัวโรค ที่พบมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง และรองลงมาโรคเบาหวาน สถานที่ที่
ใช้บริการด้านสุขภาพใช้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อยที่สุด   

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของกลุ่ม
ผู้ผลิต พบว่า  ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้าน
ระบบเครือข่าย ปัจจัยด้านระบบข้อมูล เพื่ อพัฒนาและติดตามผล ปัจจัยด้านสื่ อและการ
ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง ทั้ง6 ปัจจัย ส่งผลอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย
ด้านภาวะผู้น ากลุ่ม และ ด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยทั้งหมด   

3. ข้อมูลลักษณะกระบวนการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ พบว่า สาเหตุที่มาของการเกิด
นวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ เกิดจากปราชญ์ชาวบ้านน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาสุขภาพ และ
เป็นความต้องการของประชาชนในชุมชนริเร่ิมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ภาคีเครือข่ายในการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสูงสุด และรองลงมาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) องค์ประกอบ
ภายในกลุ่มพบว่า สมาชิกกลุ่ม คือผู้ที่เข้าร่วมท ากิจกรรมร่วมกันสูงที่สุด  ประกอบด้วยมีโครงสร้าง
คณะกรรมการกลุ่ม และมีเป้าหมายและข้อตกลงกลุ่ม กิจกรรมภายในกลุ่ม กลุ่มมีการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆโดยกิจกรรมภายในกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างได้มีการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ การช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม และมีคณะกรรมการสามารถเป็นผู้น าที่ปฏิบัติงานได้จริง และการให้
ความเห็นที่น้อยสุดคือ แผนงานในระยะยาว  การเกื้อหนุนจากกลุ่มทางสังคม พบว่า ได้รับจาก
ภาครัฐ มากที่สุดรองลงมาเป็นภาคประชาชน และยังได้รับการเกื้อหนุนจากสถาบันวิชาการยังน้อย
ที่สุด ส่วนการน าความรู้ไปปฏิบัติ ใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน พบว่า เกิดจากผู้น าหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นต้นแบบของการน าความรู้ไปแก้ปัญหา หรือน าไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึง
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ขยายสู่ชุมชน  ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือมีความ
ตระหนักส านึกในความเป็นเจ้าของ พบว่า การเข้ามามีส่วนร่วมในการริเร่ิมการพัฒนาสูงที่สุด 
รองลงมาคือเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา  โดยมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
ประชุม และร่วมเป็นกรรมการ  ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการตนเอง พบว่า เกิดประโยชน์มากกว่า
เกิดผลกระทบด้านลบ ส่วนเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ พบว่า เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติส่งผลให้ชุมชนต้องปกป้องและช่วยเหลือตนเอง ส่วนด้านกลุ่มมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการต่อยอด โดยการพัฒนาต่อยอดภายในกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างได้มีการพัฒนา คือ 
สุขภาพของสมาชิกกลุ่มและคนที่ใช้นวัตกรรมดีขึ้นและ เกิดการเรียนรู้งานจากชุมชนอ่ืนมาปรับใช้
กับนวัตกรรมของกลุ่ม  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ  
พบว่า ภายในกลุ่มมีปัญหาและอุปสรรค คือปัญหาด้านงบประมาณและความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ในกลุ่มไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหา คือน าปัญหาเข้าที่ประชุมของกลุ่ม และประชุมกลุ่ม
ประจ าทุกเดือน  

 กลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ 
1. กลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 36 – 55 ปี ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่ มี
โรคประจ าตัว คือโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน สถานที่ใช้บริการด้านสุขภาพ ใช้ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อยที่สุด  

2. ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง 10 ประเด็น ได้แก่ 1. ตนเอง
มีปัญหาด้านสุขภาพ 2. บุคคลในครอบครัวมีปัญหาด้านสุขภาพ 3. มีการประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 4. มีความปลอดภัย 5. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 6. ต้องการมี
ส่วนร่วมในชุมชน 7. อยากทดลองใช้เผื่อใช้ประโยชน์ได้จริง 8. มีความสะดวกสบายด้านสถานที่
ให้บริการ เช่นสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น 9. ต้องการสนับสนุนแนวความคิดของชุมชนเอง 
10. เป็นนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจ
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ เพราะว่าต้องการมีส่วนร่วมในชุมชน 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

3. ความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ได้แก่ ความคิดเห็นด้าน
ผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ด้านการจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
คนในชุมชน ด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ สรุป
ได้ว่าด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านผลกระทบกับการใช้
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ชีวิตประจ าวัน ในระดับปานกลาง ด้านการจัดการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านการจัดการ ที่
ระดับมาก  ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม ที่ระดับมาก ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนใน
ชุมชน ที่ระดับมาก  ด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน ที่ระดับมาก ด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ  พบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ ที่ระดับมาก 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ   ด้านปัจจัยภายใน
บุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ที่ระดับมาก ในประเด็น
ที่ว่า การรับข้อมูลข่าวสารเร่ืองการดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เป็นประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด   
ส่วนปัจจัยภายนอกบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ ที่ระดับมาก 
ในประเด็นที่ว่า ในชุมชมมีมาตรการทางสังคมที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของ
คนในชุมชน เป็นประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด    
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การสรุปผลการวิจัยในเชิงคุณภาพจะได้สรุปดังวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1. ข้อมูล
พื้นฐานการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชน 3.ปัจจัยหรือ
เงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และ 4. การสร้างรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สามารถอธิบายออกเป็นด้านบริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัญหาที่กระทบต่อระบบ
สุขภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือ และแนวทางในการจัดการตนเองด้านสุขภาพของชุมชน 

1.1 ด้านบริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัญหาที่กระทบต่อระบบสุขภาพของประชาชน
ในภูมิภาคเหนือ พบว่า 1) ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิตของภาคเหนือมีทั้งภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตร และภาคการค้าในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวใน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในด้านอุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูปอุตสาหรรมอาหาร โดยเฉพาะ
ข้าว เป็นส่วนแบ่งมูลค่าการผลิตมากที่สุด ร้อยละ 37.4  มีพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 12.7 ล้านไร่ 
สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนส่วนด้านผลไม้ ที่ปลูกใน
ปริมาณมากได้แก่ ล าไย ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน สตรอเบอร่ี ปลูกมากในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ที่
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จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน พะเยา และเชียงราย และยังมีการปลูกมะขามหวานในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และกล้วยไข่ที่จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการค้าแนวชายแดนมีศักยภาพ
และขยายตัวได้สูงเป็นการค้าที่เกินดุลมาตลอด ด่านชายแดนที่ส าคัญคือ แม่สอด เชียงแสน แม่สาย 
และเชียงของ  และรายได้ของภาคเหนืออีกด้านคือ รายได้จากการท่องเที่ยว  2) ด้านสังคมและ
ความเป็นอยู่ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงในการถือครองที่ดินและขนาดที่ดินถือครองของเกษตรกรยังมี
ข้อจ ากัด  ร้อยละ 23.1 เป็นที่ดินที่เกษตรกรไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ท ากินในฐานะผู้เช่าหรือในฐานะอื่น  
ด้านสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งน้อยลง อันเนื่องจากโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนจาก
ครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมีขนาดเล็กลง  3) ด้านสุขภาพ ประชากรในภาคเหนือยังคงมี
ภาวะความเจ็บป่วยและพฤติกรรมเสี่ยง พบว่าภาวะด้านสุขภาพภาคเหนือมีภาวะการณ์เจ็บป่วยสูง
อันดับหนึ่งของประเทศ มีอัตราการเจ็บป่วยร้อยละ 27.3 มีภาวะการณ์เจ็บป่วยและความเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมได้แก่  โรคทางเดินหายใจมากที่สุด ร้อยละ 40.1 และมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหาสุขภาพจิต
โดยเฉพาะการฆ่าตัวตายของประชาชนในภาคเหนือมีอัตราสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีอัตราการฆ่า
ตัวตายเป็น 10.9 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดล าพูนสูงสุด 18.04  การเจ็บป่วยจากสารเคมีและ
สารก าจัดศัตรูพืชสูงสุดในภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย 
ก าแพงเพชร และเพชรบูรณ์   อัตราผู้ป่วย ธาลัสซีเมียมีแนวโน้มสูงขึ้นและเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ  อัตราการสูบบุหร่ีและดื่มสุราอยู่ในอัตราสูงสุด อย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน ประชาชน
ภาคเหนือดื่มสุราสูงเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ  

1.2 กระบวนการจัดการตนเองด้านสุขภาพของชุมชน   ซึ่งด้านกระบวนการจัดการ
ตนเองมีองค์ประกอบด้วย 1. เส้นทางการพัฒนาของพื้นที่  2. การบริหารจัดการตนเอง 3. รูปธรรม
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชน  ทั้ง 3 พื้นที่อันประกอบด้วย  “กลุ่มนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพสู่
ต าบลสุขภาวะ” “กลุ่มนวัตกรรมปูนแดงควบคุมลูกน้ ายุงลายหมู่ 1”และ “กลุ่มศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน”   พบว่า  1. เส้นทางการพัฒนาของพื้นที่  มีการพัฒนาตามยุคของ
ช่วงเวลา  ที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญเช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสังคม หรือสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาของพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ส่งผลให้เกิดแก้ไขปัญหาและมีการ
เกิดนวัตกรรมตามช่วงระยะเวลาของสถานการณ์นั้นๆ 2. การบริหารจัดการตนเอง จะประกอบไป
ด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) ที่มาและแนวคิด พบว่า สาเหตุของการเกิดนวัตกรรมนั้น มาจาก 1.1 เกิด
จากแนวคิดของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 1.2 เกิดปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 1.3 เกิดจาก
การสนองตอบนโยบายของรัฐ 1.4 เกิดจากการมีภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ1.5 เกิดจากการน าใช้
ระบบข้อมูลของชุมชน 2) แนวทางในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 
2.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ของกลุ่ม  2.2 การสร้างกระบวนการกลุ่ม  2.3 การสร้างกระบวนการ
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เรียนรู้  2.4 การสร้างการมีส่วนร่วม  2.5 การพัฒนาเคร่ืองมือ   2.6 การสร้างภาคีเครือข่าย   2.7 การสร้าง
เสริมพลังอ านาจประชาชน   2.8 การพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะ ส่วนทางด้าน 3) รูปธรรมความส าเร็จ     
ที่เกิดขึ้นของชุมชน พบว่า 3.1 ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง 3.2 เกิดรูปแบบการจัดการตนเองที่เหมาะสมจากการพัฒนานโยบายสาธารณะ  3.3 เกิด
การพัฒนาสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดสุขภาวะในชุมชน  3.4 เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่าง
บูรณาการทุกภาคส่วน 3.5 การมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 3.6 เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆจาก
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน  3.7 เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมทุกภาคส่วนแบบองค์รวม 
3.8 เกิดการสร้างระบบสวัสดิการแบบบูรณาการส่งผลประโยชน์ร่วม 

