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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อวิจัยพัฒนาและถอดบทเรียนเชิงกระบวนการ เพื่อสราง
ภาวะปลอดการสูบบุหรี่และลดการบริโภคยาสูบในกลุมเยาวชน ผานการเสริมพลังชมรมสรางสุขภาพ
และเครือขายชุมชน โดยครอบคลุมวัตถุประสงคจําเพาะ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาวการณปจจัยเสี่ยงการ
สูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบในกลุมเยาวชนในภูมิภาคตางๆของประเทศ 2) เพื่อประเมินและถอด
บทเรียนชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชน ในการดําเนินการสุขศึกษาชุมชน สรางองคความรูและ
พัฒนาแนวดําเนินการตอยอดจากประสบการณในอดีตของชมรม โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรูเปนกลุม
แนวประชาคม การสื่อสารเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง และสื่อโสตทัศนแบบสรางพลังวาชมรมสราง
สุข ภาพในชุม ชนตางๆ มีทุนศักยภาพเดิม ในสิ่ง เหลานี้อยูอยา งไร 3) เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติก ารและ
โครงการ เสริมพลังชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชน ผานการดําเนินโครงการรณรงคดานบุหรี่และ
ปองกันควบคุมการบริโภคยาสูบ แปรไปสูการปฏิบัติเพื่อมุงสรางภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
4) เพื่อประเมิน ถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน อยางมีสวนรวม ในการสรางภาวะการปลอดบุหรี่และลด
การบริโภคยาสูบในกลุมเยาวชน รวมทั้งวิเคราะหปจจัย เงื่อนไข และองคประกอบตางๆ ที่มีบทบาทตอ
การดําเนินการอยางมีประสิทธิผลของชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชน 5)เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะ
เชิงทฤษฎี ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะทางการปฏิบัติสําหรับพัฒนาเครือขายชมรมสราง
สุขภาพใหเขมแข็ง ผานการบูรณาการการดําเนินงานดานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่และการบริโภค
ยาสูบ ในบริบทของประเทศไทย
กระบวนการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1) ระยะเตรียมการ เปนขั้นตอนการระบุทีมสนับสนุน
การดําเนินโครงการ กํากับและประเมินภายในเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยติดตอและประสานงานเพื่อขอความ
รวมมือไปยังบุคคลหรือองคกรตางๆที่เกี่ยวของ และทําการทบทวนเอกสารและงานวิจัยตางๆ 2) ระยะ
ดําเนินการ เปนขั้นตอนที่ (2.1) ศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน วิเคราะหปรากฏการณการสูบบุหรี่
ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของและกิจกรรมในการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่เคยทําทั้งในอดีตและปจจุบัน

(2.2) การพัฒนาศักยภาพทีม สนับสนุนการดําเนินโครงการ กํากับและประเมินภายในเพื่อถอดบทเรียน
และประเมินภายในแบบสรางพลังอยางมีสวนรวม (2.3) การพัฒนาเครือขายสนับสนุนทางวิชาการใน
พื้นที่
และ 3) ระยะสิ้นสุดโครงการวิจัยเปนขั้นการรวมสังเกตการณ สนับสนุนการพัฒนาการ
ดํา เนินโครงการ กํา กั บ และประเมิ นผลอยา งมีสวนรวมในทุก กิจกรรมสํา คัญตามโครงการเครือขา ย
สุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่ในเยาวชน ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
ผลการวิจัยที่ไดมีดังนี้
1. การทํางานเครือขายรณรงคบุหรี่ในหลุมเยาวชน บุคลากรทางสาธารณสุขซึ่งเปนผูมีบทบาท
สําคัญตองมองออกนอกกรอบงานดานสาธารณสุข เพื่อที่จะเชื่อมโยงเครือขายสาธารณสุขเขากับเครือขาย
อื่นๆ เนื่องจากการการรณรงคบุหรี่ไมไดเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนแตเพียงอยางเดียว แตยังมีการเชื่อมโยงกับ
กลุมอื่นๆ ดวย เชน ผูสูงอายุ กลุม อสม กลุมเจาหนา หรือแมแตระดับโรงเรียนเอง อีกทั้งในปจจุบันไดมี
หน วยงานหลายภาคส วนที่ เ ข า มามี บ ทบาทการรณรงคบุ หรี่ เช น สสส เครื อข า ยต า งๆ ซึ่ง บทเรี ย น
หนวยงานหรือองคกรเหลานี้จะเปนตนทุนสําคัญในการขับเคลื่อนงานและตอยอด
2. การทํางานขับเคลื่อนการณรงคบุหรี่ในเยาวชนนั้นกลไกการทํางานปจจุบันมีลักษณะแยก
สวน เชน กระทรวงก็ อีก บทบาทหนึ่ง โรงพยาบาลและเครือขายในระดับ พื้นที่ ตลอดถึงเจา หน า ที่
สาธารณสุขก็อีกบทบาทหนึ่ง อปท ซึ่งเปนหนวยงานใกลชิดกับพื้นที่แมจะมีนโยบายชัดเจนเรื่องการ
ปองกันยาเสพติด โรงเรียน วัด และหนวยงานอื่นๆ การทํางานมีลักษณะการแยกสวนชัดเจน แตในความ
เป นจริ ง แล วแตล ะหน วยงานจะมี บทเรียนสําคัญในการรณรงคบุหรี่ หากมีเวทีหรือกลไกที่ส ามารถ
เชื่อมโยงขององคกรตางๆ เขาดวยกันจะสามารถทํางานรณรงคบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การออกแบบโครงการกิจกรรมโดยใชมิติกระบวนการมีสวนรวม จะเปนฐานสําคัญในการ
ขับเคลื่อนงานอยางยั่งยืน ทั้งดานกระบวนการที่จะสามารถกอเกิดกระบวนการเรียนรูและทักษะปฏิบัติสู
มิติสงเสริมสุขภาพอื่นๆ ดวย ดานบทเรียนการปฏิบัติก็จะเปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติอยางแทจริง ซึ่ง
ทั้งหมดจะสะทอนกลับเปนบทเรียนของชุมชนเองในการที่จะตอยอดและประยุกตใชสูมิติอื่นๆ ตอไป

ABSTRACT
Empowering Promotion and Network Development for Participative Community Health
Promotion of a tobacco – free campaign in youth group: Community Health Education and
Learning for Change

……………..
This research has objectives to develop research and process based lesson learned decode
to create a tobacco-free condition and decrease a tobacco-consumption in youth group
through empowering health promotion clubs and community networks coverage a specific
objectives as following: 1) to evaluate a condition of smoking risk factors and the tobaccoconsumption in various regions of Thailand. 2) to evaluate and lesson learned decode of
health promotion clubs and community network in community health education in
community health education administration, creating body of knowledge and develop
administrative trend by increase from past experiences of the clubs, especially, learning
process as groups of civil society, learning communication for change and audio-visual
media to empower health promotion clubs in several communities how they have these
previous skills-assets. 3) to develop action plan and project to promote power of health
promotion and community networks through project administration for the tobacco-free
campaign and the tobacco-controllable prevention that change into performance purposing
to create the tobacco-free conditions in youth groups. 4) to evaluate lesson learned
decoding and participatory lesson learned conclusion in creating of the tobacco-free
condition and decrease the tobacco-consumption in youth group including analysis of
factors, situations and various compositions that have roles towards effective
administrations of health promotion clubs and their networks. 5) to develop a theory based
suggestion, a policy based suggestion and an implementation suggestion for networkstrength development of health promotion clubs through administrative integration on the

phase of the tobacco controllable prevention and in the tobacco-consumption in Thailand’s
context.

Research process is divided into three phases, namely, 1) the preparation phase that is a
specifying step of the project administrative support-team, supervise and step by step
internal evaluation that researchers communicate and connect to require the concerned
personal and organizational co-operation and conducted the review of various documents
and research works. 2) the phase of implementation that is the step of ( 2.1) the contextual
education of schools and communities, analysis of the tobacco-smoking phenomenon,
concerned factors and the tobacco-smoking preventive activities of youth who used to do
in the past and the present time. (2.2) the team development that supported the project
administration, supervise and internal evaluation for decoding lesson learned and internal
evaluation in form of participatory empower creation. (2.3) network development that is a
technical support in the area. 3) the final phase of research project that is the step of
participatory observation, developing support for the project administration, supervision
and participatory evaluation in all important activities according to the project of
participative health network against tobacco-risk in youth group of Health Education
Division, Ministry of Public Health.

Research results had gained as following:1. Working of network to campaign in youth group, public health personnel who have
important roles that discern outside a framework of public health phase to connect public
health networks with other networks because of the tobacco-campaign not only concerns
with youth group but also links with other groups such as ageing group, village health
volunteer group (VHV), personnel group or even though school level. In present time,
there are many offices, many partnerships that join to have roles of tobacco-campaign such
as the Office of the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) or Sor Sor Sor,
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various networks that have their office’s lesson learned or these organizations would be
important assets to move and increase works.
2. Working of network to campaign in that youth group has present working device in
separate characteristics such as the Ministry has one role, hospitals and networks in local
level including public health officers have another roles. Local administration which is a
close office with local offices even has clear policy in terms of drug abuse prevention.
Working of school, Buddhist temple and other offices have clear separate characteristics.
But in reality, each office has its own important lesson learned in tobacco-campaign. If
there is a stage or a device that can connect with various organizations together. It will be
able to do an effective tobacco-campaign.
3. Design of the project activities is to use participatory process dimension. This will
be an important base in sustainable movement both process phase that can also create
learning process and practical skills leading to other health promotion dimension. In
practical lesson learned phase will be good result from real practice which will reflect
whole to be community lesson learned itself that will be increasing and applying towards
other dimension continuously.

บทที่ 1
บทนํา
“ .... แตที่สําคัญเรื่องที่ฟงวาเห็นวาเด็กๆ จะตองสามารถที่จะเรียนรู เรียนให
ทํางานเพื่อชวยบานเมือง จริงถาเด็กไมมีความรูชวยบานเมืองได บานเมืองไป
ไมรอด เพราะวาเด็กๆ มัวไปเสพติด สูบบุหรี่ ไมดี เสพยาเสพติดไมตองบอกวา
มันเสียหายอยางไร แตบุหรี่นี่เรียกวาหูเสีย ตาเสีย สมองเสีย เสนเลือดเสียอุด
หัวใจ ....”

พระราชดํารัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4 ธันวาคม 2547

1. ความสําคัญและที่มา:
เยาวชนกับการรณรงคสรางภาวะการปลอดบุหรี่
การพัฒนาที่เพิ่มความเจาะจงตามกลุมประชากรกลุมตางๆ เปนแนวทางหนึ่งที่สอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกลุมพลเมืองเด็กและเยาวชน นับวาเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญที่สุดกลุม
หนึ่ง ซึ่งปจจัยและสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนปจจัยนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของกลุมเด็กและ
เยาวชน มีอยูมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งเสพติด เหลา และบุหรี่ ซึ่งมีแนวโนมที่จะแพรหลายสูงมาก
ยิ่งๆ ขึ้นในกลุมเด็กและเยาวชน อีกทั้งจากการประเมินโดยภาพรวมทั่วโลกขององคการอนามัยโลกก็
พบวา การสูบบุหรี่ของกลุมประชากรในวัยที่ลดลงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งจะกอใหเกิด
ผลกระทบและสงผลสืบเนื่องทั้งตอสุขภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมากมาย
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จากสถิติขององคการอนามัยโลกป พ.ศ. 2555 พบวา มีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ทั่วโลก ปละ 4
ลานคน หรือวันละ 10,000 คน ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป และในอีก 20 ปขางหนา จํานวนผูเสียชีวิต
จากการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเปนปละ10 ลานคน หรือนาทีละ 20 คน ทุกๆ วันเยาวชนประมาณ 80,000 –
100,000 คนทั่วโลกเริ่มติดบุหรี่ ซึ่งจากแนวโนมดังกลาว หากไมมีการดําเนินการแกใหลดลง ก็เปนที่
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
: สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง
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คาดการณไดวา ภายในระยะเวลาดังกลาวนี้ จะมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตเนื่องมาจากพิษภัยของบุหรี่ถึง
250 ลานคน ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาการเสียชีวิตจากสงครามโลกทุกครั้ง และสูงกวาการเสียชีวิตจากโรค
เอดสที่เกิดขึ้นทั่วโลกในระยะที่ผานมา
กรณีในประเทศไทย ขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสิถิติแหงชาติ พบวา ถึงแมวาอัตราการ
สูบบุหรี่ของเยาวชน (15-24ป) จะต่ํากวากลุมวัยทํางานและผูสูงอายุ แตเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราการสูบบุหรี่ของกลุมเยาวชนระหวางป 2542 และ 2544 แลว ก็พบวามีอัตราเพิ่มขึ้นทั้งชายและ
หญิง และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตในกลุมเด็กและเยาวชน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544)
สอดคลองกับอุบัติการณที่เกิดขึ้นทั่วโลกเชนกัน
สภาพการณดังกลาว ทําใหทั่วโลกเกิดความตื่นตัวในอันที่จะรณรงคเพื่อแกปญหาการสูบบุหรี่
อย างกวา งขวาง อีก ทั้ง มุงเนนกลุม เด็ก และเยาวชนมากขึ้น เพื่อสงเสริม การลดและเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมมุงสูการสรางภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุมเด็กและเยาวชน ดังในวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ.2551
องคการอนามัยโลก ซึ่งไดใหคําขวัญวา “Tobacco-Free Youth” และกระทรวงสาธารณสุข ของไทย ซึ่ง
กําหนดคําขวัญในป 2551 นี้วา “เยาวชนรุนใหม รวมใจ ตานภัยบุหรี่”
การรณรงค ส ร า งภาวะการปลอดบุหรี่ใ นกลุม เด็ก และเยาวชน จึง เปนประเด็นรวมของการ
ดําเนินงานทางสุขภาพและการพัฒนามิติอื่นๆ ของสังคมตางๆทั่วโลก โดยมีมาตรการรวมกัน ที่สําคัญ
คือ
1.1 มาตรการระดับนานาชาติและแนวดําเนินการอยางผสมผสาน
ในมาตรา 12 ของกติกาสากลวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสมัชชาใหญ
ขององคการสหประชาชาติ มีมติรับรองไวเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2509 ไดบัญญัติไววา
“บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่จะถือเอาประโยชนจากมาตรฐานทางดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิตเทาที่
พึงแสวงหาไดสูงสุด” อีกทั้งจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กซึ่งสมัชชาใหญขององคการสหประชาชาติ
ไดมีมติรับรองไวเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532 กําหนดไววา “รัฐภาคีของอนุสัญญาดังกลาว
ตองตระหนักถึงสิทธิของเด็กในอันที่จะถือเอาประโยชนจากมาตรฐานดานสุขภาพเทาที่พึงจะแสวงหาได
สูงสุด” หลักการสําคัญดังกลาว เอื้อตอการพัฒนามาตรการที่ใหความสําคัญสูงตอการดําเนินงานเพื่อเด็ก
และเยาวชน
นอกจากนี้ องคการอนามัยโลก และคณะเจรจาระหวา งรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบอนุสัญญาของ
องคการอนามัยโลกที่กรุงเจนีวา รางกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ ใน
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หลายมาตรา อยางเชน การใหการศึกษา การสื่อสาร การฝกอบรม และการสรางจิตสํานึกของสาธารณชน
(มาตรา 12) มาตรการดานราคาและมาตรการทางภาษี (มาตรา 6 มาตรการดานราคาและมาตรการทางภาษี
เพื่อลดอุ ป สงค ข องยาสู บ ) เป นวิ ธี ที่ สํ า คัญและมีป ระสิท ธิภาพ เพื่อลด ปริม าณการบริโภคยาสูบ ของ
ประชากรในหลายกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมบุคคลเยาววัย
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มาตรการและแนวดําเนินการดังกลาว สอดคลองกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยเฉพาะในดานการพัฒนาสมรรถนะของปจเจก ครอบครัว และชุมชน โดยกระบวนการใหสุขศึกษา
ในและนอกภาคที่เปนทางการ และสงเสริมการพัฒนาเชิงพฤติกรรม ใหปจเจกและชุมชนสามารถเรียนรู
และมีสวนรวมทางการปฏิบัติในแนวทางซึ่งเนนสรางนําซอมในระบบสุขภาพ ซึ่งจะทําใหการปองกัน
และการควบคุมปจจัยเชิงพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ มีบทบาทตอ
การสรางภาวะการปลอดบหรี่ในกลุมเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุมเปาหมายในวงกวางที่เกี่ยวของกับเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะครอบครัว เครือญาติ สถานศึกษา และแหลงสาธารณะตางๆ ซึ่งจะทําใหชุมชน
ตางๆสามารถมีสวนรวมในการลดปจจัย เสี่ย งตอสุขภาพและภาวะการเจ็บปวย ตลอดจนสาเหตุ การ
เสียชีวิตจากความเจ็บปวยอยางไมสมเหตุผล ดวยสาเหตุที่สามารถปองกันและควบคุมได อยางเขมแข็ง
และยั่งยืนมากยิ่งๆขึ้น ตอไป
1.2 การสร า งความเข ม แข็ งและความยั่งยืนในการพัฒ นาของชมรมสรา งเสริมสุขภาพและ
เครือขายชุมชน ผานการสรางภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุมเด็กและเยาวชน
กระทรวงสาธารณสุข ไดสงเสริมการพัฒนาทักษะปจเจกและการจัดการของชุมชน เพื่อมีสวน
รวมในการพัฒนาระบบสุขภาพโดยการรวมเปนกลุมของประชาชนในรูปของชมรมสรางเสริมสุขภาพ
ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนสามารถดําเนินการไดเปนอยางดี และจากการประเมินผลในภาพรวมของ
ประเทศ พบวา มีสวนสําคัญที่ทําใหการมีสวนรวมในการออกกําลังกาย และการสรางเสริมสุขภาพของ
ประชาชนไทยเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก ทําใหการปฏิบัติทางสุขภาพและปจจัยเอื้อเพื่อการมีสุขภาพดีเพิ่ม
สูงขึ้นอีกทั้งมีสวนสําคัญตอการทําใหประชาชนและชุมชน มีสมรรถนะบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
เพื่อบรรลุความจําเปนทางสุขภาพไดดีขึ้น
อยางไรก็ตาม ในระยะตอมา ความตื่นตัวและความสนใจในกิจกรรมของชมรมสรางเสริม
สุขภาพได ล ดลงไปอยา งรวดเร็ ว ในขณะที่ก ารเรีย นรูเพื่อพึ่งตนเองทางสุข ภาพและการมีกลไกเพื่ อ
สงเสริมการมีสวนรวมของปจเจกและชุมชน จะทําใหการดําเนินงานสุขภาพในชุมชนไดผลดี และเปน
สิ่งจําเปนทั้งในปจจุบันและอนาคต การเรียนรูจากประสบการณในการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
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ของประชาชน ผานบทบาทของชมรมสรางสุขภาพ เพื่อใหเห็นแนวทางสงเสริมการพัฒนาใหเขมแข็ง
และยั่งยืนในบริบทของสังคมไทยในอนาคตตอไป จึงเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญ
จากแนวคิดดังกลาวขางตน สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทยจึงไดสนับสนุน
ใหกองสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขจัดทําโครงการนํารองในการพัฒนารูปแบบวิธีการในการปองกัน
และควบคุมยาสูบในกลุมวัยรุนและเยาวชน ผานกระบวนการสรางความเขมแข็งของชมรมสรางสุขภาพ
ในชุมชน โดยดําเนินการพัฒนาใน 32 หมูบาน ใน 8 จังหวัด
และเพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการสรางความเขมแข็งของชมรมสราง
สุขภาพในการดําเนินการปองกันและควบคุมการใชยาสูบในกลุมเยาวชนไดอยางมีประสิทธิผล และ
ยั่งยืน ไดรูปแบบวิธีการที่ดีและบทเรียนที่พรอมที่จะเผยแพรและขยายผลตอไปในระดับประเทศตอไป
ไดจริง จึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อชวยการพัฒนาคุณภาพของการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตลอดโครงการโดยใชกระบวนการกํากับและประเมินผลอยางมีสวนรวม( Participatory Monitoring and
Evaluation / Empowerment Monitoring and Evaluation) โดยการใหการชวยเหลือสนับสนุนทางเทคนิค
วิชาการตลอดกระบวนการพัฒนา พรอมกับถอดบทเรียนรูปแบบและกระบวนการปองกันและควบคุม
การใชยาสูบในกลุมเยาวชน ผานกระบวนการการสรางความเขมแข็งของชมรมสรางสุขภาพ ซึ่งอาจมี
หลายรูปแบบ แตกตางและเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
นอกจากนี้ จะทํ า ให ไ ด อ งค ค วามรู แ ละระเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง กระบวนการในอั น ที่ จ ะทํ า ให
ไม จํ า กั ด อยู แ ต เ พี ย งการขยายผลรู ป แบบเบ็ ด เสร็ จ ให ชุ ม ชนที่ ห ลากหลายต อ งเป น ไปตามกั น แต ไ ม
สอดคลองกับเงื่อนไขของตน ทวา จะสามารถสรุปบทเรียนและไดกระบวนการ เพื่อเปนระเบียบวิธี
สํา หรั บ ดํ า เนิ นการได อย า งยื ดหยุ น สอดคลองกับ สภาพการทํา งานสุข ภาพชุมชนในสัง คมไทยและ
ประเทศที่มีความหลากหลายทางการพัฒนา ใหการพัฒนาสุขภาพในชุมชนระดับตางๆ ไดผลดียิ่งๆขึ้น
2. คําถามการวิจัย :
2.1 ประเด็นคําถามหลักของการวิจัย รูปแบบและกระบวนการสรางภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุม
เยาวชนที่ไดผลดี โดยชมรมสรางสุขภาพ และเครือขายชุมชน เปนอยางไร
2.2 ประเด็นคําถามยอยของการวิจัย
2.2.1 สภาวการณสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การสูบบุหรี่ และปจจัยที่เกี่ยวของใน
กลุมเยาวชน รวมทั้งกลุมเปาหมายของการดําเนินการสรางสุขภาพในชุมชน เปนอยางไร
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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2.2.2 ทุนทางสังคม ศักยภาพพื้นฐานของชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการของ
ชมรมสรางเสริมสุขภาพ การกอเกิด การดํารงอยู การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และการมีบทบาทตอการ
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน เปนอยางไร
2.2.3 จัดกระบวนการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางศักยภาพอยางไร
ให ช มรมสร า งสุ ข ภาพและเครื อ ข า ยชุม ชนในพื้น ที่ ดํ า เนิ นการระดับ ต า งๆ รว มกับ ภาคี ท างวิ ช าการ
สามารถพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการในการประเมินและถอดบทเรียนอยางมีสวนรวม เพื่อเรียนรู
ความจําเปนของพื้นที่ คนหาประเด็นความสนใจ เรียนรูศักยภาพและทุนทางสังคมเกี่ยวกับตนเอง พรอม
กับสกัดเปนความรูและพัฒนาแผนปฏิบัติการ ดําเนินการไดอยางสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2.4 ปจจัยและเงื่อนไข รวมทั้งองคประกอบตางๆ ที่สําคัญ มีบทบาทตอการสนับสนุน
และสงเสริมความสําเร็จทางดานตางๆ ประกอบดวยอะไรบาง อุปสรรคปญหาที่ชมรมสรางสุขภาพและ
เครือขายชุมชนใหความสําคัญ เปนอยางไร
2.2.5 บทเรียนและองคความรูในการดําเนินการสุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเพื่อสราง
ความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีจากประสบการณของชุมชน และกลุมผูเกี่ยวของที่รวมกัน
สรางขึ้นในครั้งนี้ เปนอยางไร
2.2.6 บทเรียนและองคความรูการประเมินผลและถอดบทเรียนอยางมีสวนรวม เพื่อ
เสริมสรางพลังการพัฒนาชมรมสรางเสริมสุขภาพและเครือขายชุมชน เปนอยางไร
3. วัตถุประสงคการวิจัย :
เพื่อวิจัยพัฒนาและถอดบทเรียนเชิงกระบวนการ เพื่อสรางภาวะปลอดการสูบบุหรี่และลดการ
บริโภคยาสูบในกลุมเยาวชน ผานการเสริมพลังชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชน โดยครอบคลุม
วัตถุประสงคจําเพาะ ดังนี้
3.1 เพื่อประเมินสภาวการณปจจัยเสี่ยงการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบในกลุมเยาวชน
ในภูมิภาคตางๆของประเทศ
3.2 เพื่ อ ประเมิ น และถอดบทเรี ย นชมรมสร า งสุ ข ภาพและเครื อ ข า ยชุ ม ชน ในการ
ดําเนินการสุขศึกษาชุมชน สรางองคความรูและพัฒนาแนวดําเนินการตอยอดจากประสบการณในอดีต
ของชมรม โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรูเปนกลุมแนวประชาคม การสื่อสารเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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และสื่อโสตทัศนแบบสรางพลัง วาชมรมสรางสุขภาพในชุมชนตางๆ มีทุนศักยภาพเดิมในสิ่งเหลานี้อยู
อยางไร
3.3 เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการและโครงการ เสริมพลังชมรมสรางสุขภาพและเครือขาย
ชุมชน ผานการดําเนินโครงการรณรงคดานบุหรี่และปองกันควบคุมการบริโภคยาสูบ แปรไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อมุงสรางภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
3.4 เพื่อประเมิน ถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน อยางมีสวนรวม ในการสรางภาวะการ
ปลอดบุหรี่และลดการบริโภคยาสูบในกลุมเยาวชน รวมทั้งวิเคราะหปจจัย เงื่อนไข และองคประกอบ
ตางๆ ที่มีบทบาทตอการดําเนินการอยางมีประสิทธิผลของชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชน
3.5 เพื่ อพัฒนาขอเสนอแนะเชิง ทฤษฎี ขอเสนอแนะเชิ ง นโยบาย และขอเสนอแนะ
ทางการปฏิบัติสําหรับพัฒนาเครือขายชมรมสรางสุขภาพใหเขมแข็ง ผานการบูรณาการการดําเนินงาน
ดานปองกันควบคุมการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ ในบริบทของประเทศไทย
4. ขอบเขตการวิจัย :
4.1 พื้นที่เปาหมายในการดําเนินการครอบคลุมระดับภาค 4 ภาคของประเทศ โดยมีพื้นที่ตัวอยาง
และแหลงการศึกษานํา รองภาคละ 2 จังหวัด โดยเปนตัวแทนในการวิเคราะหเชิงพื้นที่เปรียบเทีย บ
เงื่อนไขและบทบาทความเปนเมืองและชนบทรวมทั้งปจจัยแวดลอมเชิงพื้นที่ที่แตกตางกัน ที่มีผลทั้งเชิง
บวกและเชิงลบตอการพัฒนาชมรมสรางเสริมสุขภาพและเครือขายชุมชน คือ จังหวัดลําพูน กําแพงเพชร
บุรีรัมย กาฬสินธุ จันทบุรี นครนายก สตูล และสงขลา
4.2 กิจกรรมและบทเรียนภายใตการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนนการดําเนินงานสุขศึกษาชุมชน การ
จัดกระบวนการเรียนรู และการสื่อสารเรียนรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเชิงพฤติกรรมทางสุขภาพ
รายละเอียดดังแผนภาพ
4.3 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการและระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูล
ครอบคลุมประสบการณและบทเรียนของชุมชน ยอนหลังไปสูกิจกรรมที่เปนการเริ่มตนจนถึงกิจกรรมที่
ชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชนไดมีสวนรวมตั้งแตเริ่มดําเนินการของแตละชมรม
4.4 หนวยในการวิเคราะหและประมวลผลการถอดบทเรียน และการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแกกลุม
กอนและองคกรจัดการในรูปของชมรมและเครือขายชุมชน

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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5. กรอบแนวคิดการดําเนินโครงการ
5.1 แนวคิดพื้นฐานการดําเนินโครงการ
5.1.1 กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันดํา เนินไปอยา ง
ตอเนื่องและรวดเร็ว สงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตทั้งตอสังคมระดับฐานราก กลาวคือ ปจเจกชน
ครอบครัว ชุมชน ตลอดถึงหนวยงานองคกรพื้นฐานตางๆ อันเปนฐานรากของสังคมไทย เชน โรงเรียน
วั ด กลุ ม ชมรมต า งๆ นอกจากนี้ แ ล ว อิท ธิ พ ลของสื่อ กระแสแห ง วัต ถุนิ ย ม และทุน นิย มได สง เสริ ม
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเยาวชนอยางหลีกเลี่ยงไมได กอเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน การ
สูบบุหรี่ การริเริ่มแสวงหารูปแบบการบริโภคสิ่งที่ไมเปนประโยชนตอรางกาย เปนตน การแกปญหา
ตางๆ เหลานี้ตองปรับเปลี่ยนวิธีการแกปญหาใหสอดคลองกับบริบทและวิถีการดําเนินชีวิตของแตละ
พื้นที่ ตลอดถึงศักยภาพและความคุนชินทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน และการ
คิด ริเริ่ม ตลอดถึงการดําเนินการโดยพื้นที่เองเปนทางออกประการหนึ่งที่จะสามารถนําไปสูการแกปญหา
อยางยั่งยืนและเปนการเสริมฐานความเขมแข็งใหแกชุมชนในการจัดการตนเองไดตอการเผชิญปญหา
ตางๆได
5.1.2 ความซับซอนและความหลากหลายของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรม ตลอดถึงพฤติกรรม
ตางๆ ของแตละพื้นที่ในความเปนจริงในปจจุบันนั้น การอาศัยองคความรู และองคกรใดองคกรหนึ่งเพื่อ
รับมือและเขาไปแกปญหาจะเปนไปไดยาก องคความรูและวิธีการแกปญหาเองก็จําตองประกอบดวย
ศาสตรหลายๆ ศาสตรมาบูรณาการเพื่อประยุกต ปรับใช ใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5.1.3 ความเปนชุมชนของสังคมไทยแตละภูมิภาคมีพัฒนาการและเปนรากฐานสําคัญ
ของประเทศ ความสําเร็จของการดูแล พึ่งพาตนเองของแตละชุมชนลวนเปนบทเรียนการปฎิบัติที่แตกตาง
กันไป เปน Best Practice ที่เปนจริงและจับตองได อีกทั้งเปนวิถีที่เปนจริงของชุมชน รูปแบบการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหรี่ตลอดถึงการสงเสริมสุขภาพดานอื่นๆ ในแตละชุมชนก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ
และจะเปนบทเรียนสําคัญในการสงเสริมสุขภาพดานอื่นๆ
ในการพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อดําเนินการโครงการนี้ ไดออกแบบโดยอาศัยแนวคิดที่
ประยุกตจากแนวคิดดังนี้
5.2.1 แนวคิดเรื่องการจัดการความรู
5.2.2 แนวคิดเรื่องชุมชนและการสรางสุขภาวะชุมชน
5.2.3 แนวคิดกระบวนการเรียนรูชุมชนและการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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5.2.4 แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ
จากแนวคิดทฤษฎีดังกลา วขางตนคณะผูวิจัยไดนํา ไปสูก ารออกแบบเพื่อดําเนินการวิจัย โดย
ถือเอาการบูรณาการชุมชนพื้นที่เปนที่ตั้ง ตั้งดานกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในชุมชนเอง เนื้อหาที่เกิด
จากกระบวนการเรียนรู กระบวนการพัฒนาปจเจก กลุมกอน และชุมชนที่เชื่อมเปนเครือขายการเรียนรู
โดยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่เปน Domain หลักที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ เปนหัวขอที่กลุม
หรือชุมชนไดริเริ่มและดําเนินการ กระบวนการสรางกลุมแกนนําเพื่อการเรียนรู กลุมกิจกรรมที่นําไปสู
การเรียนรูเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ และการรณรงคบุหรี่ในกลุมเยาวชน ตลอดถึงเครือขายตางๆ ที่เขา
มาเชื่อมโยงกันในระดับพื้นที่ ทั้งหมดไดนําไปสูกรอบแนวคิดเพื่อการบูรณาการมิติการเรียนรูและสราง
พลังชุมชนเรียนรู ดังนี้
กรอบแนวคิดเพื่อบูรณาการมิติการเรียนรูและสรางพลังชุมชนเรียนรู
ชมรมและชุมชนเรียนรู
สรางสุขภาพและปฏิบัติการ
สุขศึกษาชุมชน

ปรับพฤติกรรม
การสูบบุหร
และชุมชนเรียนรูที่ดี
วิทยากรกระบวนการสหสาขา
และการเรียนรูแนวราบ

สื่อสารเรียนรูแบบสองทาง
และสื่อโสตทัศนแบบสรางพลัง

ในการดํ า เนิ นการ จะมุ ง เน น การพัฒ นาป จจัย และองคป ระกอบที่ สํา คั ญตอ การทํา งานแนว
ประชาคม ดังแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดเพื่อบูรณาการมิติการเรียนรูและสรางพลังชุมชนเรียนรู ให
ผสมผสานอยูในกิจกรรมและกระบวนการตางๆที่ดําเนินการขึ้น คือ
1. การรวมกลุมแบบชมรมและชุมชนเรียนรู สรางสุขภาพและปฏิบัติการสุขศึกษา
ชุมชน
2. กลุมวิทยากรกระบวนการสหสาขาและการเรียนรูแนวราบ
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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3. กลวิธีสื่อสารเรียนรูแบบสองทางและสื่อโสตทัศนแบบสรางพลัง
6. นิยามศัพทเฉพาะ:
การประเมินผลแบบเสริมพลัง หมายถึง รูปแบบการประเมินที่ใหใหความสําคัญกับการสราง
ความสามารถ (Capacity building) ของนักวิจัยผูดําเนินโครงการ โดยระหวางการประเมินผลผูประเมินจะ
ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและเปนโคชเพื่อทําใหกระบวนการบรรลุเปาหมาย
การถอดบทเรียน หมายถึง เทคนิคการจัดการความรูรูปแบบหนึ่งที่เนนกระบวนการเรียนรูใน
กลุมที่เปนระบบเพื่อสกัดความรูฝงลึ กในตัวตนคนและองคความรูของทองถิ่นออกมาเปนบทเรียนที่
สามารถนําไปสรุปและสังเคราะหเปนเอกสารชุดความรู คูมือ ตํารา ฯลฯ ที่บุคคลอื่นสามารถเรียนรูและ
นําไปปรับใชใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สุขศึกษาชุมชน หมายถึง ศึกษาหลักการและแนวคิดทางดานพฤติกรรมเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ
และ สุขศึกษา การวิเคราะหและอภิปรายถึงอิทธิพล และองคประกอบทางการศึกษา เศรษฐกิจและ
สังคม ที่มีตอปญหาสาธารณสุข ศึกษาแผนงานสุขศึกษา ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัยปญหาสุขภาพในชุมชน
การวางแผนการดําเนินงานและประเมินผลสุขศึกษาในชุมชน โดยกระบวนการศึกษาตั้งอยูบนฐานการ
ดูแลของคนในชุมชนเอง
การพัฒนาเครือขายชมรม หมายถึง หนวยงานหรือองคกรที่มีสวนรวมในการพัฒนาวิถีชีวิต
สุขภาพชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย
1. หนวยงานหรือองคกรภาครัฐ ไดแก หนวยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล
หรือหนวยงานอื่นๆ เชน โรงเรียน วัด ฯลฯ
2. หนวยงานหรือองคกรภาคเอกชน ไดแกองคกรภาคเอกชน องคกรสาธารณประโยชน
บริษัท หางราน ฯลฯ
3. องคการบริหารสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล
4. องคกรภาคประชาชน ไดแก แกนนําชุมชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข ชมรมสรางสุขภาพ หรือกลุม/ชมรมตางๆ ฯลฯ
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7. ประโยชนของการวิจัย
7.1 ไดรูปแบบ วิธีการที่มีประสิทธิผลในการสรางภาวะการปลอดบุหรี่และลดการบริโภคยาสูบใน
กลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน รวมทั้งเครือขายครอบครัวและชุมชน โดยชมรมสรางสุขภาพที่สามารถ
เผยแพรขยายสูการดําเนินการของชมรมสรางสุขภาพทั่วประเทศตอไป
7.2 พัฒนาเครือขายชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชนใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ
อยา งเขม แข็ ง สามารถริ เริ่ ม และมี ส วนรวมดํา เนิ นการสุ ข ศึก ษาชุม ชนดวยกลวิธีก ารสื่อ สารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิผล
7.3 ไดบ ทเรียนและองคความรูเพื่อชี้นําการปฏิบัติ การพัฒนาชมรมสรางสุขภาพและเครือขา ย
ชุมชนในพื้นที่ ในการดําเนินการสุขศึกษาชุมชน ที่สอดคลองกับบริบทจําเพาะตามภูมิภาคตางๆของ
สังคมไทย
7.4 ไดพัฒนาระเบียบวิธีและวิธีวิทยาตางๆ เพื่อการสรางพลังเครือขายชมรมสรางสุขภาพให
เขมแข็ง ซึ่งเปนองคกรอยางไมเปนทางการอยางหนึ่งและขับเคลื่อนดวยความมีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะ
การเรี ย นรู เ ป น กลุ ม และการเรี ย นรู อ ย า งมี ส ว นร ว มในแนวประชาคม การสื่ อ สารเรี ย นรู เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาสุขภาพ สื่อและโสตทัศนแบบสรางพลัง (Empowerment
Small Media and Visual Aids)
7.5 พัฒนาเครือขายวิท ยาการและปฏิบัติก ารสหสาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศที่มี
ความสามารถอยางบูรณาการ อันไดแก เปนวิทยากรกระบวนการเพื่อการเรียนรนูแนวประชาคม เปนนัก
ประเมิ นและถอดบทเรี ย นแบบเสริ ม พลัง อยา งมีสวนรวม เปนนัก สื่อสารและจัดการเรีย นรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมสุขภาพของปจเจกและชุมชน เปนเครือขายทางวิชาการเพื่อมีสวนรวมใน
การพัมนาสุขภาพภาคประชาชน สุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งการสาธารณสุขมูลฐานในบริบทใหมๆของ
ประเทศ ใหเขมแข็งมากๆขึ้นในอนาคต
7.6 การเพิ่มขึ้นของความรู ความตระหนัก การมีสวนรวม การปรับเปลี่ยนคานิยมและบรรทัดฐาน
เกี่ยวกับยาสูบ และการลดลงของจํานวนผูสูบบุหรี่รายเกาและใหมในชุมชนในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัย
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บทที่ 2
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวคิดในการวิจัย
“ ....การเรียนรูที่ดี เปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย เปนหนาที่ของ
เราทุ กคนที่ จะแสวงหา และชวยใหเพื่อนมนุษยไ ดพ บกระบวนการ
เรียนรูที่ดีที่สุด การเรียนรูที่ดีที่สุดจะตองทําใหมนุษยเห็นและเขาถึง
ธรรมชาติตามความเปนจริง....”

ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี
2553 :33

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาเกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดเรื่องการจัดการความรู
2.2 แนวคิดเรื่องชุมชนและการสรางสุขภาวะชุมชน
2.3 แนวคิดกระบวนการเรียนรูชุมชน และการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2.4 การสงเสริมสุขภาพชุมชนอยางมีสวนรวม
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเรื่องการจัดการความรู
2.1.1 แนวคิดพื้นฐานและความเขาใจกับคําวาการจัดการความรู

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
11
: สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง

การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการรวมกัน โดย
ผูปฏิบัติงานในองคกร หรือหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสราง และใชความรูในการทํางาน ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม การจัดการความรูในความหมายนี้ จึงเปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน ไมใช
กิจกรรมของนักวิชาการ หรือนักทฤษฎี แตนักวิชาการ หรือนักทฤษฎีอาจไดประโยชนในฐานะแหลง
ความรู (Resource Person) หรือผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรูการจัดการความรู เปน
กระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เปาหมายคือ การพัฒนางาน
และพัฒนาคน โดยมีความรูเปนเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ (วิจารณ พานิช,
2547)
การจัดการความรู เปนการจัดการสารสนเทศและความรูที่เปนนามธรรม (Intangible
Asset) ที่องคกรตองการใชเปนสวนสําคัญสําหรับสรางความแตกตางใหกับองคกร การจัดการความรูสวน
ใหญมาจากการเรียนรูจากประสบการณ (สมชาย นําประเสริฐชัย, 2546: 104) การจัดการความรูเปน
ความสามารถในการเลือก การเขาถึงและผลสัมฤทธิ์ในการทํางานหรือความมีความรูทักษะในการทํางาน
ที่เกี่ยวของ สามารถปรับเขากับทั้งนายจางและลูกจางที่เปนการทํางานสวนบุคคลและพฤติกรรมการ
ทํางานรวมกันเปนทีม (Bergeron, 2003: 6) การจัดการความรูเปนระบบ ประกอบดวยความรูที่ชัดแจง
และการคิ ด อย า งรอบคอบในการสร า งและการใช ป ระโยชน ข องความรู ความรู จึ ง เกี่ ย วข อ งกั บ
ประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากสินทรัพยความรู (Wiig, 1993)การสรางความรูเปนความสามารถของ
องคกรทั้งหมดที่จะสรางความรูใหมและเผยแพรความรูนั้นสูองคกรและกอใหเกิดผลผลิต บริการและ
ระบบ (Nonaka and Takeuchi, 1995) การจัดการความรู คือ การกอใหเกิดความรูที่ถูกตองถายทอดไปสู
คนที่ถูกตองและตรงกับเวลาที่ตองการดวย ดังนั้นคนที่ไดรับความรูจึงจะสามารถใชในการตัดสินใจที่ดีที
สุดได (Petrash,1996) การจัดการความรูเปนระบบที่ประยุกตวิธีการคนหา ความเขาใจและการใชความรู
ในการสรางสรรคมูลคา (O’Dell et al., 1998)การจัดการความรู คือ การควบคุมความรูที่ชัดแจงและ
จัดการความรูที่เกี่ยวกับองคการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร (Van der Spek, 1997)
นอกเหนือจากความหมายขางตนแลว ปจจุบันพบวา ความหมายของการจัดการความรูมี
มากมายหลากหลายอยางยิ่ง แตก็มีนักวิชาการหลายทานไดพยายามใหคําจํากัดไวในหลายมุมมองแมจะ
ไมมีขอสรุปโดยตรงเกี่ยวกับความหมายของการจัดการความรูก็ตาม แตพอสรุปไดเปน 4 กลุมดังนี้ (Peter
A.C. Smith, 2000)
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กลุมแรก จะใหความสําคัญกับความรูที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ผูสนใจแนวคิดนี้ไดแก
Woolf, 1990, Turban, 1992 และ Beckman, 1997
กลุมที่สอง พิจารณาความรูเกี่ยวกับประสบการณ ความคิดและสิ่งที่พูดคือหลักการ
เบื้องตนของแตละบุคคล แนวคิดนี้ไดแกBenet & Bennet, 2004 , Devenport & Prusak, 1998 และ Probst,
Raub & Romhardt, 2000
กลุมที่สาม พิจารณานิยามการจัดการความรูที่หลักการพื้นฐาน ความเชื่อและความเห็นที่
เปนจริงเปนสิ่งที่ดี แนวคิดนี้ไดแก Nonaka & Takeuchi, 1995, Van der Spek & Spijkervet, 1997 สวน
กลุมสุดทายพิจารณาความรูเปนสวนหนึ่งของการแสดงออก ไดแก O’Dell & Grayson, 1998 และSveiby,
1997
2.1.2 บทบาทของการจัดการความรู
แนวคิดการจัดการความรูมีหลากหลายทั้งในตางประเทศและเริ่มมีการนํามาใชในการ
พัฒนาองคก รตลอดจนทางการศึก ษา ซึ่งผูมีอิท ธิพ ลตอแนวคิดการจัดการความรู ไดแก Bonnnie
Rubenstein-Montano (2001 อางถึงใน บุญดี บุญญากิจ, 2547: 31-43) ไดแบงชนิดของกรอบความคิดการ
จัดการความรูออกเปน 3 กลุม คือ แบบ Prescriptive แบบ Descriptiveและแบบผสมผสานระหวาง
Prescriptive และ Descriptive
กลุมแนวคิด Prescriptive
กรอบแนวคิดแบบ Prescriptive เปนกรอบแนวคิดที่อธิบายถึงพัฒนาการของ
ความรูในองคกร หรือเรียกวา “วงจรความรู” (Knowledge Cycle) ซึ่งเปนกรอบความรูที่พบมากที่สุดใน
แตละแนวคิดจะมีองคประกอบ ลําดับ และขั้นตอนของวงจรแตกตางกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
(1) แนวคิดของ Wiig, 1993 แบงองคประกอบออกเปน 3 กลุม เรียกวา เสาหลัก
ของการจัดการความรู (Pillar of Knowledge Management) เสาหลักที่1 ประกอบดวยการสํารวจและแบง
ประเภทของความรู วิเคราะหความรูและกิจกรรมที่เกี่ยวของ และเรียบเรียงและนําเสนอความรู เสาหลักที่
2 เนนเรื่องการประเมินคาของความรูและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเสาหลักที่3 ประกอบดวย การ
สังเคราะหกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรู การจัดการและควบคุมความรู การเผยแพรและนําความรู
ไปใชโดยงาย โดยแตละเสาหลักนั้นจะประกอบดวยกิจกรรมที่ทําใหวงจรความรูครบถวน ซึ่งไดแก การ
สราง (Create) การนําเสนอ (Manifest) การใช (Use) และการถายทอด (Transfer)
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(2) แนวคิดของ Nonaka, 1995 กลาวถึงวงจร SECI ที่เปลี่ยนแปลงความรู
(Knowledge Conversion) โดยเปลี่ยนความรูที่มีลักษณะเปน Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge
ทําใหเกิดความรูใหมขึ้น โดยหมุนเกลียวตอยอดความรูเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด การสรางความรูในแนวคิด
ของ Nonaka ประกอบดวย Socialization Externalization Combination และ Internalization
(3) การจัดการความรูของบริษัท KPMG Peat Marwick, 2002 มีวัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรใหบริการลูกคาดีขึ้น มีขั้นตอนประกอบดวย การสรางความรูใหม (Acquisition) การ
กลั่นกรอง แยกแยะ แบงกลุม บูรณาการและเชื่อมโยงความรูจากทั้งภายในและภายนอกองคกร
(Indexing, Filtering and Linking) การถายทอดความรูผานเว็บ (Distribution) และ การนําความรูไปใชใน
ผลิตภัณฑหรือบริการ (Application)
(4) แนวคิดของ Leibowitz, 1998 ประกอบดวยวงจรจัดการความรู 8 ขั้น
ประกอบดวย การกําหนดความรู (Identification) การเก็บความรู (Capture) การประเมินความรูสอดคลอง
กับความตองการ (Select) การจัดเก็บความรู (Store) การกระจายความรู (Share) การนําความรูมาใชใน
การตัดสินใจ (Apply) การสรางความรูใหมๆ โดยการวิจัย (Create) และ การพัฒนาและทําการตลาด
(Sell)
กลุมแนวคิด Descriptive
กรอบแนวคิดแบบ Descriptive เปนกรอบความคิดที่อธิบายถึงขั้นตอนการ
จัดการความรูและปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวขององคกร ไดแก วัฒนธรรมองคกร การ
เชื่อมโยงการจัดการความรูกับความมุงหมายขององคกร แนวคิดดังกลาวไดแก
(1) Leonard-Barton, 1995 เปนกรอบความคิดที่ประกอบดวยองคประกอบ 2
ดาน คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางความรูใหมๆ และศักยภาพหลักขององคกร ซึ่งศักยภาพขององคกร
จะเปนตัวกําหนดกิจกรรมตางๆ ที่สรางความรูใหมๆ ขององคกร
(2) O’Dell, 1998 เชื่อวาการจัดการความรูในองคกรมีองคประกอบหลัก 3
ประการคือ การกําหนดสิ่งสําคัญที่องคกรตองทําใหสําเร็จ ปจจัยที่ทําใหสามารถจัดการความรูไดอยางมี
ประสิทธิผล และกระบวนการเปลี่ยนแปลง 4 ขั้น ไดแก การวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติและขยายผล
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(3) OSterhoff, 2003 ประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก คือ การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การฝกอบรมและการเรียนรู การ
วัดผล และการยกยองชมเชยและใหรางวัล
กลุมแนวคิด Prescriptive และ Descriptive
กรอบแนวคิดแบบผสมผสานระหวาง เปนกรอบความคิดที่ประกอบดวย องค
ความรูขององคกร องคประกอบของกระบวนการความรู ปจจัยที่ทําใหองคกรสามารถจัดการความรูได
รวมถึงขั้นตอนในการจัดการความรู แนวคิดผสมผสานดังกลาวไดแก
(1) Arthur Anderson และ American Productivity & Quality Center
(APQC),1996 แนวคิดนี้ประกอบดวยหลักการ 3 ประการคือ องคความรูขององคกร กระบวนการจัดการ
ความรู เชน การแบงปน การสราง การกําหนดชนิดทุนปญญา การรวบรวม การปรับแตง การเรียบเรียง
การนํามาใช และการแบงปน และปจจัยที่ทําใหองคกรจัดการความรูไดสําเร็จ ไดแก ภาวะผูนํา
วัฒนธรรมองคกร เทคโนโลยี และการวัดผล เปนตน
(2) Singapore Productivity and Standards Board (PSB), 2001 เสนอแนวคิด
หลัก 2 ประเด็นคือ หวงโซความรู (Knowledge Value Chain) ประกอบดวยกระบวนการที่เรียกวา
GREAT คือ Generate, Represent Access และ Transfer และปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูสําเร็จ
(Enablers) ไดแก ภาวะผูนําและกลยุทธ วัฒนธรรมองคกร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดผล
(3) Holsapple,2002. ไดเสนอแนวคิดที่เรียกวา Three –Fold Framework ที่เกิด
จากการสังเคราะหกรอบแนวคิดการจัดการความรู 10 แบบ มีองคประกอบดังนี้ คือ แหลงความรู
(Knowledge Resource) กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Activity) ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
จัดการความรู (Knowledge Influence)
(4) Bonnie Rubenstein-Montano, 2001 ใชหลักการคิดเชิงระบบ (System
Thinking) วิเคราะหกรอบความคิดการจัดการความรู 26 แบบ โดยเสนอแนวคิดการใชวิธี ผสมผสาน
ระหวาง Descriptive และแบบ Prescriptive เขาดวยกันจะดีกวาการใชแบบใดแบบหนึ่งในการผสมผสาน
จะครอบคลุมองคประกอบเกี่ยวกับระบบการจัดการเกือบทั้งระบบ ไดแก กระบวนการจัดการความรู
ขั้นตอนดําเนินการ (Implementation) ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินการ เปนตน
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นอกจากนี้นายแพทยชาตรี เจริญศิริ ไดกลาวในการประชุมสัมมนา เรื่อง ประมวลการ
จัดการความรูของกระบวนการประชาคมนาน สรุปไดดังนี้ (สุภาวิณี ทรงพรวิณิชย, 2546) การจัดการ
ความรูเปนกระบวนการการคนขอมูลและรวบรวมความรู คัดเลือกเอาไวเฉพาะความรูที่จําเปนสําหรับ
การใชประโยชน ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร มีการจัดหมวดหมูความรู จัดเก็บ สื่อสารและ
ถายทอดความรู จัดกิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู มีการวิเคราะห สังเคราะห สราง ประยุกต
และการใชความรูการจัดการความรู เปนการสราง และใชความรู โดยผูทํางานตองรวมมือกันทําหลายคน
ที่มีความคิดตางกัน ยิ่งมีความตางกันมากๆ ยิ่งมีความสรางสรรคมาก ตองใชกระบวนการแลกเปลี่ยนหรือ
กระบวนการกลุมใหเปน การจัดการความรู ตองยกระดับความรู ทั้งความรูฝงลึก และความรูเปดเผย ผาน
การปฏิบัติกับการเปดตํารา ดูของเพื่อน เพื่อนําไปสูการยกระดับความคิดในการดําเนินงาน ควรเริ่มตน
ดวยการตั้งเปาพัฒนางาน แลวรวมตัวกันหาวิธีการ วิธีลัดที่สุด คือ ดูวาที่อื่นทําอยางไร เลียนแบบ Best
Practices และทําใหดีกวา จุดเนนของการจัดการความรูมีหลายจุด แตละหนวยงานตองเลือกจุดเนน ของ
ตนเอง การจัดการความรูไมไดมีรูปแบบเดียว จะใชรูปแบบ หรือวิธีการใดกับเปาหมายที่เราตองการการ
จัดการความรู ตองมีพื้นฐานการปฏิบัติงาน ตองเนนการจัดการความรู ณ จุดทํางาน ตัวผูปฏิบัติงานเปนผู
สําคัญที่สุด โดยมี ผูอํานวยการความสะดวก นําความรูขององคกร และความรูจากโลภายนอก มาใชใน
การทํางาน ใหสอดคลองกับบริบท บริบทขององคกรซึ่งตองอยูนิ่ง มีความไมแนนอนกับอนาคต เปนพลัง
ที่ทําใหเกิดการเรียนรู มีการจดบันทึกอยางเปนระบบ จดบันทึกความสัมพันธของเรื่องราวและเหตุการณ
ใหสัมพันธกันทั้งวัน เวลา สถานที่และสิ่งที่เกิดขึ้น หากบันทึกไวอยางชัดเจน จะเกิดพลังมหาศาล เปน
ขอมูลที่มีคุณภาพ
2.2 แนวคิดเรื่องชุมชนและการสรางสุขภาวะชุมชน
2.2.1 นิยาม ความหมาย เพื่อความเขาใจ “ชุมชน”
คําวา “ชุมชน” ไดมีผูใหคํานิยามไวมากมายแตกตางกันไปตามทัศนะของผูเขียนแตละ
ทานวามีพื้นฐานการศึกษา ประสบการณการทํางาน ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนกลายเปนแนวโนมสําคัญให
ทัศนะของผูนิยามไปในทิศทางใด ในที่นี้จะนํามากลาวเฉพาะที่เห็นวาเขาใจงายในหลักการพิจารณา
ดังนี้
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 35) กลาวไววา Community มีความหมายใน
ภาษาไทยวา “ชุมชน” ซึ่งบางครั้งชวยใหเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับ “การรวมตัวของคน” เทานั้น ถาพิจารณา
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ในภาษาอังกฤษคําวา “com” นั้น มีความหมายที่ลึกซึ้งที่หมายถึง together คือ การ (เดินทาง) รวมกัน และ
จะเห็นวามีคําที่เกี่ยวของใกลเคียงอีกหลายคํา เชน
Communal

= ของชุมชน, เพื่อชุมชน

Common

= รวมเปนสมาชิกอยูดวย

Commune

= ความรูสึกผูกพันใกลชิด

จากคําในภาษาอังกฤษดังกลาว จะเห็นไดวา ความหมายของชุมชนนั้นไมจํากัดแนนอน
ตายตัว อาจพิจารณาไดหลายแงมุม อาทิ ปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา ในบางครั้งความหมาย
ของชุมชนไมไดจํากัดอยูกับความหมายที่ใหความสําคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร หรือ บริเวณเล็กๆ
ที่เรานึก ถึ ง ของหมู บ า นเท า นั้ น แต บ างครั้ง ความหมายของชุม ชนอาจจะมีทั้ง สิ่ง ที่ เปนรูป ธรรมและ
นามธรรม
สัญญา สัญญาวิวัฒน (2526 : 6) ใหความหมายคําวา “ชุมชน” ไววา หมายถึง องคการ
ทางสังคมอยางหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมทองถิ่นหนึ่ง และปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตองการ
พื้นฐานสวนใหญได สามารถแกไขปญหาสวนใหญในชุมชนของตนเองได
ชยันต วรรธนะภูติ (2536 : 44) กลาวไววา ชุมชน หมายถึงการอยูรวมกันของคนกลุม
คนจํานวนหนึ่ง ในพื้นที่แหงหนึ่งเพื่ออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดยเหตุที่มี
คนกลุมดังกลาวอาศัยอยูรวมกันใชทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ
พระพรหมคุ ณ าภรณ (พระธรรมปฎ ก,2539 : 72) ได ใ หทั ศ นะไว วา ชุม ชนอาจมี
ความหมายเหมือนคําวา “สังฆะ” คือ ชุมชน เปนการรวมตัวคนของบุคคลเพื่อประกอบกิจกรรมในสิ่งที่
จะเป น ประโยชน เ พื่ อให มี ชี วิต และหมู ค ณะที่ ดีง าม เปน ชุม ชนแหง กัล ยาณมิ ตร เพื่อการจัดการและ
คุมครองชีวิตที่ดีรวมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาหรือความเปลี่ยนแปลงที่ดี
ประเวศ วะสี (2540 : 33) มองวา ชุมชน หมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่ง เทาใดก็ได มี
วัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกันใน
การกระทํา มีการจัดการเพื่อใหเกิดความสําเร็จ ตามวัตถุประสงครวมกัน
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อนุชาติ พวงสําลี (2542 : 294) กลาวไววา ความเปนชุมชนที่แท (True community) เปน
ลักษณะของการที่ผูคนหันหนาเขาหากันเพื่อเผชิญกับปญหา หรือแรงกดดันจากสังคมภายนอก หรือจาก
ความตั้งใจในความ ปรารถนารวมกันของคนในสังคม (Community by Design) วาตองการใหชุมชน
ของตนเปนเชนไร โดยความเปนชุมชนที่แทจริงนั้นยอมดําเนินไปบนพื้นฐานของความรัก ความเอื้อ
อาทร กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง รูจักใจกวางยอมรับความแตกตาง และความหลากหลาย
ซึ่งเปนคุณคาหลักของระบบประชาธิปไตยและความเปนพลเมือง ความเปนชุมชนดังกลาวแตกตางจาก
การสรางภาพลวงใหหลงนึกกวา เปนชุมชนที่เขมแข็ง (Pseudo community) เหมือนเชนกิจกรรมพัฒนา
ในหลากกิจกรรมที่สรางขึ้น มีผูเขารวมมากมาย แตกลับพบวา กิจกรรมดังกลาวเปนเพียงเรื่องของการ
“เฮโลสาระพา” โดยไมสามารถสรางองคความรูความเขาใจและยกระดับสํานึกของกการพัฒนาขึ้นมาได
ยศ สันตสมบัติ (2539 : 120) กลาวไววา ชุมชน มิไดหมายถึงหมูบานที่มีอาณาเขตพื้นที่
แนนอนตายตัวอีกตอไป หากแตหมายถึงหนวยทางสังคมที่สมาชิกมีการติดตอสื่อสาร เสริมสรางและสืบ
สานสายสัม พันธทางสังคมที่ทั้งความเคลื่อนไหวปรับตัว ความขัดแยงและการผสมผสานกลมกลืน
ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ ชุมชนที่มิไดเปนหนวยทางสังคมที่เปนอิสระ หรือ อยู
โดดเดี่ยวแยกตัวออกจากหนวยทางสังคมอื่นๆ ในทางตรงกันขาม ชุมชนในรูปแบบใหมๆ ดํารงอยูใน
ความสัมพันธกับชุมชนอื่นๆ และในทางตรงกันขาม ชุมชนรูปแบบใหมเริ่มมีขอบเขตครอบคลุมเครือขาย
ที่กวางขวาง เชื่อมโยงพื้นที่ในชนบทกับเมือง ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงขัดแขง และเกิดใหมอยางรวดเร็ว
เมื่ อ ได พิ จารณาความหมายของคํ า วา “ชุ ม ชน” ตามข อ คิด เห็น ของนั ก วิ ช าการที่ ไ ด
นําเสนอมาขางตนแลว จะเห็นไดวาคําวาปจจุบันคําวาชุมชนนั้นมิไดมีคําจํากัดความที่ระบุชัดแจงไปทาง
ใดทางหนึ่ง แตมีความหมายตามบริบทที่กวางออกไปพรอมๆ กับความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คมที่ มี อ ย า งต อเนื่ อง โดยนั ย นี้ แ ลว ความหมายของชุ ม ชนเป น เสมื อ นสื่ อ ที่ ใ ช ใ นการอธิ บ าย
ความสัมพันธทางสังคมหรือการจัดระบบความสัมพันธใหม ทั้งในระดับภายในกลุม หรือชุมชน และกับ
ภายนอกที่เปนเครือขายเชื่อมโยงกัน การพิจารณาเห็นความเปนชุมชนเชนนี้แลวจึงเปนจุดเริ่มตนของการ
รับรูทั้งความเปนตัวตนของชุมชนและการปรับทาที กระบวนการเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงกันและกันของผูคน
ในชุมชนและสังคม เปนการมองอยางรอบดานเพื่อการสานสัมพันธตางๆ เขาดวยกันและยกระดับสู
ความเปนชุมชนที่มีพลังและความเขมเข็งเปนลําดับไป
2.2.2 ลักษณะและความเปนชุมชน
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ตามคํานิยามและความหมายจะเห็นไดวา คําวา “ชุมชน” มีความหมายที่หลากหลาย
และถามองโดยรวมแลวจะเห็นวามีนัยหรือความหมายที่ใกลเคียงกัน สวนการกําหนดคุณลักษณะ และ
ความเปนชุมชนนั้นก็มีแนวคิดแตกตางกันไป ดังนี้
ฑิตยา สุวรรณะชฎ (2527 : 27-28) กลาวไววาโดยทั่วไปแลวชุมชนจะตองมีลักษณะ
สําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) เปนอาณาบริเวณ (2) เปนแหลงรวมของประชากร และ (3) เปนระบบ
ความสัมพันธของสมาชิกที่อยูในชุมชน และความสัมพันธกับชุมชนอื่น
(1) ชุมชนในฐานะเปนอาณาบริเวณ เปนการใหความหมายของชุมชนที่มิใช
เฉพาะเปนบริเวณที่เปนแหลงที่อยูอาศัยของกลุมคนเทานั้น แตยังจะตองพิจารณาในแงของสภาพการใช
บริเวณทั้งในดานที่อยูอาศัยและการทํามาหากิน ซึ่งอาจจะเปนผลในการแขงขั้นในอันที่จะไดบริเวณเนื้อ
ที่อีกดวย นอกจากนั้นยังตองพิจารณาอาณาบริเวณในฐานะเปนเขตของชุมชนดวย ซึ่งจะทําใหเห็นถึง
ความสัมพันธกับชุมชนอื่นและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนั้นดวย ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองพิจารณาใน
ประเด็นยอยในแตละมิติ เชน มิติที่อยูอาศัย มิติของการใชพื้นที่ มิติของการเปนอาณาบริเวณของชุมชน
เปนตน
(2) ชุมชนในฐานะที่เปนแหลงรวมของประชากร เปนการพิจารณาชุมชนใน
ฐานะของอาณาบริเวณนั้น จุดหลักอยูที่พื้นที่ แตในการพิจารณาชุมชนในฐานะที่เปนแหลงรวมของ
ประชากร ก็จะเนนที่ลักษณะของประชากรที่อยูในบริเวณของชุมชน ลักษณะของประชากรนั้น พึง
พิ จ ารณาส ว นที่ สํ า คั ญ เช น การเปลี่ ย นแปลงของประชากรในช ว งระยะเวลาหนึ่ ง โครงสร า งของ
ประชากร สัดสวนของเพศชายและหญิงในชุมชน สัดสวนของอาชีพและการศึกษา งานสุขลักษณะที่
รวมถึงระบบโภชนาการ การเจ็บปวย และการบริการสาธารณสุข เปนตน
(3) ชุมชนในฐานะที่เปนระบบความสัม พันธของสมาชิกที่อยูในชุมชน และ
ความสัมพันธกับชุมชนอื่น ในความหมายนี้จะตองประกอบดวยความรูสึกที่บุคคลในชุมชนนั้นเปนของ
ตน สภาพเชนนี้จะเปนผลสืบเนื่องจากระบบความสัมพันธที่มีอยูในชุมชนนั้นๆ ระบบความสัมพันธของ
ชุมชนจะประกอบดวยระบบความสัมพันธยอยๆ เชน ระบบความสัมพันธของครอบครัว เครือญาติ มิตร
สหาย ระบบความสั ม พั น ธ ท างเศรษฐฏิ จ ระบบความสั ม พั น ธ ข องวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น และระบบ
ความสัมพันธของการเปนผูนํา เปนตน ระบบความสัมพันธยอยๆ เหลานี้ทําใหเกิดความผูกพันตอชุมชน
ความเขาใจในระบบความสัมพันธจะพิจารณาไดจากกลุมชนตางๆ ที่อยูในชุมชน ตลอดจนความเกี่ยวพัน
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ภายในและความสัมพันธระหวางกลุมที่เกิดขึ้น เชน กลุมพอคาผูซื้อกับกลุมชาวนาผูขาย กลุมครูกับ
นักเรียนและผูปกครอง พระกับชาวบาน เปนตน
ปาริ ชาติ วลัย เสถี ย ร และคณะ (2546:39-60) เห็นวา “ชุ ม ชน” นั้น มีค วามหมายที่
หลากหลาย และถามองโดยรวมจะเห็นวามีนัยหรือความหมายที่ใกลเคียงกัน และไดนําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกั บชุมชนโดยแบงคุณลักษณะความเปนชุมชนตามแนวคิดทั้ง 4 แนวคิด ประกอบดวย คือ (1)
แนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological Perspective) (2) แนวคิดทางมนุษยนิยม (Humanistic Perspective)
(3) แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนประชาสังคม (Civil Society) และ (4) แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม
(Virtual Community)
(1) ชุ ม ชนทางสั งคมวิ ท ยา (Sociological Perspective) ตามแนวคิ ด นี้ ให
ความสําคัญกับลักษณะของชุมชนในมุมมอง 3 ดาน ดานแรก มองชุมชนในฐานะเปนหนวยทางสังคม
และทางกายภาพภูมิศาสตร (Community as a territorial unit) เชน ละแวก บาน หมูบาน เมือง มหานคร
ดานที่สอง การมองชุมชนในฐานะหนวยทางสังคม (Community as a social system unit) เปนการมอง
ชุมชนในลักษณะการเปนเครือขาย (Network of interaction) ประกอบไปดวย สถานภาพ บทบาท กลุม
คน และสถาบัน ชุมชนจึงมีความสัมพันธกันในลักษณะลูกโซที่ระบบยอยระบบหนึ่งจะไดรับปจจัยนําเขา
ที่ตองการจากระบบยอยอื่นๆ ดานที่สาม ชุมชนในฐานะหนวยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม (Community as a
psycho culture unit) ซึ่งลักษณะรวมสําคัญ ประกอบดวย
 กลุมคนที่มาอยูรวมกันในพื้นที่ หรือบริเวณหนึ่ง (Geo-graphic areaterritorial)
 สมาชิ ก ในชุ ม ชนจะต อ งมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คม (Social
Interaction-Sociological)
 สมาชิกมีความสัมพันธตอกันทางสังคม (Social Relationship)
 มี ค วามผู ก พั น ทางด า นจิ ต ใจต อ ระบบนิ เ วศ (Psycho-Ecological
Relationship)
 มี กิ จ กรรมส ว นรวมเพื่ อ ใช ป ระโยชน (Central activities for
unilization)
(2) ชุมชนทางมนุษยนิยม (Humanistic Perspective) ตามแนวคิดนี้มองความ
เปนชุมชนในลักษณะของการกอเกิดมิตรภาพ ความเอื้ออาทร ความมั่นคง และความผูกพัน (sense of
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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community) เชื่อวาการมีชุมชนที่มีขนาดเล็กแตมีโครงสรางที่แนนเหนียวนั้นจะชวยใหฟนฟูสภาพ
ความสัมพันธทางสังคมใหดีขึ้น เพราะจะรับผิดชอบตอหนวยที่เล็กที่สุด และความเปนชุมชนขนาดเล็ก
นั้นจะเต็มไปดวยความรวมมือ รวมใจ ความรูสึกเปนเจาของ เปนสังคมที่ตนรูจักกันอยางใกลชิดและสนิท
สนม โดยสรุปแนวคิดทางมนุษยนิยมกลาวถึงลักษณะความเปนชุมชนที่นาสนใจ คือ
1) ไมไ ดใ หความสนใจหรือความสํา คัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรหรือ
พื้นที่
2) เนนความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษย
3) เปนลักษณะความรูสึก เชิงอัตวิสัยของความเปนชุมชน หรือแบบแผนใน
อุดมคติ กลาวคือ นําเสนอลักษณะชุมชนที่ควรจะเปนชุมชนที่ดี หรือชุมชนในอุดมคตินั่นเอง
(3) ชุมชนประชาสังคม (Civil Society) ลักษณะความเปนชุมชนตามแนวคิดนี้
เกิดขึ้นจากการวิพากษระบบของ “ภาครัฐ” และ “ภาคธุรกิจเอกชน” ซึ่งมีบทบาทชี้นํา หรือ ครอบงํา
ความคิดทิศทางการพัฒนาของสังคม โดยที่ผูคนสวนใหญในสังคมมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบาย ทิศทางการพัฒนา และการจัดกิจกรรมสาธารณะคอนขางนอย รวมทั้งการมองเห็นขอออนของ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือพรรคพวกและกลุมผลประโยชน จึงเกิดการเรียกรองและหรือตองการ
อุดชองวางดวยการสงเสริมการมีสวนรวมและการเสริมพลังอํานาจใหกับ “ภาคประชาชน” ในการที่จะ
เขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในนโยบาย ทิศทางการพัฒนา หรือกิจกรรมสาธารณะ ตาม
แนวคิดนี้ลักษณะ “ความเปนชุมชน” หรือ “ความเปนประชาคม” จึงเปนรากฐานที่สําคัญของสังคมเพราะ
จะเปนกลุมคนที่มีความผูกพันเอื้ออาทรตอกัน เปนแหลงพื้นฐานที่สุดที่จะเกิดการถักทอความรักความ
เอื้ออาทรของคนในสังคม ซึ่ง อนุชาติ พวงสําลี และวีระบูรณ วิสารทสกุล (2541,11-18) (อางถึงใน ปาริ
ชาติ วลัยเสถียร และคณะ,2543 :51) ไดเสนอคุณลักษณะของชุมชนเพื่อการเรียนรูโดยนัยของ “ประชา
สังคม” ดังนี้
1) มีความหลากหลาย เชน มีความหลากหลายของการรวมตัว พื้นที่ รูปแบบ
ของกิจกรรม ประเด็นความสนใจ/ปญหา และกลุมคนที่มารวมตัวกัน
2) มีค วามเปนชุม ชน ที่อาจมีอาณาบริเวณหรือบริบทขนาดใหญที่เชื่อมโยง
ติดตอกันในทางใดทางหนึ่งหรือความเปนชุมชนขนาดเล็กที่รวมตัวดวยความรัก ความผูกพัน ความเอื้อ
อาทร ความสนใจ และหรือผลประโยชนรวมกัน
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3) มี สํ า นึ ก สาธารณะ ด ว ยจิ ต สํ า นึ ก ของความเป น พลเมื อ ง (Public
Consciousness) ของสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society)
4) มีกิจกรรมและความตอเนื่องบนพื้นฐานของกระบวนการกลุม และดวย
พื้นฐานแหงการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกัน (Interactive Learning Through Action) ที่มีความตอเนื่อง
และยั่งยืน
5) มี เ ครื อข า ยและการติ ดตอสื่อ สารด วยการแลกเปลี่ย นเรีย นรู สื่อสาร และ
เครือขายเพื่อกลุมประชาสังคมจะมีความยั่งยืน (Communication and Network)
นอกจากนี้ แล ว องค ป ระกอบอั นเป น ขอ แสดงถึ ง ความเคลื่อ นไหวของกลุ ม
ชุมชน-ประชาสังคมนั้น มีองคประกอบ ไดแก การมีวิสัยทัศนรวมกัน การมีสวนรวมกันอยางกวางขวาง
มีความเปนธรรมชาติที่มิใชการจัดตั้ง มีความรัก ความเอื้ออาทร มีองคความรูและความสามารถในการ
แสวงหาความรู มี ก ารเรี ย นรู และการปฏิ บัติ กิ จกรรมรว มกั น มีก ารติด ต อสื่ อสารกั นอยา งตอ เนื่ อ ง
เครือขายและความรวมมือ และมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(4) ชุมชนในรูปแบบใหม (Virtual Community) ความเป นชุ มชนใหมกอ
เกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยี และปญหาของสังคมสมัยใหมที่ทวีความซับซอนและรุนแรงขึ้น
การพิ จ ารณาป ญหาและแนวทางแก ไ ขป ญ หาไม อาจจํ า กั ด อยู ใ นปริ ม ณฑลของชุ ม ชนที่ มี อ าณาเขต
ภูมิศาสตรเล็กๆ ไดเพียงลําพัง เพราะบางปญหาเกิดจากอิทธิพลภายนอก ซึ่งบางครั้งการแกไขตองการการ
รวมกํ า ลัง ความร วมมื อ และทรั พ ยากรจากภายนอกชุม ชน ชุม ชนรูป แบบใหมนี้ อาจเรีย กไดว า เป น
“ชุมชนเสมือนจริง” (Virtual Community) เปนชุมชนที่กลุมคนอาจจะไดพบกันโดยตรงหรือไมก็ตาม แต
มีโอกาสสื่อสารกันดวยถอยคําภาษา และความคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร ชุมชนแบบนี้มีขอดีกวา
ชุ ม ชนแบบอื่ น ตรงที่ ว า ไม มี อ คติ เ กี่ ย วกั บ เพศ อายุ เชื้ อ ชาติ สี ผิ ว เผ า พั น ธุ รู ป ร า งหน า ตา เสี ย งพู ด
อากัปกิริยาของสมาชิก ลักษณะที่สําคัญของชุมชนในรูปแบบใหม ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ (Schuler
1996, P.9) (อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ,2543 :53) ดังนี้
1) จิตสํานึกรวม (Consciousness)
2) หลักการ (Principle)
3) จุดมุงหมาย (Purpose)
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ความเปนรูปแบบใหมหรือชุมชนเสมือนจริงนี้ (Virtual Community) อาจมีลักษณะเปน
“ชุมชนทางอากาศ” หรือผูสนใจจะมีสวนรวมในรายการวิทยุ ชุมชนเครือขายบน internet เปนตน เปน
ชุมชนที่ไมตองการพื้นที่ทางกายภาพ ไมจําเปนวาสมาชิกตองพบปะหนาตากันโดยตรง แตเปนชุมชนที่
อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องสานความสัมพันธ และจิตสํานึกรวม
ของสมาชิก
อาจกลาวไดวาความเปนชุมชนนั้นมีหลายมิติที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกันไมวาจะเปนมิติ
ของอุดมการณ อํานาจ และความสัมพันธทางสังคม ความหมายจึงมีความหลากหลายมิใชยึดติดกับพื้นที่
แตเพียงอยางเดียว แตไดรวมความไปถึงกระบวนการดวยวามีการขับเคลื่อนกันอยางไร มีวัตถุประสงค
ของการทํากิจกรรม กระบวนการมีสวนรวมของกลุมคน และการจัดการภายในของกลุมนั้นๆ ดวยวาเปน
อยางไรบาง ซึ่งทั้งหมดเปนการสะทอนใหเห็นถึงความเปนชุมชนในปจจุบันไดวามีความเปนพลวัตสูง กอ
เกิด และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาพรอมๆ กับกระบวนการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การทําความเขาใจกับ
ความเปนชุมชนในมุมมองที่หลากหลายจึงเปนจุดเริ่มที่สําคัญตอกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับสังคมไทย ซึ่งก็สอดคลอดกับกระบวนทัศนใหมของการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับชุมชนเพราะตาง
ก็เห็นพองตองกันวา “ความเปนชุมชนคือความอยูรอดของสังคมไทย”
2.2.3 การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
จุดรวมสําคัญของแนวคิดเรื่อง “ชุมชน” และ “ชุมชนเขมแข็ง” เปนความพยายามที่จะ
บูรณาการการเรียนรูที่สะทอนใหเห็นวาการพัฒนานั้นมิใชเปนเรื่องของอํานาจที่ “ระดับบน” อีกตอไป
แตไดใหความสําคัญกับอํานาจ “ระดับฐานราก” ซึ่งหมายถึงประชาชน ชุมชน ดังปรากฎใหเห็นผานการ
เคลื่อนไหวของชุมชน (Community movement) และกระบวนการประชาสังคม (Civic movement)
ตลอดจนกลุม องคกร ของชาวบานในการรวมตอเพื่อสรางความเขมแข็ง และสรางความยั่งยืนใหกับ
ทองถิ่นในทุกๆ มิติของกระบวนการพัฒนา
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี (2548 : 66) ใหความสําคัญกับชุมชนในฐานะเปน
ยุทธศาสตรสําคัญของการพัฒนาโดยเห็นวา ชุมชนนั้นเปรียบเทียบไดกับรางกายของมนุษยซึ่งเปนระบบ
ที่สัมพันธกัน ไมแยกจากกันโดยมีเซลล (cell) ของรางกายเปนหนวยพื้นฐาน (basic unit) ทําหนาที่
แลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา โดยมีผนังเซลล (cell wall) ทําหนาที่คัดเลือกวาจะนําอะไรเขาและ
นําอะไรออกเทาไร เพื่อรักษาสมดุลของเซลลเอาไว โดยมีการปรับใหเขาสูสภาวะดุลยภาพอยูเสมอ แต
เมื่ อใดที่ข าดดุล ยภาพก็จะทํา ใหเกิดปญหาขึ้น ซึ่งชุม ชนหรือสังคมก็เชนเดีย วกัน ในที่นี้ก ลา วไดวา
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ชุมชนก็คือผนังเซลลนั่นเอง ที่ทําหนาที่กลั่นกรองสิ่งตางๆ จากภายนอกกอนที่จะนําเขามาในชุมชน ใน
ครอบครัว ฉะนั้น ชุมชนจึงเปนยุทธศาสตรสําคัญ ซึ่งหากชุมชนมีความเขมแข็งก็จะสามารถจัดการกับสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงได ดังที่ M.Scott to Be Born : Civility Rediscoved วา โลกในอนาคตจะ
เปนโลกของชุมชนที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย เปนชุมชนที่อยูรวมกันอยางสอดคลัองกับสิ่งแวดลอม
เปนชุมชนที่สามารถจะดูแลกันเองไดทั้งหมด เปนชุมชนที่มีการพัฒนาอยางบูรณาการและสมดุลในเรื่อง
ตางๆ และการนํา “ชุมชน” เปนตัวตั้งในที่นี้ ยังถือเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญอีกดวย กลาวคือ หากเนน
คนหรือครอบครัว ในแตละคนแตละครอบครัวคงไมมีพลังพอที่จะตานทานกระแสโลกาภิวัฒนที่ไหลบา
เขามาได แตชุมชนนั้นมีขนาดและมีพลังพอเหมาะที่จะเปนจุดยุทธศาสตรไดเปนอยางดี
และนอกจากนี้ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี (2548 : 65-66) ยังไดกลาวถึงการ
เสริ ม สร า งชุ ม ชนเข ม แข็ ง ว า เป น “การเรี ย นรู แบบใหม” ซึ่ ง เป นจะเป นการไปปรับ เปลี่ ย นมนุษ ย ทั้ ง
โครงสรางในสมอง และโครงสรางทางสังคมใหเกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน “บนพื้นฐานของความ
สมดุล” โดยเริ่มตนจากสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบเพื่อการอยูรวมกัน และสัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริ
ชอบในการอยูรวมกัน มนุษยจึงตองเปลี่ยนจากการนําตนเองเปนตัวตั้ง เปนการนําศีลธรรมการอยูรวมกัน
เปนตัวตั้ง และเชื่อมดวยแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และสําหรับ “การเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชน
เป นสุ ข” นั้ น สะทอนถึ ง แนวคิ ดสํ า คั ญ คือ แนวคิด เรื่องชุม ชน คื อ การอยูรว มกัน ซึ่ง ชุมชนเปนสุข
หมายถึ ง การมี พั ฒ นาอย า งบู ร ณาการทั้ ง หมด อาทิ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ จิ ต ใจ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม
วัฒนธรรม สิ่ ง แวดล อม และสุ ขภาพ ฯลฯ โดยบูรณาการเขา มาเปนเนื้อเดียวกันจึง จะเกิดเปนสุข ขึ้น
แนวคิดเรื่องการเรียนรู ชุมชนที่จะเปนสุขตองอาศัยการเรียนรู โดยเปนการเรียนรูรวมกันของชุมชน และ
แนวคิดเรื่องการเสริมพลัง คือ ไมใชการไปสอน แตเปนการไปหนุนเสริมเรื่องการเรียนรูของชุมชน
สีลาภรณ นาครทรรพ (2539) (อางถึงใน อมรวิชญ นาครทรรพ และคณะ,2551 : 31) ได
ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูชุมชนวาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหชุมชนเขมแข็งได เนื่องจากเปนการ
ยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหปญญา สาเหตุ หาทางเลือกของการแกปญหา การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกในการแกปญหาและการสรุปบทเรียน เพื่อยกระดับสติปญญาใหสูงขึ้น กระบวนการดังกลาว
เปนกระบวนการที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง เรื่ องของการปลุก จิตสํา นึก ของคนในการที่จะมุง มั่นแกปญหาและ
พึ่งตนเองและเรื่องของการพัฒนาความรูและทักษะในการจัดการกับปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยางเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง
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และ สีลาภรณ นาครทรรพ และคณะ (2538 :) ( อางถึงใน ธีระพงษ แกวหาวงษ,2543 :
50) ไดสรุปถึงองคประกอบสําคัญของความเขมแข็งของชุมชนไว ประกอบดวย
1. มีการนํามิติวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม เพราะการมีรากฐานทาง
วัฒนธรรมจะเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวใหสามารถสรางองคกรชุมชนที่มีคุณภาพได
2. มีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอปญหา
3. มีการจัดกลุม
4. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู
5. มีผูนําที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน
6. มีการกระจายผลประโยชนแกสมาชิกอยางยุติธรรม
7. ไดรับการยอมรับนับถือจากองคกรภายนอก
8. มีการขยายผล ขยายกิจกรรม และขยายเครือขายสมาชิกรวมถึงความรวมมือ
แนวคิดเรื่องการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งนั้น มีมุมมองที่หลากหลายแตก็มีความสอดคลองกัน
ดังนี้
1. การบูรณาการเรียนการเรียนรูจะนําไปสูการแกไขปญหาและสรางสรรคสิ่งดีงามตอ
ชุมชน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน
2. แนวคิ ด การสร า งชุ ม ชมเข ม แข็ ง นํ า ไปสู “ความเป น ป ก แผ น ” ซึ่ ง ในก็ คื อ ความ
เขมแข็งของชุมชน โดยสมาชิกของชุมชนตองมีความผูกพัน และสัมพันธภาพระหวางกันเปนอยางดี มี
ความเอื้อเฟอและอาทรตอกันและกัน มุงประโยชนของชุมชนเปนตัวตั้งมากกวาประโยชนของตนเอง
หรือพวกพอง
3. ชุมชนเขมแข็งนั้นตองตั้งอยูบนฐานของการพึ่งพาตนเอง ชุมชนมีอิสระและความ
เปนตัวตนของชุม ชนตอการคิดริเริ่ม รวมดําเนินการ รับ รูถึง ความสําเร็จและลม เหลว บทบาทภาคี
ภายนอกเปนแตเพียงผูชวยเสริมในบางสวน แตมิใชเปนการควบคุม สั่งการหรือการตอรองใดๆ ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดนําไปสูกระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่อง และยั่งยืน
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4. ความเปนชุมชนที่เขมแข็งเปนกระบวนการคัดเลือกและสรางผูนําตามธรรมชาติ
ผูนําจากการสมาชิกภายในชุมชน เปนผลิตผลของชุมชนกอเกิดจากการบมเพาะจากบทเรียนการปฏิบัติ
ภายในชุมชน
และในดานหนึ่งนั้น อาจกลาวไดวาแนวคิดเรื่องชุมชน และชุมชนเขมแข็งโดยการบูรณาการการ
เรียนรูบนฐานความเปนชุมชน (Community-Based Learning) ตลอดถึงการเสริมพลังใหเปน “ชุมชนแหง
การเรียนรู” นั้น จะเปนเปาหมายสําคัญของกระบวนการพัฒนาในปจจุบัน ซึ่งหลักคิดนี้จะเปนฐานคิดที่จะ
นําไปสูการประยุกตใชกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม
2.3 แนวคิดกระบวนการเรียนรูชุมชน และการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนเขมแข็งนั้นยอมกอเกิดจากการรวมตัวของผูคนในชุมชน เริ่มตั้งแตการรวมกันคิด
รวมการลงมือทํา รวมกันเรียนรูลองผิดลองถูกบนฐานของทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชน นั่น
ยอมเปนรุงอรุณแหงการพัฒนาที่ดีของทองถิ่น เปนการเริ่มตนที่ดีของการรวมกันปองกัน การแกปญหา
และการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิดความตอเนื่อง ยั่งยืน รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นและ
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังเปนที่ประจักษกันในปจจุบัน การ
เสริมสรางใหชุมชนเกิดความเขมแข็งขึ้นไดยอมเปนเสมือนดังการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหแกชุมชน เมื่อเกิด
การขยายวงกวางยอมนําไปสูการเปนสังคมสุขภาวะและดํารงอยูไดอยางอยูเย็นเปนสุข
การสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนนั้นนับไดวาเปนเครื่องมือหรือกลไก
อันสําคัญในการสรางชุมชนเขมแข็ง เนื่องจากเปนการยกระดับความสามารถใหเกิดการคิดวิเคราะห
ปญหา สาเหตุ หาทางเลือกของการแกปญหา การตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา และการสรุป
บทเรียนเพื่อยกระดับสติปญญาใหสูงขึ้น กระบวนการดังกลาวเปนมิติของการศึกษาชุมชนหรือชุมชน
ศึกษา (Community Study) การศึกษาชุมชน (Community Education) ที่มุงสงเสริมการเรียนรูบนฐาน
ความเปนชุมชน (Community-Based Learning) รวมถึงบทบาทของการเปน ชุมชนแหงการเรียนรู (อม
รวิชญ นาครทรรพ และคณะ, 2552:32) กระบวนการเรียนรูจึงเปนกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของ
การปลุกจิตสํานึกของคนในชุมชนในการที่มุงมั่นจะแกปญหาและพึ่งตนเอง และเรื่องของการพัฒนา
ความรูและทักษะในการแกปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้นได
นอกจากนี้ แ ล ว การศึ ก ษาและกระบวนการเรี ย นรู นั บ ว า เป น กลไกสํ า คั ญ ในการ
เสริมสรางใหชุมชนสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดการดําเนินชีวิต ภายใต
ความรูที่ไดรับการสั่งสมทั้งจากภายนอกและในชุมชนเอง มีการถายทอดรุนสูรุนเปนลําดับตั้งแตอดีตถึง
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ปจจุบัน เปนกระบวนการเรียนรูทางธรรมชาติที่สัมพันธกับวิถีการดํารงชีพและเชื่อมโยงกับความรูที่มา
จากภายนอกชุมชนอยางกลมกลืน
การจัดกระบวนการเรียนรูชุมชนที่ดีนั้นตองเปนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมอยางแทจริง เปนกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงหลักสําคัญของการเรียนรูผานการทํา
กิจกรรม (Action Learning) เสริมทักษะพื้นฐานในการเรียนรูทางสังคม และการอยูรวมกันของมนุษย
(Human skill) เปนกระบวนการเรียนรูแนวราบ และบูรณาการ กอเกิดการเขาใจ และไววางใจตอผูอื่น
และเขาใจตัวตนใหมๆ ของตนเองที่รวมสรางขึ้นผานการปฎิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) ความ
เปนคนมีจิตอาสาที่เอื้อเฟอตอชุมชนและผูคนรอบขาง ที่สุดแลวนําสูการรวมสรางชุมชนทองถิ่นใหเปน
ชุ ม ชนสุ ข ภาวะ และเข า ถึ ง และอยู รว มธรรมชาติ ต ามความเป นจริง ดั ง คํ า ปรารภของ ศาสตราจารย
นายแพทยประเวศ วะสี (2553 :33) ไดกลาวไววา
“การเรียนรูที่ดีเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย เปนหนาที่ของเราทุกคนที่จะแสวงหา
และชวยใหเพื่อนมนุษยไดพบกระบวนการเรียนรูที่ดีที่สุด การเรียนรูที่ดีที่สุดจะตองทําใหมนุษยรูเห็น
และเขาถึงธรรมชาติตามความเปนจริง...”
2.3 .1 การเรียนรู และกระบวนการเรียนรูชุมชน
ปจจุบันเมื่อกลาวถึงคําวา “การเรียนรู” และ “กระบวนการเรียนรู” เรามักจะเชื่อมโยงไป
ถึงแนวคิดเรื่อง “สังคมแหงการเรียนรู” (Knowledge Based Society) และเรื่องการจัดการความรู
(Knowledge Managment) และตางก็ใหความสําคัญกับ “ความรู” ที่ถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในยุค
ปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการคือ ประการแรก ความรูไมมีพรมแดน เพราะความรูเดินทางได
งายกวาเงิน ประการที่สอง ความรูชวยใหคนเลื่อนสถานะของตนเองได เพราะความรูเขาถึงไดงายขึ้น จึง
สามารถแสวงหาไดดวยการเรียนหนังสือ ประการที่สาม ความรูใหทั้งโอกาสในการประสบความสําเร็จ
และลมเหลวในขณะเดียวกันเพราะทุกคนสามารถเขาถึงและสะสมปจจัยการผลิต (means of production)
ใกลเคียงกัน (ปาริชาติ วลัยเสถียร,2548 :11) อยางไรก็ตามคําวา “การเรียนรู” และ “กระบวนการเรียนรู”
ไดมีการนํามาใชกันหลากหลายมากขึ้น บางครั้งก็มักมีการหยิบยืมใชแทนกันตางกรรมตางวาระในฐานะ
คําที่สื่อถึงความหมายที่ใกลเคียงกัน
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นิยามและความหมายที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาในเบื้องตน
ความหมายของคําวา “ความรู” (Knowledge) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ไดใหความหมายไววา หมายถึงสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติทักษะ ความเขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับ
มาจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา เชน ความรูเรื่องเมืองไทย ความรู
เรื่องสุขภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความหมาย “การเรียนรู” วาเปน
กระบวนการเรียนรูขาวสาร ขอมูล และประสบการณอันนําไปสูการรูแจงเห็นจริง และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย เนนกระบวนการพัฒนาของมนุษยที่เกี่ยวของกับการรับรู ความเขาใจ และการ
ปรั บ เปลี่ ย นทางความคิ ด และพฤติ ก รรม และกล า วถึ ง “กระบวนการเรี ย นรู ข องมนุ ษ ย ” ว า เป น
กระบวนการตอเนื่อง “ตลอดชีวิต” โดยเนนที่ผูเรียนเปนผูรูจักคิด พิจารณา และแสวงหาความรูความ
เขาใจดวยตนเอง (ปาริชาติ วลัยเสถียร,2548 :6)
เดวิ ท แมทิ ว ส (1996) (อ า งอิ ง ใน ปาริ ช าติ วลั ย เสถี ย ร,2548 :8-9) กล า วไว ว า
“กระบวนการเรียนรูของชุมชน” หมายถึง สิ่งที่เราเรียนรูจากและผานการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น อาทิ อะไร
คือสิ่งที่มีคุณคาตอเราในฐานะที่เปนชุมชน อะไรคือผลประโยชนรวมของเรา ในฐานะที่เปนชุมชนเรามี
เปาหมายตรงกันหรือไม และอะไรคือสิ่งที่เรา (ชุมชน) คิด เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น กระบวนการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนระหวางคนในชุมชนและสาธารณะ ทําใหเรารูในสิ่งที่เราตองการจะรู ซึ่งไมอาจรูไดโดยลําพัง
กระบวนการเรีย นรูดัง กลา วจึงเปนการเปดใหป ระชาชนกําหนดหรือนิย ามประเด็นปญหาสาธารณะ
รวมกัน
นอกจากนี้แลวเดวิท แมทิวสยังไดเห็นวาการเรียนรูของชุมชนเปนจุดเริ่มตนของ “การ
พัฒนาชุมชน” ในวิถีทางที่ทําใหประชาชนรูสึกเปน “เจาของ” ชุมชน การสรางความเปนชุมชน (sense of
community) จึงเปนหนึ่งเดียวกับการกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน การเรียนรูของชุมชน
นั้นเปนสิ่งที่แยกไมขาดจากการสรางจิตสํานึกสาธารณะ ฉะนั้น ชุมชนที่อุดมไปดวยชีวิตสาธารณะที่มี
สุขภาพดี หรือ ชุมชนที่มีประชาสังคมเขมแข็ง คือ “ชุมชนแหงการเรียนรู “นั่นเอง
วิรัตน คําศรีจันทร (2553) [อางอิงถึงใน http://gotoknow.org/blog/civil-learning] ได
กลาวถึงการเรียนรูไววาในเรื่องศาสตรทั้งหลายที่วาดวยการศึกษาเรียนรูนั้น หากคิดไปตามการรับรูเปน
เรื่องๆทั่วโลกและทั่วพรมแดนของความรูนั้น ก็จะมากมายมหาศาลจนไมสามารถสํารวจตรวจตราได
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อยางเปนระบบ ที่สุดก็จะดูเหมือนลนเกินจนไมสามารถเขาถึงแกนและเรียนรูใหทะลุได ดังนั้นจึงควร
พัฒนากลองขึ้นเพื่อเปนฐานการคิด 3 กลอง และเพื่อจัดระบบคิดไวเกาะติดขอมูลความรูใน 3 พรมแดน
ซึ่งจะสามารถครอบคลุมไดหมด จากนั้น จึงคอยวางกรอบพิจารณาลดหลั่น ซับซอนไปตามขอบเขต
ทฤษฎีและความรูทั่งมวลที่เขาถึงได และพรมแดนแหงศาสตรและความรู 3 พรมแดน เพื่อครอบคลุม
วิทยาการดานการศึกษาเรียนรูและการบริหารจัดการความรูทั้งมวลไวไดนั้น ดังนี้
(1) ศาสตรและศิลปที่วาดวยความรู ประกอบไปดวยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู
หรือ Science of Knowledge ธรรมชาติของความรู การสรางความรู ผูรู ซึ่งในพรมแดนดังกลาวนี้ก็ควรจัด
หมวดหมูจําแนกเปนเชิงชั้นใหได ๕ ระดับ ที่เชื่อมโยงกันทั้งในแนวระนาบและในแนวดิ่ง คือ ระดับอภิ
ปรัชญญา ซึ่งจะเปนความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความคิดวาดวยความเปนจริงสูงสุดของแตละสาขา แต
ละสังคม ระดับปรัชญา ซึ่งจะเปนความรูที่สรางขึ้นดวยวิธีการทางเหตุผลและตรรกศาสตร ระดับความรู
โดยวิธีการวิท ยาศาสตรแขนงตางๆ ระดับ ประสบการณและปรากฏการณเชิงสัมผัสซึ่ง ตองอาศัยการ
ตีค วามและให ค วามหมายของมนุษ ย และระดับ การตื่นรูจากภายในหรือระดับ ที่จะตองพัฒนาความ
ละเอียดออนภายในจิตใจของมนุษย เพื่อมีความสามารถหยั่งความเปนใจเขาใจเราของความเปนชีวิตใน
ความรู ทดแทนและเติมเต็มเครื่องมือการชั่งตวงวัดและประเมินทางวัตุภายนอกที่เขาไมถึง