2. ข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการตนเองที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ทั้ง 3 พื้นที่ในเขตบริการสุขภาพภาคเหนือนั้น  พบว่า มีความเป็นเลิศ
ใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านนวัตกรรมกระบวนการจัดการตนเอง ประกอบด้วยแนวทางดังนี้คือ 1.1 การออกแบบ
บูรณาการแผนงานของศูนย์ฟื้นฟูฯกับภารกิจงานประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.2 การน า
ใช้นโยบายกระจายอ านาจด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.3 การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สู่การขยายเครือข่าย 1.4 การใช้เวทีประชาคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  และ2) ด้านนวัตกรรม
ผลผลิตในการจัดการตนเอง  คือ 2.1 เกิดการจัดตั้งกองทุนหรือจัดสวัสดิการเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน 
2.2 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ 2.3 เกิดการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพปูนแดง
ควบคุมลูกน้ ายุงลาย 2.4 เกิดมาตรการทางสังคมใช้ภายในชุมชน 

3. ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  สามารถสรุปผลการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้คือ 1. ปัจจัยด้าน
นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  
3. ปัจจัยด้านการมีศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชน 4.ปัจจัยด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
5. ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูล 6.ปัจจัยด้านการหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 7.ปัจจัย
ด้านระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน 8.ปัจจัยด้านการสร้างเคร่ืองมือในการจัดการ
ตนเองของชุมชน 9. ปัจจัยด้านการพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะ 10. ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่ามีปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพ 6 ด้าน ดังนี้คือ 1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม 2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 3.ปัจจัย
ด้านระบบเครือข่าย 4. ปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามผล 5. ปัจจัยด้านสื่อและการ
ประชาสัมพันธ์ และ6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง  
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4. รูปแบบในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน พบว่าชุมชนให้ความส าคัญในการจัดการตนเอง โดยยึดหลักการจัดการอย่างบูรณาการแบบ
มี ส่ วน ร่วม  ( Integrated and Participation Management) มี ชื่ อว่ า  “3SI SELF-MANAGEMENT 
MODEL” ซึ่งกระบวนการด าเนินงานมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมจากการจัดการตนเอง
ของชุมชนนั้นต้องอาศัยทุนในการจัดการ (Capital Self- Management)ซึ่งมีทุนที่ส าคัญ 5 ประเภท 
ได้แก่  1) ทุนมนุษย์  (Human Capital) 2) ทุนสังคม (Social Capital) 3) ทุนภูมิปัญญา (Wisdom 
Capital) 4) ทุนพื้นฐาน (Basic Capital) 5) ทุนสวัสดิการชีวิต (Social Welfare Capital) ซึ่งทุนในการ
จัดการตนเองนั้นเป็นเงื่อนไขที่ช่วยสนับสนุนให้กระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
ประสบความส าเร็จ โดยมีการด าเนินงานเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ใน 4 ขั้นตอน 14 การด าเนินการ 
ได้แก่ 1) การค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเอง (Self-Potential Development) ในกระบวนการค้นหา
และพัฒนาศักยภาพตนเองของชุมชนนั้น จึงต้องอาศัยกลวิธีดังต่อไปนี้ 1.1 ) สร้างกระบวนการกลุ่ม 
(Teamwork) 1.2) ก าหนดแนวคิดและกลยุทธ์  (Stratege  and Concept) 1.3) การจัดการข้อมูล 
(Information management) 1.4) การวิเคราะห์ทบทวนทุนและศักยภาพ (Analysis of Capital and 
Petential Review )  2) สร้างพลังเครือข่ายทางสังคม (Social Network) จึงต้องอาศัยกลไกดังนี้ 
2.1) พลังเครือข่ายภายในชุมชน(Internal Network) 2.2 พลังครือข่ายภายนอกชุมชน( External Network) 
3) ระบบการขับเคลื่อนในชุมชน (Social  Movement) ประกอบด้วย 3.1) เสริมพลังอ านาจประชาชน 
(Empowerment) 3.2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learning Procedure) 3.3 )สร้างการมีส่วนร่วม 
(Participation)  3.4 )การพัฒนาเคร่ืองมือ (Tools) 3.5 สร้างระบบประชาสัมพันธ์ (Communication)  
4)การบูรณาการเพื่อความเข้มแข็ง(Integration for Strength) ประกอบด้วย 4.1) สร้างกระบวนการ
ท างานอย่างเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย(Connection and Network) 4.2) การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชน (Learning Center)  4.3) การพัฒนานโยบายสาธารณะ (Public Policy) ทั้งนี้กระบวนการ
จัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ ทั้ง 4 ขั้นตอน ใน 14 การด าเนินการ ต้องให้ความส าคัญกับผล
ของการจัดการตนเอง ใน 8 ประการ คือ 1) ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 2) เกิดรูปแบบการจัดการตนเองที่ เหมาะสมจากการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ 3) เกิดการพัฒนาสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดสุขภาวะในชุมชน 4) เกิดการมีส่วนร่วม
ในชุมชนอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน  5) การมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 6) เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆ จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 7) เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมทุกภาคส่วนแบบ
องค์รวม 8) เกิดการสร้างระบบสวัสดิการแบบบูรณาการส่งผลประโยชน์ร่วม 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยพบว่า ผลการวิจัยได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถสนับสนุน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพราะข้อมูลมีความน่าสอดคล้องกันอย่างน่าสนใจ โดยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนพบว่า  1) ด้านข้อมูลพื้นฐานด้านบริบทสถานการณ์ปัญหาที่กระทบต่อระบบสุขภาพของ
ประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือพบว่าสถานการณ์ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนของชุมชนในภูมิภาคเหนือ
คือปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ที่เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม เช่นปัญหาด้านครอบครัวและวิถีชีวิต 
ที่เกิดผลกระทบจากปัญหาหนี้สินขาดที่ดินท ากิน  ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด เช่น  บุหร่ี 
สุรา  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีและสารก าจัดศัตรูพืช มลพิษ ฝุ่นละออง
เกินมาตรฐาน น้ าเสียและสารพิษจากการเกษตร ปัญหาสุขภาพจิต ส่งผลให้ประชาชนฆ่าตัวตาย
อัตราที่สูง ซึ่งปัญหาสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีผลต่อสุขภาวะของชุมชน โดยสภาวการณ์เจ็บป่วยและ
ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมได้แก่ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
และ ซึ่งสอดคล้องกับข้อข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.8 มีโรคประจ าตัว โรคที่
พบมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างคือ โรคความดันโลหิตสูง ถึงร้อยละ 56.7 และรองลงมาโรคเบาหวาน
ร้อยละ 23.3 ซึ่งเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีโรคประจ าตัวเรื้อรังในสัดส่วนที่สูง และสอดคล้องกับ 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) (2557: 8-9) ที่ได้ศึกษา สุขภาพคนไทย 2557 ชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเอง สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก  พบว่าภาวะด้านสุขภาพภาคเหนือมี
สภาวการณ์เจ็บป่วยสูงอันดับหนึ่งของประเทศ มีอัตราการเจ็บป่วยร้อยละ 27.3 มีสภาวการณ์
เจ็บป่วยและความเสี่ยงด้านพฤติกรรมได้แก่  โรคทางเดินหายใจมากที่สุดรองมาคือปัญหา
สุขภาพจิตโดยเฉพาะการฆ่าตัวตายของประชาชนในภาคเหนือ  การเจ็บป่วยจากสารเคมีและ          
สารก าจัดศัตรูพืชสูงสุด จากประเด็นปัญหาสุขภาพที่มาจากภาวะแวดล้อมต่างๆที่เป็นปัญหาให้เกิด
ปัญหาสุขภาพตามมาของประชาชนในภาคเหนือ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงาน หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
2) ด้านกระบวนการจัดการตนเองพบว่า  สาเหตุที่มาของการเกิดนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ เกิด
จากปราชญ์ชาวบ้านน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาสุขภาพ รองลงมาเป็นความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนริเร่ิมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และเป็นแนวความคิดของผู้น าท้องถิ่นเพื่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน และ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพ พบว่า มีองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น (สปสช.)และแหล่งทุนชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น กลุ่มต่างๆ แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ 
วัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ โกวิทย์ พวงงามและคณะ (2557:11)การศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ความพึงพอใจใน
บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล พบว่า โดยภาพรวมประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาคมหมู่บ้าน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขและการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯอยู่ในระดับมาก และรวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม เกิดกระบวนการ
รวมกลุ่มซึ่งองค์ประกอบภายในกลุ่ม ประกอบไปด้วย สมาชิกกลุ่ม มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มี
โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่ม และมีเป้าหมายและข้อตกลงกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่ม มีการช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม มีคณะกรรมการสามารถเป็นผู้น าที่ปฏิบัติงานได้จริง มีการประชุม
กลุ่มสม่ าเสมอ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มอื่นๆ มีการบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
สามารถระดมทุนเข้ากลุ่มตัวเองได้  แนวทางการน าความรู้ไปปฏิบัติ ใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา
ในชุมชนโดยการที่ กลุ่มเป็นต้นแบบของการน าความรู้ไปแก้ปัญหา หรือน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วจึงขยายสู่ชุมชน และน าประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายมาเชื่อมโยง
สร้างความรู้ใหม่เพื่อขยายผลต่อ  มีการสืบทอดความรู้ขยายผลสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังอย่าง
ต่อเนื่อง  และ การรวมกลุ่มได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภาคีพันธมิตรในเร่ืองเทคนิคการ
บริหารจัดการ วิชาการ แนวทางปฏิบัติ และการประสานงาน  ดังนั้นกระบวนการจัดการตนเองด้าน
นวัตกรรมสุขภาพของชุมชนในภาคเหนือ จึงมีหลายพื้นที่ ที่มีกระบวนการจัดการตนเองที่เป็นเลิศ 
และสามารถพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและด้านอ่ืนๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2553: 81) ศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยภาคเหนือ  
(พ.ศ. 2555-2559) ได้สรุปผลการศึกษาว่าประชาชนภาคเหนือมีองค์ความรู้ สร้างสรรค์ทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสังคมธรรมาธิปไตย ด้วยฐานทรัพยากรชุมชนและ
ท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย 5 พันธกิจ คือ 1)เพิ่ม
คุณค่าทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 2) สร้างสรรค์คุณค่าการวิจัยเป็นองค์ความรู้สู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนภาคเหนือ 3) การเชื่อมโยงภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่สู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 4) พัฒนาองค์ความรู้สู ่นวัตกรรมสนับสนุนการใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 5) พัฒนาระบบและกลไก
บริหารจัดการเครือข่ายความรู้ของชุมชนและท้องถิ่นภาคเหนือ (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2557) 
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2. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการตนเองที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ในกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ทั้ง 3 พื้นที่ในเขตบริการสุขภาพภาคเหนือนั้น  พบว่า มีความเป็นเลิศใน 2 ด้าน คือ 
1) ด้านนวัตกรรมกระบวนการจัดการตนเอง ประกอบด้วยแนวทางดังนี้คือ 1.1 การออกแบบบูรณาการ
แผนงานของศูนย์ฟื้นฟูฯกับภารกิจงานประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1.2 การน าใช้
นโยบายกระจายอ านาจด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1.3 การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สู่การขยายเครือข่าย 1.4 การใช้เวทีประชาคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  และ2) ด้านนวัตกรรม
ผลผลิตในการจัดการตนเอง  คือ 2.1 เกิดการจัดตั้งกองทุนหรือจัดสวัสดิการเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน 
2.2 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ 2.3 เกิดการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพปูนแดง
ควบคุมลูกน้ ายุงลาย 2.4 เกิดมาตรการทางสังคมใช้ภายในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย ตรีทิพ 
บุญแย้ม (2554)ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มี อิทธิพลต่อพฤติ กรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ในบริษัทเอกชนของ
ไทย พบว่าเครือข่ายทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล การเลือกใช้
วิธีการนวัตกรรมด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง  หัวหน้าหน่วยงานมีผลต่อการเลือกใช้
นวัตกรรม การศึกษานวัตกรรมควรจะต้องศึกษาถึงตัวแปรด้านจิตวิทยา ซึ่งมีผลต่อการสร้างงาน
นวัตกรรม และยังพบว่า พฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้และมีการขยายต่อได้ ต่อเมื่อ
ผู้คิดค้นและผู้ใช้นวัตกรรมอยู่ในบริบทเดียวกัน  หรือองค์กรเดียวกัน และอนันต์ ม าลารัตน์ 
(2551:155-156)ได้วิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ พบว่าความส าเร็จของการจัดการเครือข่ายด้าน
สุขภาพนั้น วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1.การสร้างความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพของเครือข่ายชุมชน  2.การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนอย่างมี
คุณภาพ และ 3. การจัดระบบการจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และพบการศึกษาของปรีชา 
โอฬารอร่ามกุล  (2553)ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการยอมรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค ซึ่งได้สรุปผลการเรียนรู้ไว้ว่า  การเรียนรู้ของชุมชนจะเข้มแข็งและพัฒนาได้ต้องมีการ
พัฒนานักวิจัยท้องถิ่นให้เกิดขึ้นเพื่อก าลังในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพราะนักวิจัยท้องถิ่นจะเข้าถึง
ชุมชนและรู้บริบทของชุมชนได้ดี  สถาบันวิชาการจะต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
หรือปฏิบัติการของชุมชนให้สามารถแข่งขันด้านการตลาด แต่ยังคงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่
มีคุณค่าไว้   จะต้องสร้างภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน อปท. เพื่อสร้าง
พันธกิจร่วมกันสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือถ่ายทอดเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ ซึงเปรียบดังเช่นการ
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สร้างห้องวิจัยของชุมชน  ต้องมีการศึกษาหรือวิจัยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ที่มีผลต่อสมาชิกของชุมชน เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อขยายผล 
หรือพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงแนวโน้มในอนาคตของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนรับทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก และพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนได้อย่างทันสมัย  และต้องมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนต่อกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในชุมขน 

3. ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 10 ด้าน ดังนี้คือ 1. ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 3. ปัจจัยด้านการมีศักยภาพทุนทางสังคมของ
ชุมชน 4.ปัจจัยด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 5. ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูล 
6.ปัจจัยด้านการหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 7.ปัจจัยด้านระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติใน
ชุมชน 8.ปัจจัยด้านการสร้างเคร่ืองมือในการจัดการตนเองของชุมชน 9. ปัจจัยด้านการพัฒนาสู่
นโยบายสาธารณะ 10. ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ใน 6 ด้านคือ 
1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม 2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 3.ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย 4. ปัจจัยด้าน
ระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและติดตามผล 5. ปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ และ6. ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการตนเอง   เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ส านักงานทรัพยากร
น้ าภาค 8 กรมทรัพยากรน้ า (2559: บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ ด้าน
ผู้น าชุมชน ด้านระบบเครือข่ายชุมชน ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน ด้าน
การมีส่วนร่วมและด้านระบบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ นั้นความส าคัญ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ อนันต์ มาลารัตน์ (2551: 155-156) ได้ศึกษาศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้าน
สุขภาพ โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ 6 ปัจจัย
ประกอบด้วย 1)ปั จจัยด้ านภาวะผู้น า มีตัวแปรสั งเกตได้  4 ตัวแปร คือ คุณลักษณะผู้น า 
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการตัดสินใจ และความสามารถในการสร้างความร่วมมือ 
2)ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของชุมชน การมีส่วนร่วมด าเนินงานของชุมชน การมีส่วนร่วมในการใช้แล ะรับ
ผลประโยชน์ของชุมชน การมีส่วนร่วมประเมินผลของชุมชน 3)ปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐานในการ
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จัดการเครือข่ายชุมชน มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ ประสบการณ์ในการจัดการของชุมชน 
การจัดโครงสร้างของเครือข่ายชุมชนทรัพยากรด้านสุขภาพในชุมชน และการสนับสนุนทาง
สังคม 4) ปัจจัยด้านการประสานงานเครือข่ายชุมชน มีตัวแปรสัง เกตได้ 3 ตัวแปร คือ           
การประสานงานด้านนโยบาย การประสานงานด้านตัวบุคคล การประสานงานด้านการด าเนินงาน 
5)ปัจจัยด้านการสื่อสารของเครือข่ายชุมชน มีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารของชุมชน คุณภาพของสาร ช่องทางในการสื่อสารของชุมชน การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร
ของชุมชนและการให้ผลสะท้อนป้อนกลับ 6) ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในเครือข่าย มีตัวแปรสังเกต
ได้ 3 ตัวแปร คือ ความสัมพันธ์ภายในชุมชน และการมีศูนย์รวมทางจิตใจร่วมกัน และงานวิจัยเร่ือง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชนเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคม จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ วราห์ เขินประติยุทธ 
(2549: 116) พบว่า การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการชุมชนเข้มแข็ง เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่วนปัจจัยด้านระบบเครือข่าย พบ มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ของ พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ (2554: 7-10) ที่พบว่า การบริหารจัดการโดยเครือข่าย  ได้ช่วยดึงเอา
ศักยภาพพลังทางสังคมที่มีอยู่ให้มาร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
เครือข่ายทางสังคม (Learning social networks) เป็นการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้องค์กร
และสังคมปรับตัวอยู่ในดุลยภาพได้ และองค์กรเครือข่ายต่างๆ เกิดการยึดโยงความสามารถและ
พลังย่อยๆในแต่ละส่วนของสังคมเข้ามาเชื่อมต่อผสานกัน ท าให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคม ดัง
แนวคิดการรวมพลัง หรือ Synergy ซึ่งอธิบายได้ด้วยสมการ 2+2=5 ซึ่งหมายความว่า การรวมพลัง
กันท างานน าไปสู่ผลได้ที่มีคุณค่าหรือความเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะท างานโดย  
โดดเด่ียว สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ เอมอร อังสุรัตน์ (2550: บทคัดย่อ) พบว่าการสนับสนุน
จากภายนอกจัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชน ส่วนปัจจัยด้านระบบ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามผล ปัทมาวดี กฤษณามระ (2545: บทคัดย่อ) ได้สรุปไว้ว่าโปรแกรม
การจัดการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นประโยชน์ต่อ
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ร่วมกับการด าเนินงานวางแผนป้องกัน ควบคุมและ
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโรคติดต่อได้   ส่วนปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง จากการวิเคราะห์ของ  
กรกนก น้อยแนม (2557: บทคัดย่อ) ได้สรุปไว้ว่า ความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินชุมชน และความพร้อมของสถานที่ท าการมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็ง
ของสถาบันการเงินชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของธนโชติ อินทิแสน (2548: บทคัดย่อ) สรุปไว้ว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน คือ ปัจจัยด้านเงินกองทุนหมู่บ้าน ปัจจัยด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาชิกในชุมชน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการชุมชน และด้านผู้น าที่มีความรู้ความสามารถ
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และ รัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ (2554: 92) ได้วิเคราะห์ไว้ว่ารูปแบบการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีบทบาท
ในการจัดการพบว่าการบริหารรูปแบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพในสูงในการท าให้ชุมชนห่างไกลยา
เสพติด   ส่วนปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมกิจกรรม การให้การสนับสนุน 
และการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันตนเอง วิเคราะห์ไว้โดยรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ(2554:89)   

4. รูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน เรียกว่า “3SI SELF-MANAGEMENT MODEL” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการอย่างเชื่อมโยงต่อกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ กิจกรรมต่างๆในกระบวนการจัดการ
ตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในทั้ง 4 ขั้นตอน  อันได้แก่  

4.1 การค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเอง  (Self-Potential Development ) หรือ (S1) 
สอดคล้องกับข้อมูลการวิจัยในเชิงปริมาณที่ยืนยันว่า ในกระบวนการค้นหาและพัฒนาศักยภาพ
ตนเองนั้น พบว่า กระบวนการกลุ่มนั้นต้องประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่ม การท ากิจกรรมร่วมกัน มี
โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มและมีเป้าหมายและข้อตกลงกลุ่ม มีแนวทางการด าเนินการอันได้แก่ 
การสร้างกระบวนการกลุ่ม  ก าหนดแนวคิดและยุทธศาสตร์  การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์
ทบทวนทุนและศักยภาพ  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นการก่อตัวของกลุ่มแกนน า ที่มีแนวคิดหรือ
ความต้องการที่เห็นพ้องกันในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจุดเร่ิมต้นนี้ก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยการน าข้อมูลที่ชุมชนมีอยู่ ซึ่งพบว่าการด าเนินการเร่ืองการน าใช้ข้อมูล มี
ประโยชน์เป็นอย่างมากและกลุ่มที่เกิดนวัตกรรมเข้มแข็งนั้น มีกระบวนการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลหลายๆฝ่าย และเป็นกระบวนการที่ เห็นรูปธรรมก่อให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องจาก
ประโยชน์ของข้อมูล ท าให้เกิดแผนการปฏิบัติงานจากทุกฝ่ายที่เห็นข้อมูลปัญหาร่วมกัน ดังนั้น
ข้อมูลคือประจักษ์พยานความจริงที่เกิดขึ้นและเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นศักยภาพและทุนภายในชุมชนเอง 
ที่จะร่วมกันแก้ไขน าทรัพยากรทุนด้านต่างๆมาพิจารณาในกระบวนการจัดการตนเอง จนเกิดการ
เรียนรู้ว่าชุมชนมีศักยภาพทุนในด้านในที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าองค์ความรู้นั้นมาพัฒนา
พร้อมกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปแบบ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองของกลุ่มนั้นควรเน้นการจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์เพื่อจะได้น าเอาข้อมูลเหล่านี้มาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านอ่ืนๆตามมา   ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ การศึกษาของ ณัฏฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (2559: 137-138) ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ของลุ่มน้ าสาขาคลอง
กลาย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ได้แก่การศึกษาบริบทชุมชน เข้าใจการ
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เปลี่ยนแปลงของชุมชน การรู้ถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การเรียนรู้และเข้าใจลักษณะพื้นที่ของลุ่ม
น้ า และขั้นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ก าหนดประเด็นปัญหาของชุมชน 
และก าหนดกิจกรรมสาธารณะ มาตรการพึ่งพาตนเองและการแก้ปัญหาของชุมชน มาตรการ/วิธีการ
พัฒนาทางเลือกโดยชุมชน และการก าหนดกิจกรรมสาธารณะของชุมชน และขั้นการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือ สอดคล้องกับข้อค้นพบทางการศึกษาของ สาวิตรี สอาดเทียน (2551: 151-152) ใน
การศึกษาเร่ืองกระบวนการทุนทางสังคมในการท าเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีผลต่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน:กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกู ต าบลวังตะกู อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบว่า การเกิด
และการด ารงอยู่ของทุนทางสังคม เมื่อชุมชนมีองค์ประกอบเช่น ผู้น า วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความเป็นพี่น้อง ท าให้ทุนทางสังคมขับเคลื่อน และเมื่อชุมชนเปิดรับทุนจากภายนอกที่ดีเข้าใจ
ชุมชน หนุนเสริมพลังชุมชนท าให้ชุมชนจัดการดูแลตนเองและสามารถพึ่งตนเองและทุนสังคมก็จะ
ด ารงอยู่ได้ 