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
29
: สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง

(2) ศาสตรและศิลปที่วาดวยการการสอน การถายทอด ประกอบไปดวยแนวคิด ทฤษฎี
เทคนิค และระบบปฏิบัติการในการสอน การถายทอด การจัดสถานการณ เพื่อใหประสบการณ ความรู
และระบบภูมิปญญา เกิดการแลกเปลี่ยน ถายเท สงตอ สืบทอด ซึ่งตองอาศัย Science of Teaching เปน
ฐานในการสร า งความรู แ ละชี้ นํา การปฏิบั ติจ ากหลายสาขา ที่ สํา คั ญคื อ จิ ตวิ ท ยาการสอน จิ ต วิท ยา
การศึกษา จิตวิทยาการบริหารจัดการปจจัยและองคประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับการสอนและการทําให
ประสบการณจากแหลงตางๆเกิดการถายเทและแลกเปลี่ยนกันได รวมไปจนถึงผูสอน ผูประกาศ ผูแสดง
ความรู วิทยาการและเทคโนโลยีที่เปนเครื่องขยายขีดความสามารถทางการปฏิบัติการสอน ตลอดจนการ
วิจัย ประเมิน วางแผน และการบริหารจัดการเพื่อบรรลุจุดหมายทางการสอน
(3) ศาสตรและศิลปที่วาดวยการรูและการเรียนรู Science of Knowing ประกอบไปดวย
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีการ เกี่ยวกับการเรียนรู ผูเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู จิตวิทยาและศาสตร
เกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติทางการเรียนรู มิติการเรียนรู ระดับการเรียนรู ผลแสดงภาวะการเรียนรู
หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารทางการเรี ย นรู ระบบการศึ ก ษาเรี ย นรู ร ะดั บ ต า งๆ รวมไปจนถึ ง วิ ท ยาการและ
เทคโนโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู
ทั้งสามพรมแดนดังกลาวนี้ จัดวาเปนเปนสาระสําคัญของศาสตรที่วาดวยการศึกษา การ
จัดการความรู และการพัฒนาการศึกษาเรียนรู ซึ่งไมวาจะผสมผสานและเชื่อมโยงอยูในสาขาวิชาการใดๆ
ในทุกแขนง รวมไปจนถึงในหนวยทางสังคมขนาดเล็กและนอกภาคที่เปนทางการดังเชน ครอบครัว และ
การรวมตัวกันเปนกลุมดวยความสนใจ ดังคํากลาวที่วา พอแม เพื่อนมนุษย และผูคน เปนครู ผูเรียน และ
นักการศึกษา ที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเรียนรู และการจัดการความรู ที่สําคัญสําหรับทุกคนดวย
นั้น เราก็จะสามารถประมวลความรูและระบบคิดที่เกี่ยวของใหเปนหมวดหมู เชื่อมโยงเขาสูพรมแดน
แหงศาสตรทั้งมวลดานการศึกษานี้ได
ระดับ และการพัฒนาการเรียนรู
Marquardt (1996 ) (อางอิงใน สุจิตรา ธนานันท, 2548: 29-33) ไดจําแนกการเรียนรู
ออกเปน 3 ระดับ ไดแก การเรียนรูระดับบุคคล ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู คุณคาที่ไดรับจาก
การศึกษาดวยตนเอง การเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี และการสํารวจ การเรียนรูระดับกลุม เปน
การเพิ่มพูนทักษะ และขีดความสามารถที่จะตองใชทั้งภายในกลุมและระหวางกลุม การเรียนรูระดับ
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องคการ เปนการเพิ่มพูนความรูและประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการผลิตองคการในการ
ปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง ดังนี้
การเรียนรูระดับบุคคล (Individual Learning) การเรียนรูระดับบุคคลมีความสําคัญ และ
เปนขั้นตอนแรกที่บุคคลจะตองมีการพัฒนาตนเองกอนเปนลําดับแรก การเรียนรูวิธีการเรียนรู (Learning
How to Learn) เปนทักษะที่สําคัญ และจําเปนในการเรียนรู โดยประกอบดวย 3 องคประกอบสําคัญ ดังนี้
1.ความตองการของผูเรียน (Learner Needs) คือสิ่งที่ผูเรียนตองการ และสามารถ
นําไปใชเพื่อความสําเร็จของการเรียนรู
2. รูปแบบการเรียนรู (Learning Styles) คือ ลักษณะของแตละบุคคลที่ชอบและมีวิธีการ
แกปญหาแตกตางกันไป
3.การฝกอบรม (Training) คือ การจัดกิจกรรมการสอน การฝกอบรมใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในการเรียนรู
การเรียนรูระดับกลุม (Group Learning) การเรียนรูรวมกันเปนทีม มีปจจัยที่สําคัญไดแก
ความพึงพอใจในทีม ซึ่งสามารถสรางไดดวยการเปดกวางทางความคิดในมุมมอง แนวคิด สรางคุณคา
ของทีมใหเหนือกวาคุณคาของบุคคล และสรางทีมใหเปนที่ผสมผสานของสมาชิก องคการควรสงเสริม
ใหมีการพูดคุยถกเถียงซักถามกันอยางกวางขวาง เปดโอกาสใหคนใสความคิดเห็นของเขาลงไปในพันธ
กิจ เปาหมาย และกระบวนการทํางานขององคการ เปดโอกาสใหพนักงานไดรวมกิจกรรมเปนทีม
การเรียนรูระดับองคกร (Organization Learning) การจัดการเรียนรูระดับองคการ เปน
การจั ด ให ส มาชิ ก ในองค ก ารได เ รี ย นรู ร ว มกั น ระหว า งสมาชิ ก ในองค ก าร การทํ า งานร ว มกั น การ
ปฏิสัมพันธรวมกัน เปนการเรียนรูจากประสบการณอดีต หรือจากความผิดพลาดในการทํางาน ทําใหมี
ความเขาใจ มีการแขงขัน ซึ่งจะชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในระดับองคการ และสามารถขยาย
ไปสูการเรียนรูและการทํางานรวมกันในลักษณะเปนเครือขายได
สําหรับ ชาย ณ เชียงใหม (2533-33) ไดแบงระดับการเรียนรูในชุมชนในประเทศไทย
ออกเปน 2 ระดับ คือ
ระดับปจเจกชน หมายถึง การใหการศึกษาแกประชาชนเพื่อใหรอบรูและทักษะในการ
ใชเหตุผลตัดสินใจในการดํารงชีวิต การมีความเชื่อและคานิยมที่ยึดถือความเปนไทย และการประหยัด
เปนพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาจิตสํานึกและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหปรับตัวใหทันตอ
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและนอกชุมชน และในขณะเดียวกันก็สามารถนําความรูไปประกอบ
อาชีพไดอยางสอดคลองกับวัฒนธรรม และศักยภาพทางดานทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารของ
ชุมชน
ระดับกลุม หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขและเปดโอกาสทางการเมืองการบริหารใหคน
ในชนบทสามารถรวมกลุมและพัฒนาอํานาจตอรองของชุมชน เพื่อใหสามารถตานทานการเอาเปรียบจาก
พลังภายนอกได สามารถที่จะใชปรับปรุงดัดแปลงหรือควบคุมทรัพยากร และภาวะแวดลอมเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
อาจกลาวไดวาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูชุมชนนั้นจะตองดําเนินการทั้งระดับ
ปจเจก และระดับกลุม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และ
นอกจากนี้แลวกระบวนการเรียนรูชุมชนเองก็ยังกอเกิดประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน
ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูชุมชน
อดุลย วังศรีคุณ (2543,25-26) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูชุมชนไววา
1. กระบวนการเรี ย นรู ชุ ม ชน เป น หั ว ใจหรื อ แกนกลางของกระบวนการสํ า คั ญ ๓
กระบวนการที่เกี่ยวของกับวิถีชาวบานและชุมชน อันทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได กระบวนการดัง
กลาวคือ กระบวนการปรับใชวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา กระบวนการพัฒนากลไกทางสังคมวัฒนธรรม
และกระบวนการสรางสรรคสถาบันของชุมชน
2. กระบวนการเรียนรูชุมชนเปนการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของคน
ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมยุคขอมูลขาวสาร
3. กระบวนการเรีย นรูข องชุม ชนเปนหัวใจที่ทํา ใหชุมชนเขม แข็ง เนื่องจากเปนการ
ยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา สาเหตุ แสวงหาทางเลือกในการแกปญหา การตัดสินใจ
เลือกทางเลือกในการแกปญหาและสรุปบทเรียนเพื่อยกระดับสติปญญาใหสูงขึ้น
4. กระบวนการเรียนรูของชุมชนกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนจุดเดนของการพัฒนาชุมชน ที่ประชาชนมีสวน
รวมและมีบทบาทในการกําหนดแผนงาน โครงการและวิธีการดําเนินงาน สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ตามธรรชาติ และสรางเครือขายเกิดเปนขบวนการประชาชน ซึ่งรวมตัวกันหาทางเลือก และทางออกใน
การพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
ส ว น สี ล าภรณ นาครทรรพ (๒๕๓๙ :๖๑-๖๔) ได ก ล า วถึ ง ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนไวดังนี้
1. เปนกระบวนการกลุม ที่เกิดจากสมาชิกของครอบครัวและชุมชนไดรวมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษวิจารณ หาคําตอบ หาแนวทางและอื่นๆ ในการพึ่งตนเองและพัฒนา
อยางตอเนื่อง กระบวนการที่สมาชิกของครอบครัวและชุม ชนไดมารวมกันคิด และทํางานรวมกันนี้
เทากับเปนการยอมรับความเทาเทียมกันของสมาชิกที่มารวมเรียนรูดวยกัน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กั น และกั น เป น การกระบวนการที่ ทํ า ให เ กิ ด พลั ง ของสติ ป ญ ญาที่ ไ ด จ ากการระดมสมอง ได มี
ประสบการณของการทดลองในการพึ่งตนเองและการพัฒนาของครอบครัวและชุมชนรวมกัน
2. เปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนเรื่องของความพยายามที่จะแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการในการพึ่งตนเองและในการพัฒนาของชีวิตจริง เปนพลวัตรของการเรียนรูจาก
การพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ วิเคราะหปญหา สาเหตุและหาแนวทางแทไขเมือไดขอตกลง
แลว สมาชิกก็นําไปลงมือปฏิบัติรวมกัน เพื่อหาทางแกไขใหดียิ่งขึ้น กระบวนการคิด-ทํา-ทบทวน
วิเคราะห-ทํา จึงหมุนวนไป ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกของครอบครัวและชุมชนไดยกระดับความคิดและสั่ง
สมภูมิปญญาไว
3. เปนการเรียนรูจากการแกไขปญหาในชีวิตจริง (problem oriented) และเปนการเรียนรู
เพื่อหาความพยายามในการพึ่งตนเองและพัฒนาอยางตอเนื่องของครอบครัวและชุมชน ดังนั้นการเรียนรู
ของครอบครัวและชุมชนจึงมิไดมีความหมายเพียงการยกระดับความคิดสติปญญาของสมาชิกใหสูงขึ้น
แตยังรวมถึงการกลาคิดริเริ่มและคนควาหาวิธีที่จะเรียนรูและดําเนินการเพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาอยางตอเนื่องจึงเปนเรื่องของวิถีชีวิต
ชาวบาน/ของครอบครัวและของชุมชน อันจะทําใหงายตอการทําความเขาใจและเรียนรู
4. เปนการเรียนรูและทํางานรวมกันในลักษณะเปนเครือขาย ซึ่งเปนความสัมพันธใน
แนวราบ (horizontal) มากกวาในแนวดิ่ง (vertical) การเชื่อมโยงระหวางสมาชิกของครอบครัวและชุมชน
เป น การเรี ย นรุ จ ากการแลกเปลี่ ย นความคิ ด และประสบการณ ซึ่ ง และกั น มี ก ารช ว ยเหลื อ มี ก าร
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ติดตอสื่อสารถึงกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน ทําใหสมาชิกที่สนใจรวมกันมาทํางานภายใตวัตถุประสงค
เดียวกัน เปนลักษณะเครือขายการเรียนรูที่เชื่อมโยงกัน
การประยุกตใชการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูชุมชน
การขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ในชุมชน โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่
มีฐานคิดที่เนนเอาชุมชนเปนตัวตั้ง เชน แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action
Research : PAR) ซึ่งเปดโอกาสของการมีสวนรวมในทุกกระบวนการและทุกมิติของการขับเคลื่อน
โครงการ หรือแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการสรางชุมชนแหงการเรียนรูอยางมีสวนรวม (CommunityBased Participatory Research :CBPR ) แนวคิดดังกลาวมีฐานคิดสําคัญคือการใชการออกแบบองค
ความรูและกิจกรรมตางๆ ระหวางกระบวนการขับเคลื่อนโครงการใหเปนเครื่องมือการเชื่อมประสาน
ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของใหเขามาเรียนรู มาแกปญหารวมกัน (Collaborative Knowledge Creation) โดย
ผานมิติของกระบวนการเรียนรูที่สําคัญ 3 ประการ คือ มิติดานการวิจัย (Research) มติดานการพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building) และ มิติการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง (Practice) กระบวนการ
ดังกลาวจะเปนสามารถออกแบบสูการเรียนรูชุมชนไดอยางเหมาะสม สงเสริมใหเกิดการสรางและการ
พัฒนาทฤษฎี เครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานแบบใหมใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนไดอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งยังสนับสนุนใหบุคคล กลุม บุคคลไมวาจะในระดับปจเจก ทีมงาน องคกร หรือสังคม
พัฒนาเปนชุมชนแหงการเรียนรู (Learning Community) ที่สามารถปรับตัวและพัฒนาไดอยางมั่นคง
ภายใตความผันแปรของสังคมในปจจุบัน (กนกกรณ ชูเชิด, ๒๕๔๗ : บทนํา)
ดั ง นั้ น การประยุ ก ต ใ ช ก ารเรี ย นรู และกระบวนการเรี ย นรู กั บ ชุ ม ชน พึ ง ต อ งให
ความสําคัญกับฐานคิดดังกลาวขางตน นอกจากนี้แลวไดมีนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาและการ
พัฒนาชุมชนไดกลาวถึงการออกแบบเพื่อการเรียนรูชุมชน ดังนี้
อุทัย ดุลยเกษม (2552 :104) ไดกลาวไววาการเรียนรูที่แทจริงจําเปนตองมีทั้ง 3 ระดับ
กลาวคือ ระดับการรับรู (Reception) เปนการรับรูขอมูลขาวสารขอสนเทศตางๆ ตามดวยระดับความ
เขาใจ (Comprehension) ระดับนี้เปนระดับที่ผูเรียนมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงสัมพันธของขอมูล
ขาวสารและขอสนเทศและเห็นถึงความซับซอนของสิ่งตางๆ ไดอยางสอดคลองกับความเปนจริง และใน
ระดับสุดทายคือ ระดับของการปรับเปลี่ยนทัศนะคานิยม และพฤติกรรมของผูเรียน (Transformation) ถา
หากสังคมจัดใหมีกระบวนการเรียนรูแกเยาวชนที่ผานขั้นตอนทั้งสามระดับนี้แลวจักนําไปสูการสราง
ภูมิคุมกันและเปนการสรางสรรคสติปญญาใหกับอนาคตของสังคมไดเปนอยางดี
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2548: 81-83) ไดใหความสําคัญกับการเรียนรูในฐานะ
ยุทธศาสตรของการพัฒนาปญญาโดยไดกลาวไววา ในเรื่องกระบวนการเรียนรู สิ่งที่สําคัญที่สุดในการ
เรียนรูก็คือตัว “จิตสํานึก” เพราะ “การรับรู” จะเกิดขึ้นจากตรงนั้น เมื่อเรามีปฏิสัมพันธกับ “สิ่งแวดลอม
แลว” เราก็จะรับขอมูลเขามาโดยผาน “ประสาทสัมผัสทั้ง 5” (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง) เมื่อรับขอมูลเขา
มาแลวความเขาใจจะยังไมเกิดขึ้น แตสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ เราจะเก็บบันทึกขอมูลเหลานั้นไวใน “จิตใต
สํานึก” ของเรา ก็คือเปนความทรงจํา ประสบการณในอดีตทุกอยางจะเก็บไวในนี้ดวย แตหากจะใหเกิด
ความเขาใจขึ้นจะตองมี “การตีความ” โดยตองเรียกขอมูล (retrieve) จากจิตใตสํานึกออกมาเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่เพิ่งรับเขามาใหม ดังแผนภาพแสดงกระบวนการเรียนรู (the learning process) ดังนี้

ปรีดา –พูลฉวี เรืองวิชาธร (2548,96-97)ไดกลาวถึง การเรียนรูเพื่อการพัฒนาชีวิตไปสูค วาม
สมดุลชีวิตนั้ นวา งตองประกอบด วย ๔ มิติ ประกอบดวย มิติแรก ดานรางกาย คื อ การมี รา งกายที่มี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง และรางกายของเราพรอมที่จะเปนเครื่องมือใหกับการทํางานตางๆ ของชีวิต
ตอไป มิติที่สอง คือ พฤติกรรม คือ การที่มีทัศนะตอชีวิตเปนอยางไรนั้น จะมีความสัมพันธในการกําหนด
พฤติกรรมวาเราจะสัมพันธกับคนอื่น สิ่งแวดลอม และสังคมอยางไรดวย มิติที่สาม คือ หัวใจ คือการมี
จิตใจที่มีความเมตตา จะเกิดความสงบเย็นขึ้นภายใน และจะทําใหใจเขมแข็งและมีพลัง และมิติสุดทาย
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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คือ มิติ สมอง คือความเขาใจตอตนเอง ความเขาใจตอคุณคาของชีวิต รวมถึงความเขาใจในมิติตางๆ ของ
สังคม
สวนองคประกอบของกระบวนการเรียนรูนั้น มีดังนี้
องคประกอบแรก คือ ฐานการเรียนรู ซึ่งฐานการเรียนรูในที่นี้อยูที่วิถีชีวิต และตองมี
ความหลากหลายที่ใหเราไดเขาไปเรียนรู ไมใชอยูที่ตําราเพียงอยางเดียว
องคประกอบที่สอง คือ การผานประสบการณ เมื่อมีฐานการเรียนรูแลว เราจะเรียนรูได
โดยผานประสาทสัมผัส ทั้งทางรางกาย พฤติกรรม สมอง และผานจิตใจ ซึ่งตองทํางานสัมพันธกัน
องค ป ระกอบที่ ส าม คื อ การสรุ ป บทเรี ย นผ า นประสบการณ กล า วคื อ เมื่ อ ผ า น
ประสบการณ การเรี ย นรูม าแล วตองมีก ารนํา มาสรุปบทเรีย น เพื่อที่จะไดทบทวนทั้ง ความคิดความรู
มาแลวตองมีการนํามาสรุปบทเรียน เพื่อที่จะไดทบทวนทั้งความคิดความรูในการเรียนรูของตน และจะ
ไดเขาใจแงมุมการเรียนรูที่แตกตางและหลากหลายของผูอื่น
องคประกอบที่สี่ คือ องคความรูใหม การสรุปบทเรียนจากการผานประสบการณจะทํา
ใหเราไดความรูใหมๆ ที่สามารถนํากลับไปประยุกตใชได ดังแผนภาพแสดงวงจรการเรียนรูเพื่อความ
สมดุลของชีวิต ดังนี้
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2.3.1 แนวคิดการศึกษาเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง
การศึก ษาปจจุบันเอา “วิช า” เปนตัวตั้ง ทอดทิ้ง ชีวิตไวเปนอีกเรื่องหนึ่งตามบุญตาม
กรรม จริงๆ แลวชีวิตกับการศึกษาควรอยูที่เดียวกัน นั่นคือ “ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต” การ
เรียนรูโดยเอาตําราเปนตัวตั้ง โดยไมเอาสถานการณจริงของชีวิตเปนตัวตั้ง ไมมีพลังพอที่จะทําใหมนุษย
เขา ใจสถานการณ ค วามเป นจริ ง ที่ ซั บ ซอ นและปลี่ ย นแปลงอยา งรวดเร็ว ทํา ให ไ มส ามารถเผชิญกั บ
สถานการณความเปนจริงได นําไปสูวิกฤตการณทั้งในตัวมนุษยเอง ในสังคม และในสิ่งแวดลอม อันเปน
วิกฤตการณแหงยุคสมัย อันที่จริงมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูสูงมาก ตองมีวิธีการเรียนรูที่ดี ที่ทําใหรู
สถานการณความเปนจริง ไมวาสถานการณความเปนจริงจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรๆ ก็สามารถตามรูได
และสามารถจัดการชีวิตและวิถีชีวิตรวมกัน เพื่อสรางดุลยภาพทั้งภายในตัวเองและกับภายนอกดุลยภาพ
คือความเปนปรกติและความยั่งยืน ในทามกลางสถานการณที่สลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
มีแตการเรียนรูในวิถีชีวิตจริงเทานั้นที่จะทําใหรูเทาทันความเปนจริงและปรับตัวใหอยูในสมดุลได วิชา
เปนตัวประกอบ ไมใชตัวตั้งของการเรียนรู ตัวตั้งของการเรียนรูคือชีวิตจริงในสถานการณจริง (ประเวศ
วะสี, 2549 : 3-5) และการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมีองคประกอบสําคัญ กลาวคือ
(1) ระบบการศึกษาควรจะมีฐานอยูในวัฒนธรรม โดยสงเสริมเชื่อมโยงกับครอบครัว
ชุมชน และสังคมใหมากที่สุด เพราะครอบครัว ชุมชน และสังคม คือฐานของชีวิตจริงและปฏิบัติจริง ทุก
วันนี้เด็กนักเรียนไมคอยอยากคุยกับพอแมปูยาตายายเพราะคุยแลวไมไดคะแนน คะแนนไปอยูที่การทอง
วิชา นั่นคือตัวอยางที่วาการศึกษาปจจุบันตัดขาดจากรากเหงาของตัวเองหรือวัฒนธรรม ระบบการศึกษา
ควรตองปรับตัวอยางแรงมาเอาวัฒนธรรมเปนฐาน
(2) การนําเอาวิชาการในตําราเปนตัวประกอบ โดนระบบการศึกษาไปเรียนรูรวมกับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมในสถานการณจริง แลววิจัยและพัฒนาหาวิชาการบางอยางที่เหมาะสมเขาไป
สนับสนุนผูปฏิบัติจริงเหลานั้นใหเห็นกวางขึ้น เขาใจมากขึ้น และปฏิบัติไดผลดีมากขึ้น กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรจะชวยใหวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมไดผลดียิ่งขึ้น แตถาวิทยาศาสตรนําโดยไมเขาใจวัฒนธรรม
จะมีผลกระทบตอการอยูรวมกันอยางใหญหลวง อยางที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปจจุบัน
(3) ความเปนชุ มชนและประชาสั งคม ในสังคมที่มีค วามสัมพันธท างดิ่ง ระหวา งผู มี
อํานาจขางบนกับผูไมมีอํานาจขางลาง เศรษฐกิจจะไมดี การมืองจะไมดี และศีลธรรมจะไมดี และไมมี
ทางดีไดตราบใดที่โครงสรางทางสังคมยังเปนเชนนั้น ควรสังเกตวาประเทศไทยมีพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบันผู ทรงคุณ อั นประเสริฐมา 60 ป และมีพ ระพุท ธศาสนาซึ่ง เปนของดี แตมีความเสื่อมเสีย ทาง
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ศีลธรรมอยางยังมองไมเห็นทางแกไข ตองทําความเขาใจวาเศรษฐกิจจะดี การเมืองจะดี และศีลธรรมจะดี
ตอเมื่อสังคมมีความสัมพันธทางราบ คือผูคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเสมอกัน และสามารถเขามารวมตัวรวมคิด
รวมทํากันเต็มสังคม เมื่อมีการรวมตัวรวมคิดรวมทําเรียกวามีความเปนชุมชน และสังคมที่มีการรวมตัว
รวมคิดรวมทําในลักษณะตางๆ เปนอันมากเรียกวา มีความเปนประชาสังคม ฉะนั้นศีลธรรมพื้นฐานแหง
การเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคนของคนทุกคนอยางเทาเทียมกันตองนําไปสูการรวมตัวรวมคิด
รวมทํา ให เกิดชุ ม ชนเข ม แข็ ง และประชาสัง คม การศึก ษาทุก ประเภทควรจะนํา ไปสูก ารสรา งชุม ชน
เขม แข็งและประชาสั งคม หน วยงานทั้งของรัฐและเอกชนควรสงเสริมความเขม แข็งของชุม ชนและ
ประชาสังคม ทิศทางนโยบายของรัฐที่สําคัญอยางหนึ่งคือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนเขมแข็งและ
ประชาสังคม หากตองการเห็นประเทศไทยมีเศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี
(4) การจัดการความรู (Knowledge Management) การจัดการความรูเปนรูปธรรมของ
การเคารพความรูในตัวคน และเครื่องมือที่สงเสริมศักยภาพในตัวคนและสังคมอันทรงพลังยิ่ง การจัดการ
ความรูมีความหมายจําเพาะที่หมายถึงการสงเสริม การถอดความรูในตัวคนทุกคนที่เกี่ยวของออกมาให
เห็นคุณคา ใชประโยชนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ถามีการจัดการความรูในทุกพื้นที่ ทุกองคกร และใน
ทุกเรื่องที่อยากทําใหสําเร็จ ผูคนจะมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข มีพลังใจ มีความสรางสรรคอันยิ่งใหญ
ทําใหทําอะไรๆ ไดสําเร็จ และเกิดพลังงานทางสังคม (social energy) อันยิ่งใหญ การศึกษาทุกชนิดและ
ทุกประเภทควรใชกระบวนการจัดการความรูเขามาเปนเครื่องมือของการพัฒ นาสมรรถนะของมนุษย
(ประเวศ วะสี, 2549 : 9-15)
(5) กระบวนการการจัดการเปนอิทธิปญญา
การจั ดการเป นความรู หรือป ญญาที่ เชื่ อมต อองค ป ระกอบหรื อส วนตา งๆ ให บ รรลุ
ความสําเร็จที่ตองการ เชน ถามีปูน ทราย ไม กระเบื้อง เหล็ก แยกกันอยู โดยไมเขามาเชื่อมตอกัน เราก็จะ
ไมมีบานอยู การสรางบานคือ การจัดการเอาองคประกอบตางๆ เหลานั้นเขามาเชื่อมตอกันตามแบบ เกิด
ระบบขึ้น การจัดการเปนเรื่องที่หายไปเกือบจะโดยสิ้นเชิงจากภูมิปญญาของสังคมไทย เพราะการศึกษาที่
เนนการทองวิชาเปนวิชาๆ ทําใหคนไทยทําอะไรไมคอยเปน เพราะไมเห็นคุณคาของการเรียนรูจากการทํา
เอาแตทองวิชา จัดการไมเปนจะทําอะไรในสังคมไทยลําบากมาก เพราะเต็มไปดวยคนทําไมเปน จัดการไม
เปน เรื่องที่จะตองปฏิรูปการศึกษาไทยอยางหนึ่งคือหันมาใหความสําคัญจากการลงมือทําอะไร สรางอะไร
และจัดการอะไรใหมากขึ้น
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ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี (ประเวศ วะสี, 2549 : 19-21) ไดแกลาวถึงระบบ
การเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะของมนุษยไวดังแผนภูมิ
รูปที่ 1 ระบบการเรียนรูที่ครบวงจรเพื่อยกระดับสมรรถนะของมนุษย
๓
ความรูหรือ
ปญญาที่สูงขึ้น
๕

๒

๖

๔

การจัดการ
เปนอิทธิ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

กระบวนการ
จัดการความรู

จิตตปญญา
ศึกษา

๑
การเรียนรูจากการ
ทําจริง ปฏิบัติจริง
(ฐานวัฒนธรรม)
การเคารพศักดิ์ศรีและ
คุณคาความเปนคน

ผล ๕.

จิตสํานึกใหม

สันติสุข
ความเขมแข็งของชุมชน
และประชาสังคม

เศรษฐกิจพอเพียงและ
การอยูรวมกัน
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รูปที่ 2 ผล 5 ประการจากระบบการเรียนรูที่ครบวงจรเพื่อยกระดับสมรรถนะของมนุษย
(6) การเรียนรูจากการทําจริง ปฏิบัติจริง หรือในฐานวัฒนธรรม
คือการยายจากฐานเอาวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนการเรียนรูในฐานวัฒนธรรม หรือในฐาน
ชีวิตและวิถีชีวิตรวมกัน อะไรที่จําเปนแกชีวิตและการอยูรวมกันก็เรียนรูทั้งหมด และเรียนรูจากกันและ
กัน ทุกคนเปนทั้งครูและผูเรียน ไมมีการขาดแคลนครูดีๆ เพราะในวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม มีผูรูทางดาน
ตางๆ มากมาย ไมมีการศึกษาแลวไมมีงานทํา เพราะการทํางานเปนสวนหนึ่งของชีวิต และสามารถเลือก
งานที่ช อบที่ถ นัดได อะไรที่จํา เปนตอการอยูรวมกันก็เรีย นรูไปในตัว เชน ขนบธรรมเนีย มประเพณี
ศาสนา การอนุรักษสิ่งแวดลอม การจัดการแบงปน การใชทรัพยากรอยางเปนธรรม การเรียนรูจากการทํา
นอกจากการทําใหทําเปน สรางเปนแลว ยังสงเสริมการจัดการ เพราะการจะทําอะไรๆ ใหสําเร็จตองมีการ
จัดการ การเรียนรูในฐานวัฒนธรรมนั้นถือวาทุกคนมีความรูอยูในตัว มีคุณคา ฉะนั้น พอแม ปูยา ตายาย
เพื่อนบ า น พระ ครู ปราชญ ช าวบ า น ฯลฯ มีคุณค า และมี ป ระโยชนใ นการเรีย นรู การเรีย นรู ใ นฐาน
วัฒนธรรมจึงสงเสริมความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษยดวยการเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน การที่ทุกคนมี
คุณคา นําความภูมิใจ ความสุข และความมั่นใจมาใหคนทุกคน สรางความเขมแข็งของชุมชนและประชา
สังคม
(7) ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มาวิเคราะห สังเคราะหสิ่งที่ไดจากการทําจริง ปฏิบัติจริงใหเปน
(8) ความรูหรือปญญาที่สูงขึ้น
แลวเอาความรูหรือปญญาที่สูงขึ้นกลับลงไปสูการทําจริง ปฏิบัติจริงอีก แลววนกลับมาอีก
รอบแลวรอบเลา เปนวัฏจักรทางปญญา จากดินสูฟา จากฟาสูดิน ความรูนี้เกิดจากการปฏิบัติในวิถีชีวิต
จริง และกลับไปสงเสริมวิถีชีวิตจริงใหดีขึ้นตลอดเวลา ไมใชความรูที่ลอยตัวอยุในสุญญากาศ นภากาศ
แยกสวนจากความเปนจริง อยางที่สอนกันอยูในระบบการศึกษาปจจุบัน
ระบบการเรียนรูครบวงจรดังกลาวจะยกสมรรถนะของมนุษยขึ้นโดยเกิดผล 5 ประการ คือ
1. เกิดจิตสํานึกใหม
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2. เกิดศีลธรรมพื้นฐานทางสังคม คือ การเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคน
ของคนทุกคน
3. เกิดความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม
4. เกิดเศรษฐกิจพอเพียงและการอยูรวมกัน
5. เกิดสันติสุขเพราะความสมดุลของสรรพสิ่ง
การที่จะเปนไปตามนี้ได ลําพังระบบการศึกษาอยางที่เรียกกัน ครู และนักการศึกษา หาทําได
ไม แตเปนเรื่องของสังคมทั้งหมด (All for Education) เพราะเปนการศึกษาสําหรับคนทั้งหมด (Education
for All) เพื่อแกปญหาทั้งหมด ทั้งสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดลอม และการเมืองพรอมกันไป หรือเปน
การศึ กษาเพื่อพัฒนาอยา งบูรณาการทั้งหมด อาจทดลองทําโดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง เชน ตําบล อําเภอ
จังหวัด ถาพัฒนาอยางบูรณาการของจังหวัดทั้งจังหวัดแลวไดผลดี คือเกิดเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู
รวมกันอยางสมดุลจังหวัดทั้งจังหวัดจะกลายเปนมหาวิทยาลัยในรูปใหม คือมหาวิทยาลัยชีวิต (ประเวศ
วะสี, 2549 : 22-27)
2.4 การสงเสริมสุขภาพชุมชนอยางมีสวนรวม
ในป พ .ศ. 2520 องค ก ารอนามั ย โลกได จั ดให มีก ารประชุ ม เพื่อสนับ สนุนเปา หมาย
สุขภาพดีถวนหนา (Health for all) และตอมาก็มีการประชุมนานาชาติเรื่อง “การสาธารณสุขมูลฐาน”
(Primary health care) ณ กรุงอัลมา อะตา ในสหภาพโซเวียต ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้งานสงเสริมสุขภาพ
หรือการสาธารณสุขยุคใหม (New public health) ไดเริ่มตนขึ้น และที่ประชุมได มีการแถลงการณ คํา
ประกาศ อัลมา-อัตตา หลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2529 ไดมีการประชุมนานาชาติ เรื่อง “การสงเสริมสุขภาพ
(Health promotion)” ขึ้นเปนครั้งแรก ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา และไดมีการประกาศ “กฎบัตร
ออตตาวาเพื่อการสงเสริมสุขภาพ” (Ottawa charter for health promotion) ขึ้น ปจจุบันการดูแลสุขภาพจึง
ไดรับความสนใจจากหลายๆ องคกร มิใชเพียงหนวยงานสาธารณสุขเทานั้น
องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดใหความหมายของสุขภาพ
หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี
ทั้งนี้ไมไดหมายเพียงแตการปราศจากโรคหรือปราศจากทุพพลภาพเทานั้นและในการประชุมสมัชชา
องค การอนามัย โลกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 ไดเห็นชอบใหเพิ่ม คํา วา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Well-Being) เขาไปในคําจํากัดความของสุขภาพ (พรสุข หุนนิรันดร, 2545:12) สําหรับประเทศ
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ไทย ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ไดเสนอใหเติมคําวา สุขภาวะทางปญญา (Intellectual Well –
Being) เขาไปในความหมายของคําวา สุขภาพไวดวย (ประเวศ วะสี, 2541:4-6)
สรุป สุขภาพ หมายถึง ความสมบูรณของมนุษย ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และจิต
วิญญาณ ในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไมไดหมายเพียงแตการปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
หรือความพิการทุพพลภาพเทานั้น
2.4 .1 ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ
คําวา การสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) นั้น ตามคํานิยามของสํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กลาววา การสงเสริมสุขภาพ เปนกระบวนการสรางศักยภาพ
ของบุค คลในการพัฒนาสุขภาพของตนเองใหดีขึ้นเพื่อบรรลุสุข ภาพภาวะที่ดี ทั้ง รางกาย จิตใจ และ
สังคม ซึ่งคลายคลึงกับคํานิยามจากวารสารการสงเสริมสุขภาพอเมริกัน (American journal of health
promotion) ที่วา การสงเสริมสุขภาพ เปนศาสตรและศิลปของการชวยใหคนเปลี่ยนการดําเนินชีวิต เพื่อ
มุงสูภาวะสุขภาพสมบูรณ ซึ่งภาวะสุขภาพสมบูรณ นั้น เปนความสมบูรณดานรางกาย อารมณ สังคม จิต
วิญญาณ และ สติปญญา
นิยม ศิริวัฒน (2540 : 29) กลาวถึงการสงเสริมสุขภาพนั้นตองมีความมุงหมายให
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และดําเนินการใหสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยใหบุคคลมีสุขภาพดีทั้งรางกาย
และจิตใจ อันนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี
หทัย ชิตานนท (2540 : 3) กลาววา การสงเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการซึ่งทําให
ประชาชนสามารถเพิ่มการควบคุมสุขภาพ และทําใหสุขภาพดีขึ้น การจะบรรลุถึงสภาวะสุขสบายทั้ง
รางกาย จิตใจ และสังคมได ปจเจกชนหรือกลุมบุคคลจะตองสามารถที่จะพอใจในสิ่งที่ตนปรารถนาและ
ที่จะปรั บปลี่ย นใหเขา กับ สิ่ง แวดลอม ดัง นั้นสุข ภาพจึงเปนทรัพยากรสวนบุคคลของสัง คม และเปน
ความสามารถทางกายภาพ เพราะฉะนั้น การสงเสริมสุขภาพจึงไมใชความรับผิดชอบแตเฉพาะสุขภาพ
เทานั้น แตยังเลยจากลีลาชีวิตอันเปยมไปดวยสุขภาพไปจนถึงความอยูดีกินดีอีกดวย
อภิรยา พานทอง (2540 : 18) ใหความหมายวา การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําเพื่อยกระดับภาวะสุขภาพที่ดีทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และอารมณ อันจะ
นําไปสูความปกติสุข ความมีศักยภาพสูงสุดในบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยพฤติกรรมหรือ
การกระทํานั้นๆ มีทั้งที่สังเกตไดและสังเกตไมได
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ประกิต วาทีสาธกกิจ และคณะ (2541 : 17-18) อธิบายถึงการสงเสริมสุขภาพวา เปน
แนวทางการพัฒนาสุข ภาพที่ส อดคลองกับรัฐะรรมนูญแหง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 ที่เนนการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน สอดคลองกับแผนแมบทการเงิน การคลังเพื่อสังคมที่
ถือเอาชุมชนเปนรากฐานสําคัญของสังคม และความเขมแข็งขององคกร ชุมชนเปนปจจัยที่สําคัญในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม เปนแนวคิดที่สอดคลองกับปรัชญาของประชาธิปไตย และแนวโนมของโลก
ปจจุบันที่มุงเนนสรางเสริมความเขมแข็งของปจเจกบุคคล การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในชะตาชีวิตของตนเองไปสูองคกรชุมชน และพัฒนาแบบแผนความรวมมือในการดําเนินงานดานตางๆ
ในลักษณะของหุนสวนหรือภาคีที่มีสวนรวมรับผิดชอบอยางเสมอภาคและสมานฉันท
ประเทือง วงษแจง (2545 : 23) ใหความหมายวา การสงเสริมสุขภาพเปนกระบวนการ
เพื่อใหประชาชนสามารถควบคุมและสรางเสริมสุขภาพของตนเองโดยการสนับสนุนดานการศึกษา
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง นันทนาการ และอื่นๆ เพื่อกอใหเกิดผลในเงื่อนไขของการดําเนินชีวิตที่
เอื้อสุขภาพ และปองกันการเกิดโรคในบุคคลและกลุมบุคคล
Castillo-C. and V. Navarro (1984 : 341-364) ใหความหมายการสงเสริมสุขภาพ
หมายถึง กิจกรรมทางสิ่งแวดลอม สังคม การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ นันทนาการ และอื่นๆ ที่ประกอบ
ขึ้นเพื่อยังผลใหมีเงื่อนไขที่เอื้อตอสุขภาพ และปองกันโรคในบุคคล และกลุมบุคคล
Pender N.J. (สุรีย จันทรโมลี, 2540 : 26) ใหความหมายของการสงเสริมสุขภาพ
หมายถึง การสงเสริมสุขภาพประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอการสงเสริมสุขภาพของประชาชน
ที่ สุ ข ภาพดี และมี ผ ลกระทบโดยตรงต อการเพิ่ม ระดั บ ความผาสุ ก การนํ า ไปสู สุ ข ภาพดี ข องบุค คล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม (Health People) เนนพฤติกรรมของประชาชนที่ปฏิบัติเพื่อสงเสริมสุขภาพดี
คาสติโล ซัลกาโด (Salgado, อางถึงใน ศรายุทธ ตรีรมณ, 2548 :11) ใหความหมายวา
การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมทางสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา นันทนาการ
และอื่นๆ ที่ประกอบขึ้น เพื่อยังผลใหชีวิตที่เอื้อสุขภาพและปองกันการเกิดโรคในบุคคลและกลุมบุคคล
สรุปไดวา การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเพิ่มความสามารถในการควบคุม
และสรางเสริมสุขภาพ ในแบบแผนการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ใหดียิ่งขึ้น เพื่อบรรลุถึง
ศัก ยภาพสูงสุดของสุขภาพกาย จิตใจ สัง คม และศี ลธรรม รวมถึ ง การสนั บ สนุ นด า นการศึ กษาและ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติ
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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2.4.2 ความหมายของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
กอชแมน (Gochman, 1988 : 4) ไดใหความหมายของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Health
promotion) วา หมายถึงการแสดงที่บุคคลลงมือกระทําทั้งที่สังเกตไดอยางชัดเจน (Overt behavior)
เพื่อใหตนเองมีสุขภาพที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การรับประทานอาหาร การพักผอน การออกกําลัง
กาย ลักษณะบุคลิกภาพ และการใหยา เปนตน รวมถึงสิ่งที่สังเกตไมได ตองอาศัยวิธีการประเมินแบบอื่น
เชน ภาวะอารมณ ความเชื่อ ความคาดหวัง แรงจูงใจ คานิยม ความรู และการรับรู เปนตน
เพนเดอร (Pender, 1987 : 4) ใหความหมายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพวา เปนกิจกรรมที่
บุคคลกระทําเพื่อยกระดับความเปนอยูที่ดีโดยสวนรวม และการมีศักยภาพที่ถูกตองสมบูรณของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
กรีน และกรูเธอร (Green; & Grueter 1991 : 4) กลาววาการสงเสริมสุขภาพ หมายถึง
ผลรวมของการสนับสนุนทางดานการศึกษา และการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดผลทาง การ
ปฏิบัติ และเกิดสภาพการณของการดํารงชีวิตที่กอใหเกิดสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ การปฏิบัตินั้นอาจจะ
เปนของบุคคล ชุมชน ผูนําสุขภาพของบุคคล นายจาง ครู หรือกลุมบุคคลอื่นๆ ซึ่งการปฏิบัติเหลานี้มี
อิทธิพลตอสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมสวนรวม
ดาริณี สุวภาพ (2542 : 19) ไดกลาววา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง ความรู ความ
เชื่อ ความรูสึก การรับรู การแสดงออก การกระทําที่เปนการดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค โดยมีจุดหมายเพื่อสงเสริมใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยางมีความผาสุก และบรรลุ
ความสําเร็จในชีวิต
ประเวศ วะสี (2541 : 15) กลาววา การสงเสริมสุขภาพเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ ในการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพประกอบดวย การที่สังคมมีจิตสํานึกหรือจินตนาการใหมในเรื่อง
สุขภาพดี และเกิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
สถานที่ทํางาน ระบบบริการสังคม สื่อมวลชน ตลอดจนนโยบาย อาจจะเรียกระบบนี้วา การสงเสริม
สุขภาพสําหรับคนทั้งมวล (Health promotion for all) คนทั้งมวลสงเสริมสุขภาพ (All for Health
promotion) หรือ คนทั้งมวลสุขภาพดี (Good health for all)
สรุป ความหมายของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รวมการสนับสนุนการศึกษา และการสนับ สนุนดานสิ่งแวดลอมเพื่อชวยเพิ่ม
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ศักยภาพ ปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหเกิดทักษะในการพัฒนาสุขภาพที่จะกอใหเกิดภาวะ
สุขภาพที่สมบูรณ ปราศจากความเจ็บปวย
2.4.3 หลักการของการสงเสริมสุขภาพ
หลักการเบื้องตนของกฏบัตรออตตาวาเนนความสําคัญของแนวทางปฏิบัติ 5 ประการ เพื่อ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี้ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2543 : 34-37)
1. การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย
2. การเสริมสรางพลังอํานาจแกปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล
3. การมีสวนรวมอยางเขมแข็งของภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. การผนวกและการใชมาตรการที่หลากหลายในลักษณะผสมผสาน
5. การประสานความรวมมือระหวางภาคตางๆ
นอกจากนี้ กฏบัตรออตตาวา เสนอแนะวา การดําเนินการเพื่อการสงเสริมสุขภาพใหไดผลควร
ดําเนินการในกิจกรรมที่สําคัญ 5 ประการ คือ (วิจิตร เอี่ยมบริสุทธิ์, 2543 : 8-9)
1. สรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Health Public Policy)
การส ง เสริ ม สุ ข ภาพมีข อบเขตกวา งขวางทั้ ง ในและนอกภาคสุข ภาพ เรื่ อ งของ
สุขภาพทั้งในและนอกภาคสาธารณสุขทุกระดับ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพจากนโยบายที่กําหนด
นโยบายสงเสริมสุขภาพประกอบดวยมาตรการตางๆ เชน กฏหมาย การคลัง ภาษี การปรับองคกร เปนตน
มาตรการเหลานี้จะตองประสานกัน เพื่อนําไปสูสุขภาพ รายได และความเสมอภาคทางสังคม กอใหเกิด
สินคาและบริการตางๆ ที่ปลอดภัยและมีผลตอสุขภาพ รวมทั้งสิ่งแวดลอมที่สะอาดและสวยงาม ในการนี้
จํา เป นต องช วยค นหาอุป สรรค และหาแนวทางขจัดอุปสรรคดัง กลา ว เพื่อชวยใหผูกํา หนดนโยบาย
สามารถเลือกหนทางที่สงเสริมสุขภาพไดถูกตองและงายขึ้น
2. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ (Create Supportive Environment)
มนุษยกับสิ่งแวดลอม ประกอบเปนระบบสังคม และรบบนิเวศที่มีผลตอสุขภาพ ดังนั้น
ชุ ม ชนทุ ก ระดั บ (ตั้ ง แต ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ประเทศ ภู มิ ภ าค โลก) จะต อ งร ว มกั น ดู แ ลสิ่ ง แวดล อ มและ
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ธรรมชาติ โดยตองถือวาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก เปนภารกิจรวมกันของทุกคน นอกจากนี้
การดํารงชีวิต การทํางาน และการพักผอนมีผลกระทบตอสุขภาพ ที่ทํางานควรเปนที่สงเสริมสุขภาพของ
บุ ค ลากร โดยเป น ที่ ที่ มี ค วามปลอดภั ย พึ ง พอใจและไม ก อ ให เ กิ ด ภาวะเครี ย ดจากการทํ า งาน การ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมอยางตองประเมิน เพื่อหาแนวทางประเมินผลกระทบตอสุขภาพ หลังจากนั้น
จะตองมีปฏิบัติการที่เปนผลบวกตอสุขภาพของสาธารณชน กลยุทธสงเสริมสุขภาพใดๆ ก็ตามจะตอง
ผนวกเรื่องของการพิทักษคุมครองสิ่งแวดลอม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
3. เสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen Community Action)
การสงเสริมสุขภาพ เริ่มตั้งแตการจัดลําดับความสําคัญของปญหา การตัดสินใจ การ
วางแผน และการดําเนินการ เพื่อบรรลุสภาวะสุขภาพที่ดีกวาเดิม ตองดําเนินโดยชุมชน และการที่จะให
ชุมชนดําเนินกิจกรรมดังกลาวได ตองเสริมสรางอํานาจของชุมชน ใหมีความรูสึกเปนเจาของ การพัฒนา
ชุมชนจําตองระดมทรัพยากร (ทั้งมนุษยและวัตถุ) ภายในชุมชน เพื่อยกระดับการชวยเหลือตนเอง และ
การสนับสนุนทางสังคม รวมทั้งพัฒนาระบบที่มีลักษณะยืดหยุนในการเสริมสรางความแข็งแกรงแกการ
มีสวนรวมของชุมชน และการควบคุมกํากับในเรื่องของสุขภาพ ทั้งนี้โดยการสรางความเขมแข็งแกการมี
สวนรวมของชุมชน และการควบคุมกํากับในเรื่องสุขภาพของชุมชน จะตองเขาถึงขอมูลขาวสาร ไดรับ
โอกาสเรียนรู และมีแหลงทุนสนับสนุนเต็มที่และตอเนื่อง
4. พัฒนาทักษะสวนบุคคล (Develop Personal Skills)
การสงเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาบุคคลและสังคม ดวยการให
ขอมูล ขาวสาร การศึกษาเพื่อสุขภาพ และการเสริมทักษะชีวิตนั้นเปนการเพิ่มทางเลือกแกประชาชนให
สามารถควบคุมสภาวะสุขภาพ และสิ่งแวดลอมของพวกเขาไดมากขึ้น การเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
สุขภาพ การสงเสริมใหประชาชนเรียนรู และเตรียมพรอมในการดําเนินชีวิตในวัยตางๆ และสามารถ
ควบคุมโรคเรื้อรังและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้น นับวาเปนสิ่งจําเปนตอหนวยงานตางๆ (เชน
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ธุ รกิ จ องค ก รอาสาสมัคร เปนตน) จะตองเปนผูริเริ่ม จัดใหเกิดกระบวนการ
ดังกลาวขึ้นในโรงเรียน ในบาน ในที่ทํางาน ในชุมชนตางๆ รวมทั้งภายในหนวยงานของตนเอง
5. ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reorient Health Service)
ในระบบบริการสาธารณสุข ในการสงเสริมสุขภาพเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
บุคลากร เจาหนาที่สาธารณสุข ผูรับบริการ ชุมชน สถาบันบริการสาธารณสุขและรัฐบาลซึ่งจะตองทํา
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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รวมกัน เพื่อมุงไปสูสุขภาพที่ดีของประชาชน นอกจากงานรักษาพยาบาลและภาคสาธารณสุขจะตองหัน
มาทํางานดานการสงเสริมสุขภาพใหมากขึ้น โดยเนนใหผูรับบริการและชุมชนมีสุขภาพดี ในลักษณะที่
ไวตอปญหา และสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน นอกจากนี้จะสรางภาคีสงเสริมสุขภาพเปดกวางในการ
รวมมือกับภาคอื่นๆ (เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม) การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข
ตางๆ เพื่อปรับเจตคติ ปรับทิศทาง และจัดระบบบริการสาธารณสุขที่เนนการมองปญหาของคนแบบองค
รวม
ในเอกสารขององคการอนามัยโลกสวนภาคพื้นยุโรป ไดสรุปแนวความคิด และหลัก
สําคัญของการสงเสริมสุขภาพ โดยคณะทํางานที่จัดตั้ง และประชุมขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกน ระหวางวันที่ 913 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 วาการสงเสริมสุขภาพนั้นเปนกระบวนการ (Process) ในการเพิ่มศักยภาพใหแก
ประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความสามารถที่จะควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของทุกๆ คน
แนวคิดในการสงเสริมสุขภาพดังกลาวนี้ องคการอนามัยโลก (WHO) ไดแบงออกเปน
ขอๆ ไดดังตอไปนี้
1. การสงเสริมสุขภาพ เปนเรื่องของการดําเนินชีวิตประจําวัน (Everyday Life)
ของประชาชนทั่วไป ไมใชเปนเพียงเรื่องของประชากรกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเทานั้น
2. การสงเสริมสุขภาพ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกเรื่องที่มีผลตอสุขภาพ ดังนั้น
จึงไมใชเรื่องที่การแพทยและสาธารณสุขจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว หนวยงาน และองคการทุก
สาขาตองรวมมือดําเนินการอยางใกลชิด
3. การสงเสริมสุขภาพ เปนการรวมเอาหนวยงานที่มีความหลากหลายมารวม
เสริมพลังกันทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน รวมเอาองคกรการสื่อสารมวลชน การศึกษา การ
ตรากฏหมาย การงบประมาณ การจัดการองคกร การพัฒนาชุมชน มารวมกันแกไขปญหาสุขภาพ
4. การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ มุ ง หมายที่ จ ะให ป ระชาชนได เ ข า มามี ส ว นร ว ม
ดําเนินงานจนบังเกิดผลอยางจริงจัง
5. การสงเสริมสุขภาพ เปนเรื่องของกิจกรรมทางสุขภาพ และทางสังคมโดยไม
เนนเรื่องการรักษาพยาบาล ดังนั้น นักวิชาชีพสาธารณสุขจะตองมีบทบาทสําคัญตอกิจกรรมทางดาน
สาธารณสุขมูลฐาน โดยเฉพาะการเปนตัวตั้งตัวตีในการดําเนินงานสาธารณสุข และการใหความรูแก
ประชาชน
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
47
: สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง

2.4.4 ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพ
อนุวัฒน ศุภชุติกุล เพ็ญจันทร ประดับมุข และยุพา วงศไชย (2541, อางใน นิยดา ปณฑว
นันท, 2545 : 8) กลาวสรุปจากการประชุมนานาชาติ เรื่อง การสงเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ กรุง
ออตตาวา ประเทศแคนาดา ตามประกาศ “กฎบัตรออตตาวา” ที่กําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพ
แนวใหม 5 ประการดังนี้
1. การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อการดูแลทางสุขภาพ (Build healthy public policy) ดวย
วิธีการที่หลากหลายสอดคลองสนับสนุนกัน โดยผูกําหนดนโยบายทั้งในและนอกภาคสาธารณสุขจะตอง
คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสุขภาพเปนสําคัญ และแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. การสรางสรรค สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอสุขภาพ (Create supportive environment)
สงเสริมใหคนและสิ่งแวดลอมอยูดวยกันอยางเกื้อกูลและสมดุล ถือวาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั่ว
โลกเปนภารกิจรวมกันของประชาคมโลก เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต การทํางาน การพักผอน
ใหมีสุขภาวะที่ดีและปลอดภัยโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
3. การเสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen community action) เปนการ
สนับสนุนใหชุมชนพึ่งตนเองได โดยชุมชนเปนผูตัดสินใจ และจัดการ รวมทั้งระดมทรัพยากรตางๆ
ภายในชุมชนใหชุมชนไดรับขาวสารเรื่องสุขภาพและงบประมาณสนับสนุน
4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล ( Develop personal skills) เพื่อใหประชาชนสามารถ
ควบคุมสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดดวยตนเองมากยิ่งขึ้น มีท างเลือกมากขึ้น ดวยการใหขอมูล
ขาวสาร สงเสริมการเรียนรูเพื่อสุขภาพและการฝกฝนทักษะในการจัดการที่ดี เพื่อปองกันและควบคุม
สุขภาพตนเอง
5. การปรับระบบบริการสุขภาพ ( Reorient health service) ผูใหบริการสุขภาพตองหันมา
ทํางานดานสงเสริมสุขภาพใหมากขึ้น ตองใหความสําคัญในงานดานอื่นๆ รวมดวย เชน การวิจัยบริการ
การฝกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ รวมถึงการจัดระบบบริการสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงจากการมอง
ปญหาเชิงปจเจกบุคคลไปสูการมองปญหาในองครวม ขณะเดียวกันภาคสาธารณสุขจะตองเปดกวางและ
รวมมือกับภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม เปนตน
กลยุทธทั้ง 5 ประการนี้ เปนกลวิธีหลักขององคการอนามัยโลก ที่สามารถทําใหการสงเสริม
สุขภาพมีความเปนไปไดในทุกกลุมเปาหมาย เชน กลุมแมและเด็ก กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุม
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ทํางาน กลุมผูสูงอายุ เปนตน และเปนทิศทางในการแกปญหาเชิงรุกที่เนนการให บริการแบบองครวม
(Holistic service) ซึ่งมีลักษณะรวมหลายมิติที่เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษา ซึ่งเปน
สถานที่สําคัญในการปลูกฝงการเรียนรูแกเด็กและเยาวชน ควรจะไดรับการสนับสนุนจากทุกองคกรใน
การหันมาชวยมุงเนนการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน เพราะโรงเรียน จะเปนสถานที่สามารถสงเสริม
สุ ข ภาพที่ ดี ใ ห แ ก นั ก เรี ย น บุ ค ลากรของโรงเรี ย น และสมาชิ ก ในชุ ม ชน การศึ ก ษาและสุ ข ภาพมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันเปนเสมือนเหรียญเดียวกัน ดังนั้นการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
จึงเปนจุดเริ่มตนของความเปนอยูอยางมีความสุขภาพดี ไมเพียงแตนักเรียนเทานั้น แตเพื่อชุมชนทั้งมวล
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การลงทุนในงานอนามัยวัยเด็กเปนการลงทุนที่มั่นคงและใหผลตอบแทนไมมีที่
สิ้นสุด (อรทัย ชัยวงค, 2544 : 16)
สรุปไดวา การดําเนินการตามยุทธศาสตรในการสงเสริมสุขภาพนั้น ครอบคลุมทั้งระดับ
นโยบายและการปฏิบัติสวนบุคคล จึงเปนเรื่องที่ทุกคนตองใหความรวมมือ โดยการศึกษา ทําความเขาใจ
เพื่อนําไปปฏิบัติในขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนหรือแตละองคกร
2.4 .5 กระบวนการสงเสริมสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 4 กระบวนการ ดังนี้ (สุทธิชัย จิตพันธกุล, 2544 : 193)
1.การใหความรูทางสุขภาพ เปนกระบวนการใหขอมูลขาวสารที่มุงใหเกิดการสงเสริม
สุขภาพโดยอาศัยกลวิธีตางๆ ไดแก การสอนกลุม การมีสวนรวมของชุมชน การใชสื่อมวลชน เปนตน
2. การปองกันโรค หมายถึง กระบวนการเพื่อใหการวินิจฉัยโรคหรือปญหาทางสุขภาพ
ในระยะแรกกอนจะมีอาการทางคลินิก (การตรวจคัดกรอง) หรือการปองกันเฉพาะโรค เชน การใหวัคซีน
เปนตน
3. การคงไวของสุขภาพ หมายถึง การจัดการรักษาเพื่อปองกันมิใหเกิดอาการเสื่อมถอย
ของสถานะทางสุขภาพในประชากรกลุมเสี่ยง
4. นโยบายสาธารณะทางสุขภาพ เปนกระบวนการทางนโยบายเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
โดยตรงหรือเพื่อใหการสนับสนุน เชน การจัดสรรงบประมาณ การออกกฏหมายเฉพาะ เชน กฎหมาย
ใหบริการการตรวจคัดกรองแกผูสูงอายุโดยไมคิดมูลคา เปนตน การพัฒนาระบบบริการหรือการควบคุม
การโฆษณาที่อาจจะเปนผลเสียแกสุขภาพ เชน โฆษณาบุหรี่ เปนตน
2.4 .6 กลวิธีในการสงเสริมสุขภาพ
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ลักขณา เต็มศิริกุลชัย (2541 : 41-43) ไดสรุปกลวิธีดําเนินการงานสงเสริมสุขภาพที่
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับกฎบัตรออตตาวา วาประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้
1. มิติของการพัฒนาสุขภาพ (Health Enhancement) แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ
1.1แบงตามปจจัยเสี่ยง ไดแก บุหรี่ การดื่มสุรา ความอวน การไมออกกําลังกาย
การพฤติกรรมไมปลอดภัย การไมตรวจสุขภาพรางกาย เพื่อคนหาโรคในระยะเริ่มแรก
1.2 แบงตามการเกิดโรค ไดแก ปญหาโรคหัวใจ ปญหาสุขภาพจิต ปญหาทันต
สาธารณสุข และปญหาโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ
2. มิติของกลุมเปาหมาย (Population group) ไดแก กลุมเด็ก กลุมเยาวชน กลุมผูชาย
กลุมผูหญิง กลุมคนพิการ และกลุมผูสูงอายุ
3. มิติของพื้นที่เปาหมาย (Key settings) การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพอาจเริ่มตนจาก
ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทํางาน ชุมชน เขตเมือง หรือการใหการสนับสนุน (Sponsorship) การกีฬา
และศิลปวัฒนธรรมตางๆ
4. มิติของกลยุทธในการสงเสริมสุขภาพ (Strategies) ไดแก การจัดกิจกรรมสุขศึกษา
การใหขอมูลขาวสารแกสาธารณชน การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) การสรางกระแสทางสังคม
เพื่อใหผูมีอํานาจตัดสินใจกําหนดนโยบาย (Advocacy) การรวมตัวกันเปนองคกรเพื่อเคลื่อนไหวทาง
สังคมและการสรางเครือขาย (Coalition Building & Network) การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง (Community
Development) การพัฒนานโยบายสาธารณะ (Public Policy Development) การออกกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ (Legislation & Regulation) การใชนโยบายการเงินการคลัง (Fiscal Policy) เปนตน
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไดสรุปกลวิธีพื้นฐานในการสงเสริม 3 ประการ คือ
1. การชี้แนะเพื่อสุขภาพ เปนการชี้แนะเพื่อใหประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักใน
เรื่องสุขภาพ โดยดําเนินการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2. การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมเพื่ อ สุ ข ภาพ เป น กลวิ ธี ที่ ส ร า งเสริ ม ความเข ม แข็ ง ระบบ
สนับสนุนภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพ มีเปาหมายเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพ
โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
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3. การสร า งพลั งเพื่ อสุ ข ภาพ ดวยการใหความรู ทัก ษะ จะชวยสง เสริมใหป ระชาชนมี
กิ จ กรรมสํ า หรั บ สุ ข ภาพทางบวกและมี ท างเลื อ กที่ ดี ต อ สุ ข ภาพ โดยการเรี ย นรู ถึ ง
ทางเลือกของพฤติกรรมที่สามารถทําไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการศึกษา
การรับรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่จะชวยใหประชาชนเกิดความตระหนัก มีความเชื่อ
มีทัศนคติ ความคิดเห็นตอวิถีชีวิตของการมีสุขภาพที่ดี

2.4 .7 รูปแบบการวัดวิถีชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ
เพนเดอร (Pender, 1987 : 70-81) ไดเสนอรูปแบบการวัดวิถีชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ ซึ่ง
พัฒนามาจากแบบวัดการประเมินวิถีชีวิตและลักษณะนิสัยทางสุขภาพของเพนเดอร เพื่อใชวัดพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพเปน 6 ดาน ดังนี้
1. การเขาใจตนเองอยางแทจริง
2. การรับประทานอาหาร
3. การออกกําลังกาย
4. ความรับผิดชอบตอสุขภาพตนเอง
5. การจัดการกับความเครียด
6. การชวยเหลือพึ่งพาระหวางกัน
เกษม ตันติผลาชีวะ (2528 : 22-23) ไดกลาวถึงหลักสําคัญ 4 ประการ สําหรับการสงเสริมสุขภาพ
ของบุคคลทุกวัย ดังนี้
1. กินเปน หมายถึง การกินอาหารที่ถูกตองไดสัดสวนกับความตองการของรางกาย
ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมัน งดเวนการดื่มชา กาแฟ และสุรา
การประเมินสภาพการกินเปนไดจากการประเมินความสมดุลของการกินกับน้ําหนักมาตรฐานตามอายุ
และสวนสูง
2. นอนเปน หมายถึง การนอนหลับเต็มที่และเพียงพอ โดยจํานวนชั่วโมงของการ
นอนขึ้นอยูกับความเพียงพอของรางกายแตละคน ไมมีกําหนดมาตรฐานแนนอนวาเปน 8 หรือ 10 ชั่วโมง
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3. อยูเปน หมายถึง การรักษาสุขภาพที่ดี มีก ารออกกําลังกายสม่ําเสมอ รักษา
น้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑมาตรฐาน หลีกเลี่ยงการเปนโรค ลดความเครียดทางจิตใจ มีอารมณดี มีการ
พักผอนที่เหมาะสม
4. สังคมเปน หมายถึง การปรับตัวใหเขาสภาพ ในระยะแรกของการปรับตัวอาจ
สรางความขับของใจบาง แตการใชเหตุผลความเขาใจและการยอมรับจะทําใหการปรับตัวดีขึ้นและอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ไมควรที่จะไปคาดหวังจากสังคมมากเกินไป เพราะถาไมเปนอยางที่
คาดหวังจะทําใหเกิดความทอแท สิ้นหวัง ในที่สุดก็ตองแยกตัวออกจากสังคมหรืออยูในสังคมอยางไมมี
ความสุข
สรุปวา รูปแบบการวัดวิถีชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ คือ หลักการและลักษณะนิสัย
ทางดานพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ รวมถึงการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพคือ การเขาใจตนเอง ใชหลัก
เหตุผลในการดูแลรักษาสุขภาพที่มีการออกกําลังกาย การพักผอน การรับประทานอาหาร การพัฒนาทาง
จิตใจ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อปรับตัวใหดีขึ้นและอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
2.4 .7 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเปนงานสาธารณสุขที่ครอบคลุมหลายมิติทั้งทางกาย ทาง
จิต และทางสังคม และมีวัตถุป ระสงคเพื่อใหประชาชนมีพฤติก รรมที่ถูก ตอง เหมาะสม มีสุขภาพที่
สมบูรณแข็งแรง มีสวนรวมในการจัดการปจจัยแวดลอมตางๆ ใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพและเพื่อใหป ระชาชนไดรับการเฝา ระวัง ปองกัน ควบคุม และบําบัดรักษาโรคที่ไดมาตรฐาน
มุงเนนการทําใหประชาชนในเขตรับผิดชอบมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ เนนการทํากิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคตางๆ สงผลใหประชาชนเจ็บปวยนอยลง ลดภาวะแทรกซอนจากการ
ปวยไดมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังลดภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาล (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ, 2552)
การมีสุขภาพดีสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข เปน
ความตองการจําเปนพื้นฐานของชีวิตที่คนเราทุกคนสามารถแสวงหาได การที่บุคคลจะมีสุขภาพที่ดีได
นั้น จะตองแสวงหามาดวยตัวเองไมมีผูใดจะปฏิบัติแทนได ดังนั้น คณะกรรมการสุขศึกษา (2547, อางถึง
ใน กรมสงเสริมสุขภาพ, 2552) ไดจัดทําสุขบัญญัติ อันเปนขอกําหนดที่ประชาชนทุกคนควรปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอจนเปนสุขนิสัย เพื่อใหมีสุขภาพดีทั้งทางรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม 10 ประการ มี
ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