4.2 การสร้างพลังเครือข่ายทางสังคม (Social Network) หรือ (S2) ซึ่งผลการวิจัยเชิง
ปริมาณยืนยันว่า การรวมกลุ่มได้รับการเกื้อหนุนจากกลุ่มทางสังคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน 
สถาบันวิชาการ  และภาคธุรกิจเอกชน   การสร้างพลังเครือข่ายทางสังคม มีกลไก คือ การสร้างพลัง
เครือข่ายภายในชุมชน  การสร้างพลังครือข่ายภายนอกชุมชน  ซึ่งการจัดการตนเองของชุมชนต้อง
เน้นการ “สานพลัง” การสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นส าคัญ “พลังเพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นหัวใจส าคัญ
ของการจัดการ ตนเอง เพราะมนุษย์หากใช้หัวใจและจิตวิญญาณเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันก็จะ
เป็นพลังทวีคูณ ที่ช่วยให้สิ่งเหล่านั้นส าเร็จได้ ดังนั้นเครือข่ายมนุษย์จึงเป็นเครือข่ายที่มีพลังอ านาจ 
การต่อรอง การจัดการเกิดขั้นได้อย่างสูง ซึ่งพลังเครือข่ายที่เกิดขึ้นเป็นได้ทั้งเครือข่ายภายใน และ
เครือข่ายภายนอกชุมชน ซึ่งอาจมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ทั้งในด้านกิจกรรมการจัดการ 
งบประมาณ และความร่วมมือ หรืออาจเป็นเครือข่ายที่ เกิดจากเวทีแลกเปลี่ยนความคิด  หรือ
เครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนที่เป็นองค์ความรู้ หรือจากองค์กรที่มีบทบาททั้งหลาย :ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2553: 44-46) เร่ืองการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาต าบลวังชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
แนวทางการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งได้นั้นปัจจัยภายนอกชุมชนเป็นตัวแปร
ส าคัญที่เอ้ือต่อความเข้มแข็งของชุมชน คือ จะต้องมี  เจ้าหน้าที่ในฐานะนักพัฒนา  การบูรณาการ
กับภาคีเครือข่าย และกระบวนการพัฒนาสังคม ส่วนปัจจัยภายในองค์กรชุมชน พบว่า สมาชิกของ
องค์กรจะมีทัศนะที่คล้ายกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งจึงควรอยู่บน
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พื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีการใช้ทุนทางสังคมในการจัดการ เพื่อเอาชนะ
ปัญหา 

4.3 ระบบการขับเคลื่อนในชุมชน (Social  Movement) หรือ (S3) สอดคล้องกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มส านึกในความ
เป็นเจ้าของ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการริเร่ิมการพัฒนา เข้ ามามีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วมโดย
การเข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นกรรมการ และมีส่วนร่วมในการใช้แรงงาน   การขับเคลื่อนในชุมชน 
ประกอบด้วย  การเสริมพลังอ านาจประชาชน  การสร้างกระบวนการเรียนรู้  การสร้างการมีส่วนร่วม 
การพัฒนาเคร่ืองมือ  และการสร้างระบบประชาสัมพันธ์  ควรมีการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการ
ด าเนินการด้าน การสร้างเสริมพลังอ านาจประชาชน สร้างกระบวนการเรียนรู้  สร้างการมีส่วนร่วม  
การสร้างเคร่ืองมือ และการสร้างระบบและประชาสัมพันธ์ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ เพราะ
ชุมชนต้องมีการเคลื่อนไหว ดังนั้นประเด็นที่ชุมชนต้องด าเนินการในการเคลื่อนตัวเองเพื่อพัฒนา
ในชุมชนตนเอง คือการให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าวข้างต้น และด้วยเหตุผลด้านกระแส
สังคม เมื่อใดก็ตามหากชุมชนจุดติดกระแสที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่มาจากการเห็นด้วยอย่างมีเหตุมี
ผล ก็เป็นแนวทางที่เป็นพลังบวกที่ช่วยขับดันเคลื่อนไหวสังคมไปสู่การจัดการตนเองประสบ
ความส าเร็จอย่างง่าย ด้วยพลังของสังคมในชุมชนนั้นๆพบว่า เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2553:44-46) เร่ืองการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาต าบลวังชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่พบว่า 
กระบวนการเกิดและการพัฒนาองค์กรชุมชน มีหลัก 5 อย่างคือ 1)การมีส่วนร่วมของชุมชน 2)
ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง 3)มีกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 4)ความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน และ 5)ความร่วมมือและยอมรับเป็นเคร่ืองมือเชื่อมประสาน
การท างานกับภาคี และยังเห็นสอดคล้องกับ สังขกร แก้วทรงเกษ (2551: 101-102) เร่ือง การจัด
กระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนชุมชนห้วยทรายขาว ในพื้นที่โครงการ
หลวงแม่ปูนหลวง ได้วิเคราะห์ไว้ว่า การน าความรู้มาใช้ในการพัฒนากองทุนต่างๆ จนท าให้จ านวน
เงินเพิ่มขึ้น และมีจ านวนผู้ออมเงินเพิ่มขึ้น  

4.4 การบูรณาการเพื่อความเข้มแข็ง (Integration for Strength) หรือ (I) ด้านการบูรณาการ
เพื่อความเข้มแข็ง ประกอบด้วยกระบวนการสร้างกระบวนการท างานอย่างเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  
การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน  และการพัฒนานโยบายสาธารณะ  ซึ่งการบูรณาการพบเป็น
วิธีการจัดการตนเองที่ใช้ทุกกระบวนทัศน์ ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ และใช้วิธีคิด
แบบองค์รวม (Holistic)คือการมองอย่างรอบด้านในทุกมิติอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน น าความรู้ทั้ง
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ด้านภายในชุมชนและการหนุนเสริมจากปัจจัยภายนอก ในลักษณะของความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วนมาผนึกก าลังจัดการอย่างผสมผสานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน ดังนั้นการบูรณาการจึงสอดแทรก
อยู่ในทุกขั้นตอนของการจัดการตนเอง ตั้งแต่การค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเอง  ที่ต้องหารือ
ร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการกลุ่ม น าสู่การจัดการทั้งด้านแนวคิด และการใช้ข้อมูลทุนที่มีในชุมชน 
รวมถึงการใช้พลังเครือข่ายทางสังคม ทั้งในและนอกชุมชนมาเป็นแรงหนุนเสริม สร้างพลังบวกให้
เกิดการเคลื่อนไหวในชุมชน ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เป็นการสร้างแรงกระเพื่อม จุดประกายการให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพในชุมชน รวมถึงมีการเรียนรู้ของชุมชนในกระบวนการจัดการตนเอง จนน าสู่
การเกิดนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มาจากการสร้างกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่าย  จนเกิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่เพิ่มมากขึ้นและยอมรับในชุมชนอย่างวงกว้างที่จะน าสู่การพัฒนาสู่นโยบาย
สาธารณะในด้านนั้น  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่มนวัตกรรมมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการต่อยอด โดยการมีการพัฒนาด้านสุขภาพของสมาชิกกลุ่ มและคนที่ใช้
นวัตกรรมดีขึ้น เรียนรู้งานจากชุมชนอ่ืนมาปรับใช้กับนวัตกรรมของกลุ่ม กลุ่มเป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไป กลุ่มถูกยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สมาชิกกลุ่มบางส่วนถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น
วิทยากร และมีรายได้จากการรวมกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ มยุรี ผิวสุวรรณและคณะ (2556:11-12)ได้
กล่าวถึงในหนังสือ CBR Guidelines ขององค์การอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย (Community Based 
Rehabilitation)ในกฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ได้ก าหนดกรอบเพื่อช่วยสร้างกลยุทธ์
ในการส่งเสริมสุขภาพมี 5 ด้าน 1)สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2)ออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพ 3)เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4)สร้างทักษะส่วนบุคคล 5)แนะน าบริการด้าน
สุขภาพ และ เดชรัต สุขก าเนิด,วิชัย เอกพลาการ และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545:14, อ้างถึงใน            
สาทิต จิตนาวา, 2551: 14) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะอาจเกิดและด าเนินจากฝ่ายต่างๆในสังคม 
โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล เพราะว่า เป็นทิศทางหรือแนวทาง
ที่อาจเกิดจากรัฐบาล ของภาคเอกชน หรือของภาคประชาชนก็ได้ เพราะหัวใจของนโยบาย
สาธารณะ อยู่ที่ “กระบวนการ” และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบวนการและการผลักดัน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเสนอ
ข้อมูลหลักฐานที่อาจจะยังไม่เป็นที่รับทราบในสังคม อาจจะน าไปสู่การระดมทรัพยากรร่วมกันของ
สังคม และท าอย่างต่อเนื่อง ธรรมชาติของกระบวนการนโยบายสาธารณะ อาจจะมีการแบ่งบทบาท
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานั้น  เดชรัต สุขก าเนิด ,วิชัย เอกพลาการ 
และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545:16-17, อ้างถึงใน สาทิต จิตนาวา, 2551: 19)สาทิต จิตนาวา (2551)  
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 ดังนั้นการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพของชุมชนในพื้นที่อ่ืนๆหากจะพัฒนา
ไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง หรือหากจะมีการจัดการตนเองในด้านอ่ืนๆ เพื่อเป็นการ
หนุนเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการปัญหา หรือสนองความต้องการที่ตรง
ประเด็นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในทุกๆพื้นที่ การน าใช้รูปแบบการจัดการตนเอง
ด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ “3SI SELF-MANGEMENT 
MODEL”เป็นรูปแบบที่เป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่ผู้วิจัย
ต้องการน าเสนอ  จึงเป็นอีกทางเลือกในการน าไปปรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่ ภายใต้การพิจารณาถึง
เงื่อนไข องค์ประกอบ หรือศักยภาพด้านต่างๆ ของพื้นที่อย่างรอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพบริบท
ของพื้นที่แต่ละพื้นที่ย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการน าใช้
รูปแบบ “3SI SELF-MANGEMENT MODEL”จึงต้องมีการพิจารณาในองค์ประกอบเหล่านี้ ใน
พื้นที่ที่จะขยายผลน าใช้รูปแบบต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ในคร้ังนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังแต่ไป ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เสนอให้องค์กรระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ได้ด าเนินการใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรบริการสุขภาพในพื้นที่ และภาค
ประชาชนจัดท าศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการกระจาย
ข่าวสารและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในพื้นที่ 

2. พัฒนาศักยภาพสร้างการเรียนรู้ในชุมชน จนเกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในชุมชน  ที่มี
ความรู้และความเข้าใจสามารถร่วมวิเคราะห์ และด าเนินการทางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ร่วมกับองค์กรของรัฐได้เป็นอย่างดี 

3. ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หรือใกล้เคียงต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนในลักษณะ
พันธมิตร และมีพันธกิจร่วมกันกับชุมชนในการสร้างสุขภาวะในชุมชน โดยการปรับหลักสูตรการ
เรียนการสอน และ เป็นสื่อกลาง พัฒนาทักษะความเป็นผู้น าให้ชุมชน และการสนับสนุนเชิงเทคนิค 
ร่วมกับองค์กรของรัฐหน่วยงานอ่ืนๆ ให้กับชุมชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแกนน าหลัก ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่  ท าหน้าที่ในการหนุนเสริมหลักให้ชุมชนมีการจัดการตนเองได้ส าเร็จ อัน
เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและเข้าถึงความต้องการของชุมชน และ
เป็นปราการด่านแรกที่ประชาชนในชุมชนให้ความส าคัญ และเมื่อใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขับเคลื่อนในประเด็นนั้นๆ ก็ส่งผลให้หน่วยงานราชการอ่ืนๆ เข้ามาหนุนเสริมและสร้างบทบาท
ร่วมอันเป็นการดีต่อการจัดการตนเองของชุมชน 

2. ควรมีการสร้างระบบประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดศูนย์ประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ เพราะการประชาสัมพันธ์ช่วยในการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน  ดังนั้นการรับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง และถูกต้องเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม 
ดังนั้นกระบวนการจัดการตนเองด้านสุขภาพ การสร้างระบบประชาสัมพันธ์ที่ เข้าถึงได้ง่ายต่อ
ข่าวสาร จะท าให้การรับรู้ของประชาชนเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ จึงเป็นช่องทางที่ส าคัญ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของประชาชนในชุมชนในการจัดการตนเอง 

3. กระบวนการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของชุมชน เป็นจุดเร่ิมของการพัฒนาเพื่อให้
เกิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ ดังนั้นการค้นและพัฒนาศักยภาพจึงเป็นแนวทางที่ต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบของชุมชนในด้านศักยภาพเบื้องต้น ซึ่งหากเมื่อชุมชนมีการก่อตัวตั้งกลุ่ม มีทุนใน
ชุมชน มีองค์ความรู้ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาของตนเอง มีการใช้ข้อมูลภายในพื้นที่ ดังนั้น
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการหนุนเสริมเพื่ อให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชน
พัฒนาการขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ 

4. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพ และควรให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้าง
เคร่ืองมือให้เกิดขึ้น อย่างเช่น การใช้เวทีประชาคม การใช้มาตรการทางสังคม การใช้แผนพัฒนา
ชุมชนหรือกลุ่มสวัสดิการสังคมในชุมชน  เป็นต้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือในและช่องทางในการสร้าง
ความร่วมมือ และความเข้มแข็งในกระบวนการจัดการตนเองได้อย่างดี 

5. มีการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
กิจกรรมต่อกันของกลุ่มต่างๆที่มีภายในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้
ข่าวสารภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ภายในชุมชน และการต่อยอดสู่การแลกเปลี่ยนกับสังคมภายนอก 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) ที่ให้
ความส าคัญในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
โดยพัฒนายกระดับการปฏิบัติการของกลุ่มนวัตกรรมให้เป็น “แหล่งเรียนรู้ของชุมชน” ที่มีการ
จัดการอย่างรอบด้านในการพัฒนาและเน้นแนวทางในการเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้
ด้านอ่ืนๆที่เป็นการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนให้มีการรวมกลุ่มอย่างกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน จนเกิด
การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และมีการปฏิบัติการในเชิงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทั้งในและนอกชุมชนของทุกฝ่าย  

2. การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรเน้นการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่ส่งผลให้
เกิดการจัดการตนเองของชุมชน ซึ่ งเป็นลักษณะการวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ทั้งกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรม กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และรวมถึง
กลุ่มเครือข่ายการเชื่อมโยงทั้งด้านกิจกรรม ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ เพื่อจะท าให้เห็นความ
เกี่ยวเน่ือง และกระบวนการวางแผนของทุกฝ่าย รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายจากการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานโยบายสาธารณะของ
ชุมชน (Public Policy) เช่น หน่วยงานที่มีส่วนร่วม กระบวนการจัดการนโยบายสาธารณะ การสร้าง
การส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การค้นหาความส าคัญหรือปัญหาที่ส าคัญในการแก้ไขโดยใช้
ข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจากการวิจัยฉบับนี้เห็นว่ากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการจัดการตนเองอย่างเป็นระบบและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิผล 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Economy) มา
เชื่อมโยงกับกิจกรรมในการจัดการตนเองของชุมชนจนเกิดนวัตกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้แบบองค์รวม (Holistic) และเกิดการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมจนสามารถเพิ่มมูลค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

5. ควรมีการศึกษาวิจัยที่มุ่งเป้าการจัดการตนเองของชุมชนในพื้นที่ที่มีการจัดการและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนจากการน าใช้ระบบฐานข้อมูลชุมชน (Information System) 
อย่างครอบคลุมในทุกๆด้านที่เป็นการสร้างสุขภาวะในชุมชน และพื้นที่นั้นมีการเชื่อมโยงกิจกรรม
อย่างเป็นระบบที่ก่อให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะในเชิงประเด็นต่างๆ เช่น ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชน 
หรือด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสวัสดิการในชุมชน เป็นต้น 
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6. ควรมีการศึกษาในเชิงประเด็นที่มีนวัตกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยต่างๆเช่น นวัตกรรม
ผู้สูงอายุ หรือนวัตกรรมส าหรับเด็ก และมีการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยร่วม เพื่อ
เป็นการถอดบทเรียนของชุมชนเองในพื้นที ่ พร้อมทั ้งการจัดท าหลักสูตรชุมชนเพื่อให้เกิด         
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์และความส าเร็จ
ให้กับเครือข่ายหรือชุมชนอ่ืนๆ พัฒนาต่อไป 
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ผลการประเมินรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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รายละเอียดการประเมินรูปแบบ “3SI SELF-MANAGEMENT MODEL”ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ที่มีลักษณะค าถามแบบมาตรประเมินค่า  (Rating Scale)  จะใช้
มาตรประเมินค่าตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert’s Rating Scale)  ที่มีระดับของการประเมิน  5  ระดับ  
ได้แก่  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย  และน้อยที่สุด  (บุญชม  ศรีสะอาด , 2545: 72-74)  โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 มากที่สุด  คิดเป็นคะแนน   5  คะแนน 
 มาก   คิดเป็นคะแนน   4  คะแนน 
 ปานกลาง  คิดเป็นคะแนน   3  คะแนน 
 น้อย   คิดเป็นคะแนน   2  คะแนน 
 น้อยที่สุด  คิดเป็นคะแนน   1  คะแนน 
 ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามรายข้อค าถาม ใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามแนวคิดของเบสต์ (Best, 1981: 179-187)  ดังต่อไปนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49        หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49        หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49          หมายถึง  น้อยที่สุด 
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5 
4 

4 
4 

5 
4.5

0 
มา
ก

ที่ส
ุด 

4. 
กา
รอ

ธิบ
าย

รูป
แบ

บ 
 

4 
4 

5 
5 

4 
5 

4 
4.4

0 
มา
ก 

4 
4 

5 
4 

5 
5 

5 
4.5

0 
มา
ก

ที่ส
ุด 

4 
5 

5 
4 

5 
5 

5 
4.7

0 
มา
ก

ที่ส
ุด 

4 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
4.8

0 
มา
ก

ที่ส
ุด 

5. 
ภา
พร

วม
ขอ

ง

รูป
แบ

บ 
 

5 
4 

5 
5 

5 
4 

5 
4.7

0 
มา
ก

ที่ส
ุด 

5 
5 

5 
4 

5 
5 

5 
4.8

0 
มา
ก

ที่ส
ุด 

5 
5 

5 
4 

5 
5 

5 
4.8

0 
มา
ก

ที่ส
ุด 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5.0

0 
มา
ก

ที่ส
ุด 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรม 
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แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ 
เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการจดัการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของกลุ่มชุมชนที่
มีการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ โดยข้อมูลที่ได้รับจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการตนเองด้านสุขภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืนๆ และน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด  ขอให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง และผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามมา ณ  โอกาสนี้ 
นิยามความหมาย   

นวัตกรรมสุขภาพ หมายถึง ความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา
ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย หรือบุคคลนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานด้วย      
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย  5  ตอน  ได้แก่ 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบค าถาม 
ตอนท่ี  2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสขุภาพ 
ตอนท่ี  3  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกระบวนการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ 
ตอนท่ี  4  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
ตอนท่ี  5  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

นางสาวณิชาพร ศรีนวล 
นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แบบสอบถาม ชุดที่    กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ 

สถานท่ีเก็บข้อมูล   กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพในภูมิภาคเหนือ 

วันท่ีเก็บข้อมูล.............../...................../2559 



 303 

 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ตอบค าถาม 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง    และเติมข้อความลงในช่องว่าง  (.......)   

ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
1.  เพศ 
  1. ชาย    2. หญิง  
2.  อายุ………………………. ปี 
3.  สถานภาพการสมรส 
  1. โสด  2. สมรส/อยู่ด้วยกัน  3. หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.  ศาสนา 
   1. พุทธ                   2. คริสต์           
  3. อิสลาม   4. อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................. 
5.  ภูมิล าเนาเกิด จังหวัด................................................................. 
6.  ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในจังหวัด............................................................. 
7.  การศึกษาสูงสุด 
  1. ต่ ากว่าประถมศึกษา    2. ประถมศึกษา       3. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า    5. อนุปริญญา/เทียบเท่า   6. ปริญญาตรี     
  7. ปริญญาโท    8. ปริญญาเอก  
8.  ท่านประกอบอาชีพ 
  1. นักเรียน/นักศึกษา         2. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   3. ไม่ได้ประกอบ 
                อาชีพ/ว่างงาน 
  4. พนักงานบริษัทเอกชน    5. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว       6.  เกษตรกรรม     
  7. รับจ้างทั่วไป           8. อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................. 
9.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  1.  น้อยกว่า  5,000  บาท    2.  5,000-10,000  บาท      3. 10,001-15,000  บาท  
  4.  15,001-20,000  บาท  5.  20,001-25,000  บาท    6. มากกว่า  25,000  บาท  
10.  ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่  (ถ้าหากไม่มีข้ามไปท าข้อที่ 13) 
  1. ไม่มี         2. มี 
11. ท่านมีโรคประจ าตัวใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. ความดันโลหิตสูง  2. ความดันโลหิตต่ า  3. ภูมิแพ้ 
  4. โรคหัวใจ   5. เบาหวาน   6. อ่ืนๆ (ระบุ)........................  
12.  ท่านมีโรคประจ าตัวมาเป็นระยะเวลา ....................ปี 
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13.  ท่านใช้บริการด้านสุขภาพที่ใดบ่อยที่สุด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) 
   2. โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ    
   3. โรงพยาบาลประจ าจังหวัด   
   4. โรงพยาบาลเอกชน 
   5. คลินิค 
   6. หมอพื้นบ้าน    
   7. ซื้อยาจากร้านขายยากินเอง   
   8. ต้มยาสมุนไพรกินเองที่บ้าน 
   9. ที่อื่น (โปรดระบุ)....................................................................... 

 
ตอนท่ี  2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
                เพียงช่องเดียว 
-  จากการท่ีท่านเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ท่านมีความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 

ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากลุ่ม 

1. องค์กรของกลุ่มเจริญเติบโตมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม 

     

2. มีวิสัยทัศน์และแนวคิดของกลุ่มที
ชัดเจนในการบริหารจัดการ 

     

3. มีการจัดการแก้ไขปัญหาหรือความ
ขัดแย้งของกลุ่มได้ดี 

     

4. การสื่อสารในกลุ่มมีประสิทธิภาพรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงทุกคน 

     

5. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรได้ดี 

     

6. ทุกคนในกลุ่มปฏิบัติตามกฎ กติกาของ
กลุ่มอย่างเคร่งครัด และเป็นไปในพื้นฐาน
ของความชอบธรรม 
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ข้อเสนอแนะด้านภาวะผู้น ากลุ่ม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
7.มีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นใน

ด้านต่างๆของกลุ่มได้ 

     

8. มีส่วนร่วมโดยการตัดสินใจและการ

ด าเนินการกิจกรรมของกลุ่มได้ 

     

9. มีส่วนร่วมโดยการติดตามและ

ประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการด้านต่างๆ

ของกลุ่ม                       

     

10.รับฟังการเสนอข้อบกพร่องในการ

ด าเนินงานกลุ่มจากสมาชิก 

     

11.ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใน

การพัฒนาให้กลุ่มดีขึ้นเร่ือยๆ 

     

 
ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย 
12. กลุ่มของท่านได้รับความร่วมมือจาก

เครือข่ายภายในและภายนอกชุมชนเป็น

อย่างดี 

     

13. กลุ่มของท่านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเครือข่ายชุมชนอ่ืนๆ 

     

14. กลุ่มของท่านได้รับการสนับสนุนด้าน

วิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

15. กลุ่มของท่านได้รับการสนับสนุน

งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

16. กลุ่มของท่านได้ไปศึกษาดูงานจากที่

อ่ืนเพื่อมาพัฒนาต่อยอด 

     

 
ข้อเสนอแนะด้านระบบเครือข่าย 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยด้านระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามผล 
17. กลุ่มของท่านมีการจัดท าระบบข้อมูล
การประเมินติดตามผล 

     

18. กลุ่มของท่านมีการจัดประชุมกลุ่มเป็น
ประจ าทุกเดือน 

     

19. กลุ่มของท่านมีการค้นคว้าหาความรู้
จากสื่อต่างๆ 

     

20. กลุ่มของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านต่างๆจากผู้มาศึกษาดูงานหรือผู้ที่
สนใจเข้ามาศึกษางานของกลุ่ม 

     

21. กลุ่มของท่านได้น าข้อมูลที่ได้จากการ
แนะน าและจากการประเมินผลมา
ปรับปรุงกลุ่ม 

     

 
ข้อเสนอแนะด้านการติดต่อประสานงาน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ 
22. ท่านได้น าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์จาก
กลุ่มไปบอกต่อให้บุคคลที่สนใจและ
ประชาชนในชุมชน 

     

23. ท่านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของรัฐช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม 

     

24.ท่านใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ทช่วย
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม 

     

25. ท่านประชาสัมพันธ์กลุ่มโดยการจัดต้ัง
กลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน 

     

26.ท่านประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านผู้ที่เข้ามา 
ศึกษาดูงานทั้งในและนอกชุมชน 

     

 
 
ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการตนเอง 
27.ส่งเสริมให้บุคลากรและสมาชิกได้เข้า
ร่วมประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานทั้งใน
และนอกชุมชน 

     

28.ใช้วิธีการคัดเลือกผู้เข้ามาท างานกลุ่มที่
เหมาะสมกับความสามารถโดยความ
เห็นชอบจากสมาชิกกลุ่ม 

     

29.มีการวางระบบตรวจสอบด้านการเงิน
ของกลุ่ม 

     

30. มีการพัฒนาโดยจัดท าระบบข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆของกลุ่มอย่างเป็น
ระบบและสม่ าเสมอ 

     

31.มีการประสานเชื่อมโยงระบบการ
ท างานกับหลายๆองค์กรที่มีส่วนส่งเสริม
การพัฒนาของกลุ่ม 

     

ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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ตอนท่ี  3  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกระบวนการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง    และเติมข้อความลงในช่องว่าง (…..)  ที่

ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
1). สาเหตุที่มาของการเกิดนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 1. เกิดจากปราชญ์ชาวบ้านน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาสุขภาพ  
  2. เป็นแนวนโยบายของรัฐในเร่ืองส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  
  3. เป็นแนวความคิดของผู้น าท้องถิ่นเพื่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน  
  4. เป็นความต้องการของประชาชนในชุมชนริเร่ิมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ   
2). ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่ายในการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)  (ชื่อ.......................................................)             
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) (ชื่อ ..................................................... ) 
  3. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.)  
  4. หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เป็นต้น  
  5. แหล่งทุนชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น กลุ่มต่างๆ แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ วัด เป็นต้น 
  6. องค์กรอ่ืนๆทั้งองค์กรของรัฐและภาคเอกชน  
3). กลุ่มของท่านมีองค์ประกอบใดอยู่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. สมาชิกกลุ่ม 
  2. มีการท ากิจกรรมร่วมกัน 
  3. มีโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่ม 
  4. มีเป้าหมายและข้อตกลงกลุ่ม 
4). กลุ่มของท่านได้มีการพัฒนากิจกรรมเหล่านี้ภายในกลุ่มหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ไม่มี     2. มี  เช่น 
   1. ประชุมกลุ่มสม่ าเสมอ 

 2.น าสมาชิกศึกษาดูงาน 
 3.จัดท าการเงินเป็นระบบ 

    4.ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม 
    5.มีคณะกรรมการสามารถเป็นผู้น าที่ปฏิบัติงานได้จริง 
    6.สามารถระดมทุนเข้ากลุ่มตัวเองได้ 
    7.เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มอื่นๆ 
    8.มีแผนงานในระยะยาว 
    9.มีการบริหารอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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5). การรวมกลุม่ของท่านได้รับการเกื้อหนุนจากกลุม่ทางสังคมเหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. ภาครัฐ 
  2. ภาคธุรกิจเอกชน 
  3. สถาบันวิชาการ 
  4. ภาคประชาชน 
6). กลุ่มของท่านน าความรู้ไปปฏิบัติ ใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของท่านได้อย่างไรบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. การรวมกลุ่มของท่านเกดิจากผู้น าหรือปราชญ์ชาวบ้านเป็นต้นแบบของการน าความรู้ไป 
        แก้ปัญหา หรือน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายสู่ชุมชน 
 2. การรวมกลุ่มของท่านเกิดจากการน าประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย 
        มาเชื่อมโยงสร้างความรู้ใหม่เพื่อขยายผลต่อให้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 
 3. การรวมกลุ่มของท่านไดรั้บการเสริมสร้างความเขม้แข็งจากภาคีพันธมิตรในเร่ืองเทคนิคการ 
        บริหารจัดการ วิชาการ แนวทางปฏิบัติ และการประสานงาน 
  4. การรวมกลุ่มของท่านได้มีการสืบทอดความรู้ขยายผลสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
  5. กลุ่มของท่านมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นกลไกคอยขับเคลื่อนหรือไม่ 
  1.ไม่มี  2. มี เช่น  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    1. ผู้น า/ปราชญ์ชาวบ้าน 
    2. แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
     3.มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7). การรวมกลุ่มของท่านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือมีความ
ตระหนักส านึกในความเป็นเจ้าของได้อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. เข้ามามีส่วนร่วมในการริเร่ิมการพัฒนา 
 2. เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
 3. เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาร่วมกัน 
 4. เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 5. เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลจากการพัฒนา 
8). ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มของท่านในลักษณะใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. เข้าร่วมประชุม   6. เป็นผู้ริเร่ิมการตั้งกลุ่ม 
 2. ร่วมออกเงิน   7. มีส่วนร่วมในการใช้แรง 
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 3. ร่วมเป็นกรรมการ  8. มีส่วนร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์ 
 4. เป็นผู้น ากลุ่ม   9. เป็นผู้มีส่วนร่วมใช้/บริโภค 
 5. เป็นสมาชิกกลุ่ม   10. ร่วมชักชวนสมาชิกเข้ากลุ่ม 
   
9). ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 1. เกิดประโยชน์จากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ของท่าน 
               (เกิดประโยชน์อะไรบ้าง) 

1).................................................................................................. 
2).................................................................................................... 
3).................................................................................................... 

 2. ไม่ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ 
  ของท่าน (เน่ืองจากเหตุผลอะไร) 

1).................................................................................................. 
2).................................................................................................... 
3).................................................................................................... 

 3. เกิดผลกระทบด้านลบจากการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ของท่าน (เกิด 
  ผลเสียอะไรบ้าง) 

1).................................................................................................. 
2).................................................................................................... 
3)................................................................................................... 

 
10). เงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ของท่าน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 1. การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติส่งผลให้ชุมชนต้องปกป้องและช่วยเหลือตนเอง 
 2. การเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น การศึกษา การเพิ่มของประชากร ความขัดแย้ง ส่งผลให้ 
     ชุมชนคิดสิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือตัวเองและชุมชน 
 3. ต้องการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน 
 4. นวัตกรรมของกลุ่มมีส่วนในการแก้ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและ 
     ชุมชนได้ 
 5. นวัตกรรมของกลุม่สอดรับกับนโยบายของรัฐที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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 6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน หรือในชุมชนเองส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม 
 7. การเรียนรู้จากสื่อและวิทยาการการสื่อสารสมัยใหม่ส่งผลให้ชุมชนมีแนวคิดในการ 
     พัฒนานวัตกรรม 
 8. การส่งเสริมจากองค์กรภายนอกเช่น ด้านงบประมาณ องค์ความรู้ บุคลากร เป็นต้น 
 9. การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนต่างประเทศ เช่น NGO , โครงการมิยาซาวา 
 

11). กลุ่มของท่านมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการต่อยอดการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 1. ไม่ได้พัฒนาต่อยอด 2. มีการพัฒนาต่อยอด เช่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

 1. เกิดโครงการใหม่ที่ต่อเนื่อง 
 2. เรียนรู้งานจากชุมชนอ่ืนมาปรับใช้กับนวัตกรรมของกลุ่ม 

  3. มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิม 
  4. มีรายได้จากการรวมกลุ่ม 
  5. สุขภาพของสมาชิกกลุม่และคนที่ใช้นวัตกรรมดีขึ้น 
  6. กลุ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
  7.สมาชิกกลุ่มบางส่วนถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นวิทยากร 
  8.กลุ่มถูกยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 

ตอนท่ี  4  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพของกลุ่ม 

ค าชี้แจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง    และเติมข้อความลงในช่องว่าง (…..)  ที่ตรง
กับความเป็นจริงมากที่สุด 
1). กลุ่มของท่านมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่  
 1. ไม่มี   2. มีปัญหา  เช่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  1. ด้านงบประมาณ 
  2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่ม 
  3. ด้านการไม่ยอมรับของชุมชนและสังคม  
  4. ด้านสมาชิกกลุ่มมีจ านวนน้อย 
  5. ด้านชุมชนไม่ยอมรับคุณภาพของนวัตกรรมของกลุ่ม 
  6. องค์กรของรัฐไม่สนับสนุน 
                                7. ผู้น าชุมชนไม่ยอมรับกลุ่ม  
                                8. ด้านอ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... 
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2). ท่านแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของกลุ่มได้อย่างไร 
 1. ประชุมกลุ่มประจ าทุกเดือน 
 2. น าปัญหาเข้าที่ประชุมของกลุ่ม 
 3. น าปัญหาแจ้งผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน 
 4. น าปัญหามาแก้ไขโดยคณะกรรมการของกลุ่ม 
 5. ยกปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้แก้ไข  
 6. น าปัญหาเข้าร่วมระดมความคิดในเวทีประชาคม 
 7. แกนน าของกลุ่มสามารถแก้ไขเองได้ 
 8.อ่ืนๆ(ระบุ)  ...........................................................................................   
 