ดูแลรักษาของใชใหสะอาด
รักษาฟนใหแข็งแรง และแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง
ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังการขับถาย
กิ น อาหารสุก สะอาด ปราศจากอัน ตราย และหลี ก เลี่ย งอาหารรสจัด สี
ฉูดฉาด
5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพยติด การพนัน และการสําสอนทางเพศ
6. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน
7. ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท
8. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และตรวจสุขภาพประจําป
9. ทําจิตใจใหราเริ่งแจมใสอยูเสมอ
10. มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม
จะเห็นไดวา กิจกรรมสงเสริม สุข ภาพ เปนกิจกรรมที่ส นับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสุขภาพของแตละบุคคลทั้งรางกาย จิตใจ ซึ่งเนนในดานการดูแลและรักษาสุขภาพมิใหเกิดการ
เจ็บปวย ซึ่งเปนกิจกรรมที่สามารถทําไดงาย ไมจําเปนตองเสียคาใชจายมาก และสามารถปฏิบัติไดทุกเพศ
ทุกวัย
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรรณชนก จันทชุม (2549) ไดทํา การศึก ษาการพัฒนากลวีก ารปองกันการสูบ บุหรี่ของ
นั ก เรี ย นโดยใช ก ระบวนการมี ส วนร ว ม : กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นขยายโอกาส การศึก ษาวิ จัย ครั้ง นี้ มี
วัตถุประสงคสําคัญ เพื่อ 1) พัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนไดตรงตามสถานการณ
จริง 2) สงเสริมและสนับสนุนนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยของรัฐที่
เกี่ยวของ ใหไดมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อปองกันสูบบุหรี่ของนักเรียน ภายใตทรัพยากรในทองถิ่น
ที่มีอยู กระบวนการวิจัยใชแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการระดมพลังทางสังคมในการสนับสนุน
ใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุ หรี่ของนักเรียนชายและหญิง ที่กําลัง
ศึกษาในชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 จํานวน 188 คน ผูวิจัยไดทําการศึกษาในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือวัด
ในเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามวัดความรู เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฎิเสธ ความคาดหวังใน
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ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการสอบบุหรี่ วีการเชิงคุณภาพ ไดแก การสนทนากลุม การ
สัมภาษณ การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีสวนรวม
การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ข องนักเรียนในการวิจัย ครั้ง นี้เปนการคิ ดคน
วิธีก ารที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม ซึ่งสามารถแกไ ขปญหาการสูบบุหรี่ข องนัก เรีย นไดตรงตาม
สภาพการณที่เปนจริง กลวิธีที่ไดเปนการใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียในปญหา การ
สูบบุหรี่ของนักเรียน ไดแกตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย โดยการคนหาปญหา วิเคราะหขอมูลที่ได เพื่อทําความ
เขาใจในปญหาและปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหตระหนักถึงความจําเปนในการวางแผนเพื่อแกไข
ปญหา การสูบบุหรี่ของเยาวชนเปนผลมาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของเด็ก ดังนั้นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาการสูบบุหรี่ควรพิจารณาใหครอบคลุมถึงสาเหตุตางๆ ดังกลาวดวย
โดยกลุมไดรวมกันกําหนดเปน 7 โครงการ โครงการที่พัฒนาปจจัย ภายในของนักเรียนมี 2 โครงการ
ไดแก โครงการให โปรแกรมสุ ข ศึก ษาเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีค วามรูเกี่ย วกับ โทษของการสูบ บุหรี มี
โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการเผชิญกับ
สิ่งยั่วยุนําไปสูการมีภาวะสุขภาพที่ดีและมีความตระหนักในปญหาการสูบบุหรี่มากขึ้น โครงการที่พัฒนา
ปจจัยภายนอกมี 5 โครงการ ที่มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งที่บาน โรงเรียน และชุมชนใหเปนเขตปลอดบุ
หรีตอการรณรงคตอตานการสูบบุหรีและการควบคุมแหลงซื้อขายการสูบบุหรี่ใหแกเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18
ประหวางดําเนิน การปฏิบัติตามกิจกรรมที่ไดกําหนดขึ้น ไดมีการนําแผนมาทบทวนและปรับปรุงใหม
เปนระยะๆ เช น โครงการให โปรแกรมสุข ศึ ก ษา ไดมี ก ารปรับ ระยะเวลาในการดํา เนิน กิ จกรรมให
เหมาะสม และ ในโครงการอื่นๆ ไดมีการจัดหาแหลงเครือขายสนับสนุนเพิ่มเติมในการดําเนินกิจกรรม
เชน นักเรียนควรประสานกับครูในการคหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนรวมกัน และไดมีการ
ปรับเพิ่มอีก 1 โครงการ ที่เปนการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ใหความรู
เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและรณรงค ตอต า นการสูบ บุหรี่ เปนตน ภายหลัง การประเมิน ผลรวบยอดพบวา ทุ ก
โครงการที่ไดสามารถปองกันไมใหนักเรียนในรัดบชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
สู บ บุ หรี่ ไ ด (ไม มี นัก เรี ย นรายใหม ที่ สูบ บุหรี่เพิ่ม ขึ้ น และอัตราการสูบ บุหรี่ ของนัก เรีย นลดลง) โดย
นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น มีทักษะในการตัดสินใจและทักษะการปฎิเสธเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเทคนิค AIC สามารถสนับสนุนใหฝายตางๆ
ที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแต การคนหาปญหาและความตองการ การกําหนดแนวทาง
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และวางแผนแกปญหา การปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ และทําใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของไดเรียนรูจากการประทําดวยตนเองซึ่งนําไปสู
การกําหนดกิจกรรมที่สามารถจัดการกับปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชนของตนเองได
ขนิษฐา นันทบุตร และคนอื่นๆ (2544, 28-39) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การคนหาปญหาและ
กลวิธีในการปองกัน และลดการสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน : กรณีศึกษาของชุมชนแออัดเขตเทศบาล
นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่ใน
กลุมผูใชแรงงาน 2) ศึกษาความรูความเขาใจ ความเชื่อและทัศนคติหรือโลกทัศนของคนในชุมชนแออัด
ตอการสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ การปองกันและการลดการสูบบุหรี่
3) ศึก ษาแนวทางในการปองกันและการลดการสู บ บุหรี่ ในกลุม ผู ใช แรงงานในชุ ม ชนแออั ด และ 4)
พัฒนารูปแบบการปองกัน และลดการสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน การวิจัยเรื่องนี้เปนการดําเนินกิจกรรม
ควบคู ไ ปกั บ การพั ฒนาชุ ม ชนที่ มี เทศบาลนครขอนแกน เปน ผู รับ ผิ ดชอบเดิ ม อยู แล ว โดยประยุ ก ต
หลักการวิจัยแบบมีสวนรวมใหความสําคัญที่ความสามารถของคน ในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองหรื อกลุ ม ของตนเอง หาวิ ธี แก ไ ขและกอใหเกิดการเปลี่ย นแปลงได กลุม ตัวอยา งที่ศึก ษาเปน
ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด 8 แหง ในเขตเทศบาลนครขอนแกน โดยผูรวมโครงการจากแตละ
ชุมชนตองสามารถสื่อสารได เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ มีทั้งหมด 160 คน โดยเลือกจาก 2 กลุม
คือ 1) กลุมผูนําชุมชน แมบาน และอสม. ชุมชนและ 10 คน รวม 80 คน 2) กลุมผูใชแรงงานชุมชนละ 10
คน รวม 80 คน แบ ง ระยะดํ า เนิ น การเป น 3 ระยะได แ ก ระยะที่ 1 ระยะเตรี ย มการเป น การติ ด ต อ
ประสานงานและสรางสัมพันธภาพกับชุมชน ตลอดจนศึกษาขอมูลเบื้องตนของชุมชนเพื่อชี้ประเด็นการ
สูบบุหรี่ ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการสนทนากลุมและการอบรม โดยจัดใหมีการสนทนากลุมและอบรมให
ความรู และระยะที่ 3 ระยะดําเนินการตามแนวทางในการปองกันและลดการสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน
ตามโครงการที่กลุมนําเสนอ โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการรวมดวย
งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคและผลที่ไดรับทําใหองคกรชุมชนที่เขารวมโครงการเกิดความตระหนัก
ในเรื่องการสูบบุหรี่ ผลกระทบตอสุขภาพ และการอยูรวมกันของคนในชุมชน ไดเรียนรูกระบวนการ
ทํางานรวมกัน ไดเห็นศักยภาพของตนในการคิดวิเคราะหปญหาและเลือกแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะ
กับชุมชนของตนเอง กอใหเกิดความเขาใจในสภาพการณของการพัฒนาชุมชน ในเรื่องความเขมแข็งขอ
องคกรชุมชนตนเอง ความสามัคคีของกลุมตางๆ ในชุมชน
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ใจชื่น ตะเภาพงษ (2550) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในชวงชั้นที่ 3
โรงเรีย นสาธิตมหาวิ ทยาลัย ปทุ ม วั น โดยการศึก ษาครั้งนี้ เปนการวิจัย เชิง สํารวจ มีจุดมุงหมายเพื่อ
การศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2549 จํานวน 300 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ
(Stratified ramdom Sampling) และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยการเปดตารางสุมาเครจซี่และมอร
แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และทําการ
วิเคราะหขอมูล โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาสถิติที (t-test) การ
ทดสอบคาเอฟ (F-test) ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียนในชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปทุ ม วั น มี พ ฤติ ก รรมการสูบ บุ หรี่ใ นระดั บ สูง 2) นัก เรีย นในช วงชั้นที่ 3 โรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ โรฒ ปทุ ม วัน ที่มีเพศระดับ ชั้น ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย น รายไดที่ไ ดจาก
ผูปกครอง ความรูเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ และคานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ไมแตกตางกัน
ญาณินท ศรีทรงเมือง (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิก
สูบบุหรี่ของพลทหารคาภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อศึกษาการจําแนกกลุมตัวอยางตามขั้นตอนการเลิกบุหรี่ ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และรูปแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตละขั้นตอนของการเลิกสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา คือ พลทหารที่สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่ในคายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรีจํานวน 289 คน ซึ่งไดมา
โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสํารวจขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและแบบสอบถามกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ วิเคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหการจํานแนกกลุม ผลการศึกษา
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระยะชั่ง ใจ ระยะกอนชั่ง ใจ และระยะพรอมปฏิบัติ คิดเปนรอยละ
25.95, 23.53 และ 23.18 รองลงมาอยูในระยะคงไวซึ่งการปฎิบัติ และระยะปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงไม
ชัดเจน สวนในระยะคงไวซึ่ ง การปฏิบัติคา เฉลี่ย กลับ ลดลง และทา ยสุดพบวา กระบวนการประเมิ น
สิ่ ง แวดล อ มสามารถจํ า แนกความแตกต า งระหว า งระยะก อ นชั่ ง ใจกั บ ระยะชั่ ง ใจได ร อ ยละ 8.06
กระบวนการเผชิญเงื่อนไขทางพฤติกรรมสามารถจําแนกความแตกตางระหวางระยะพรอมปฏิบัติและ
ระยะปฏิบัติได รอยละ 4.69 และกระบวนการกระตุนใหตื่นตัวสามารถจําแนกความแตกตางระหวางระยะ
ปฏิบัติและระยะคงไวซึ่งการปฏิบัติได รอยละ 6.65 แตไมมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดที่
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สามารถจําแนกความแตกตางระหวางระยะชั่งใจ และระยะพรอมปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
จากการวิจัยมีขอเสนอแนะวา การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับพลทหาร ควรจําแนกพลทหารวาอยู
ในขั้นตอนใดของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูที่อยูในขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ
ฐิติพร นาคทวน (2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางและทดสอบเครื่องมือประเมินคุณภาพ
ชีวิตในคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบคุณสมบัติความตรงและ
ความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในคนไทยที่ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ การศึ ก ษานี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง วิ ธี ก าร
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสรางเครื่องมือ 2) การทบทวนขอคําถามโดยผูเชี่ยวชาญ และ 3) การ
ทดสอบเครื่องมือ เครื่องมือฉบับรางสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ขอคําถามแบบสํารวจสุขภาพ
ทั่วไป SF-36 และการสัมภาษณแบบกึ่งมาตรฐานในผูที่สูบบุหรี่ 16 ราย ผูที่เลิกสูบ บุหรี่ 8 รายและ
บุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของ 5 ราย ขอคําถามเริ่มตนมีทั้งหมด 95 ขอคําถามประกอบดวย 2 หัวขอ
หลักคือ หัวขอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพซึ่งเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบของการเลิกบุหรี่ตอการ
ประกอบกิจกรรมประจําวันและความเปนอยูโดยทั่ไวปในประชากรผูใหญจํานวน 71 ขอคําถาม และ
หัวขอคุณภาพชีวิตจากการใชยาซึ่งเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบในดานลบตอคุณภาพชวิตที่เกีด
จากการใชยาชวยเลิกบุหรี่ จํานวน 24 ขอคําถาม ในแตละขอคําถามมีลักษณะตัวเลือกเปนแบบลิเคอรท
สเกลจํานวน 5 ระดับ หลังจากที่ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความตรงทางเนื้อหาของเครื่องมือแลวไดนํา
เครื่องมือไปทดสอบขั้นตนในกลุมตัวอยาง 20 คน และนําไปทดสอบจริง โดยเครื่องมือในหัวขอคุณภาพ
ชีวิตจากการใชยาทําการทดสอบในกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ที่กําลังใชยาชวยเลิกสูบบุหรี่
จํานวน 78 คน สําหรับการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา เครื่องมือในหัวขอคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพใช ก ารวิ เคราะห องค ประกอบรวมกับ การวิเคราะหขอคํา ถามในการตรวจสอบความตรงทาง
โครงสรางและความเที่ยงอยูในระดับดี เครื่องมือในหัวขอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพไดรับการปรับปรุง
แกไขเหลือ 36 ขอ และมีคาความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมเปน 0.93 ผลจากการสกัดองคประกอบ
โดยวิธีแกนหลักและหมุนแกนองคประกอบแบบมุมแหลม (โปรแมกซ) พบวาโครงสรางของคุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพไดจําแนกออกเปน 4 ดาน คือ (1) ดานความเปนอยูโดยทั่วไป 18 ขอ (2) ดานความพึง
พอใจ 8 ขอ (3) ดานการควบคุมตนเอง 4 ขอ และ (4) ดานปญหาทางดานจิตใจและอารมณ 6 ขอ จากการ
ใชสถิติแมนวิทนีย-ยู พบวาในกลุมที่เลิกสูบบุหรี่ตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปรายงานคะแนนคุณภาพชีวิตทั้ง 4
ด า นสู ง กว า ในกลุ ม ที่ สู บ บุ หรี่ อ ย า งมี นัย สํา คั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ ความเชื่อ มั่ นน อยกว า 0.02 แสดงว า
เครื่องมื อในหัวขอคุณภาพชีวิตดานสุข ภาพที่ไดรับ การปรับ ปรุงแกไ ขนั้นมีความตรงทางโครงสรา ง
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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สําหรับ เครื่องมือในหัวขอคุณภาพชีวิตจากการใชย าหลัง จากการวิเคราะหขอคําถามยัง คงจํา นวนขอ
คําถามไวที่ 24 ขอ โดยจําแนกออกเปน 2 ดาน คือ (1) ความรูสึกทางจิตวิทยาสังคมที่มีตอการใชยา 8 ขอ
(2) อาการขางเคียงจากการใชยา 16 ขอ และมีคาความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมเปน 0.83 จากการ
ใชสถิติแมนวิทนีย-ยู พบวาผูเขารวมวิจัยในกลุมที่ใชยาเม็ดรับประทานชนิดออกฤทธิ์เนิ่นบูโพรพิออน
รายงานคะแนนคุณภาพชีวิตจากการใชยาในดานความรูสึกทางจิตวิทยาสังคมที่มีตอการใชยาสูงกวาใน
กลุมที่ใชหมากฝรั่งเคี้ยวนิโคตินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.03 ผลการวิจัยทั้งหมด
สามารถยืนยันถึงความตรงและความเที่ยงในเบื้องตนของเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตในคนไทยที่เลิก
สูบบุหรี่
ศุ ลี ว งศ สนสุ พ ล (2551) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง การประยุ ก ต ท ฤษฎี ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมที่มีตอการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา การศึกษานี้เปนการศึกษากึ่ง
ทดลอง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ จั ด โปรแกรมการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย นชายระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาโดย
ประยุกตใชทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่
ดานการเปลี่ยนขั้นของพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่
และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชายที่มีอายุระหวาง 13-15 ป ที่มีพฤติกรรมสูบ
บุหรี่จํานวน 60 คน เปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน ที่เขารวมโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่
ตามทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในระยะเวลา 10 สัปดาห โดยมีกระบวนการตางๆ 10
ขั้นตอน เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา โดยแบ ง
ออกเปน (1) ดานการเปลี่ยนขั้นของพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ (2) ดานการรับรูความสามารถของตนเอง
ในการเลิก สูบบุหรี่ (3) ดานพฤติกรรมการเลิก สูบ บุหรี่ และแบบบันทึกการสูบบุหรี่ป ระจําวัน แบบ
สังเกตการสูบบุหรี่ประจําวันของอาจารยและเพื่อน เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง หลังการทดสอบ
1 สัป ดาห และระยะติ ดตาม 4 สั ป ดาห สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะหขอมูล ไดแ ก รอยละ ค า เฉลี่ย ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทอดสอบเครื่องหมาย (Sign Test ) และการทดสอบแมน-วิทนีย ยู (MannWhitney U Test) ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงในดานการ
เปลี่ยนขั้นของพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ และพฤต
กรรมการเลิกสูบบุหรี่ดีกวากอนการทดลอง และดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนนักเรียนที่ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม และคาเฉลี่ย
จํานวนมวนบุหรี่ที่สูบตอวันของกลุมทดลองนอยลงกวากอนการทดลอง และนอยกวากลุมควบคุม
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
“ .... การแกปญหาตางๆ ในยุคปจจุบัน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย า งรวดเร็ ว และมี ค วามสลับ ซับ ซอนมากขึ้น ความรูอ ยา งเดีย วดัง ที่
เรียกวา Knowledge –based approach ยังไมเพียงพอ จําเปนตองใช
จินตนาการ และความคิด นอกกรอบ เขามารวมดวย ....”

ดร.อุทัย ดุลยเกษม
2552 : 71

3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย :
ความซับซอนและความหลากหลายของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรม ตลอดถึงพฤติกรรมตางๆ ของแต
ละพื้นที่ในความเปนจริงในปจจุบันนั้น การอาศัยองคความรู และองคกรใดองคกรหนึ่งเพื่อรับมือและ
เข าไปแก ปญหาจะเปนไปได ย าก องคความรูและวิธีการแกปญหาเองก็จําตองประกอบดวยศาสตร
หลายๆ ศาสตรมาบูรณาการเพื่อประยุกต ปรับใช ใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
ความเปนชุมชนของสังคมไทยแตละภูมิภาคมีพัฒนาการและเปนรากฐานสําคัญของประเทศ
ความสําเร็จของการดูแล พึ่งพาตนเองของแตละชุมชนลวนเปนบทเรียนการปฎิบัติที่แตกตางกันไป เปน
Best Practice ที่เปนจริงและจับตองได อีกทั้งเปนวิถีที่เปนจริงของชุมชน รูปแบบการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี่ตลอดถึงการสงเสริมสุขภาพดานอื่นๆ ในแตละชุมชนก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ และจะ
เปนบทเรียนสําคัญในการสงเสริมสุขภาพดานอื่นๆ
ระเบียบวิธีและการดําเนินการ (Methodology, Method and Tools) ดําเนินการโดยพัฒนา/
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และถอดบทเรี ย น กํ า กั บ และประเมิ น ผลแบบเสริ ม พลั ง อย า งมี ส ว นร ว ม
(Participatory/ Empowerment Monitoring and Evaluation) ใหกับเครือขายองคกรผูสนันสนุนใน
จังหวัด/อําเภอ/ตําบลและชมรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชน ตลอดกระบวนการดําเนินการ ในโครงการ
เครือขายสุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่ในเยาวชน ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการโดยกองสุขศึกษา กระทรวง
สาธารณสุข สนับสนุนโดยองคการอนามัยโลก
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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คณะทํางานสวนกลางของ
กองสุขศึกษา

เครือขายประสานงานสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุมผูเกี่ยวของและ
เครือขายความรวมมือ
รณรงคตานภัยบุหรี่

กลุมผูดําเนินโครงการ
ในชุมชนจังหวัด เครือขาย
และชมรมสรางสุขภาพ

ปจจัยปอน
-ความรู เกี่ยวกับยาสูบและ
การควบคุมยาสูบ
- กระบวนการพัฒนาความ
เขมแข็งชมรมสรางสุขภาพ
การพั ฒ นาโครงงานและ
แผนงาน
- ตัวอยางกิจกรรมควบคุม
ยาสูบโดยชุมชน
- การจั ด สรรทุ น อุ ด หนุ น
และการบริหารจัดการ
- การผลิ ต และแพร ก ระ
จายสื่อ-สปอตวิทยุ
- การผลิตและกระจายคูมือ
ดําเนินงาน
- การบริ ห ารจั ด การด า น
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และ
แหล ง ดํ า เนิ น การ สถานี
วิทยุ ของชุมชน

•
•
•
•
•

สถานีวิทยุหลัก สถานีวิทยุชุมชน
และกลุมนักจัดรายการ

กิจกรรมและการดําเนินการ
1. กํ า กั บ และประเมิ น ผลการ
ดํ า เนิ น งานโครงการเครื อ ข า ย
สุ ข ภาพร ว มใจต า นภั ย บุ ห รี่ ใ น
เยาวชนด ว ยวิ ธี ก ารมี ส ว นร ว มใน
ทุกขั้นตอนสําคัญของโครงการคือ
-การสํ า รวจสภาวะและป จ จั ย
เกี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการใช
ยาสูบโดยชุมชน
- กระบวนการค น หาวิ ธี ก ารและ
จัดทํา แผนเพื่อ เยาวชนปลอดบุหรี่
โดยชมรมสรางสุขภาพ
-การดํา เนินกิจกรรมตามแผนโดย
ชมรมฯและเยาวชน
2. ศึกษาและถอดบทเรียนตลอด
กระบวนการเพื่อสังเคราะรูปแบบ
ตั ว อย า งการสร า งเยาวชนปลอด
บุหรี่โดยชมรมสรางสุขภาพ

เครือขายแกนนําเยาวชน

เครือขายสื่อและศิลปะ
ทองถิ่น

ผลการดําเนินการ
- ค ว า ม รู บ ท เ รี ย น
นวัตกรรม และรูปแบบ
วิ ธี ก าร ต า งๆ ที่ มี ปร ะ
สิ ท ธิ ผลในการสร า ง
เยาวชนปลอดบุห รี่โดย
ชมรมสรางสุขภาพ
- ไ ด รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการสรางความ
เข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ของ
ชมรมฯในการดํ า เนิ น
กิ จ ก ร ร ม ส ร า ง เ ส ริ ม
สุขภาพ
- การเพิ่มขึ้นของความ รู
คว า มตร ะหนั ก แ ล ะ
ตั้ ง ใจในการร ว มป อ ง
กั น ลด เลิ ก ยาสู บ ของ
ครอบครัวและชุมชน

ผลกระทบและ
ผลสืบเนื่อง
- อัต มโนทัศ น แ ละ
ก า ร คิ ด เ ชิ ง บ ว ก
เพิ่มขึ้น
- เ กิ ด เ ค รื อ ข า ย
เยาวชนและการ
จัดการตนเอง
-สถิติการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนและ
ผูปกครองลดลง
- อัต ราการสูบ บุห รี่
รายใหม ข องเยาวชน
ลดลง
- การปรั บ เปลี่ ย น
ค า นิ ย มและบรรทั ด
ฐานเกี่ยวกับ บุหรี่
ในชุมชน

บริบทเชิงพืน้ ที่ของการดําเนินโครงการ
ปจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย
ทุนทางสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ที่เอื้อตอการพัฒนาการสื่อสารเรียนรูทางสุขภาพ
บทบาทของภาคประชาสังคม และกลุมประชาคม ในการพัฒนาการเรียนรูข องชุมชนในพื้นที่
การสงเสริมและสนับสนุนของหนวยงานและองคกรทองถิ่น
การจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอกชุมชน
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3.2 : กลุมเปาหมาย ชมรมสรางสุขภาพ เครือขายผูเกี่ยวของ ในโครงการที่ดําเนินการภูมิภาคละ 2
จังหวัดรวม 8 งหวัด ซึ่งเปนโครงการกิจกรรมที่องคการอนามัยโลกสนับสนุนแกกองสุขศึกษาให
ดํ า เนิ นการอยู แ ล ว ในโครงการเครื อ ขา ยสุ ข ภาพร วมใจตา นภั ย บุห รี่ ใ นเยาวชน ประกอบดว ยพื้ น ที่
ดําเนินการ 8 จังหวัด คือ
6.1.1 จังหวัดลําพูน
6.1.2 จังหวัดกําแพงเพชร
6.1.3 จังหวัดบุรีรัมย
6.1.4 จังหวัดกาฬสินธุ
6.1.5 จังหวัดจันทบุรี
6.1.6 จังหวัดนครนายก
6.1.7 จังหวัดสตูล
6.1.8 จังหวัดสงขลา
3.3 การระบุทีมสนับสนุนการดําเนินโครงการ กํากับและประเมินภายใน :
ดําเนินการใหแตละจังหวัด เลือกคน 2-3 คน ที่มีแนวการทํางานวิถีประชาคม มีลักษณะเปดกวาง
จิตสาธารณะ ทํางานบูรณาการ ผสมผสาน มุงเพื่อคนสวนใหญที่ขาดโอกาส เปนทีมที่มีทักษะเบื้องตนอยู
บางในการเปนนักวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนแนวประชาคม
การรวมกับพื้นที่ และชมรม เลือกทีมของพื้นที่ 3-5 คน มีแนวทางในการพิจารณา ผูมีทักษะ
และภาวะผูนําทางการปฏิบัติ ทางดานตางดังนี้
3.3.1 การรวมกลุมเปนทีมทํางานแนวราบ สื่อสารและปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยูเสมอ (Civic Action)
3.3.2 การทํางานเชิงความรูและมีเครือขายสนับสนุนทางวิชาการในพื้นที่ (Academic
and Technical Support Networking)
3.3.3 การมี ทั ก ษะดา นเก็บ รวบรวมขอมูล เรี ย นรู สรา งความรู จัดการความรูและ
ปฏิบัติการเชิงสังคมทางสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา การถายทอด การนําเสนอ
และการจัดเวทีชุมชน (Media and Communication for Civic Learning)
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3.4 การพัฒนาศักยภาพทีม สนับสนุนการดําเนินโครงการ กํากับและประเมินภายในเพื่อถอดบทเรียน
และประเมินภายในแบบสรางพลังอยางมีสวนรวม
3.4.1 จัดเวทีสรางพลังเครือขายของกลุมถอดบทเรียนและประเมินภายใน 2 ครั้ง ประกอบดวย
ในหัวขอ เนื้อหา และกิจกรรมที่จะตองรวมกระจายกันออกไปทําหลังการพัฒนาศักยภาพที่แตกตางกัน
ตามความจําเปนของระยะการทํางาน คือ
(1) ครั้งที่ 1 การพัฒนาเครือขาย กลุมถอดบทเรียนและประเมินภายใน เพื่อใหจังหวัด
สามารถดําเนินการดวยตนเอง ในการถอดบทเรียนและประเมินภายในแบบสรางพลังอยางมีสวนรวม
โดยเรียนรูและพัฒนาตนเองผานชมรมสรางสุขภาพในโครงการเครือขายดานสุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่
เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 1 จะดําเนินการ 2 วัน ผูเขารวม ผูรับผิดชอบงานเครือขายดาน
สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด
กิจกรรม เนื้อหา และการพัฒนาทักษะทีม ครอบคลุมกระบวนการตางๆ เพื่อวางแผน
นํากลับไปเปนกลไกสนับสนุนทางวิชาการ ผานการถอดบทเรียนใหกับกลุมชมรมและกลุมผูเกี่ยวของ
คือ


การพัฒนาวิธีคิด และการปรับทรรศนะเชิงบวก ที่เอื้อตอการเรียนรูและ
ปฏิบัติการเชิงสังคม เพื่อขับเคลื่อนพลังการจัดการของชมรมสรางเสริม
สุขภาพในแนวประชาคม



การถอดบทเรียนและสรางกรอบแนวคิด ความเขมแข็งและ ความยั่งยืน
ของชมรมสรางสุขภาพ ในบริบทการดําเนินการ รณรงคตานภัยบุหรี่ ของ
โครงการ ซึ่งจะทําใหไดฐานประสบการณเดิมของทีม 8 จังหวัด รวมทั้ง
ไดแนวพัฒนามิติการถอดบทเรียนและการประเมินภายใน ที่พัฒนาขึ้นจาก
พื้นที่ ผสมผสานกับองคความรูจากภายนอกใหรอบดาน



การพัฒนามิติการถอดบทเรียนและขอบเขตการประเมินภายในที่เหมาะสม
พอเพียง ตอการขับเคลื่อนชมรมสรางเสริมสุขภาพในโครงการรณรงคตาน
ภัยบุหรี่



ขอมูล การสรางปรากฏการณเชิงสะทอนบทเรียนและขอมูลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบตางๆ

การสงเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
: สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง

62



การพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการถอดบทเรียนและประเมินผล ภายในที่
เหมาะสมกับเงื่อนไขปจจุบันของชาวบานและชมรม



การพั ฒนาทักษะปฏิบัติก ารที่สง เสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติข องทีม
พื้นที่ ซึ่งเปนการรวมขยายผลวิจัยและถายทอดประสบการณของทีมวิจัย
จากภายนอก เช น การจั ด กระบวนการเวที เ พื่ อ ถอดบทเรี ย นและเก็ บ
รวบรวมขอมูลตางๆอยางมีสวนรวม / ทักษะวิทยากรกระบวนการ / การ
ถายทอดสื่อสารแบบปฏิสัมพันธสําหรับกลุมและเครือขายการทํางานแนว
ประชาคม / สื่อและการถายทอดนําเสนอแบบสรางพลัง (Empowerment
Audio-Visual) / การถายภาพและการวาดภาพ เพื่อการเก็บบันทึกขอมูล /
การเจริญสติภาวนาเพื่อสรางความแยบคาย ลุมลึก และเพิ่มพูนพลังการ
เรี ย นรู ข องปจเจก / การสรุป บทเรีย นและจัด การความรูเพื่ อทํ า สื่อ การ
เรี ย นรู อยางมีพลัง / การผสมผสานเทคโนโลยีและการจัดการความรู ที่
เหมาะสม เหลานี้เปนตน

กระบวนการดังกลาวนี้ เปนการผสมผสานการถายทอดประสบการณและขยาย
ผลการวิจัยไปตามโอกาสการทํางาน ของทีมวิจัยจากสถาบัน เพื่อสงเสริมการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ชุมชนและภาคประชาสังคมในแนวทางประชาคม
(2) ครั้งที่ 2 รวมเวทีสัมมนานําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียนและ
ประเมินภายใน การเรียนรูและพัฒนาตนเองผานชมรมสรางสุขภาพในโครงการเครือขายดานสุขภาพ
รวมใจตานภัยบุหรี่
เวทีครั้งที่ 2 ถอดบทเรียน และเสริมศักยภาพ ผูเขารวม คือเจาหนาที่สาธารณสุขจาก
กองสุขศึกษาและจังหวัดเปาหมาย, เครือขายดานสุขภาพใน 8 จังหวัด 4 ภาค และภาคละ 1 ครั้ง ตามแผน
ดําเนินการของกองสุขศึกษา
 การนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณตรงของแตละจังหวัด โดย
เครือขายถอดบทเรียนและประเมินภายใน ชมรมสรางสุขภาพในโครงการ
เครือขายดานสุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่ ของ 8 จังหวัด
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 การรวมกันอภิปราย สรุปบทเรียนของแตละจังหวัด สรุปบทเรียนของแตละ
ภูมิภาค และภาพรวมของประเทศ
 การเสริม ความรูโดยสื่อ การอภิปราย และการนําเสนอเอกสารทางวิชาการ
พลังปจเจก การรวมกลุม และชุมชน กับโอกาสการพัฒนาความเขมแข็งของ
สังคมไทยจากฐานรากโดยภาคประชาชน
 แนวการสรุป เขียนเอกสารความรู และทําสื่อการเรียนรู ของแตละจังหวัดอยาง
งายแตมีความหมายตอการพัฒนาไปขางหนา
3.4.2 การพัฒนาเครือขายสนับสนุนทางวิชาการในพื้นที่ ทีมวิจัยประสานงานกับเครือขาย
หนวยงานและองคกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเครือขายการสนับสนุนทางวิชาการ ผานการดําเนินการ ใน
ครั้งนี้ควบคูกันไป เชน ศูนยสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค ภาคกลาง จังหวัด
ชลบุรี ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน โดยรวมเปนทีม
ที่ปรึกษา วิทยากรพัฒนาศักยภาพ และภาคีเครือขายถอดบทเรียนและจัดการความรูเพื่อสเริมพลังใหกับ
ทีมของพื้นที่ จัง หวัดตางๆ หรือนักวิช าการจากสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งจะทําใหทองถิ่นมีโอกาสการพัฒนาในอนาคตมากยิ่งๆขึ้น
3.4.3 การรวมสังเกตการณ สนับสนุนการพัฒนาการดําเนินโครงการ กํากับและประเมินผลอยาง
มีสวนรวมในทุกกิจกรรมสําคัญตามโครงการเครือขายสุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่ในเยาวชน ของกองสุข
ศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
3.5 เครื่องมือการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล
3.5.1 ประเด็ น คํ า ถามและกรอบการวิเ คราะห ยุท ธศาสตรก ารคิ ด เพื่ อการออกแบบและจั ด
กระบวนการเวที สําหรับดําเนินการในขั้นตางๆ 2 เวที
3.5.2 กระบวนการเวที เพื่อจัดการใหกลุมและเครือขายกลุมถอดบทเรียนและประเมินภายใน
ดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ใน
3.5.3 ประเด็นคําถามหลัก แบบสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล และกรอบการวิเคราะหที่นักวิจัย
และกลุมผูประเมินภายในรวมกันสรางขึ้นจากเวทีครั้งที่หนึ่ง เพื่อรวมกันนําไปใชระหวางกระบวนการ
ที่จังหวัดตางๆ ดําเนินกิจกรรมของตนเอง
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3.5.4 ประเด็นคําถามหลัก แบบสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล และกรอบการวิเคราะหที่นักวิจัย
และกลุมผูประเมินภายในรวมกันสรางขึ้นในแตละครั้งของเวที เพื่อใชถอดบทเรียนและเก็บรวบรวม
ขอมูลผานกระบวนการเวที
3.5.5 คูมือและชุดสื่อสนับสนุนการดําเนินการอยางมีสวนรวมดวยตนเอง พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัย
คณะทํางานของกองสุขศึกษา และเครือขายสนับสนุนทางวิชาการในแนวทางที่ดําเนินการขึ้น
3.5.6 การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เบื้องตนเปนการสัมภาษณแนวคิด และ
ความหมายการรณรงคบุหรี่ผูเกี่ยวของ เปนการปูพื้นฐาน ขอมูลการสัมภาษณเบื้องตนนั้นไดแปรเปนองค
ความรูสะทอนกลับไปสูวงจรของการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อการทําความเขาใจรวมกันถึงแนวคิดและ
ความหมาย นอกจากนั้นแลวผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูเขารวมกิจกรรมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในประเด็นที่ตองการถอดบทเรียนจําเพาะ และนํามาตอภาพ (jigsaw puzzle) เพื่อสะทอนบทเรียนถึง
ความหมายและแนวทางการสรางเสริมสุขภาพของเครือขายตอไป
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.6.1 ขอมูลเกี่ยวกับการถอดบทเรียนและขอมูลระหวางดําเนินกิจกรรม เก็บรวบรวมโดยพัฒนา
ศักยภาพและดําเนินการผานทีมถอดบทเรียนและประเมินภายในของแตละจังหวัด
3.6.2 ขอมูลและสรุปผลการวิเคราะหมิติตางๆจากจุดยืนของชุมชน และรวมกับชุมชน โดย
ดําเนินการผานการจัดกระบวนการเวที
3.6.3 รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลกิจกรรม โดยการบันทึกภาพ บันทึกเสียง
3.7 การวิเคราะหขอมูลและการรายงาน
3.7.1 จับประเด็น บทเรียนจากพื้นที่ผานการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสรุปบทเรียน
การทํางานในพื้นที่ ตั้งแตการริเริ่มคนหาคน กระบวนการทํางาน การติดตามประเมินผล และการสรุป
บทเรียน และเชื่อมโยงใหเห็นตั้งแตบริบท ประเด็นการสงเสริมสุขภาพในแตละพื้นที่ตลอดถึงบทเรียนที่
สําคัญ เครือขายหนอยงานที่เกี่ยวของ บทเรียนแหงความสําเร็จ และปจจัยเอื้อที่เกื้อหนุนการทํางานใน
แตละพื้นที่ และสิ่งที่สะทอนสูภาพการสงเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นการรณรงคบุหรี่ในแตละ
พื้ น ที่ ที่ ส ามารถสะท อ นภาพรวมระดั บ พื้ น ที่ แ ละสะท อ นภาพรวมระดั บ ภู มิ ภ าคซึ่ ง จะเป น บทเรี ย น
เทียบเคียงในระดับประเทศ
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3.7.2 ถอดบทเรียนผานกระบวนการถอดบทเรียนแบบปรากฎการณวิทยา (Phenomenology)
เป นวิ ธี ก ารถอดบทเรี ย นและจั ด การความรู ที่มุ ง ศึ ก ษาภาวะการมีอ ยู ดํา รงอยู (existence) และศึ ก ษา
ปรากฎการณในชีวิตที่บุคลากรไดประสบมา (live experience) มุงทําความเขาใจความหมายประสบการณ
ชีวิตที่บุคคลไดประสบเปนหลัก จุดเนนสําคัญก็คือการทําความเขาใจความหมายในบริบททางสังคม
(social meaning in context) ผานประสบการณ (ชีวิต) และการใหความหมายที่ถูกตองของผูที่เปนเจาของ
เรื่อง นอกจากนี้แลวยังใหความสําคัญกับองคความรูซึ่งเปนการสื่อสารเรียนรูทางสังคมอยูในตัวเอง และ
มุงสรางความรูใหเห็นภาพครอบคลุมอยางนอย 4 องคประกอบ ดังนี้
(1) บริบท : การแสดงทองเรื่องของปรากฏการณหรือบริบท (Contextuality)
(2) ตัวแสดงหรือผูดําเนินเรื่องหลัก : การเลือกผูกระทําทางสังคม หรือผู
เดินเรื่องปรากฏการณ เปนตัวเอกตามทองเรื่องในปรากฏการณที่เรา สนใจศึกษา
(3) ปจจัยบวก : เปนการศึกษาลงไปวา การที่กลุมคน สามารถสรางใหเกิด
ปรากฏการณที่เราสนใจ หรือปรากฏการณที่กําลังศึก ษา รวมทั้ง มีพัฒนาการและความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตางๆ ดังที่แสดงออกมาใหปรากฏแลวนั้น มีอะไรเปนปจจัยเงื่อนไขที่มีนัยสําคัญตอเรื่องราว
ตางๆ
(4) ป จ จั ย ลบ: เป น การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ใ ห เ ห็ น ว า ปรากฏการณ แ ละ
พัฒนาการตางๆ ของกลุมคนที่เราศึกษา ตองประสบกับอุปสรรคปญหา และสิ่งกีดขวาง อยางไรบาง
และในมิติของการสรุปบทเรียนและนําเอาไปใชเปนความรูจากการปฏิบัติ สิ่งที่เปนปจจัยบวก ก็
จะบอกแกเราวา การเห็นสิ่งดังกลาวจะเปนสัญญาณที่ดีสําหรับการทํางาน และควรใหความสําคัญ สวน
ปจจัยลบ ก็จะบอกแกเราวา สิ่งใดที่เราควรหลีกเลี่ยงหรือใหความระมัดระวัง รวมทั้งจะทําใหสามารถ
เขาใจไดวา สิ่งดังกลาวเปนธรรมชาติของปรากฏการณนั้นๆ ซึ่งจะทําใหสามารถจัดวางการปฏิบัติไดดีขึ้น
ในการปฏิบัติการตางๆ ในครั้งตอๆไป
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ที่มา : ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิรัตน คําศรีจันทร
4) การถอดบทเรียนแบบ สะทอนบทเรียน (Reflection) เปนกระบวนการที่มุงเปด
โอกาสใหผูเครือขายเจริญสติในชีวิตประจําวันไดเขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสคิด ระลึก ไตรตรอง การ
เรียนรูจากประสบการณที่ผานมาในแตละวัน เปนการเปดโอกาสใหบุคคลไดขจัดความสงสัย ความคับ
ของใจ และป ญหาที่ เกิ ดขึ้นในระหว างการทํ ากิ จกรรมหรือที่ เกิ ดขึ้นในแต ละคนด วย ซึ่ง จะส ง ผลตอ
บรรยากาศแหงการเรียนรูตอกิจกรรมในวันตอๆ ไป และตลอดระยะเวลา-การขับเคลื่อนกิจกรรมหรือ
โครงการดวย คําถามประกอบการสะทอนบทเรียน มีดังนี้





ทานชอบอะไรมากที่สุดในเวลานี้
ทานรูสึกอยางไรกับสิ่งนั้น
อะไรที่ชวยใหทานเรียนรูไดดีในวันนี้
ปญหาและอุปสรรคในวันนี้มีอะไรบาง
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มีอะไรบางที่ทานไมชอบ
สิ่งที่มีประโยชนที่สุดในวันนี้คืออะไร
มีอะไรบางที่ทานสามารถนําไปใชได
มีอะไรบางที่ทานอยากจะพูดกอนที่จะสิ้นสุดวันนี้