ตอนท่ี  5  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั่วไป   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามส าหรับกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ 
เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของกลุ่มชุมชนที่
มีการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ โดยข้อมูลที่ได้รับจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการตนเองด้านสุขภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืนๆ และน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด  ขอให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง และผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามมา ณ  โอกาสนี้ 
 นิยามความหมาย   

นวัตกรรมสุขภาพ หมายถึง ความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา
ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย หรือบุคคลนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานด้วย                     
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย  5  ตอน  ได้แก่ 
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ 

 ตอนท่ี  2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ 

 ตอนท่ี  3  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ 

  ตอนท่ี  4  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ 

 ตอนท่ี  5  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั่วไป 
 

นางสาวณิชาพร ศรีนวล  
นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาพัฒนศึกษา 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

สถานท่ีเก็บข้อมูล   กลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพในภูมิภาคเหนือ 
วันท่ีเก็บข้อมูล.............../...................../2559 

 

แบบสอบถาม ชุดที่    กลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์ 

จากนวัตกรรมสุขภาพ 
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ตอนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบค าถาม 
ค าชี้แจง      กรุณาท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง    และเติมข้อความลงในช่องว่าง  (.......)   
ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
1.  เพศ 

 1. ชาย    2. หญิง  
2.  อายุ………………………. ปี 
3.  สถานภาพการสมรส 

 1. โสด   2. สมรส/อยู่ด้วยกัน  3. หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.  ศาสนา 
   1. พุทธ                   2. คริสต์           
  3. อิสลาม    4. อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................. 
5.  ภูมิล าเนาเกิด จังหวัด................................................................. 
6.  ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในจังหวัด............................................................. 
7.  การศึกษาสูงสุด 
  1. ต่ ากว่าประถมศึกษา    2. ประถมศึกษา      3. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า    5. อนุปริญญา/เทียบเท่า   6. ปริญญาตรี     
  7. ปริญญาโท    8. ปริญญาเอก  
8.  ท่านประกอบอาชีพ 
  1. นักเรียน/นักศึกษา  2. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   3. ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน 
  4. พนักงานบริษัทเอกชน   5. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว       6.  เกษตรกรรม     
  7. รับจ้างทั่วไป          8. อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................. 
9.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  1.  น้อยกว่า  5,000  บาท    2.  5,000-10,000  บาท      3. 10,001-15,000  บาท  
  4.  15,001-20,000  บาท  5.  20,001-25,000  บาท    6. มากกว่า  25,000  บาท  
10.  ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่  (ถ้าหากไม่มีข้ามไปท าข้อที่ 13) 
  1. ไม่มี           2. มี 
11. ท่านมีโรคประจ าตัวใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. ความดันโลหิตสูง  2. ความดันโลหิตต่ า  3. ภูมิแพ้ 
  4. โรคหัวใจ   5. เบาหวาน   6. อ่ืนๆ (ระบุ)........................  
12.  ท่านมีโรคประจ าตัวมาเป็นระยะเวลา ....................ปี 
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13.  ท่านใช้บริการด้านสุขภาพที่ใดบ่อยที่สุด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) 
   2. โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ    
   3. โรงพยาบาลประจ าจังหวัด   
   4. โรงพยาบาลเอกชน 
   5. คลินิค 
   6. หมอพื้นบ้าน    
   7. ซื้อยาจากร้านขายยากินเอง   
   8. ต้มยาสมุนไพรกินเองที่บ้าน 
   9. ที่อื่น (โปรดระบุ)....................................................................... 
 

ตอนท่ี  2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
                เพียงช่องเดียว 
-  การตัดสินใจใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพท่านมีปัจจัยจูงใจในประเด็นต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น  
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1.  ตนเองมีปัญหาด้านสุขภาพ         
2. บุคคลในครอบครัวมีปัญหาด้านสุขภาพ      
3.  มีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสุขภาพ   

     

4.  มีความปลอดภัย           
5.  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย        
6.  ต้องการมีส่วนร่วมในชุมชน        
7.  อยากทดลองใช้เผื่อใช้ประโยชน์ได้จริง      
8.  มีความสะดวกสบายด้านสถานที่ให้บริการ  
เช่นสะดวกในการเดินทาง    เป็นต้น 

     

9. ต้องการสนับสนุนแนวความคิดของชุมชนเอง      
10.เป็นนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย      
11. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 
………………………………………………… 
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ตอนท่ี  3  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิกหรือผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ 
 

ค าชี้แจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
                เพียงช่องเดียว 
-  จากการท่ีมีนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนของท่าน  ท่านมีความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ 
   มากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 

1.นวัตกรรมสุขภาพในชุมชนไม่สามารถแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพได้จริง 

     

2. นวัตกรรมสุขภาพก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชน 

     

3. แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพก่อให้เกิดการ
รบกวนความเป็นส่วนตัวของคนในชุมชนอัน
เน่ืองจากบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น 

     

4. นวัตกรรมสุขภาพให้ประโยชน์เฉพาะบุคคลบาง
กลุ่มเท่านั้น 

     

5. นวัตกรรมสุขภาพมีให้บริการไม่ทั่วถึงต่อความ
ต้องการของชุมชน 

     

6. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้ชุมชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง 

     

7. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพส่งผลให้
ชุมชนมีการพัฒนาในด้านอ่ืนเกิดขึ้นด้วย เช่น ด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน ด้านสังคมที่เผื่อแผ่กัน หรือ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกันดูแลเป็นต้น 

     

8.  แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพส่งผลให้
ชุมชนมีชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของคนใน
ชุมชนเอง 
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ประเด็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านการจัดการ 
9. ความเหมาะสมในการน าทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ 

     

10. ความเหมาะสมของการจัดการด้านเงินทุน      
11. มีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้กับคนใน
ชุมชนมีการคิดเห็นเพื่อส่วนรวม 

     

12. มีการให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพให้กับ
คนในชุมชน 

     

13. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  
เกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพให้คนในชุมชนรับรู้
อย่างทั่วถึง 

     

ด้านการมีส่วนร่วม 
14. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การ
ตัดสินใจและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการด้าน
นวัตกรรมสุขภาพ 

     

15. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการได้รับ
ผลประโยชน์จากนวัตกรรมสุขภาพ 

     

16. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น 

     

17. คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ        
การจัดการด้านนวัตกรรมสุขภาพ 

     

18. คนในชุมชนจัดต้ังองค์กร  ชมรม หรือกลุ่มที่
มีบทบาทในการจัดการการนวัตกรรมสุขภาพ 

     

ด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน      

19. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพช่วยใน
การป้องกันลดความเสี่ยงในการเกิดโรคของคน
ในชุมชน โดยการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

     



 320 

 

ประเด็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ให้เกิดขึ้น 
20. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพในชุมชน
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนหรือเฝ้าระวัง
ในการป้องกันโรคของคนในชุมชนได้ 

     

21.แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพช่วย
ส่งเสริมให้คนในชุมชนที่มีความบกพร่องใน
ด้านร่างกายได้ฟื้นฟูกลับมาสู่ภาวะที่ปกติได้ 

     

22. แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพในชุมชน
เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คนในชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 

     

23. ชุมชนต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งนวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้คงอยู่และพัฒนา
ต่อไปเร่ือยๆ 

     

ด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
24. การนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนท าให้คนใน
ชุมชนลดรายจ่ายในด้านการดูแลสุขภาพ 

     

25. การมีนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนส่งผลให้คน
ในชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

     

26.การมีนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนส่งผลให้คน
ในชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน 

     

27. การมีนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนส่งผลให้คน
ในชุมชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

     

28. การมีนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนส่งผลให้คน
ในชุมชนเกิดจิตส านึกรักบ้านเกิด 

     

29. การมีนวัตกรรมสุขภาพในชุมชนท าให้ชุมชน      
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ประเด็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

เข้มแข็ง 
ด้านความพึงพอใจในนวัตกรรมสุขภาพ      
30. มีการจัดท าข้อมูลความพึงพอใจของผู้ที่ใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

31. มีสมาชิกเข้ามาร่วมใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม 

     

32. มีสมาชิกเป็นบุคคลในชุมชนในอัตราส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่เร่ือยๆ 

     

33. มีบุคคลจากภายนอกน านวัตกรรมสุขภาพไป
ใช้ในชุมชนของตนเอง 

     

34. นวัตกรรมสุขภาพของกลุ่มได้เป็นที่รู้จักของ
บุคคลทั่วประเทศ 

     

 
ตอนท่ี  4  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพของผู้ใช้ประโยชน์นวัตกรรมสุขภาพ 
 

ค าชี้แจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 
 
-    พฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ท่านมีพฤติกรรมในประเด็นต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยภายในบุคคล 

1.รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองการดูแลสุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่
ส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 

     

3. ได้เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแล      
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ประเด็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

สุขภาพให้กับคนใกล้ชิด 
4. มีความเชื่อว่านวัตกรรมสุขภาพมีส่วนช่วยใน
การส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

     

5. ได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมสุขภาพ 

     

ปัจจัยภายนอกของบุคคล      
6. หน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการให้
ความรู้กับประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

     

7. ในชุมชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการออก
ก าลังกายของประชาชน 

     

8. ในชุมชนมีผู้น าที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ใน
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ 

     

9. ในชุมชมมีมาตรการทางสังคมที่มีส่วนช่วย
ในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของคนใน
ชุมชน 

     

 
ตอนท่ี  5  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั่วไป   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

  
“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม” 
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แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ 
 เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อ-สกุล................................................................................... สถานภาพ....................... 
2.  เพศ.....................................อายุ...........................ปี 
3.  ระดับการศึกษา................................................................................................................ 
4.  อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม................................................. 
5.  ที่อยู่...........................................................................................โทรศัพท์........................ 
6.  ลักษณะของการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ........................................ 
7.  ระยะเวลาที่เข้าร่วม..........................ปี 

 

ตอนท่ี  2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
 ด้านแนวคิดและที่มา 

1. กลุ่มของท่านเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุประการใด 
2. กลุ่มของท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
3. ท่านใช้หลักคิดอะไรเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่ม 
4. แนวคิดของกลุ่มที่น ามาใช้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อกลุ่ม 
ด้านการจัดการ 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการด าเนินการของกลุ่มที่ผ่านมา 
2. องค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นองค์กรภายในหรือภายนอกชุมชน ภายในมีองค์กรใด และ

ภายนอกมีองค์กรใดบ้างอย่างไร 
3. มีหน่วยงานหรือองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกลุ่มของท่านหรือไม่มีหน่วยงานใด 

และ สนับสนุนด้านใด 
4. กลุ่มของท่านมีโครงสร้างของกลุ่มประกอบไปด้วยต าแหน่งใดบ้าง 
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5. กลุ่มของท่านมีการพัฒนากลุ่มอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ โดยท ากิจกรรมใดบ้าง 
6. การรวมกลุ่มของท่านส่งผลให้ชุมชนมีการเรียนรู้ในเร่ืองใดบ้าง 
7. กลุ่มของท่านมีการจัดการความรู้โดยการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไข

ปัญหาในชุมชนอย่างไรบ้าง 
8. ท่านคิดว่าแหล่งเรียนรู้ของท่านมีหลักการปฏิบัติงานที่ดีอย่างไรบ้าง ที่สามารถน าไปเป็น

แบบอย่างในการน าไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืนๆได้ 
ด้านการมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมของท่านต่อกลุ่มในลักษณะอย่างไร 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของท่านกลุ่มอ่ืนๆที่อยู่ในชุมชนเป็นอย่างไร สัมพันธ์ด้านใดบ้าง 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของท่านกับองค์กรภายในและภายนอกชุมชนเป็นอย่างไร 
4. กลุ่มของท่านเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้โดยวิธีการใดบ้าง 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 
1. กลุ่มของท่านมีการพัฒนากลุ่มอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ โดยท ากิจกรรมใดบ้าง 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ

ของกลุ่มอย่างไรบ้าง 
3. ท่านมีการพัฒนาตนเองในด้านใด อย่างไรบ้าง จากการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น 
1. การรวมกลุ่มมีความส าคัญต่อตัวท่านและครอบครัวและชุมชนท่านอย่างไร  
2. การรวมกลุ่มมีผลเสียต่อตัวท่านและครอบครัวและชุมชนท่านอย่างไร 
3. ท่านคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคของกลุ่มท่านมีอะไรบ้าง 
4. ท่านคิดว่าโดยภาพรวมกลุ่มของท่านควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุง ด้านใดบ้าง 
5.  ท่านคิดว่ารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่ดีควรเป็นอย่างไร 
ด้านเง่ือนไขปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

 1. ท่านคิดว่ามีเหตุผลใดที่ส่งผลให้กลุ่มของท่านมีความเข้มแข็ง 
 2. ท่านคิดว่าจุดเด่นของกลุ่มท่านมีอะไรที่กลุ่มอื่นไม่มี 
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แบบสัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกและผู้ใช้ประโยชน์ 
เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อ-สกุล................................................................................... สถานภาพ....................... 
2.  เพศ.....................................อายุ...........................ปี 
3.  ระดับการศึกษา................................................................................................................ 
4.  อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม................................................. 
5.  ที่อยู่...........................................................................................โทรศัพท์........................ 
6.  ลักษณะของการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมสุขภาพ........................................ 
7.  ระยะเวลาที่เข้าร่วม..........................ปี 

 

ตอนท่ี  2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพ 
 ด้านแนวคิดและที่มา 

1. ท่านมีแนวคิดอย่างไรจึงได้เกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุประการใด 
2. กลุ่มของท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
3. ท่านใช้หลักคิดอะไรเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่ม 
4. แนวคิดของกลุ่มที่น ามาใช้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อกลุ่ม 
ด้านการจัดการ 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการด าเนินการของกลุ่มที่ผ่านมา 
2. องค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นองค์กรภายในหรือภายนอกชุมชน ภายในมีองค์กรใด และ

ภายนอกมีองค์กรใดบ้างอย่างไร 
3. มีหน่วยงานหรือองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกลุ่มของท่านหรือไม่  มี

หน่วยงานใด และ สนับสนุนด้านใด 
4. กลุ่มของท่านมีโครงสร้างของกลุ่มประกอบไปด้วยต าแหน่งใดบ้าง 



 326 

 

5. กลุ่มของท่านมีการพัฒนากลุ่มอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ โดยท ากิจกรรมใดบ้าง 
6. การรวมกลุ่มของท่านส่งผลให้ชุมชนมีการเรียนรู้ในเร่ืองใดบ้าง 
7. กลุ่มของท่านมีการจัดการความรู้โดยการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไข

ปัญหาในชุมชนอย่างไรบ้าง 
8. ท่านคิดว่าแหล่งเรียนรู้ของท่านมีหลักการปฏิบัติงานที่ดีอย่างไรบ้าง ที่สามารถน าไปเป็น

แบบอย่างในการน าไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืนๆได้ 
ด้านการมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมของท่านต่อกลุ่มในลักษณะอย่างไร 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของท่านกลุ่มอ่ืนๆที่อยู่ในชุมชนเป็นอย่างไร  สัมพันธ์ด้าน

ใดบ้าง 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของท่านกับองค์กรภายในและภายนอกชุมชนเป็นอย่างไร 
4. กลุ่มของท่านเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้โดยวิธีการใดบ้าง 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 
1. กลุ่มของท่านมีการพัฒนากลุ่มอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ โดยท ากิจกรรมใดบ้าง 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ

ของกลุ่มอย่างไรบ้าง 
3. ท่านมีการพัฒนาตนเองในด้านใด อย่างไรบ้าง จากการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น 
1. การรวมกลุ่มมีความส าคัญต่อตัวท่านและครอบครัวและชุมชนท่านอย่างไร  
2. การรวมกลุ่มมีผลเสียต่อตัวท่านและครอบครัวและชุมชนท่านอย่างไร 
3. ท่านคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคของกลุ่มท่านมีอะไรบ้าง 
4. ท่านคิดว่าโดยภาพรวมกลุ่มของท่านควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุง ด้านใดบ้าง 
5. ท่านคิดว่ารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรมสุขภาพที่ดีควรเป็นอย่างไร 
ด้านเง่ือนไขปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

 1. ท่านคิดว่ามีเหตุผลใดที่ส่งผลให้กลุ่มของท่านมีความเข้มแข็ง 
 2. ท่านคิดว่าจุดเด่นของกลุ่มท่านมีอะไรที่กลุ่มอื่นไม่มี 
 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือการวิจัย 
 (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  3  ท่าน 
 

1. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ  ดร.วีรศักดิ์ คงฤทธิ์ 
ต าแหน่ง   อาจารย์     
สถานท่ีท างาน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

คณะศิลปะศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 

 
2. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ  ดร.อิสระ ทองสาม 

ต าแหน่ง   อาจารย์ 
สถานท่ีท างาน หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 
3. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ  ทวนธง ครุฑจ้อน 

ต าแหน่ง   อาจารย์   
สถานท่ีท างาน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสงขลา 

 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ  
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  7  ท่าน 
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  รองศาสตราจารย์.สุภาณี อ่อนชื่นจิตร 

ต าแหน่ง   อาจารย์เกษียณอายุราชการ   
สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย 
ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าภาควิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สถานท่ีท างาน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

3. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ 
ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา  
สถานท่ีท างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

4. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ 
สถานท่ีท างาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ 
 

5. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา  แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาชุมชน สาขาสังคมศาสตร์   
สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

6.   ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ.ดร. ไททัศน์ มาลา 
ต าแหน่ง   อาจารย์ประธานสาขารัฐประศาสนศาสตร์   
สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
 

7.   ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.นวรัตน์ ประทุม 
ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลบุคคล 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลบุคคล ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองด้านนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ท่ีอยู่ 
นางอรวรรณ พานทองค า รองปลัดองค์การบริหารส่วน 

ต าบลดงมูลเหล็ก รักษาการ 
หัวหน้าผอ.กองคลัง องค์การ 
บริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 

หมู่  2 ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

นายไฉน ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมูลเหล็ก 

หมู่ 2 ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอ 
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นางสาวเกวลี ดีโส ครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เลขที่  26/1 ม.2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.
เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   

นางฉวีวรรณ อ๊อดพัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ที่1  เลขที่ 27/2 หมู่ที่ 1 
 ต าบลไกรนอก อ าเภอกง 
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

นางลูกจันทร์ ม่วงป่า สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไกรนอก และ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ที่1  เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 1 
 ต าบลไกรนอก อ าเภอกง 
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

นางร าเพย จันทร์เพ็ชร   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านหมู่ที่1   

เลขที่ 12  หมู่ที่ 1 ต าบลไกรนอก 
 อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

นางทับทิม กลิ่นอ าพัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านหมู่ที่ 1 

เลขที่ 40/4 หมู่ที่ 1 ต าบลไกรนอก 
 อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

นางชม พ่วงพี   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านหมู่ที่1 

เลขที่ 12  หมู่ที่ 1 ต าบลไกรนอก 
 อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

นางอาทร  สดชื่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านหมู่ที่1 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ต าบลไกรนอก  
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย               

นางน้ าค้าง เพชรร่ี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านหมู่ที่1 

เลขที่38/2 หมู่ที่ 1 ต าบลไกรนอก  
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ท่ีอยู่ 
นางสินธร  ทรานนท์ อาชีพข้าราชการครูบ านาญ หมู่ 3 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 

 จังหวัด เชียงใหม่ 
นางสมบูรณ ์ เตมีสะ อาชีพแม่บ้าน   หมู่  5 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่

ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวศรัญญา แตงชุมสืบ นักกายภาพบ าบัด  โรงพยาบาลนครพิงค์   ต าบล 

ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด 
เชียงใหม่ 

นางเกษรา  ค าตื้อ อาชีพแม่บ้าน   หมู่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
 จังหวัดเชียงใหม่ 

นางเพลินพิศ  มโนเพชร อาชีพข้าราชการครูบ านาญ   หมู่ 6 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางศรีรัตน์  สมเขื่อน อาชีพค้าขาย หมู่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
 จังหวัดเชียงใหม่ 

นายชูชาติ น้อยคนดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมูลเหล็ก 

ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 
 จังหวัดเพชรบูรณ ์

นางนิพาดา สีสมร ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 

หมู่ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 
 จังหวัด เพชรบูรณ์ 

นางอ านวย พุ่มไม้   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านหมู่ที่1 

เลขที่38 หมู่ที่ 1 ต าบลไกรนอก 
 อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

นางศรีสมร  มุขเหลี่ยม อดีตครูโรงเรียนเอกชน   หมู่ 5 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
 จังหวัดเชียงใหม่ 

นางอ าไพ  กุลรักษ์ อาชีพแม่บ้าน   หมู่ 3 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
 จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประวัติผู้เขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวณิชาพร ศรีนวล 
วัน เดือน ปี เกิด 16 พฤษภาคม 2517 
สถานท่ีเกิด จังหวัดสมุทรปราการ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2540   ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

สาขาวิชาการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
พ.ศ.2544 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.) สาขาการจัดการ
ทรัพยากร คณะวิทยาศาสตร์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  
พ.ศ.2560 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) สาขาพัฒนศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 56/122  หมู่ที่  3  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
10540   
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