3.8 การสังเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยการประมวลขอมูลจากการขับเคลื่อน
โครงการผานกระบวนการถอดบทเรียนและจัดการความรูดังไดกลาวไวแลวขางตน ดังนี้
การจําแนกขอมูล : โดยผูศึกษาจะทําการแยกแยะ (text) ทั้งหมดออกเปนสวนยอยตางๆ
ที่ ป รากฎอยู ใ นแต ล ะส ว นเพื่ อ สะดวกต อ การคั ด แยกข อ มู ล ออกเป น เรื่ อ งๆ (themes) และจั ด กลุ ม
ความหมายหาแบบแผน เชื่อมโยงแบบแผนตางๆ เขาดวยกัน เพื่อแสดงความสัมพันธหรือแกนของเรื่อง
และตอบคําถามการถอดบทเรียนและจัดการความรูโดยเฉพาะประเด็นการสรางเสริมสุขภาพและการ
รณรงคบุหรี่ในเยาวชน
การวิเคราะหโครงสราง : การสังเคราะหเชิงโครงสราง (structural synthesis) เปนการ
สังเคราะหความหมายจากประสบการณของบุคลากรสถาบันที่สะทอนผาน “เรื่องเลาเราพลัง” หรือ “การ
สัมภาษณ” เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นถึงสิ่งที่ปรากฎ (appearances) เพื่อคนหาแกนหลัก (essence) ของบทเรียน
ผานการปฎิบัติในบริบทเครือขายการการสรางเสริมสุขภาพและการรณรงคบุหรี่ในเยาวชน
3.9 การสรุปและเขียนรายงาน: กระบวนการสุดทายดําเนินงานการวิจัย คือ การเรียบเรียงประมวลองค
ความรูทั้งหมดในรูปแบบของความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ทั้งเพื่อเปนบทเรียนสะทอนกลับสู
องคกร (Internalization) และเพื่อเปนองคความรูเผยแพรสูสาธารณะ (Externalization) ตอไป
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
(Research Findings)

ชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชนสามารถถอดบทเรียนและวิเคราะหทุนศักยภาพที่มีอยูเดิม
โดยกระบวนการถอดบทเรียนอยางมีสวนรวมแบบเสริมพลัง สังเคราะหบทเรียนและพัฒนาเปนรูปแบบ
สุขศึกษาชุมชนเพื่อขยายผลสูการดําเนินโครงการรณรงคสรางภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน พรอม
กับ เขี ยนความรูแบบบูรณาการโดยอางอิงจากกรอบปฏิ บัติข องชุม ชนในพื้นที่ตัวอยาง 8 จัง หวัดของ
ประเทศ 5 เรื่อง คือ 1) พัฒนาการหรือการกอเกิดของกลุม 2) Core Business, Core Value และ Key
Success 3) ระบบความสัมพันธของสมาชิก 4) ความสัมพันธเชื่องโยงกับภายนอก 5) ระบบการจัดการ
จัดการความรู จากนั้นสามารถยกระดับปฏิบัติการเปนเครือขายชุมชนรวมใจตานภัยบุหรี่โดยการวางแผน
และดําเนินโครงการอยางมีสวนรวมของเครือขายบูรณาการในพื้นที่ชุมชน รูปแบบและกระบวนการสุข
ศึกษาชุมชนที่ดําเนินการไดในภาคปฏิบัติมีความแตกตางหลากหลายไปตามบริบทของพื้นที่ ดําเนินการ
ไดในทุกพื้นที่ในระดับที่ไมเทากันและดวยวิธีดําเนินการที่ไมเหมือนกันโดยขึ้นอยูกับเครือขายและทุน
ศักยภาพ ที่มีอยางแตกตางกัน การบริหารจัดการที่เชื่อมโยงแนวคิดและนโยบายไปสูการปฏิบัติ และ
สะทอนบทเรียนภาคปฏิบัติของชุมชนขึ้นสูระดับนโยบายสวนกลางของกระทรวงสาธารณสุข สามารถ
ดําเนินการใหเอื้อตอการปฏิบัติอยางบูรณาการหลายระดับโดยเครือขายความรวมมือของบุคคลที่มีจิต
สาธารณะและมีทักษะบูรณาการซึ่งเปนที่ยอมรับของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือขายแตละ
พื้นที่
1

1

เพื่อทําการถอดบทเรียนและประเมินผลแบบเสริมพลังอยางมีสวนรวมของโครงการชุมชนรวม
ใจรณรงคสรางภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน ซึ่งดําเนินการโดยกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
ใหไดรูปแบบและกระบวนการสุขศึกษาชุมชนที่สังเคราะหขึ้นจากความเขมแข็งและประสบการณเดิม
ของชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชน ขยายผลสูการดําเนินโครงการรณรงคสรางภาวะการปลอด
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บุหรี่ในกลุมเยาวชน ทําใหสามารถสรางภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน พรอมกับมีแนวทางพัฒนา
ชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชน ใหมีความเขมแข็งยั่งยืน เปนเครือขายพัฒนาสุขภาพชุมชนให
ไดผลดีมากยิ่งๆ ขึ้น
ชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชนที่ไดคัดเลือกโดยกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
ดําเนินโครงการใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 จังหวัดรวม 8 จังหวัด จังหวัดละ 2 อําเภอ โดยเปนอําเภอที่มี
ความเปนเมืองสูงและอําเภอที่มีความเปนชนบทอยางละ 1 อําเภอ อําเภอละ 2 ตําบล โดยเปนอําเภอเมือง
และนอกอําเภอเมือง รวมเปนชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชนระดับอําเภอ 32 ชุมชน จากพื้นที่
ดําเนินการ 8 จังหวัด คือ จังหวัดลําพูน กําแพงเพชร บุรีรัมย กาฬสินธุ จันทบุรี นครนายก สตูล และ
สงขลา การถอดบทเรียนและประเมินผลแบบเสริมพลังอยางมีสวนรวมนี้ดําเนินการในทุกพื้นที่ชุมชนที่
ดําเนินการ
ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมที่เปนเครื่องหลอหลอมปจเจก ชุมชน และสังคมระดับ
พื้นรากของสังคมไทยนับวาเปนปราการสําคัญที่ยังคงทําหนาที่สงเสริมสุขภาพใหแกคนไทย โดยเฉพาะ
เยาวชนที่ถูกกระแสทุนนิยมลอมรอบและถูกกระตุนเขาสูวงจรพฤติกรรมทางสุข ภาพที่ไมเหมาะสม
โดยเฉพาะบุหรี่ ซึ่งเปนดานดานแรกของการกาวสูสิ่งเสพยติดที่ไมพึงประสงคอื่นๆ ความเปนชุมชน
โดยเฉพาะผูใหญที่คอยเปนพี่เลี้ยงและใหความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของเยาวชนในชวงหัวเลี้ยวหัว
เปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเยาวชนไมกาวลวงสูวงจรอบายมุขตางๆ องคกรและหนวยงาน
ภาครัฐ เชน องคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล และโรงเรียนในพื้นที่
ตางๆ เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการดูแลเยาวชน และการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งผลการดําเนิน
โครงการไดสะทอนบทเรียนที่เปนทุนสังคมที่เปนฐานการหนุนเสริมใหเด็กและเยาวชนไดภูมิคุมกันที่ดี
ในระดับพื้นที่ และผลลัพธการดําเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ ไดสะทอนบทเรียนของการวิจัย 3 สวนที่
สําคัญ ประกอบดวย
4.1 ปจเจก กลุมกอนเครือขายชุมชน ตลอดถึงองคกรระดับตางๆ ในพื้นที่ที่เปนเครือขาย
สุขศึกษาชุชนระดับพื้นที่ที่การทํางานรณรงคบุหรี่ ตลอดถึงการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูสูการสราง
เสริมสุขภาพตางๆ ในระดับพื้นที่ ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในระดับพื้นที่
4.2 องคความรูแตละพื้นที่ผานการประเมิน ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนอยางมีสวน
รวม ซึ่งองคความรูเหลานี้เปนบทสรุปจากกระบวนการเรียนรูจากพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด
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4.3 การสังเคราะหองคความรูและบทเรียนการขับเคลื่อน การทํางานรณรงคบุหรี่ใน
เยาวชนแบบเครือขายการทํางานระดับพื้นที่
4.1 ปจเจก กลุมกอน องคกร และเครือขายการทํางานระดับพื้นที่
ในการพัฒนา สงเสริมศักยภาพการทํางานของปจเจก และการทํางานในลักษณะกลุม หากได
สรางปฏิสัมพันธการทํางาน และการเรียนรูที่ดีใหเกิดขึ้นในกระบวนการ ก็จะทําใหคนและชุมชนเปน
พลังเพื่อพัฒนางาน และงานก็จะสามารถกลับมาพัฒนาประชาชน เกื้อหนุนสงเสริมกันเปนวงจรไปมา
ทําใหคนและชุมชนเปนทั้งเปาหมายและปจจัยที่สําคัญสูงสุดตอการแกปญหาและริเริ่มสรางสรรคสิ่ง
ตางๆ
การทํางานวิจัยชุมชนใหไดผลทางการปฏิบัติในลักษณะดังกลาว บางครั้ง ก็มาจากสิ่งเล็กๆ งายๆ
แตมีพลัง สนุก สรางภาวะผูนําเปนกลุม ใหความคิดและแรงบันดาลใจมากมาย มีบทเรียนที่สําคัญผาน
กระบวนการดังนี้
1. แกนนําเยาวชน กับภาวะผูนําที่ดีเยี่ยมใน 4 ภูมิภาค เยาวชนเหลานี้มีทักษะในการ
สื่อสาร พูดคุยนําเสนอออกมาไดอยางเปนธรรมชาติ ถึงแมจะติดขัดและยังไมกลาแสดงออกบาง แตไมได
เปนอุปสรรคแตอยางใด ซึ่งทักษะเหลานี้พอจะพูดไดวาเยาวชนจากทั้ง 4 ภูมิภาค 8 จังหวัด 16 ชุมชน ดังนี้
1

1

1) ทักษะการพูด การนําเสนอ การสื่อสารสิ่งที่ตัวเองอยากจะถายทอด
2) ทักษะการแสดงความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3) ทักษะการทํางานเปนกลุม ทํากิจกรรมแบบมีสวนรวม และลงมือปฏิบัติได
4) ทักษะความเปนผูนํา หรือเรียกวามี ภาวะผูนํา สูง
"ทํากิจกรรมทั้งใน และนอกโรงเรียน ทําใหความคิดโตกวาคนไมทํากิจกรรม"
(นองเกง, ม. จาก อ.เมือง จ.จันทบุรี)
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"พอ แม กลัววาจะทําใหเสียการเรียน เปนทัศนคติของพอ แม
ที่ยังไมเห็นความสําคัญของกิจกรรม แตหนูก็พิสูจนใหพอ แมเห็นแลว"

1

1

(แกนนําเยาวชน, ม. 6 จาก อ.เมือง จ.ลําพูน)
"การพูดคุยแบบ "เปดใจ" จะเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน"
(นองแมน, ม.6 จาก อ.เมือง จ.จันทบุรี)
“อยูที่ตัวเราสํานึกครับ หากเราไมแครใครก็สามารถปองกันได พอแมจะเสียใจครับ
แตผูที่จะเสียใจมากที่สุดคือตัวเราเองครับ เพราะเวลาเราคิดไดแลวจะเสียใจที่สุด”
(นองเกตุแกว, ม.3 จาก อ.เมือง จ.กําแพงเพชร)
“ไดเรียนรูวิธีการ และสามารถตั้งชุมนุมตางๆ ภายในโรงเรียนได ก็ไดเรียนรูประสบการณ
ครับ และนํากับมาใชในโรงเรียนของเราเอง”
(แกนนําเยาวชน จาก อ.ปาซาง จ.ลําพูน)
"แมผมเปนอสม. เห็นแมทํางานหนักทุกวัน .. ผมรักแม อยากชวยแมครับ"
(นองพจน, ม.3 จาก อ.สอยดาว จ.จันทบุรี)
จากเยาวชนกลุมนี้ พอจะวิเคราะหได คือ (1) จากครอบครัวที่ทํางานอาสา มีจิตสาธารณะ
อยางเชนเปนผูนําชุมชน เปนอสม. ซึ่งเปนตนแบบที่ดี (2) จากโรงเรียน โดยการชักนําของคุณครูที่ทํางาน
และเขาใจในบริบทของโรงเรียน หรือพื้นที่ (3) จากตัวเยาวชนเองที่มีความเปนมนุษยสูง และยิ่งไดรับแรง
หนุนจาก ครอบครัว และที่โรงเรียน ใหไดรับการเรียนรูจากการสงเสริมในการทํากิจกรรมทั้งภายใน และ
1

1

1

1

1

1
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ภายนอกหองเรียนดวยแลว เยาวชนกลุมนี้จะเปนกลุมเยาวชนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดสําหรับชุมชน และ
สังคมตอไป
2. แกนนํ า ชุ ม ชน กลุม อสม. กับ ต นทุ นทางวั ฒ นธรรมแบบเครือ ญาติ สูง การมี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อในแบบ ในลักษณะ หรือในตัวบุคคลเดียวกัน หรือใกลเคียง
กัน การทํางานในลักษณะนี้มักจะเปนการขอความรวมมือ และจะไดรับการสนับสนุนแบบญาติพี่นองที่
รักใคร สนิทชิดเชื้อกันเปนสวนหนึ่ง สังคมชนบทในแบบเดิมๆ ที่แมบานจะทํางานอยูแตในบาน แต
ปจจุบันกลุมแมบานแทบจะทุกพื้นที่ไดลุกขึ้นยืน ทํางานใหกับสาธารณะมากขึ้น เขารวมกิจกรรมที่ทาง
ทองถิ่นจัดขึ้น และสามารถเปนผูนําชุมชนได สามารถจัดทํากิจกรรม เขียนโครงการนําเสนอตอองคกร
ตางๆ ไดเปนอยางดี หลายๆ กลุมสามารถรวมดําเนินการสงเสริมสุขภาพกับสถานีอนามัยและ องคกร
ปกครองทองถิ่น ผานโครงการและกิจกรรมตางๆ และใหการสนับสนุนกลุมเยาวชนในการใหขอมูล
ของชุมชน และกระบวนการมีสวนรวมตางๆ
“หากเปนไปได นาจะแทรกในการทําประชาชน ประชุม อสม. แทรกเขาไปเลย
และหากใครมีแนวคิดอะไรที่สามารถจะทําไดก็ใหเสนอไดเลย ปรับเปลี่ยนกันไป
แทรกเปนกิจกรรมหนึ่งเลย ตองย้ําบอยๆ แบบนี้”
(จากการสนทนากลุม แกนนําชุมชน เทศบาลตําบลนครเจดีย จ.ลําพูน)
“ปจจุบันผูหญิงมีบทบาทมากขึ้น ปจจัยสําคัญคือสื่อ การเรียนรู และเศรษฐกิจ เดี่ยวนี้ตองกิน
ตองใชมากขึ้น อยูไมได ผูหญิงอยูรอรับอยางเดียวไมได ตองลุกออกมาชวย พอถูกกระตุนบทบาทผูหญิง
ก็เปลี่ยน กลามากขึ้น จะเห็นวากิจกรรมตางๆ สวนมากผูหญิงจะเปนผูนํา”
(จากการสนทนากลุม จนท. สงเสริมสุขภาพ รพ.ปาซาง จ.ลําพูน)
3. วิทยากรกระบวนการ จากเวทีเสริม ศัก ยภาพเครือขายวิท ยากรกระบวนการ ตลอดทั้ง 4
ภูมิภาคที่จัดขึ้นโดยกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และเครือขายดานสุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่และ
ยาสูบ เครือขายที่ภาคเหนือจัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่ จ.ขอนแกน
เครือขา ยภาคกลางจัดขึ้ นที่ จ.ระยอง และเครือขา ยภาคใตจัดขึ้นที่ จ.สงขลา ซึ่ง ในแตล ะเวทีถือเป น
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ตัวอยางของสุขภาพเปนเครื่องมือพัฒนาคน และคนก็จะสามารถรวมพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งจะเห็นบท
บามสําคัญของการทํางานเชื่อมภาคีการทํางาน ดังนี้
 การทํ า งานร ว มกั น กั บ องค ก ารอนามั ย โลก และกองสุ ข ศึ ก ษา ซึ่ ง ถื อ ว า เป น การ
แลกเปลี่ยนกระบวนการใหการศึกษา การเรียนรูผสมผสานจากทุกกลุม ทั้งตัววิทยากร
เจาหนาที่ และเครือขายการทํางาน
 องคการอนามัยโลก และกองสุขศึกษาจะมีบทบาทในการเสริมศักยภาพในดานเนื้อหา
เกี่ยวกับบุหรี่กับสุขภาพ ใหเครือขายทํางานเชิงพื้นที่และในชุมชนของภูมิภาคตางๆ ไดมี
ความรูเชิงเนื้อหาวิชาการ
 การทํ า งานแบบเครื อขา ย ซึ่ง มี ก ลุม คนที่หลากหลายเขามาทํา งานดวยกัน การใช วิธี
บรรยายและนําเสนอสื่อ ที่ถึงแมเตรียมการอยางดี ก็อาจจะไมพอ แตละทีมจะทบทวน
และชวยกันปรับปรุงกระบวนการ แลวก็รวบรวมเปนบทเรียนของการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการไปพรอมกัน
 รวมทั้งไดเรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติตอการสรางสุขภาพดีใหแกตนเอง สวนใหญจะใชการ
บรรยายและนําเสนอสื่อพาวเวอรพอยต (PowerPoint) ซึ่งเทคนิคทางวิทยากรสําหรับ
กระบวนการใหสุขศึกษาแกชุมชนนั้น แบบมืออาชีพ
เวทีเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเวทีเครือขายภาคใต ในสวนของการเสริมศักยภาพ
ดานเนื้อหามีบางสวนที่มิไดใชการบรรยายและนําเสนอสื่อเหมือนเวทีเครือขาย 2 เวทีแรกแลว แตใช
กระบวนการเรียนรูจากการวาดรูปและทํากิจกรรมระดมสมอง เพื่อเปนกระบวนการเรียนรูและสราง
ความรูขึ้นมาจากการระดมสมองของกลุม วาบุหรี่และยาสูบสงผลตอสุขภาพและบุคลิกภาพของผูสูบ
อยางไร วิทยากรไดจัดกระบวนการทํางานดวยกันแทนการบรรยายใหฟง โดยแบงผูเขารวมสัมมนาเปน
กลุมยอยเล็กๆ กลุมละ 4-5 คน แลวใหปากกาปากสักหลาดมีสีสันหลายสี พรอมกับกระดาษปรูฟ หรือ
กระดาษติ ด บอร ด ฟลิ ป ชาร ต 3 แผ น ใหญ ต อ กั นในด า นยาว ขนาดใหญพ อที่ ค นนอนลงไปในท า
Anatomical position แลวจะไมลนกระดาษ
จากนั้ น ก็ เป น กระบวนการสรา งความรู และเรีย นรูเ ปนกลุ ม พรอมกั บ ทํา สื่ อเพื่อนํ า เสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเวทีรวมไปในตัว ซึ่งดูสนุก สรางสรรค และทําใหเกิดกิจกรรมการทํางานรวมกัน
เปนกลุมที่ไมยากจนเกินไปสําหรับสมาชิกหลายคนที่เปนชาวบาน
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ในกลุมยอยๆ ที่วิทยากรจัดกระบวนการใหผูเขารวมสัมมนาทํางานดวยกันนั้น ผูเขารวมสัมมนา
ขออาสาสมัครหนึ่งคนใหนอนหงายหลังแผลงไปบนกระดาษในทายืน ปลายเทาแยกเล็กนอยและผายมือ
ออก แบบที่เรียกวาทา Anatomical position
ทั้งกลุมก็ชวยกันใชปากกาปากสักหลาดวาดภาพคนโดยใชตัวเพื่อนที่นอนเปนตัวแบบ วาดลง
ไปจําเพาะภาพรางภายนอก ทําใหไดรูปวาดในทาคนยืน พอไดเสนรอบนอก ก็ใหเพื่อนที่นอนลุก
ออก แลวก็ชวยกันใสรายละเอียด หู ตา และอื่นๆ เทาที่อยากทําใหนาสนใจ
เสร็จแลว ก็ชวยกันระดมความรูในกลุม เขียนและวาดตบแตงไปบนรูปตัวคน เพื่อใหไ ด
รายละเอียด และเปนวิธีรวบรวมความรูความเขาใจมาจากประสบการณของปจเจกซึ่งเปนสมาชิกกลุมแต
ละคน รวมทั้งรวมแสดงทรรศนะลงไปดวย ดังนี้
บุหรี่และยาสูบกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพโดยกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บอะไรบาง





นอกจากผลกระทบตอสุขภาพแลว สงผลตอบุคลิกภาพอยางไร
การสูบบุหรี่มือสองหรือไมไดสูบแตคนแวดลอมสูบใหดม ทั้งในบานและตาม
แหลงสาธารณะในชุมชน สงผลกระทบตอสุขภาพของชุม ชนและคนรอบขา ง
อยางไร
เขียนแลวก็ลากเสนโยงเขาไปตามตําแหนงตางๆ บนรูปวาดตัวคน

กระบวนการดังกลาว ที่เปลี่ยนจากการบรรยายและนําเสนอสื่อมาสูการใหทํากิจกรรมกลุม วาด
รูป และระดมสรางความรู ทําใหไดทั้งกระบวนการทํางานเปนทีมของเครือขาย และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุม แตงเติมเสริมตอกันและกัน เปนความรูที่สรางขึ้นมาดวยกันของกลุม พรอมกับไดสื่อ
ที่ทํากันเองอยางงายๆ แตสรางปฏิสัมพันธของชุมชนแหงการเรียนรูไดอยางดี
การดํ า เนิ น โครงการตั้ ง แต ก ารการพั ฒ นากลุ ม แกนนํ า การดํ า เนิ น โครงการ การติ ด ตาม
ประเมินผลและสรุปบทเรียนของแตละพื้นที่ทําใหชุมชนแตละพื้นที่ไดพัฒนาทักษะการเรียนรูดานสุข
ศึกษาชุมชน เปนรูปแบบการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง และการที่กลุมเยาวชน และเครือขายในระดับพื้นที่
ไดมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการนั้นเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกอเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหาและกระบวนการเปนการเรียนที่เปนความรูเปดเผย (explicit knowledge)
และความรูที่ซอนเรน (tacit knowledge)ที่มีอยูในพื้นที่ เปนกระบวนการสะทอนกลับที่เกิดขึ้นอยาง
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ตอเนื่องและเปนธรรมชาติของการเรียนรูในพื้นที่อยูแลว สงเสริมใหเกิดการเรียนรูสุขศึกษาชุมชนระดับ
พื้นที่อยางเปนธรรมชาติ
4.2 องคความรูแตละพื้นที่ผานการประเมิน ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนอยางมีสวนรวม
ในพื้นที่ดําเนินการวิจัยทั้ง 8 จังหวัด มีการกําหนดเนื้อหา ประเด็นการเรียนรูและกระบวนการ
เรียนรูที่เกิดจากเวทีสวนกลาง พื้นที่กิจกรรมตางๆ ซึ่มีวิธีการดําเนินการที่แตกตางกันตามบริบทของพื้นที่
ดังนี้
การจั ดเวที ค รั้ ง ที่ 1 นอกจะเป นการเตรี ย มการ เตรี ย มทีม และวางแผนเพื่ อการขั บ เคลื่ อ น
โครงการระหวางเครือขายแลว ในดานกระบวนการเรียนรูนั้นรูปแบบของการพัฒนาเครือขาย กลุมถอด
บทเรียนและประเมินภายใน โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือใหแตละจังหวัดที่ทางสวนกลางไดคัดเลือกเปน
พื้นที่นํารองนั้นมีการจัดทีมวิชาการระดับพื้นที่ใหสามารถดําเนินการดวยตนเองตั้งแตการเตรียมทีมสวน
จังหวัด การเตรียมทีมระดับอําเภอ การพัฒนาโปรแกรมการดําเนินโครงการผานทุนและประสบการณ
ของพื้นที่ เชน กลุมบุคคล องคกรเครือขายในพื้นที่ ตลอดถึงการพัฒนาทักษะและกระบวนการติดตาม
และประเมินโดยเนนมิติของการประเมินเสริมพลังอยางมีสวนรวมผานกระบวนการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองผานชมรมสรางสุขภาพในโครงการเครือขายดานสุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่ การจัดเวทีครั้งที่ 1 ได
บทเรียนที่สําคัญตอการดําเนินโครงการภาพรวม ดังนี้
(1) การทํางานสรางเสริมสุขภาพแบบพหุภาคี : การวางแผนเพื่อพัฒนาการดําเนิน
โครงการเครือขายดานสุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่ เปนความรวมมือของหลายองคกร ตั้งแต กองสุขศึกษา
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ริ เ ริ่ ม วางแผน และประสานแกนนํ า ระดั บ พื้ น ที่ ใ นแต ล ะภู มิ ภ าค WHO
สนั บ สนุ น ทางวิ ช าการและทุ น ในการวางแผนงาน และขั บ เคลื่ อ นงานในระดั บ พื้ น ที่ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด เปนองคกรประสานงานระดับพื้นที่ทั้งการระบุทีมวิชาการระดับพื้นที่เพื่อเตรียมเปนพี่
เลี้ยง การระบุกลุมเปาหมาย และการวางแผนดําเนินงานระดับพื้นที่ สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล บทบาทสถาบันวิชาการคอยออกแบบกระบวนการเรียนรู และการติดตามประเมิน
เสริมพลัง โดยการสนับงบประมาณจาก ศจย.
(2) เครื่องมือการประเมินและสํารวจ : การออกแบบเครื่องมือสําหรับการดําเนิน
โครงการควรสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ และความเชี่ยวชาญของนักวิชาการในพื้นที่
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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(3) วิธีวิทยาการดําเนินโครงการ : การออกแบบกิจกรรมโครงการควรสอดคลองกับ
สังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น เชน กลุมสื่อพื้นบาน กลุม อสม สภาเด็กและเยาวชน หรือกลุมเพื่อน
อาสาในโรงเรียน
(4) การใชสื่อและเทคโนโลยีอยางบูรณาการ: เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยาง
ผสมผสานโดยมีความเปนชุมชน และการอยูรวมกันของคนในชุมชนเปนตัวตั้ง
ครั้งที่ 2 รวมเวทีสัมมนานําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียนและประเมินภายใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเองผานชมรมสรางสุขภาพในโครงการเครือขายดานสุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่
เวทีครั้งที่ 2 ถอดบทเรียน และเสริมศักยภาพ ผูเขารวม คือเจาหนาที่สาธารณสุขจากกองสุข
ศึกษาและจัง หวัดเปาหมาย, เครือขา ยดา นสุข ภาพใน 8 จังหวัด 4 ภาค และภาคละ 1 ครั้ง ตามแผน
ดําเนินการของกองสุขศึกษา
• การนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณตรงของแตละจังหวัด โดย
เครือขายถอดบทเรียนและประเมินภายใน ชมรมสรางสุขภาพในโครงการเครือขายดานสุขภาพรวมใจ
ตานภัยบุหรี่ ของ 8 จังหวัด
• การรวมกันอภิปราย สรุปบทเรียนของแตละจังหวัด สรุปบทเรียนของแตละ
ภูมิภาค และภาพรวมของประเทศ
• การเสริม ความรูโดยสื่อ การอภิปราย และการนํา เสนอเอกสารทางวิชาการ
พลังปจเจก การรวมกลุม และชุมชน กับโอกาสการพัฒนาความเขมแข็งของสังคมไทยจากฐานรากโดย
ภาคประชาชน
• แนวการสรุป เขียนเอกสารความรู และทําสื่อการเรียนรู ของแตละจังหวัดอยาง
งายแตมีความหมายตอการพัฒนาไปขางหนา
องคความรูแตละพื้นที่ผานการประเมิน ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนอยางมีสวนรวม มีดังนี้

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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4.2.1 เวทีพัฒนาแนวคิดจังหวัดชลบุรี
กระบวนการประเมินและเสริมพลังการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู

สื่อ/เครื่องมือที่ใช

ปจจัยความสําเร็จ

เวทีพัฒนาคูมือ
เวทีพัฒนา
แนวคิดจังหวัด
ชลบุรี

• ผูเชียวชาญให
แนวทางดําเนินงาน

• PowerPoint แนว
ทางการดําเนินงาน

• การพัฒนาความรวมมือเครือขาย
(วิชาการ, ปฏิบัติการ, นโยบาย)
• แนวคิดในการดําเนินโครงการ
และติดตามการประเมินแบบ
เสริมพลัง

(การประชุม
จัดทําแนว
ทางการ
ดําเนินงานโรง
การเครือขาย
ดานสุขภาพรวม
ใจ ตานภัยบุหรี่
ในเยาวชน ณ
แอลเค เมโทร
พัทยา จ.ชลบุรี
19-20 พย. 51)

• บทบาทและหนาที่
• ไดรางเครื่องมือแบบสํารวจ
ขอมูลและเรียนรูชุมชน
• รางกรอบเนื้อหาคูมือตางๆ ที่
จําเปนตองใชเพื่อการดําเนิน
โครงการ

• นักวิชาการกองฯ
• ผูนิเทศงาน
สาธารณสุข
• ผูประสานงาน
โครงการ
• AIHD

• (ราง) คูมือการเขียน
โครงการ
• (ราง) คูมือการ
ประเมิน
• (ราง) คูมือการใช
งบประมาณ
• PowerPoint แนวคิด

• แนวทางในการประสานงานกับ
เครือขายจังหวัดในภูมิภาคตางๆ
• แนวทางในการจัดกระบวนการ
เวทีเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย
และตัวแทนจากจังหวัดตางๆ
พรอมกับนําเสนอยกราง
เครื่องมือและคูมือใหเครือขาย
พื้นที่ปรับปรุง ใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม และถอดบทเรียนเพื่อ

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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เรื่องสุขศึกษาชุมชน
• Flip Chart

เขียนคูมือใหสะทอนความ
ตองการของพื้นที่

• Mind Mapping
• ตัวแทนเครือขายสื่อ • PowerPoint วิทยุ
ภาคประชาชน
ชุมชน การผลิตและ
เผยแพรรายการวิทยุ
• ตัวแทนจังหวัด

• Flip Chart

• ระดมสมอง -พัฒนาหลักสูตร

• (ราง) คูมือการเขียน
โครงการ

• พัฒนาคูมือ

• (ราง) คูมือการ
ประเมิน
• (ราง) คูมือการใช
งบประมาณ

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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4.2.2 เวทีพัฒนาแกนนําเครือขายระดับภาค จังหวัดกาญจนบุรี
กระบวนการประเมินและเสริมพลังการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
เวทีพัฒนาแกน • การใหแนวทาง
นําเครือขาย
ดําเนินงานโดย นพ.
ชัย
ระดับภาค
จังหวัด
• การระดมสมอง
กาญจนบุรี
• TOSO
(ประชุม
• Energizer (การ
ปฏิบัติการ ครั้ง
เรียนรูตัวเอง)
ที่ 2 การจัดทํา
• นําเสนอคูมือราง
คูมือแนว
แรก พิจารณาปรับ
ทางการดําเนิน
ยกรางแนวทางและ
โครงการ
คูมือการดําเนิน
เครือขายดาน
โครงการเครือขาย
สุขภาพรวมใจ
ดานสุขภาพรวมใจ
ตานภัยบุหรี่ใน
ตานภัยบุหรี่ใน
เยาวชน ณ
เยาวชน
จังหวัด
กาญจนบุรี 1-3
- แบบสอบถาม/แบบ
ธันวาคม 2552)
สํ า รวจข อ มู ล และ

สื่อ/เครื่องมือที่ใช
• PowerPoint แนว
ทางการดําเนินงาน
• PowerPoint การจัด
กระบวนการเรียนรู
• Flip Chart, Mind
Mapping
• แผนการดําเนินงาน
แตละจังหวัด
• วีดิทัศน

ปจจัยความสําเร็จ
• ปรั บ ร า งแรกแนวทางและคู มื อ
การดําเนินโครงการฯ ใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น
• ได แ นวทางการทํ า แผนการ
ดําเนินโครงการระดับจังหวัด
• เตรียมทีมวิทยากรรวมกัน
ระหวางกองสุขศึกษาฯ กับทีม
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนรูชุมชน
- คูมือแนวทางในการ
ดําเนิน โครงการ
- คู มื อ กลุ ม แกนนํ า
และวิทยากร
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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กระบวนการ
- คู มื อ ก า ร ถ อ ด
บทเรี ย น และเสริ ม
พลังการเรียนรู

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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4.2.3 เวทีระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
กระบวนการประเมินและเสริมพลังการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู

สื่อ/เครื่องมือที่ใช

ปจจัยความสําเร็จ

เวทีระดับภาค
ภาคเหนือ
(เชียงใหม)

• PowerPoint แนว • ผูเขารวมสัมมนามีทักษะเบื้องตน
ทางการดําเนินงาน
ใ น ก า ร ทํ า ง า น เ ช น ทั ก ษ ะ
• บรรยายพิเศษ “การ
ปฏิบัติการสงเสริมการเรียนรู, การ
การสัมมนา
ดําเนินงานโครงการ • PowerPoint การจัด
ทํางานอยางมีสวนรวมและมีพลัง
เครือขายดาน
กระบวนการเรียนรู
เครือขายดานสุขภาพ
เปนตน
รวมใจตานภัยยาสูบ • PowerPoint วิทยุ
สุขภาพรวมใจ
ในเยาวชน”
ตานภัยบุหรี่
ชุมชน การผลิตและ • ได ร า งแผนงานดํ า เนิ น โครงการ
กิ จ กรรมเครื อ ข า ยด า นสุ ข ภาพ
ระดับภาค ณ • การสื่อสารเพื่อ
เผยแพรรายการวิทยุ
ระดับ จัง หวัดของภาคต า งๆ เป น
ฮอลิเดยการ
เปลี่ยนแปลง
• ตนไมแหงการ
เครื่ อ งมื อ ประสานงานเครื อ ข า ย
เดนท จ.
พฤติกรรมสุขภาพ :
สรางสรรค
และดํ า เนิ น โครงการกิ จ กรรม
เชียงใหม 14แนวคิด ทฤษฎี และ
• แผนที่ทางความคิด
พ ร อ ม ทั้ ง เ ป น ข อ มู ล สํ า ห รั บ
15 มกราคม
บทเรียนจากพื้นที
(Mind Mapping)
วิเคราะหและสัง เคราะหบทเรีย น
2552
• การจัดรายการวิทยุ
ระยะเตรียมการของทุกภูมิภาค
ชุมชน การผลิตและ • การวาดภาพเพื่อการ
สื่อสารที่มีพลัง
• ได ร ะบุ เ ครื อ ข า ยผู ป ระสานงาน
เผยแพรรายการวิทยุ
สรางสรรค
และการถอดบทเรียนระดับชุมชน
• ตนไมแหงการ
แ ล ะ เ ค รื อ ข า ย วิ ท ย า ก ร
สรางสรรค เปนการ • Flip Chart ตาราง
กระบวนการเพื่ อสร า งพลังการมี
แผนดํ
า
เนิ
น
โครงการ
ออกแบบ
สวนรวม จังหวัดละประมาณ 15กิจกรรม
กระบวนการเรียนรู
30 คน
เพื่อรวมสานความคา
• ไดขอมูล บุคคล ขอมูล ชมรมและ
รดหวังโดยให
ขอมูล เครือขา ยชุม ชน จัดทํา เป น
ผูเขารวมเวทีเขียนจุด
ทํ า เ นี ย บ เ พื่ อ เ ป น ฐ า น ข อ มู ล
• แนวทางดําเนินงาน

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ประกายความหวังลง
บนใบไม การแนะนํา
ตนเองและสิ่งที่
อยากจะทําหลังเขา
รวมเวที

เครื อ ข า ยการทํ า งานระยะต อ ไป
เมื่อลงพื้นที่แลวขอมูลดังกลาวจะ
ช ว ย ใ ห ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น
ดําเนินการไดเปนอยางดี

• การระดมสมองอยาง
มีสวนรวมโดยการ
ประยุกตใชเครื่องมือ
(Flip Chart) เปน
กรอบในการ
ออกแบบการจัดทํา
แผน
• Energizer (การทํา
สมาธิเพื่อเตรียมการ
เรียนรูตัวเองอยางมี
พลัง)
• พัฒนาเครือขาย กลุม
ถอดบทเรียนและ
ประเมินภายใน
เพื่อใหจังหวัด
สามารถดําเนินการ
ดวยตนเอง ในการ
ถอดบทเรียนและ
ประเมินภายในแบบ
สรางพลังอยางมีสวน
รวม
• พัฒนาทักษะทีม เพื่อ
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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วางแผนและนํา
กลับไปเปนกลไก
สนับสนุนทาง
วิชาการผานการถอด
บทเรียนใหกับกลุม
ชมรมและกลุม
ผูเกี่ยวของ เชน
พัฒนาวิธีคิด และ
ปรับทรรศนะเชิงบวก
พัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการสงเสริม
การเรียนรู
• รวมสังเกตการณ
สนับสนุนการ
พัฒนาการดําเนิน
โครงการ กํากับและ
ประเมินผลอยางมี
สวนรวมในทุก
กิจกรรม

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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4.2.4 เวทีระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดขอนแกน
กระบวนการประเมินและเสริมพลังการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู

สื่อ/เครื่องมือที่ใช

ปจจัยความสําเร็จ

เวทีระดับภาค
ภาค
• แนวทางดําเนินงาน
ตะวันออกเฉียงเ • บรรยายพิเศษ “การ
หนือ
ดําเนินงานโครงการ
(ขอนแกน)
เครือขายดานสุขภาพ
รวมใจตานภัยยาสูบ
การสัมมนา
ในเยาวชน”
เครือขายดาน
สุขภาพรวมใจ • การสื่อสารเพื่อ
ตานภัยบุหรี่
เปลี่ยนแปลง
ระดับภาค ณ
พฤติกรรมสุขภาพ :
แกนอินน จ.
แนวคิด ทฤษฎี และ
ขอนแกน 22บทเรียนจากพื้นที
23 มกราคม
• การจัดรายการวิทยุ
2552
ชุมชน การผลิตและ
เผยแพรรายการวิทยุ

• PowerPoint แนว
ทางการดําเนินงาน
• PowerPoint การจัด
กระบวนการเรียนรู
• PowerPoint วิทยุ
ชุมชน การผลิตและ
เผยแพรรายการวิทยุ
• ตนไมแหงการ
สรางสรรค
• แผนที่ทางความคิด
(Mind Mapping)
• Flip Chart ตาราง
แผนดําเนินโครงการ
กิจกรรม

• Empowerment media
โดยมีการประยุกตใช
ผูเขารวมอบรมเปน
สื่อบุคคลในการ
กิจกรรมที่ไดรับการ
เรียนรู เพิ่มชองทาง พัฒนาจากเวที
ในการปฏิสัมพันธ
• วิดีทัศนแนะนํา
ระหวางวิทยากร และ
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ผูเขารวมเวทีเรียนรู

โครงการและเสริม
พลังเครือขาย โดย
นพ.ชัย

• ตนไมแหงการ
สรางสรรค เปนการ
• Phone In จาก นพ.
ออกแบบ
ชัย สํานักงาน
กระบวนการเรียนรู
องคการอนามัยโลก
เพื่อรวมสานความคา
ประจําประเทศไทย
รดหวังโดยให
ถึงผูเขารวมเวที
ผูเขารวมเวทีเขียนจุด
เครือขายสุขภาพ
ประกายความหวังลง
บนใบไม การแนะนํา • การวาดภาพเพื่อการ
ตนเองและสิ่งที่
สื่อสารที่มีพลัง
อยากจะทําหลังเขา
สรางสรรค
รวมเวที
• พัฒนารูปแบบการ
• การระดมสมองอยาง
ผลิตรายการวิทยุ
มีสวนรวมโดยการ
ประยุกตใชเครื่องมือ
(Flip Chart) เปน
กรอบในการ
ออกแบบการจัดทํา
แผน
• Energizer (การทํา
สมาธิเพื่อเตรียมการ
เรียนรูตัวเองอยางมี
พลัง)
• พัฒนาเครือขาย กลุม
ถอดบทเรียนและ
ประเมินภายใน
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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เพื่อใหจังหวัด
สามารถดําเนินการ
ดวยตนเอง ในการ
ถอดบทเรียนและ
ประเมินภายในแบบ
สรางพลังอยางมีสวน
รวม
• พัฒนาทักษะทีม เพื่อ
วางแผนและนํา
กลับไปเปนกลไก
สนับสนุนทาง
วิชาการผานการถอด
บทเรียนใหกับกลุม
ชมรมและกลุม
ผูเกี่ยวของ เชน
พัฒนาวิธีคิด และ
ปรับทรรศนะเชิงบวก
พัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการสงเสริม
การเรียนรู
• รวมสังเกตการณ
สนับสนุนการ
พัฒนาการดําเนิน
โครงการ กํากับและ
ประเมินผลอยางมี
สวนรวมในทุก
กิจกรรม
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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4.2.5 เวทีระดับภาค ภาคกลาง จังหวัดระยอง
กระบวนการประเมินและเสริมพลังการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู

สื่อ/เครื่องมือที่ใช

• แนวทางดําเนินงาน

• PowerPoint แนว
ทางการดําเนินงาน

ปจจัยความสําเร็จ

เวทีระดับภาค
ภาคกลาง
(ระยอง)

• บรรยายพิเศษ “การ
การสัมมนา
ดําเนินงานโครงการ • PowerPoint การจัด
เครือขายดาน
เครือขายดานสุขภาพ
กระบวนการเรียนรู
สุขภาพรวมใจ
รวมใจตานภัยยาสูบ • PowerPoint วิทยุ
ตานภัยบุหรี่
ในเยาวชน”
ชุมชน การผลิตและ
ระดับภาค ณ • การสื่อสารเพื่อ
เผยแพรรายการวิทยุ
โรงแรมสตาร
เปลี่ยนแปลง
• ตนไมแหงการ
จ.ระยอง 2-4
พฤติกรรมสุขภาพ :
สรางสรรค
กุมภาพันธ
แนวคิด ทฤษฎี และ
2552
บทเรียนจากพื้นที • แผนที่ทางความคิด
(Mind Mapping)
• การจัดรายการวิทยุ
ชุมชน การผลิตและ • Flip Chart ตารางแผน
ดําเนินโครงการ
เผยแพรรายการวิทยุ
กิจกรรม
• Empowerment media
โดยมีการประยุกตใช
ผูเขารวมอบรมเปน
สื่อบุคคลในการ
กิจกรรมที่ไดรับการ
เรียนรู เพิ่มชองทาง พัฒนาจากเวที
ในการปฏิสัมพันธ
• วิดีทัศนแนะนํา
ระหวางวิทยากร และ
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ผูเขารวมเวทีเรียนรู

โครงการและเสริม
พลังเครือขาย โดย
นพ.ชัย

• ตนไมแหงการ
สรางสรรค เปนการ
• Phone In จาก นพ.ชัย
ออกแบบ
สํานักงานองคการ
กระบวนการเรียนรู
อนามัยโลกประจํา
เพื่อรวมสานความคา
ประเทศไทย ถึง
รดหวังโดยให
ผูเขารวมเวทีเครือขาย
ผูเขารวมเวทีเขียนจุด
สุขภาพ
ประกายความหวังลง
บนใบไม การแนะนํา • การวาดภาพเพื่อการ
ตนเองและสิ่งที่
สื่อสารที่มีพลัง
อยากจะทําหลังเขา
สรางสรรค
รวมเวที
พัฒนารูปแบบการผลิต
• การระดมสมองอยาง รายการวิทยุ
มีสวนรวมโดยการ
ประยุกตใชเครื่องมือ
(Flip Chart) เปน
กรอบในการ
ออกแบบการจัดทํา
แผน
• Energizer (การทํา
สมาธิเพื่อเตรียมการ
เรียนรูตัวเองอยางมี
พลัง)
• พัฒนาเครือขาย กลุม
ถอดบทเรียนและ
ประเมินภายใน
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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เพื่อใหจังหวัด
สามารถดําเนินการ
ดวยตนเอง ในการ
ถอดบทเรียนและ
ประเมินภายในแบบ
สรางพลังอยางมีสวน
รวม
• พัฒนาทักษะทีม เพื่อ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ นํ า
ก ลั บ ไ ปเ ป น ก ล ไ ก
ส นั บ ส นุ น ท า ง
วิชาการผานการถอด
บทเรี ย นให กั บ กลุ ม
ช ม ร ม แ ล ะ ก ลุ ม
ผู เ กี่ ย วข อ ง เช น
พั ฒ น า วิ ธี คิ ด แ ล ะ
ปรับทรรศนะเชิงบวก
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ปฏิ บั ติ ก ารส ง เสริ ม
การเรียนรู
• รวมสังเกตการณ
สนับสนุนการ
พัฒนาการดําเนิน
โครงการ กํากับและ
ประเมินผลอยางมี
สวนรวมในทุก
กิจกรรม
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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4.2.6 เวทีระดับภาค ภาคใต จังหวัดสงขลา
กระบวนการประเมินและเสริมพลังการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู

สื่อ/เครื่องมือที่ใช

ภาคใต (สงขลา) • แนวทางดําเนินงาน

• PowerPoint แนว
ทางการดําเนินงาน

ปจจัยความสําเร็จ

เวทีระดับภาค

การสัมมนา
• บรรยายพิเศษ “การ
เครือขายดาน
ดําเนินงานโครงการ •
สุขภาพรวมใจ
เครือขายดานสุขภาพ
ตานภัยบุหรี่
รวมใจตานภัยยาสูบ •
ระดับภาค ณ
ในเยาวชน”
โรงแรมได
• การสื่อสารเพื่อ
มอนด พลาซา
เปลี่ยนแปลง
•
จ.สงขลา 11-13
พฤติกรรมสุขภาพ :
กุมภาพันธ
แนวคิด ทฤษฎี และ
2552
บทเรียนจากพื้นที •

PowerPoint การจัด
กระบวนการเรียนรู

• ผูเขารวมสัมมนามีทักษะเบื้องตน
ใ น ก า ร ทํ า ง า น เ ช น ทั ก ษ ะ
ปฏิบัติการสงเสริมการเรียนรู, การ
ทํางานอยางมีสวนรวมและมีพลัง
เปนตน

PowerPoint วิทยุ
ชุมชน การผลิตและ • ได ร า งแผนงานดํ า เนิ น โครงการ
กิ จ กรรมเครื อ ข า ยด า นสุ ข ภาพ
เผยแพรรายการวิทยุ
ระดับ จัง หวัดของภาคต า งๆ เป น
ตนไมแหงการ
เครื่ อ งมื อ ประสานงานเครื อ ข า ย
สรางสรรค
และดํ า เนิ น โครงการกิ จ กรรม
แผนที่ทางความคิด
พ ร อ ม ทั้ ง เ ป น ข อ มู ล สํ า ห รั บ
(Mind Mapping)
วิเคราะหและสัง เคราะหบทเรีย น
• การจัดรายการวิทยุ
ระยะเตรียมการของทุกภูมิภาค
ชุมชน การผลิตและ • Flip Chart ตารางแผน
ดําเนินโครงการ
• ได ร ะบุ เ ครื อ ข า ยผู ป ระสานงาน
เผยแพรรายการวิทยุ
กิจกรรม
และการถอดบทเรียนระดับชุมชน
• Empowerment media
แ ล ะ เ ค รื อ ข า ย วิ ท ย า ก ร
Flip Chart สื่อบุคคล
โดยมีการประยุกตใช
กระบวนการเพื่ อสร า งพลังการมี
ผูเขารวมอบรมเปน
สวนรวม จังหวัดละประมาณ 15สื่อบุคคลในการ
30 คน
เรียนรู เพิ่มชองทาง
• ไดขอมูล บุคคล ขอมูล ชมรมและ
ในการปฏิสัมพันธ
ขอมูล เครือขา ยชุม ชน จัดทํา เป น
ระหวางวิทยากร และ
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ผูเขารวมเวทีเรียนรู
• ตนไมแหงการ
สรางสรรค เปนการ
ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู
เพื่อรวมสานความคา
รดหวังโดยให
ผูเขารวมเวทีเขียนจุด
ประกายความหวังลง
บนใบไม การแนะนํา
ตนเองและสิ่งที่
อยากจะทําหลังเขา
รวมเวที

ทํ า เ นี ย บ เ พื่ อ เ ป น ฐ า น ข อ มู ล
เครื อ ข า ยการทํ า งานระยะต อ ไป
เมื่อลงพื้นที่แลวขอมูลดังกลาวจะ
ช ว ย ใ ห ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น
ดําเนินการไดเปนอยางดี

• การระดมสมองอยาง
มีสวนรวมโดยการ
ประยุกตใชเครื่องมือ
(Flip Chart) เปน
กรอบในการ
ออกแบบการจัดทํา
แผน
• Energizer (การทํา
สมาธิเพื่อเตรียมการ
เรียนรูตัวเองอยางมี
พลัง)
• พัฒนาเครือขาย กลุม
ถอดบทเรียนและ
ประเมินภายใน
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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เพื่อใหจังหวัด
สามารถดําเนินการ
ดวยตนเอง ในการ
ถอดบทเรียนและ
ประเมินภายในแบบ
สรางพลังอยางมีสวน
รวม
• พัฒนาทักษะทีม เพื่อ
วางแผนและนํา
กลับไปเปนกลไก
สนับสนุนทาง
วิชาการผานการถอด
บทเรียนใหกับกลุม
ชมรมและกลุม
ผูเกี่ยวของ เชน
พัฒนาวิธีคิด และ
ปรับทรรศนะเชิงบวก
พัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการสงเสริม
การเรียนรู
• รวมสังเกตการณ
สนับสนุนการ
พัฒนาการดําเนิน
โครงการ กํากับและ
ประเมินผลอยางมี
สวนรวมในทุก
กิจกรรม
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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4.2.7 เวทีระดับพื้นที่ ภาคเหนือ
เวทีระดับพื้นที่
เหนือ
ลําพูน
อ.เมือง
(เทศบาลตําบล
ตนธง 27
พฤษภาคม 52)
อ.ปาซาง (27
พฤษภาคม 52)

• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู • Mapping การทํางาน • รูปแบบการสรางภาวะผูนําที่
สุขศึกษาที่ผานมา
ไดรับการยอมรับของสาธารณะ
โดยใชรูปแบบลอมวง
คุยอยางไมเปน
• รูปแบบและกระบวนการพัฒนา
ทางการ
โครงการ รวมทั้งการเขาถึงแหลง
• ถอดบทเรียนคนหา
สนับสนุนจากทองถิ่นดวยตนเอง
จากเครือขาย
วิธีการสุขศึกษา
ชุมชนในบริบทของ
• รูปแบบการติดตามประเมินผล
พื้นที่
ปบบเสริมพลังโดยเปนทีมมีสวน
รวมของแตละจังหวัด

กําแพงเพชร

• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู • Mapping การทํางาน • บทเรียนและประสบการณการ
สุขศึกษาที่ผานมา
จัดการสุขศึกษาชุมชน โดย
อ.พรานกระตาย โดยใชรูปแบบลอมวง
คุยอยางไมเปน
องคกรปกครองทองถิ่น
(เทศบาล
ทางการ
คลองพิไกร 25
• รูปแบบและกระบวนการพัฒนา
พฤษภาคม 52) • ถอดบทเรียนคนหา
โครงการ รวมทั้งการเขาถึงแหลง
สนับสนุนจากทองถิ่นดวยตนเอง
วิธีการสุขศึกษา
อ.เมือง (สถานี
จากเครือขาย
ชุมชนในบริบทของ
อนามัยบาน
พื้นที่
สหกรณ ต.ทรง
• พบคนตนแบบในการ ลด ละ เลิก
ธรรม 25
เหลา และบุหรี่
พฤษภาคม 52)

4.2.8 เวทีระดับพื้นที่ ภาคใต
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เวทีระดับพื้นที่
ใต
สตูล

• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู • Mapping การทํางาน • บทเรียนการจัดการสุขศึกษา
สุขศึกษาที่ผานมา
ชุมชน โดยใชเครือขายของ
ถอดบทเรียน เสริม
อ.ควนโดน
รายการวิทยุทองถิ่น สื่อทองถิ่น
ศักยภาพ สรางความ
(ศูนยสุขภาพ
ศิลปะ/ศิลปนทองถิ่น
เขมแข็งใหกับ
ชุมชนควนโดน
เครือขาย
20 กรกฏาคม
• การสื่อสารกับสังคม
52)
อ.เมือง (สสอ.
เมือง 20
กรกฏาคม 52)
สงขลา
อ.ควนเนียง
(อาคาร
เอนกประสงค
บานบางเหรียง
ใต)

• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู • Mapping การทํางาน • บทเรียนการจัดการสุขศึกษา
สุขศึกษาที่ผานมา
ชุมชน อสม. และดําเนินกิจกรรม
โดยใชรูปแบบลอมวง
โดยใชวิทยุชุมชนเปนสื่อ
คุยอยางไมเปน
ทางการ กลุมแกนนํา
• ทักษะการสื่อสารสุขศึกษาชุมชน
อสม.
ของชมรมสรางสุขภาพในการ
รณรงคภาวะปลอดบุหรี่ใน
• ถอดบทเรียนคนหา
เยาวชน
วิธีการสุขศึกษา
ชุมชนในบริบทของ
• การสื่อสารกับสังคม
พื้นที่

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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4.2.8 เวทีระดับพื้นที่ ตะวันออกเฉียงเหนือ
เวทีระดับพื้นที่
ตอ/น
กาฬสินธุ
อ.เมือง (สสจ.
กาฬสินธ 29
เมษายน 2552)

• เขาใจในประเด็น และสามารถ
• ประชุมกลุมแกนนํา • PowerPoint แนว
พัฒนาแผนปฏิบัติการไดชัดเจน
ทางการจัด
เครือขายเพื่อทบทวน
มากยิง่ ขึ้น
กระบวนการ
กระบวนการ
ดําเนินงาน และการ • Mapping การทํางาน • บทเรียนการจัดการสุขศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ชุมชนในบริบทของพื้นที่ เชน
สุขศึกษาที่ผานมา
ในพื้นที่
การใชสื่อทองถิ่น ศิลปนพื้นบาน
ชวยในการรณรงค โดยเครือขาย
ชาวบาน และแกนนําเยาวชน ทํา
ใหตองปรับปรุงแนวทางการถอด
บทเรียนใหสอดคลองกับสาพ
ความเปนจริง
• การสื่อสารกับสังคม

บุรีรัมย

• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู • PowerPoint นําเสนอ • บทเรียนการจัดการสุขศึกษา
ชุมชน
โครงการที่
ถอดบทเรียน และ
อ.พุทไธสง
ดําเนินการโดยพื้นที่ • พบคนตนแบบในการ ลด ละ เลิก
เสริมพลัง เครือขาย
(รพ.พุทไธสง
เยาวชน ผูสูงอายุ อส • Mapping การทํางาน
13 สิงหาคม 52)
เหลา และบุหรี่
ม. วิทยุชุมชน
สุขศึกษาที่ผา นมา
อ.ละหารทราย
• คนหาคนตนแบบใน
(รพ.ละหาร
การ ลด ละ เลิก บุหรี่
ทราย 14
สิงหาคม 52)

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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4.2.9 เวทีระดับพื้นที่ กลาง
เวทีระดับพื้นที่
ตอ/น
กลาง
จันทบุรี
อ.เมือง (สสอ.
เมือง 6
พฤษภาคม 52)

• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู • Mind Mapping การ
ทํางานสุขศึกษาที่
โดยใชรูปแบบลอมวง
ผานมา
คุยอยางไมเปน
ทางการ กลุมแกนนํา
เยาวชน และ อสม.

อ.สอยดาว (ที่
• ถอดบทเรียนหากลวิธี
ทําการ
การสุขศึกษาชุมชน
ผูใหญบาน หมู
ในบริบทของพื้นที่
13 ต.ทรายขาว
7 พฤษภาคม
52)
นครนายก
อ.บานนา
(ศาลาสามัคคี
ธรรม วัดเลข
ธรรมกิตติ์ ต.
บางออ 15
มิถุนายน 52)

• บทเรียนการจัดการสุขศึกษา
ชุมชน
• การทบทวนบทบาทของตนเองซ้ํา
ใหแกกลุมแกนนํากับ
ประสบการณเดิมที่เขมแข็งอยู
แลว เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพในการ
ทํางานรณรงคในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน เห็นความสําคัญใน
การทํากิจกรรม อีกทั้งยังได
เครือขายในการทํางานในรูปแบบ
ใหมๆ

• แลกเปลี่ยนเรียนรู • Mind Mapping การ • เสริมศักยภาพใหแกเครือขาย
ทํางานสุขศึกษาที่
พื้นที่ เพื่อสงเสริมการขับเคลื่อน
และเสริมศักยภาพ
ผานมา
งาน และพัฒนาความรวมมือ
และถอดบทเรียน
กลุมแกนนํา
เยาวชน อปท. อสม.
ผูสูงอายุ
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4.3 การสังเคราะหองคความรูและบทเรียนการขับเคลื่อน
4.3.1 ดานเทคนิคและวิธีการเชิงกระบวนการ
(1) การรวมกลุมทํางานและปฏิบัติการเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ จะทําใหเกิด
Community-Based Self-Organized Organization ยกระดับการมีสวนรวมในการจัดการความจําเปนของ
ประชาชน เสริมพลังการทํางานแบบจิตสาธารณะ เปนสวนหนึ่งที่เสริมงาน PHC และงานพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน
(2) การเรียนรูแนวราบผานมาปฏิบัติ เปนการเรียนรูอยางมีสวนรวมและปฏิสัมพันธเชิงการ
เรียนรูแบบเสริมพลังสังคม ทําใหความรูจากภายใน และภายนอกชุมชนผสมผสานกันอยางเหมาะสม
เชื่อมโยงศักยภาพและทุนทางปญญาของชุมชน พรอมกับเชื่อมโยงกับความรูโลกภายนอก พัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไดอยางยั่งยืนมากขึ้น
(3) สื่อ โสตทัศน การถายทอดและนําเสนอแบบเสริมพลัง เพิ่มความเขมแข็งประสบการณและ
กิจกรรมการเรียนรู บันทึกขอมูลและจัดการความรูเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเรียนรูเพื่อการพัฒนา ลด
ชองวางความแตกตางหลากหลายของประชาชน นักวิชาการ และผูนําการพัฒนาสาขาตางๆ
(4) เครื่องมือที่ใช
1) การจัดเวทีชุมชน เวทีประชาคม
2) การถอดบทเรียน
3) วิธีปรากฏการณวิทยา
4) สุนทรียสนทนา
5) แผนที่ทางความคิด
6) BAR/AAR
7) การบันทึกขอมูล และถายภาพ
8) การเขียนบันทึกเพื่อการนําเสนอและถายทอด
สุขภาพเปนเครื่องมือและวิธีการพัฒนา เพื่อการบรรลุสูเปาหมายอีกหลายอยางของปจเจกและ
ชุมชนระดับตางๆ และการศึกษาก็เปนเครื่องมือและวิธีการเพื่อการพัฒนาคน การดําเนินงานสุขศึกษา จึง
เปนการบูรณาการการศึกษาสุขภาพกับความจําเปนเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให
การศึกษาเรียนรูเพื่อใหคนและชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและปฏิบัติเพื่อสุขภาพ สรางนําซอม กอน
การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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ความเจ็บไขไดปวยจะเกิดขึ้น ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน จะเปนองคประกอบหนึ่งที่ทํา
ใหการพัฒนาสุขภาพทั้งระบบดียิ่งขึ้น
แตการรวมตัวกันของประชาชนและการดําเนินงานในระดับชุมชนในแหลงตางๆของประเทศ
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จะมีความหลากหลาย รูปแบบการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับบทบาท
เพื่อใหการสนับสนุนทางวิชาการของภาครัฐและภาควิชาการ จึงควรจะสามารถยืดหยุน มีพลวัตร และ
สนองตอบตอความเปนจริงทางการปฏิบัติในบริบทที่แตกตางหลากหลาย ตัวแบบการวิเคราะหและ
รูปแบบการดําเนินงานที่ยืดหยุนของการทํางานสุขศึกษาชุมชน จึงมีความจําเปน
4.3.2 กรอบวิเคราะหและทํางานสุขศึกษาชุมชนใหยืดหยุนไปตามบริบทที่หลากหลาย

Dynamic and Flexible CHE Model

การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
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จากกรอบวิเคราะหขางบนซึ่งเปนวงจรการทํางานสุขศึกษาชุมชนของชมรมสรางเสริมสุขภาพทั้ง
4 ภูมิภาค 8 จังหวัด ซึ่งมีรูปแบบที่เปนไปตามกระบวนการปฏิบัติงาน คือ 1) การถอดบทเรียน 2) สํารวจ
และวิเคราะหสภาวการณสุขภาพชุมชน 3) พัฒนาแนวคิด และแนวดําเนินการ 4) การวางแผน และพัฒนา
โครงการ 5) การดําเนินโครงการกิจกรรม 6) การติดตามและประเมินผล 7) การสรุปบทเรียน
รูปแบบและกระบวนการ (กาฬสินธ : รูปแบบและกระบวนการ (ภาคเหนือ : ลําพูน)
ภาคอิ ส าน) Empowerment practice and Empowerment Information and Knowledge
learning for change
management
• ถอดบทเรียน
• ถอดบทเรียน
• สํารวจปละวิเคราะหสภาวการณสุขภาพ
• วิเคราะหและออกแบบสื่อและทรัพยากร
ชุมชน
ความรู
• พัฒนาแนวคิดและแนวดําเนินการ
• พัฒนาสื่อ คูมือ และกลุมปฏิบัติการ
• วางแผนและพัฒนาโครงการ
• พัฒนาเครือขายกระบวนกร
• ดําเนินโครงการแบบบูรณาการ
• ดําเนินโครงการแบบบูรณาการ
• ติดตามและประเมินผล
• ติดตามและประเมินผล
• สรุปบทเรียน
• สรุปบทเรียน
รูปแบบและกระบวนการ (ภาคใต : สตูล)
Empowerment Communication
and communication change
• ถอดบทเรียน
• พัฒนากลุมปฏิบัติการ
• วิเคราะหความจําเปนดานการเผยแพร
สื่อสาร และประชาสัมพันธ

รูปแบบและกระบวนการ (ภาคกลาง : นครนายก)
Civic Group Networking
• ถอดบทเรียน
• พัฒนากลุมปฏิบัติการ
• วิเคราะหความจําเปนดานการเผยแพร
สื่อสาร และประชาสัมพันธ
• พัฒนาสื่อและฏิบัติการเผยแพร
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ประชาสัมพันธ

• พัฒนาสื่อและฏิบัติการเผยแพร
ประชาสัมพันธ

• ดําเนินโครงการแบบบูรณาการ

• ดําเนินโครงการแบบบูรณาการ

• ติดตามและประเมินผล

• ติดตามและประเมินผล
รูปแบบและกระบวนการ (ภาคใต : สงขลา)
Community Based Researcher Group
• ถอดบทเรียน
• พัฒนากลุมปฏิบัติการ
• วิเคราะหความจําเปนดานการเผยแพร
สื่อสาร และประชาสัมพันธ
• พัฒนาสื่อและฏิบัติการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
• ดําเนินโครงการแบบบูรณาการ
• ติดตามและประเมินผล

รู ป แบบและกระบวนการ
กําแพงเพชร)

(ภาคเหนื อ

:

• ถอดบทเรียน
• พัฒนากลุมปฏิบัติการ
• วิเคราะหความจําเปนดานการเผยแพร
สื่อสาร และประชาสัมพันธ
• พัฒนาสื่อและฏิบัติการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
• ดําเนินโครงการแบบบูรณาการ
• ติดตามและประเมินผล

รูปแบบและกระบวนการ (ภาคอิสาน : บุรีรัมย)

รูปแบบและกระบวนการ (ภาคกลาง : จันทบุรี)

Civic Group Networking

Civic Group Networking

• ถอดบทเรียน

• ถอดบทเรียน

• พัฒนากลุมปฏิบัติการ

• พัฒนากลุมปฏิบัติการ

• วิเคราะหความจําเปนดานการเผยแพร
สื่อสาร และประชาสัมพันธ

• วิเคราะหความจําเปนดานการเผยแพร
สื่อสาร และประชาสัมพันธ
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• พัฒนาสื่อและฏิบัติการเผยแพร
ประชาสัมพันธ

• พัฒนาสื่อและฏิบัติการเผยแพร
ประชาสัมพันธ

• ดําเนินโครงการแบบบูรณาการ

• ดําเนินโครงการแบบบูรณาการ

• ติดตามและประเมินผล

• ติดตามและประเมินผล

เมื่อประมวลจากประสบการณของชมรมสรางเสริมสุขภาพ ในแตละพื้นที่ พบวา รูปแบบเชิง
กระบวนการในการสรางสภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชนของชุมชนสรางเสริมสุขภาพในแตละ
พื้นที่มีความแตกตางกันไป เปนตามแตบริบทการเขาถึง (Entry Point) ของแตละพื้นที่ที่มีความยืดหยุนสูง
และเปนไปตามเหตุปจจัยของชุมชน
4.3.3 สิ่งที่ไดจากกระบวนการสรางสุขภาวะในชุมชน
1) การถอดบทเรียนอยางมีสวนรวมแบบเสริมพลัง เปนรูปแบบวิธีการพัฒนาเครือขาย
สรางภาวะการปลอดบุหรี่ของชมรมสรางสุขภาพและเครือขายชุมชนได โดยตองออกแบบยืดหยุนไปกับ
พื้นที่
2) กระบวนการสําคัญ ทีมวิจัยสหสาขาและบูรณาการ เครือขายนิเทศและเสริมพลังสุข
ศึกษาชุมชน เครือขายวิทยากรกระบวนการวิจัยระดับภาคเครือขายดําเนินการและเวทีปฏิบัติการวิจัยใน
ชุมชน สื่อและคูมือบูรณาการประสบการณ
3) การสื่อสารเรียนรูทางสังคมและโอกาสการพัฒนา เปลี่ยนแปลงทางจิตใจและการ
ปฏิบัติตอผูที่เปนศูนยกลางของความรักความผูกพัน พฤติกรรมและการปฏิบัติเชิงสังคม ตอการสราง
สุขภาพความมีจิตสาธารณะตอชุมชน การบริหารจัดการอยางมีสวนรวมโดยกลุมกอนและชมรม
4) เครือขายความรวมมือที่สําคัญ กองสุขศึกษา เครือขาย สสจ. เครือขาย สอ.และ สสอ.
เครือขาย อปท. และ อบต. เครือขายประชาสังคม เครือขายสถาบันวิชาการ
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บทที่ 5
บทสรุป และขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุป

การวางแผนและดําเนินการพัฒนาเครือขายเยาวชนเพื่อรณรงคบุหรี่ ครอบคลุมการดําเนินการที่
สําคัญ โดยสรุป 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การหารือและประเมินความจําเปนเพื่อบริหารจัดการ
2. ขั้นเตรียมการและถักทอผูคน
3. ขั้นการเรียนรูและสรางพลังการจัดการความรูเพื่อพัฒนาเครือขาย
4. ขั้นดําเนินการและบริหารจัดการ
5. ขั้นการประเมินผล สรุปบทเรียน และวางแผนยกระดับ
การดําเนินการขั้นตอนตางๆ มีรายละเอียดเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้
1. การหารือและประเมินความจําเปนเพื่อการบริหารจัดการ
ในการจัดการดํา เนินการพัฒนาเครือขา ยเยาวชนเพื่อรณรงคบุหรี่ การระดมพลังอาสาสมัคร
รวมทั้งการยกระดับการจัดการเพื่อพัฒนาความรวมมือและสงเสริมบทบาทกลุมอาสาสมัครที่มีอยูแลวใน
ชุมชน ใหมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาวะของชุมชน ควรดําเนินการดวยความจําเปนหรือการกอเกิด
ความสนใจรวมกันโดยเริ่มจากการหารือและประเมินความจําเปนใหเห็นแนวโนมกอนวาจะดําเนินไป
อยางไร
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โดยทั่วไปแลว การจัดการดําเนินการพัฒนาเครือขายเยาวชนเพื่อรณรงคบุหรี่ เพื่อวัตถุประสงค
การจัดการชุมชนนั้น ควรใหความสําคัญตอผูเกี่ยวของกับทุกฝายในชุมชน อีกทั้งควรประสานการมีสวน
ร ว มอย า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง โดยตรงและโดยอ อ ม ทว า เครื อ ข า ยจิ ต อาสาตามประเด็ น ต า งๆ อาจจะมี แ นว
ดําเนินการและจุดเริ่มตนตางกัน แตในที่สุดก็จะเชื่อมโยงผูคนทุกฝายในชุมชน เหมือนกัน
1.1 เครือขายอาสาสมัครเพื่อรวมมือกับภาครัฐ ควรหารือกับผูรับผิดชอบทางการปฏิบัติ
และผูนําชุมชน เพื่อเห็นแนวการตัดสินใจวาจะเริ่มดําเนินการตอไปอยางไรหรือไม ซึ่งหนวยงานและ
ผูเกี่ย วของอาจไมตองการดําเนินการผา นเครือขายจิตอาสา แตจะมุง ดําเนินการผา นหนวยงาน ก็จะ
สามารถตัดสินใจไมดําเนินการได หรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะเห็นความสําคัญในการสรางโอกาสการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองใหกับชุมชน ก็จะสามารถถือเปนเงื่อนไขในการดําเนินการในลําดับ
ตอไป
1.2 เครือขายจิตอาสาเพื่อริเริ่มจากภาคประชาชน ควรหารือกับกลุมประชาคม และกลุม
ชาวบานเองโดยตรง ใหความสําคัญที่จะถือแนวคิด ขอเสนอแนะ และความตองการของกลุมเปนตัวตั้ง
ซึ่งจะทําใหกลุมของชาวบานไมตองถูกกรอบปฏิบัติจากภายนอกจํากัดความคิดริเริ่ม ขณะเดียวกันก็ตอง
สื่อสารและประสานการรับรูหลายๆทางใหกับหนวยงานและผูเกี่ยวของในพื้นที่
1.3 เครือขายจิตอาสาที่มีองคกรจัดการอยูในชุมชน ควรหารือกับกลุมแกนนําหรือผูนําที่
ไดรับการยอมรับที่เปนทางการ ขณะเดียวกันก็สื่อสารและประสานงานกับหนวยงานและ ฝายตางๆที่
เกี่ยวของ
โดยปรกตินั้น ผูประสานงานเครือขายจิตอาสา รวมทั้งนักทํางานชุมชน มักหลีกเลี่ยงความ
ลําบากใจที่จะประสานงานกับหนวยงานและภาคที่เปนทางการในภายหลัง ดังนั้น จึงมักเนนการติดตอ
ประสานงานอยางเปนทางการกอน ซึ่งทําใหกรอบที่คิดลวงหนาและขอเสนอที่ตองนําเสนอไปลวงหนา
กลายเปนขอจํากัดในการทํางานจริง เพราะเมื่อเริ่มดําเนินการจริง เงื่อนไขการปฏิบัติอาจจะแตกตาง
ออกไปจากที่คาดการณไวทั้งหมด
ดังนั้น ในการปฏิบัติจริง เราอาจจะตองถือเอาภาคปฏิบัติเปน ตัวตั้ง แลวยอมที่จะเกิดความ
ยุงยากในการประสานงานและสื่อสารใหผูเกี่ยวของ ตลอดจนหนวยงานในชุมชนทองถิ่น ใหรับรูและ
ทราบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางการปฏิบัติในชุมชน ซึ่งในระยะแรกจะเปนการทํางานที่หนักและเกิด
งานสําหรับการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความรวมมือในชุมชนเปนจํานวนมาก แตเมื่อเริ่มดําเนินการได
จริงแลว ยิ่งเวลาผานไป ความรวมมือ ความเขาใจ และการสงเสริมเกื้อหนุนกันก็กลับจะดีมากขึ้น และ
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กอเกิดการติดตอสื่อสารกันผานการทํางานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหลดงานที่เปนการติดตอสื่อสารเพื่อประสาน
ความรวมมือกันนอยลง เปนลําดับ
ในขณะที่การเริ่มตนจากการไดรับความสะดวกจากหนวยงานกอนนั้น ในระยะยาวแลวกลับจะ
เกิดความยุงยากมากขึ้นและไมเปนผลดีตอความจําเปนของชุมชนที่ตองการความสําเร็จทางการปฏิบัติได
จริง
ทั้งนี้ เนื่องจากความรวมมือและความสะดวกในขั้นเริ่มตน มิไดเกิดจากการยอมรับและเปน
ความสนใจของชุมชน แตเปนการใหความรวมมือเฉพาะหนา เมื่อเกิดความคุนเคยและสามารถพูดคุยกัน
ได ความเปนทางการที่เปนกรอบปดกั้นการแสดงออกแตเดิมก็จะนอยลง การแสดงจุดยืน รวมไปจนถึง
การมีความตองการที่แตกตางกัน ก็จะปรากฏออกมาเพิ่มมากยิ่งๆขึ้น จึงยิ่งทํางานยากมากขึ้นเปนลําดับ ผู
ประสานงานและ นักจัดการทางสังคมจึงควรเลือกวิธีแรก จากนั้น จึงจะเริ่มเตรียมดําเนินการและถักทอ
ผูคนตอไป
2. ขั้นเตรียมการและถักทอผูคน
2.1 การเลือกชุมชนและพื้นที่ดําเนินการ ในการที่จะเลือกชุมชนและพื้นที่ดําเนินการ ควรมี
หลักการสําคัญคือ
(1) ชุมชนมีความจําเปนหลากหลายซับซอน รวมทั้งมีลักษณะที่จะตองสามารถบริหารจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงดวยตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งถาหากอาศัยการจัดการใหจากภายนอกก็จะมีขอจํากัดทั้ง
ดานกําลังคน ทรัพยากร และความตอเนื่อง ดังนั้น จึงเหมาะสมตอการจัดการพัฒนาเครือขายจิตอาสา
ใหชุมชนดําเนินการเพื่อบริหารจัดการชุมชนของตน อยางมีสวนรวม
(2) สามารถเขาถึงและทํางานรวมกันได
(3) หากพื้นที่ดําเนินการมีขนาดกวางขวาง และความจําเปนในชุมชนมีอยูเปนจํานวนมาก ควร
เลือกเพื่อเปนแหลงดําเนินการใหเปนตนแบบกอน จากนั้นจึงจัดการความรูและจัดการเรียนรูเพื่อถายทอด
ประสบการณ ขยายผลสูชุมชนอื่นๆจนครอบคลุมพื้นที่เปาหมายตามที่ตองการตอไป เหมือนกับกลวิธี
สราง ครู ก ครู ข และการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งประเทศไทยเคยดําเนินการไดผลเปนอยางดีมาแลว
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2.2 การเขาสูชุมชน
ในเบื้องตนนั้น จําเปนตองคนหาทีมที่ปรึกษาและกลุมผูที่จะสามารถเปนหลักสําหรับดําเนินการ
ตางๆอีกหลายดาน รวมทั้งจําเปนตองมีขอมูลจากความเปนจริงจํานวนหนึ่ง สําหรับออกแบบการทํางาน
แบบเปนลําดับขั้นทีละเล็กทีละนอย ซึ่งจําเปนตองเขาสูชุมชนและรูจักชุมชนดวย ตนเองใหไดเทาที่
โอกาสเงื่อนไขจะเอื้ออํานวย โดยดําเนินการไดหลายแนวทาง ดังนี้
(1) ติดตอประสานงานดวยหนังสือที่เปนทางการ แลวจึงเขาสูชุมชนดวยตนเอง ซึ่งจะทําให
ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการจากหนวยงานในพื้นที่
(2) จัดทําหนังสือเพื่อประสานงานอยางเปนทางการกับหนวยงานในชุมชนและผูเกี่ยวของ แลว
เขาสูชุมชนดวยตนเอง นําสงหนังสือดังกลาวพรอมกับการประสานงานกับผูเกี่ยวของตางๆดวยตนเอง
(3) เขาสูชุมชนดวยตนเอง ฝงตัวอยูกับชุมชนและทําความรูจักกับผูคน หนวยงาน และกลุม
พลเมืองจิตอาสาสักระยะหนึ่ง หรือเขาสูชุมชนเปนครั้งคราวหลายครั้งแบบไปกลับ กระทั่ง ไดเรียนรู
ชุมชนดวยตนเองและไดเครือขายบุคคลที่มีความเขาใจสําหรับประสานงานตอไปไดจํานวนหนึ่ง แลวจึง
เริ่มออกแบบการประสานงาน และจัดทําหนังสือประสานงานอยางเปนทางการตอไป
(4) แนะนําตนเองกับผูนําชุมชนหรือผูที่ชุมชนใหความไววางใจ แลวขอความรวมมือในการ
นําเขาสูชุมชนตามโอกาสตางๆทัง้ ที่เปนทางการและไมเปนทางการ
(5) ผสมผสานหลายๆแบบ
2.3 การคนหาและระบุกลุมคนจิตอาสาเพื่อสรางทีมจัดการเริ่มตน
จากนั้น จึงเริ่มรวมกับกลุมชาวบานเทาที่เขาถึงได พัฒนาแนวคิดและหลักเกณฑที่พอจะสื่อความ
เขาใจกันไดดวยการพูดคุย เพื่อคนหากลุมผูมีจิตอาสาแลวเริ่มสรางกลุมแกนนํา หรือกลุมรวมประสาน
การจัดการชุมชน สําหรับจัดกระบวนการชุมชน เรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถคิดและตัดสินใจดวย
ตนเอง ใหเครือขายสะทอนการจัดวางตนเองไดอยางสอดคลองกับทักษะ และภาวะผูนําของแตละคน
กอนที่จะเรียนรูและปรับปรุงแบบลองผิดลองถูกดวยการลงมือในลําดับตอๆไป
กลุมสําหรับคนหาเพื่อเปนแกนหลักในการจัดการเบื้องตนนี้ ไมควรเกิน 30 คน และควรจะ
อยูระหวาง 10-25 คน ซึ่งในการจัดการเรียนรูอยางมีสวนรวม เปนที่ยอมรับวาเปนขนาดกลุมที่มีพลัง
ความเปนชุมชนอยู หากกลุมใหญมากไปกวานี้ จะกลายเปนกลุมแบบมวลชน ผูรวมกิจกรรมในโอกาส
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ตางๆ จะมีระยะหางตอกันและสามารถหลุดออกจากความเปนผูมีสวนรวมในเหตุการณเดียวกันไดอยู
ตลอดเวลา
กลุมจิตอาสาที่รวมกับชาวบานหรือผูนําชุมชน คนหาและเขาถึงไดนี้ อาจจะมีคุณลักษณะที่ไม
แนนอน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขแวดลอมของชุมชน บางชุมชนอาจจะไดกลุมสตรีและผูอาวุโสเปนสวนใหญ
บางชุมชนอาจจะไดกลุมนักพัฒนาเอกชน บางชุมชนอาจได อสม และผูที่ชุมชนยอมรับใหเปนผูนําไป
ทุกเรื่อง จึงควรพิจารณาไปตามเงื่อนไขของชุมชน ที่สําคัญคือ ควรเนนผูที่มีลักษณะเปดกวาง มีทาทีรับ
ฟงและ มุงปรึกษาหารือ มีความเปนธรรมชาติซึ่งจะเหมาะสมกับการทํางานเครือขายจิตอาสาซึ่งเนน
ความจริงใจตอกัน
ในการมุงจัดการพัฒนาเครือขายจิตอาสาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู และเนนวิธีจัดการดวย
วิธีการทางความรู ใชการปรึกษาหารือและตัดสินใจดวยการเรียนรูที่พอเพียง ควรคนหากลุมคนสวนหนึ่ง
ที่เปนคนทํางานความรูใหกับชาวบานได เชน ครูอาจารยในสถาบันการศึกษาที่อยูในทองถิ่น นักพัฒนา
ชุมชน นักพัฒนาสาธารณสุข หมออนามัย ปราชญชาวบา น พระสงฆและผูนําทางศาสนา รวมทั้ง
เยาวชนที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาและเป นลู ก หลานของชาวบ า นในชุ ม ชน ซึ่ ง จะเป นส ว นผสมของทีม ที่ ทํ า ให
ประชาชนเกิดการเรียนรูทางสังคม ไดประสบการณและเห็นความหลากหลายจากกันและกัน กอใหเกิด
การพัฒนาและขัดเกลาซึ่งกันและกันอยางเปนองครวม
กลุ ม เครือข า ยจิตอาสาดัง กล า วนี้ สามารถสรา งพลังการจัดการเครือขา ยจิตอาสาตามแนวที่
เหมาะสมแตละเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใชการอบรม พัฒนาทักษะอาสาสมัครและการทํางานเครือขาย พัฒนาบทบาทหนาที่และ
จัดตั้ง ใหเป นเครื อขา ยอาสาสมัค รอย างเปนทางการ เชน รูปแบบของการคนหาและจัดตั้ง เครือข า ย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและเครือขายอาสาสมัครตางๆในชุมชน ซึ่งจะสามารถดําเนินการ
ไดอยางชัดเจน รวดเร็ว มีความเหมาะสมสําหรับพัฒนาเครือขายที่มีภารกิจที่ชัดเจน แนนอน
(2) จัดการถอดบทเรียนเพื่อประมวลประสบการณและวิเคราะหเครือขายการทํางานตามความ
สนใจที่มีอยูแลว จากนั้นจึงวางแผนบูรณาการความจําเปนรวมกันใหตอยอดบทเรียนเดิม และเปนสวน
หนึ่งของสิ่งที่ชุมชนมีบทบาทอยู เพื่อไมตองเริ่มตนทําจากสิ่งที่หลุดออกจากวิถีชีวิตของตน และไมเปน
การเพิ่มหมวกเขาไปอีกใบ ซึ่งจะกระทบทั้งสิ่งที่ชุมชนทําอยูแตเดิม และไมสามารถทุมเทใหกับกิจกรรม
ที่เพิ่มขึ้นใหม
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ในการปฏิบั ติจริ ง นั้น สามารถดํา เนินการอยา งไดผลดีทั้งสองแนวทาง ทวา แนวทางแรก
อาจจะเหมาะสมสําหรับพัฒนาความรวมมือของชุมชนมากกวาจะเปนการเสริมพลังจิตอาสาหรือการ
ทํางานดวยน้ําใจตอสวนรวมของชาวบานใหโดดเดน ดังนั้น จึงควรเนนกระบวนการ สรางภาวะผูนํา
และพลังปจเจก ใหเครือขายจิตอาสามีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้นในภายหลังพรอมกับลดบทบาท
ของผูประสานงานภายนอกจากการเปนผูพาทํา ไปสูการเปนผูสนับสนุนทางวิชาการและรวมคิดรวมทํา
อยางเคียงบาเคียงไหล เหมือนกับเปนสวนหนึ่งของผูรวมสรางความอยูเย็นเปนสุขของชุมชนเสมอกัน
เชนกัน
สวนในแนวทางที่สอง เนนกระบวนการทําและเรียนรูเพื่อยกระดับการจัดการตนเองไปทีละนิด
ใหพอเพียงไปกับประสบการณและความสามารถลงมือของชุมชน ไมเนนการจัดตั้งที่เปนทางการและผูก
ติดอยูกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตเนนการสรางวัฒนธรรมเรียนรูการปฏิบัติและวัฒนธรรมการทํางานเปน
กลุมของชาวบา น โดยใชเวทีป ระชาคมระดมความคิดและบริหารจัดการภาวะผูนําของเครือขายให
สามารถรวมปฏิบัติการอยางผสมผสานกันอยางยืดหยุน
ดังนั้น จึงตองเนนทักษะการจัดการทางสังคมดานตางๆ ของทีม ที่จําเปนและสามารถบูรณาการ
ไปกับการลงมือปฏิบัติการชุมชนและเรียนรูการแกปญหา ใหเครือขายจิตอาสาของชุมชน มีทักษะใน
การเปนผูนําจัดการระดมพลังจิตอาสาของชุมชนไดอยูตลอดไปตามความสามารถของแตละคน เชน
บางคนอาจจะเกงปฏิบัติการทางสื่อทองถิ่น บางคนอาจจะเกงในการขับเคลื่อนชุมชนโดยจัดกิจกรรม
สุขภาพ บางคนอาจจะเกงปฏิบัติการกับสถานศึกษาและกลุมเยาวชน เหลานี้เปนตน
ในแนวทางที่สองจึงเปนการเรียนรูและพัฒนาเครือขายพลเมืองจิตอาสาไปกับการแกปญหาจริง
ของชุมชน โดยผูประสานงานไมตองไปแทรกแซงกระบวนการทางการปฏิบัติในวิถีชีวิตของชุมชน ทวา
มุงบู รณาการเนื้อหาการทํา งานอยา งรอบดานทั้งประเด็นของชุมชนเองและประเด็นความจํา เปนจาก
ภายนอก ผานการจัดการถอดบทเรียนและเพิ่มพูนประสบการณอยูเสมอ
ขณะเดียวกันแทนที่จะมีการจัดตั้งเปนอาสมัครอยางตายตัว ก็เสริมพลังการจัดการดวยตนเอง
ใหชาวบานสามารถใชพลังจิตอาสาตนเองไดอยางยืดหยุน โดยเนนการจัดการซึ่งปฏิรูปโครงสรางทาง
อํานาจและการพึ่งพิงอํานาจวัตถุภายนอก ใหเปนการพึ่งการจัดการตนเองไดมากขึ้น ทักษะการจัดการที่
สําคัญเพื่อเครือขายจิตอาสาในชุมชน ที่ควรสนับสนุนทางวิชาการในภายหลังใหแกชุมชนอยางตอเนื่อง
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3. ขั้นการเรียนรูและสรางพลังการจัดการความรู เพื่อพัฒนาเครือขาย
แนวทางหนึ่งสําหรับสงเสริมพลังเครือขายจิตอาสาไดดีก็คือ การจัดการกระบวนการ เรียนรูกัน
และกันของชุมชนใหมากที่สุดแลวพัฒนาวิธีจัดการตนเองใหสะทอนการเห็นความเปนชุมชนของกลุม
และเห็นความเหมาะสมในการจัดวางตนเอง ซึ่งเรียกวาการขับเคลื่อนวิธีจัดการ ตนเองดวยวิถีชุมชน
(Self-Organizing Community) หรือมีความเปนองคกรจัดการอยางไมเปนทางการดวยและมีความเปน
ชุมชนเพื่ออยูรวมกันดวย เหมาะสมสําหรับนักวิชาการและนักพัฒนาแนวประชาสังคม โดยใชวิธีจัดการ
ทางความรูขับเคลื่อนปฏิบัติการชุมชน ดังนี้
3.1 การเรียนรูตนเองและพัฒนาภาวะผูนํากลุม จัดเวทีเรียนรูตนเอง ใหเห็นศักยภาพตนเองและ
ทุนทางสังคมทุกดานของเครือขายปจเจกที่ไดถักทอมาสูเวที ซึ่งดานหนึ่งนั้น จัดวาเปนการพัฒนาตนเอง
ของปจเจกทุกคน ใหเปนเครื่องมือเรียนรูและจัดการความรูที่ดีที่สุดสําหรับสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับ
ชุมชนตนเองนั่นเอง
กระบวนการดังกลาว จะทําใหไดเครือขายจิตอาสาและทีมเรียนรู เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผน
ปฏิบัติการเปนเครือขายจัดการความจําเปนของชุมชน ที่ชุมชนจะมีสวนรวมดวยตนเองไดตอไป ภายหลัง
จากการใหประสบการณทางสังคมเกี่ยวกับชุมชนตนเองกอนผานการเรียนรูและสรางความรูชุมชน ดวย
วิธีการที่ชาวบานทําไดดวยตนเอง
3.2 การเรียนรูและสรางความรูชุมชน
พัฒนาศั กยภาพเครื อข ายและใหป ระสบการณตรงชุดหนึ่ง เกี่ย วกับ สัง คมและชุมชนดวยการ
เรียนรูและสรางความรูดวยตนเองเกี่ยวกับชุมชน ซึ่งนัยสําคัญมิใชตัวความรู ทวาเปนพลังการตัดสินใจ
ดวยตนเอง จากความรูและความเขาใจที่ไดมาดวยตนเอง ซึ่งเปนพลังความรูและความสามารถทางการ
เห็นที่สรางขึ้นภายในตัวเองของแตละคน (Empowerment Learning) มีความสําคัญตอความสามารถนํา
การปฏิบัติตนเอง พรอมกับเกิดประสบการณทางสังคมรวมกันผานวิธีจัดการความรู ซึ่งชวยใหกลุม
ปจเจกจิตอาสามีที่ยืนหรือกรอบอางอิงเกี่ยวกับชุมชนเพื่อใชชั่วคราวชุดหนึ่งกอน (Common Ground)
สําหรับทํางานรวมกันอยางคอยเปนคอยไป
การเรียนรูและสรางความรูชุมชน ควรดําเนินการใหปจเจกและชุมชนใชพื้นฐานของตนเองได
มากที่สุด เนนการเดินดู เดินสํารวจ พูดคุย วาดภาพ วาดแผนที่ ถายภาพและเลาเรื่องดวยตนเอง ประชุม
กลุม สนทนาเรียนรูประวัติศาสตรคําบอกเลาของผูคน ชวยกันเก็บรวบรวมขอมูลแบบเปนกลุม รวมทั้ง
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ทําวิจัยสรางความรูเปนกลุม เหลานี้เปนตน ดําเนินการใหเสร็จในชวง เวลาสั้นๆ ภายในครึ่งวัน หรือ 1
วันแลวใชวางแผนตอ รวมทั้งทําไดอยูเปนประจํา
การเรีย นรูเกี่ย วกับชุม ชนและเห็นสิ่งตางๆดวยกัน จะเปนการปรับ การรับรูและทํา ใหทุกคน
เขาถึงความรูสึกรวมกันตางๆที่ไมสามารถสื่อสารและถายทอดกันไดดวยภาษาถอยคํา กอใหเกิดความเปน
ชุมชนทางความรูและการมีจินตภาพเกี่ยวกันตนเอง ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานสําหรับการวางแผนและ
ปฏิบัติการเครือขายจิตอาสาของชุมชนตอไป
3.3 การวิเคราะหและรวมสรางแผนปฏิบัติการเครือขาย
จากนั้น จัดกระบวนการใหเครือขายไดปรึกษาหารือเกี่ยวกับชุมชนดวยความรู และการจัดการ
ความรูที่ดําเนินการได ซึ่งอาจประยุกตใชวิธีการตางๆ ที่อํานวยความสะดวกใหชุมชนสามารถระดม
ความคิดและทํางานเปนกลุม เชน วิธีพัฒนาแผนแมบทชุมชนดวยกระบวนการ AIC (AIC : Appreciation
/ Influence / Control)
3.3.1 วิเคราะหศักยภาพ ปูมชุมชน และทุนทางสังคมของชุมชน ใหเห็นความชื่นชม จุดแข็ง
ความภูมิใจ
3.3.2 วิเคราะหโอกาสการพัฒนาและรวมสรางภาพอนาคตความอยูเย็นเปนสุขของชุมชน
3.3.3 คนหายุทธศาสตรและวิธีรวมกันเปนเครือขายจิตอาสา สรางสิ่งที่จะทําใหชุมชนมีความอยู
เย็นเปนสุข กอเกิดสังคมเขมแข็งในชุมชน
3.3.4 กระจายการวางแผนตามประเด็นยุทธศาสตรที่สนใจและพอจะริเริ่มลงมือปฏิบัติไดอยาง
คอยเปนคอยไป
4. ขั้นดําเนินการและบริหารจัดการ
4.1 การจัดการทรัพ ยากร ใชแผนจัดการเครือขายจิตอาสา
ที่พัฒนาขึ้นเปนแนวจัดการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน เชน งบประมาณ การจัดทีมสนับสนุน ที่ปรึกษา วัสดุอุปกรณ รวมไป
จนถึง ประสานงานกั บแหลง สนั บ สนุ นที่จําเปนและสามารถดําเนินการได เชน เชื่อมโยงกับองคก ร
ทองถิ่น หรือแหลงสนับสนุนภาครัฐ ตลอดจนกองทุนตางๆที่สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการเพื่อ
สุขภาวะของชุมชน
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4.2 การดําเนินการ ดําเนินการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ที่ออกแบบเปนเครือขายเชื่อมโยง
กันหลายดาน ซึ่งกลุมที่เปนแกนนําเครือขาย จะสามารถจัดทีมปฏิบัติการของตนเองไดดวย ดังนั้น จึง
กอใหเกิดการจัดการเปนเครือขายหลายชั้น โดยมีเวทีจัดการกลุมตรงกลางเปนองคกรจัดการอยางเปน
พลวัต
4.3 การสนับสนุนและการสงเสริมพลังการปฏิบัติ การบริหารจัดการระหวางดําเนินการจะเปน
การมุงจัดกระบวนการสนับสนุนและเสริมพลังการปฏิบัติ ผูประสานงาน นักจัดการทางสังคม และ
ผูจัดการพัฒนาเครือขายจิตอาสา จะมีบทบาทเปนผูเกื้อหนุนเชิงกระบวนการ (Fac : Facilitator) บริหาร
จัดการทางความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังปฏิบัติการเครือขายในลักษณะตางๆ
(1) การพบปะเยี่ยมเยือนแบบสรางพลัง
(2) การถอดบทเรียน สรางความรูจากประสบการณ และวางแผนยกระดับ
(3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูของเครือขาย
1. การสื่อสารและการจัดการเรียนรูเปนกลุม
2. การถอดบทเรียน สรางความรูจากประสบการณ และวางแผนยกระดับ
3. การพัฒนาภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ
4. การจัดกระบวนการเวทีเพื่อวางแผนและปฏิบัติการชุมชน
5. การจัดกลุมพูดคุยและปรึกษาหารือ และอื่นๆ ตามความตองการของชุมชน
5. ขั้นการประเมินผล สรุปบทเรียน และวางแผนยกระดับ
5.1 การประเมิ น ผลอย า งมี ส ว นร ว ม ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลเพื่ อ ถอดบทเรี ย นและสร า ง
กระบวนการเรียนรูตนเองอยางเปนระบบรวมกันพัฒนาแนวคิด สิ่งที่ตองการเห็นตัวบงชี้และเครื่องมือ
การประเมินที่ทุกคนจะสามารถเปนผูประเมินตนเองไดดวย
ทั้งนี้ ควรเริ่มจากงายๆและพัฒนาทักษะของชุมชน ยกระดับความสามารถไปเปนลําดับ รวมทั้ง
ควรพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนรูที่ชุมชนจะสามารถใชภูมิปญญาและการจัดการของตนเองไดมากที่สุด
5.2 พัฒนาแนวนโยบายและสื่อสารเรียนรูสาธารณะ
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จัดเวทีพัฒนาแนวนโยบายสาธารณะ เพื่อเปนการจัดการความรูจากประสบการณ แปรบทเรียน
และจิตสํานึกสาธารณะที่เครือขายจิตอาสารวมกันสรางขึ้นจากการปฏิบัติ ไปสูการสรางกรอบการจัดการ
ชุมชนอยางมีสวนรวม เชน ผลักดันไปสูแนวนโยบายสาธารณะทองถิ่นของ องคกรทองถิ่นระดับตางๆ
นําเสนอสูแนวนโยบายเพื่อการสนับสนุนชุมชนของหนวยงานและภาครัฐในทองถิ่น เหลานี้เปนตน
5.3 การวางแผนตอเนื่อง จัดกระบวนการถอดบทเรียน และเขาสูวงจรการทําแผนแมบทชุมชน
ยกระดับปฏิบัติการเครือขายจิตอาสา ดําเนินการเปนวงจรใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการชุมชน โดย
ชุมชน และเพื่อชุมชน ทําใหชุมชนมีกลไกจัดการความจําเปนของตนเองและเปนชุมชนแหงการเรียนรู
ดวยพลังเครือขายจิตอาสาและสังคมเขมแข็งในชุมชน
5.2 ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1. การทํางานเครือขายรณรงคบุหรี่ในหลุมเยาวชน บุคลากรทางสาธารณสุขซึ่งเปนผูมีบทบาท
สําคัญตองมองออกนอกกรอบงานดานสาธารณสุข เพื่อที่จะเชื่อมโยงเครือขายสาธารณสุขเขากับเครือขาย
อื่นๆ เนื่องจากการการรณรงคบุหรี่ไมไดเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนแตเพียงอยางเดียว แตยังมีการเชื่อมโยงกับ
กลุมอื่นๆ ดวย เชน ผูสูงอายุ กลุม อสม กลุมเจาหนา หรือแมแตระดับโรงเรียนเอง อีกทั้งในปจจุบันไดมี
หน วยงานหลายภาคส วนที่ เ ข า มามี บ ทบาทการรณรงคบุ หรี่ เช น สสส เครื อข า ยต า งๆ ซึ่ง บทเรี ย น
หนวยงานหรือองคกรเหลานี้จะเปนตนทุนสําคัญในการขับเคลื่อนงานและตอยอด
2. การทํางานขับเคลื่อนการณรงคบุหรี่ในเยาวชนนั้นกลไกการทํางานปจจุบันมีลักษณะแยก
สวน เชน กระทรวงก็ อีก บทบาทหนึ่ง โรงพยาบาลและเครือขายในระดับ พื้นที่ ตลอดถึงเจา หน า ที่
สาธารณสุขก็อีกบทบาทหนึ่ง อปท ซึ่งเปนหนวยงานใกลชิดกับพื้นที่แมจะมีนโยบายชัดเจนเรื่องการ
ปองกันยาเสพติด โรงเรียน วัด และหนวยงานอื่นๆ การทํางานมีลักษณะการแยกสวนชัดเจน แตในความ
เป นจริ ง แล วแตล ะหน วยงานจะมี บทเรียนสําคัญในการรณรงคบุหรี่ หากมีเวทีหรือกลไกที่ส ามารถ
เชื่อมโยงขององคกรตางๆ เขาดวยกันจะสามารถทํางานรณรงคบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การออกแบบโครงการกิจกรรมโดยใชมิติกระบวนการมีสวนรวม จะเปนฐานสําคัญในการ
ขับเคลื่อนงานอยางยั่งยืน ทั้งดานกระบวนการที่จะสามารถกอเกิดกระบวนการเรียนรูและทักษะปฏิบัติสู
มิติสงเสริมสุขภาพอื่นๆ ดวย ดานบทเรียนการปฏิบัติก็จะเปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติอยางแทจริง ซึ่ง
ทั้งหมดจะสะทอนกลับเปนบทเรียนของชุมชนเองในการที่จะตอยอดและประยุกตใชสูมิติอื่นๆ ตอไป
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5.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. สร า งยุ ท ธศาสตร ค วามร วมมื อระหวา งหน วยงานและองคก รตา งๆ ที่มีนโยบายและแนว
ทางการทํางานอยางเดียวกันเพื่อการทํางานมุงเปาหมายเดียวกัน
2. บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขจะตองเปนผูเชื่อมประสานเพื่อใหเครือขายการทํางาน
รณรงคการทํางานในพื้นที่ไดทํางานรวมกัน
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จากบันทึก OK Nation Blog : http://www.oknation.net/blog/moy/2009/06/11/entry-1
โดย ผศ.ดร.วิรัตน คําศรีจันทร
ผูเขียนไปทํางานและตามไปดูเพื่อถอดบทเรียนและเสริมความเขมแข็งใหกับชมรมสรางสุขภาพกับ
เครือขายชุมชนตามพื้นที่กลุมตัวอยาง ๔ ภูมิภาคของประเทศ เพื่อสรางความรูและแนวทฤษฎีการปฏิบัติเรื่อง
กลวิธีการทําสุขศึกษาชุมชน(Community Health Education) ที่ทํางานสรางภาวะการปลอดบุหรี่ในกลุมเยาวชน
ไดดีในเงื่อนไขแวดลอมของแตละพื้นที่ในประเทศ เพื่อนํามาเปนแนวขยายผล ตอยอดงานเดิมที่เครือขายชุมชน
เขาทําไดดีอยูแลว

ภาพที่ ๑ ขึ้นไมมีลง ธงอนามัย
ผูถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร
ขณะเดียวกัน ก็จะเสริมความเขมแข็งใหองคกรและเครือขายที่มุงทํากันเองของชุมชนในเรื่องนี้ สามารถ
จัดการใหเปนแหลงเรียนรู เผยแพรใหกับที่อื่นๆทั้งในและตางประเทศในเรื่องวิธีสรางคน การรวมกลุมทํางาน
สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง 2

ในแนวใหมๆ การทําวิจัยและถอดบทเรียนตนเองของคนทํางาน การทําสื่อและการคิดคนเครื่องไมเครื่องมือ
ต า งๆมาแก ป ญหาทํ า งาน แต ล ะเรื่ อง ล ว นเปนเรื่อ งที่ห นุนการพึ่ง ทุ นมนุษ ย และทุน ทางสัง คม ให เปน ทาง
แกปญหาสวนรวมของชุมชน ซึ่งเหมาะสําหรับภาคชนบทและประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย ที่มักขาดแคลน
งบประมาณและทรัยากรดําเนินการตางๆ
เรี ยกว า เป นการทํ า งานด ว ยกั นเพื่ อหลอมประสบการณเ ดิม แลว นํา มาพิสู จ นดว ยการปฏิบัติ ใ นอี ก
สถานการณหนึ่งเพื่อคนหาความรูและการอธิบายจากความเปนจริงของตัวเอง มีของจริง และการทําไดจริงๆ
ของปจเจกและชุมชนเปนสิ่งรองรับ ลงมือพิสูจนดวยการปฏิบัติเองไดอีกโดยผูอื่น*
วิ ธี ที่ ผู เ ขี ย นใช เ ป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง สั ง คม เรี ย กว า Participatory
Empowerment Monitoring and Evaluation : PEME แตผูเขียนเองมักเรียกวา การถอดบทเรียนเสริมพลังอยางมี
สวนรวม ไดคําวา ถอดบทเรียน มาจากการทํางานกับเครือขายนักวิชาการภาคประชาสังคม
เปนงานของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุขกับองคการอนามัยโลก และ ศจย : ศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูควบคุมยาสูบ ของ สสส : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ครับ ผูเขียนและทีมทําใน
นามมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ ๒ ชุมชนเมืองของชนบทในสังคมไทย พอเพียง เรียบงาย
ผูถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร
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ตองทํางานกับคนเยอะ และทําในหลายพื้นที่ชุมชน เครือขายของคนที่ชวยประสานงานที่กระทรวง
สาธารณสุขกับเราชวยกันเลือกเฟนใหเปนนักวิจัยและถอดบทเรียนอยางมีสวนรวม รวมกับทีมผมกับทีมกองสุข
ศึกษา ทั้งหมดเปนกลุมคนที่มาในฐานะเปนคนทํางานในแนวที่งานวิจัยใหความสนใจ คือ เปนคนมีภาวะผูนําดี
มีลักษณะเปนคนจิตอาสา เปนปจเจกที่มีจิตสาธารณะ
มีทั ก ษะการทํางานอยางบูรณาการ เปนคนเรีย นรูก ารปฏิบัติอยูตลอดเวลา มีทักษะการสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นในวิถีของผูเรียนรู ปราดเปรียว หากเปนชาวบาน ก็เปนชาวบานที่ดูมีความเปนธรรมชาติ
จริงจัง จริงใจ ไมเคอะเขินเวลาทํางานกับคนแปลกหนา

ภาพที่ ๓ อสม และเครือขายชุมชน : เครือขายการทํางานในชุมชนทองถิ่นทั่วประเทศของหมออนามัย
ผูถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร
รวมทั้งเปนตัวของตัวเอง มีความเปนอิสรภาพในการแสดงออก-แตไมกราง ทํางานเปนกลุมกับผูอื่นใน
แนวราบ และประสานความรวมมือกับคนอื่นไดดี เรียกวามีภาพสะทอนลักษณะที่จําเปนตอการทํางานดวยกัน
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ของปจเจกและชุมชนในวิถีประชาคม หรือสรางวัฒนธรรมการทํางานของปจเจกกับสวนรวม ทั้งเปนกลุมและ
รูปแบบใหมๆ เพื่อการพัฒนาตางๆของสังคม
โดยมากก็ เป นกลุม คนที่ ม าจากหลายสาขาและหลายรุนวัยอีก ดวยครับ สารพัดเลย ทั้ง เด็กนัก เรีย น
นักศึกษา และเยาวชน กลุมสตรี กลุม อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ครูอาจารย สื่อและศิลปนใน
พื้นที่ นักสาธารณสุข องคกรทองถิ่น ชมรมและกลุมประชาคมในพื้นที่ แลวก็หมออนามัยซึ่งเปนพระเอกของ
สาธารณสุขชุมชน นี่ทั้งทําใหเปนการเรียนรูของสังคมและชวยสื่อสารประชาสัมพันธใหดวยเลยนะครับ

ภาพที่ ๔ ริมซาย : ภิภพ แกงศิริ หมออนามัยและนักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร กับทีมนักวิจัยที่รานผัดไทยเคารพธงชาติหกโมงเย็น
ผูถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร
เวลาลงพื้นที่ สวนใหญก็จะไดกลุมหมออนามัยของพื้นที่เปนทีม แลวคนกลุมนี้เนี่ยเกงครับ โดยเฉพาะ
การมีทรรศนะเชิงบวก รวยอารมณขัน แปรปญหาและวิกฤติตางๆใหเปนโอกาสทํางานที่สนุกสนาน แลวก็มี
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ความรอบรูทั้งเรื่องการทํางานและเกร็ดชีวิตมากมายทั้งของตนเองและทองถิ่น เวลาทํางาน เลยนอกจากจะได
งานแลว ก็มักจะไดความรอบรูไปกับพวกเขาไปดวย

ภาพที่ ๕ สถานีอนามัย : หนวยบริการสุขภาพใกลบาน-ใกลใจ
ผูถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร
บางทีก็ไดเรื่องที่ทําใหชีวิตและการทํางานที่เต็มไปดวยปญหา กลายเปนเรื่องขําๆ ทําใหมีความรื่นรมย
ในชีวิต สามารถทํางานใหประชาชนและชุมชนอยูในชนบทและถิ่นกันดารไดอยางไมยอทอ เวลาไดสัมผัสกับ
คนทํางานอยางนี้แลว เราจะเขาใจและไดความซาบซึ้งมากเลยวา ทรรศนะเชิงบวกของคนทํางานนั้น สําคัญมาก
จริงๆ งานที่อยูเบื้องหลังของการสรางสารทุกขสุขดิบแกผูคนนั้น มาจากสิ่งที่เรามักไดยินคนพูดวา การทําดวยใจ
แบบนี้
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ภาพที่ ๖ เครือขายชุมชนและชมรมสรางสุขภาพ หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ สถานีอนามัยตําบลทรงธรรม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร แลกเปลี่ยนบทเรียนและระดมความคิดเรื่องกลวิธีการทําสุขศึกษาชุมชน
ผูถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร
เมื่อสองสามสัปดาหที่ผานมาก็ไปตระเวนพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือมาครับ ที่ภาคเหนือนั้น ไปที่
กําแพงเพชรและลําพูน ในแตละจังหวัด ผมจะเลือกสองพื้นที่-สองลักษณะเพื่อไดบทเรียนและเปนตัวอยางการ
ทํางานในพื้นที่ที่มีความซับซอนและสะทอนลักษณะสังคมไทยคือการผสมผสานสภาพเมืองและชนบท ตองตะ
รอนๆกันไปในแตละจังหวัดทั้งในเขตอําเภอเมืองและชุมชนของอําเภอรอบนอก ระหวางการเดินทางก็มักจะได
ประสบการณรายทางมากมายไปดวย
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ภาพที่ ๗ เครือขายชุมชนและชมรมสรางสุขภาพ หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ สถานีอนามัยตําบลทรงธรรม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร แลกเปลี่ยนบทเรียนและระดมความคิดเรื่องกลวิธีการทําสุขศึกษาชุมชน
ผูถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร
หมออนามัยนี่ เปนกลไกขับเคลื่อนประวัติศาสตรการพัฒนาสุขภาพและประวัติศาสตรการพัฒนา
ชนบทของประเทศไทยมาอยางยาวนาน ในทรรศนะผูเขียนนี่ถือวาเปนกลไกที่นําการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทําใหเกิดการพัฒนาทางสังคมที่สําคัญมาก
ภาพชนบทในอดีตของประเทศไทยนั้น เราคงตองนึกถึงเกษตร หมออนามัยไปปลูกฝในโรงเรียนและ
ฉีดยาใหชาวบานตามบาน คุณครู กํานันผูใหญบานและคนทํางานในชุมชนของกระทรวงมหาดไทย เดี๋ยวนี้ก็ยังมี
บทบาทใกลชิดกับชาวบานและชุมชนมาก
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ภาพที่ ๘ สรางความเปนญาติเพื่อสุขภาวะสังคม ระหวางรอหมออนามัย
ผูถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร
หมออนามัยมีขึ้นในประเทศไทยตั้งแตการตั้งเปน โอสถศาลาในพื้นที่ชนบทตั้งแตโนนครับ ป ๒๔๕๖
โนน เรียกวาเกือบรอยปมาแลว ตอมาก็เรียกวาสุขศาลา แลวก็เปนสถานีอนามัยซึ่งแบงเปนชั้น ๑ ชั้น ๒ ตาม
สภาพของพื้นที่ ใครมาจากชนบทก็คงจะคุนเคยอยูในความทรงจํา
กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็กําลังพัฒนาเปนกลไกดูแลระบบสุขภาพที่อยูใกลบานใกลใจ คือเปนเครือขายหลักที่จะ
ทําใหเกิดหนวยบริการสุขภาพในระบบสุขภาพปฐมภูมขิ ึ้นในประเทศไทย
เวลาชาวบานไปหาหมออนามัยที่สถานีอนามัย ก็มักจะไดกลิ่นอายของความเปนชนบทไปดวย เครือขาย
การทํางานของหมออนามัยที่สําคัญในชุมชนก็คือ อสม
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ภาพที่ ๙ หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ สถานีอนามัยตําบลทรงธรรม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ผูถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร
ที่กําแพงเพชร หมออนามัยเห็นผูเขียนถายรูปเก็บไวไปเรื่อยเปอย ก็บอกใหผูเขียนทราบเอกลักษณของ
สถานีอนามัยหลายอยางที่สื่อสะทอนความเปนชนบทไปดวย เชน จักรยานเกาๆ รองเทาที่เกรอะไปดวยโคลน
และฝุนแดงๆของถนนลูกรัง ขาวของพะรุงพะรังที่ผูปวยและญาติๆถือโอกาสไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาจาก
ตลาด รวมทั้งเมื่อไปตามที่แหงใด ก็มักไดขอมูลและความรูเกี่ยวกับพื้นที่การทํางานในสภาพจริงๆของชุมชน
เมืองและชนบทไทยไปดวย
ที่ขํามากเลยคือ ในขณะที่ผูเขียนถายรูปสถานีอนามัยอยูแหงหนึ่ง ซึ่งดานหนามีธงเทอดพระเกียรติใน
หลวงและธงชาติติดอยู แตเกามาก นองหมออนามัยที่ทํางานดวยกันก็บอกอีกวา ลักษณะธงอยางนี้เปนสภาพ
ทั่วไปของสถานีอนามัยในชนบท กระทั่งมีคําขวัญในหมูกันเองวา ขึ้นไมมีลง ธงอนามัย คือ..ทุกอยางนอกจาก
มักขาดแคลนอยางเปนปรกติแลว เมื่อมีใช ก็ตองใชกันอยางคุมคาอยางที่สุด
บางที่นั้นก็เปอยขาดกะรุงกะริ่งหมดสภาพคาเสาไปเลย เลยเรียกวา ขึ้นไมมีลง ธงอนามัย.
-------------------------------------* Research การวิจัย = Re + Search, Re= ทําซ้ํา อีกครั้ง อีกรอบ สามารถทําไดอีก / Search= การคนหา การ
แสวงหา / Re+Search = Research = การมีวิธีอยางเปนระบบใหกลับไปทํา พิสูจน หรือรูไดอีก
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เรียบงายแตมีพลัง
จากบันทึก GoToKnow : http://www.gotoknow.org/blog/civil-learning/244095
โดย ผศ.ดร.วิรัตน คําศรีจันทร
พลังปจเจกและการทํางานเปนกลุมในแนวราบ หากไดสรางปฏิสัมพันธการทํางานและการเรียนรูที่ดีให
เกิดขึ้นในกระบวนการ ก็จะทําใหคนและชุมชนเปนพลังเพื่อพัฒนางาน และงานก็จะสามารถกลับมาพัฒนา
ประชาชน เกื้อหนุนสงเสริมกันเปนวงจรไปมา
ทําใหคนและชุมชนเปนทั้งเปาหมายและปจจัยที่สําคัญสูงสุดตอการแกปญหาและริเริ่มสรางสรรคสิ่ง
ตางๆ
การทํางานวิจัยชุมชนใหไดผลทางการปฏิบัติในลักษณะดังกลาว บางครั้ง ก็มาจากสิ่งเล็กๆ งายๆ แตมี
พลัง สนุก สรางภาวะผูนําเปนกลุม ใหความคิดและแรงบันดาลใจมากมาย
ผูเขีย นได เรี ย นรู จากเวที เสริม ศั กยภาพเครือขายวิทยากรกระบวนการ ของกองสุข ศึก ษา กระทรวง
สาธารณสุข และเครือขายดานสุขภาพรวมใจตานภัยบุหรี่และยาสูบ ในเวทีหนึ่ง เปนตัวอยางของสุขภาพเปน
เครื่องมือพัฒนาคน และคนก็จะสามารถรวมพัฒนาสุขภาพชุมชน
วิทยากรของกองสุขศึกษาทานหนึ่ง ผูเขียนและคณะทํางานเรียกชื่อทานเลนวาพี่อุย ปรกติก็มีบทบาทใน
การเสริมศักยภาพในดานเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่กับสุขภาพ ใหเครือขายทํางานเชิงพื้นที่และในชุมชนของภูมิภาค
ตางๆ ไดมีความรูเชิงเนื้อหาวิชาการ
รวมทั้งไดเรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติตอการสรางสุขภาพดีใหแกตนเอง สวนใหญพี่อุยก็จะใชการบรรยาย
และนําเสนอสื่อพาวเวอรพอยต ซึ่งเทคนิคทางวิทยากรสําหรับกระบวนการใหสุขศึกษาแกชุมชนนั้น แทบไม
ตองพูดถึงเลย ตองเรียกวาเปนมืออาชีพและยอมดีอยูแลว
แตในการทํางานแบบเครือขาย ซึ่งมีกลุมคนหลากหลายเขามาทํางานดวยกัน การใชวิธีบรรยายและ
นํ า เสนอสื่ อ ที่ ถึ ง แม เ ตรี ย มการอย า งดี ก็ อ าจจะไม พ อ ทั้ ง ผู เ ขี ย นและที ม ก็ ท บทวนและช ว ยกั น ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ แลวก็รวบรวมเปนบทเรียนของการวิจัยและพัฒนากระบวนการไปดวย
พอไปที่เวทีเครือขายภาคอิสานและเครือขายภาคใต ตรงสวนของการเสริม ศักยภาพดานเนื้อหาก็มี
บางสวนที่มิใชการบรรยายและนําเสนอสื่อ แตใชกระบวนการเรียนรูจากการวาดรูปและทํากิจกรรมระดมสมอง
ซึ่งผมเองนั้น ชอบใชการเรียนรูเชิงกระบวนการและการวาดรูปอยูเปนทุนเดิม พอไดเห็นกิจกรรมที่ทางวิทยากร
จัดเปนกระบวนการใหผูเขารวมเวทีทํางานดวยกัน ก็ประทับใจมาก
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เพื่อเปนกระบวนการเรียนรูและสรางความรูขึ้นมาจากการระดมสมองของกลุม วาบุหรี่และยาสูบสงผล
ตอสุขภาพและบุคลิกภาพของผูสูบอยางไร วิทยากรไดจัดกระบวนการทํางานดวยกันแทนการบรรยายใหฟง
โดยแบงผูเขารวมสัมมนาเปนกลุมยอยเล็กๆ กลุมละ 5-6 คน
แลวก็ใหปากกาปากสักหลาดมีสีสันหลายสี พรอมกับกระดาษปรูฟ หรือกระดาษติดบอรดฟลิปชารต 3
แผนใหญตอกันในดานยาว ขนาดใหญพอที่คนนอนลงไปในทา Anatomical position แลวจะไมลนกระดาษ
จากนั้น ก็เปนกระบวนการสรางความรูและเรียนรูเปนกลุม พรอมกับทําสื่อเพื่อนําเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเวทีรวมไปในตัว ซึ่งดูสนุก สรางสรรค และทําใหเกิดกิจกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุมที่ไมยากจน
เกินไปสําหรับสมาชิกหลายคนที่เปนชาวบาน
ในกลุมยอยๆ ที่วิทยากรจัดกระบวนการใหผูเขารวมสัมมนาทํางานดวยกันนั้น ผูเขารวมสัมมนาขอ
อาสาสมัครหนึ่งคนใหนอนหงายหลังแผลงไปบนกระดาษในทายืน ปลายเทาแยกเล็กนอยและผายมือออก แบบ
ที่เรียกวาทา Anatomical position
จากนั้น ทั้งกลุมก็ชวยกันใชปากกาปากสักหลาดวาดภาพคนโดยใชตัวเพื่อนที่นอนเปนตัวแบบ วาดลง
ไปจําเพาะภาพรางภายนอก ทําใหไดรูปวาดในทาคนยืน พอไดเสนรอบนอก ก็ใหเพื่อนที่นอนลุกออก แลวก็
ชวยกันใสรายละเอียด หู ตา และอื่นๆ เทาที่อยากทําใหนาสนใจ
เสร็จแลว ก็ชวยกันระดมความรูในกลุม เขียนและวาดตบแตงไปบนรูปตัวคน เพื่อใหไดรายละเอียด
และเปนวิธีรวบรวมความรูความเขาใจมาจากประสบการณของปจเจกซึ่งเปนสมาชิกกลุมแตละคน รวมทั้งรวม
แสดงทรรศนะลงไปดวย วา.......
•

บุหรี่และยาสูบกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพโดยกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บอะไรบาง

•

นอกจากผลกระทบตอสุขภาพแลว สงผลตอบุคลิกภาพอยางไร

•

•

การสูบบุหรี่มือสองหรือไมไดสูบแตคนแวดลอมสูบใหดม ทั้งในบานและตามแหลงสาธารณะ
ในชุมชน สงผลกระทบตอสุขภาพของชุมชนและคนรอบขางอยางไร
เขียนแลวก็ลากเสนโยงเขาไปตามตําแหนงตางๆ บนรูปวาดตัวคน

กระบวนการดังกลาว ที่เปลี่ยนจากการบรรยายและนําเสนอสื่อมาสูการใหทํากิจกรรมกลุม วาดรูป และ
ระดมสรางความรู ทําใหไดทั้งกระบวนการทํางานเปนทีมของเครือขาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม
แตงเติมเสริมตอกันและกัน เปนความรูที่สรางขึ้นมาดวยกันของกลุม พรอมกับไดสื่อที่ทํากันเองอยางงายๆ แต
สรางปฏิสัมพันธของชุมชนแหงการเรียนรูไดอยางดี เสร็จกิจกรรมแลวก็ใชเพื่อการนําเสนอในเวทีรวมอีกทีหนึ่ง
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2

ถายภาพ : วิรัตน คําศรีจันทร กุมภาพันธ ๒๕๕๒
2
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จากนั้นก็นําเสนอในกลุมใหญ แลววิทยากรก็เสริมความรูและขอมูลใหไปตามความจําเปนที่เห็นจาก
ผลงานของกลุม เปนที่สนุกสนาน
ผูเขียนนอกจากรวมเปนวิทยากรใหเขาแลว ก็เก็บรวบรวมวิธีการและกระบวนการทํางานเหลานี้ เพื่อ
เปนขอมูลนํามาเขียนบทเรียนของเครือขายดานสุขภาพในการพัฒนาเครือขายดวยการทํางานในแนวนี้ ไปดวย
ซึ่งเปนการใชวิธีวาดรูปและจัดกระบวนการทํางานเรียนรูดวยกันเปนกลุมๆ ที่เรียบงาย แตมีพลังดีมากๆ
วิธีการและกระบวนการใหการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู ผสมผสานกับปฏิบัติการเชิงสังคมทาง
สุขภาพสําหรับชาวบานและเครือขายคนทั่วไป ที่ทํางานไดจริงในภาคปฏิบัติอยางนี้ เชื่อวามีอยูอยางมากมาย ทั้ง
ในประเทศไทยและนานาชาติ โดยเฉพาะกลุมประเทศกําลังพัฒนา.
2
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ภาคผนวก 3
คูมือวิทยากรกระบวนการ
ประกอบการขับเคลื่อนโครงการ
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เอกสารหมายเลข ๓

โครงการ การเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่
ในกลุม เยาวชน : สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเ พือ่ สรางความเปลี่ยนแปลง

คูมือวิทยากรกระบวนการ

การถอดบทเรียนแบบเสริมพลัง
เพื่อสุขภาวะชุมชน

มีนาคม ๒๕๕๓

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย ศูนยวจิ ัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย องคการอนามัยโลก (WHO)

คํานํา
คูมือวิทยากรกระบวนการ : การถอดบทเรียนแบบเสริมพลังเพื่อ
สุขภาวะชุมชน เลมนี้ เปนการรวบรวม องคความรู บทเรียนจากการทํางาน
ในพื้นที่ เพื่อเปนแนวปฏิบัติใหกับคนทํางาน ทํากิจกรรมใหกับชุมชน กลุม
คนบริการทางการศึกษา วิทยากรชุมชน เจาหนาที่จัดอบรม ผูสอน ครู
นักวิจัย นักวิชาการ ผูนําชุมชน เพื่อนําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับงาน
ชุมชนตอไป

คณะผูจัดทํา
มีนาคม ๒๕๕๓

สารบัญ
คํานํา

หนา

ตอนที่ ๑ การถอดบทเรียน
ความสําคัญของการถอดบทเรียน …………………………
ความรูเพื่อการถอดบทเรียน ………………………………
วงจรของการถอดบทเรียนสูการประยุกตใช .......................

๑
๑
๒
๓

ตอนที่ ๒ การพัฒนาทีมของวิทยากรกระบวนการ
ความสําคัญของวิทยากรกระบวนการ .................................
บทบาทวิทยากรและการประยุกตใช ...................................
การพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการ.................................
บทบาทของวิทยากรกระบวนการ ในการถอดบทเรียน ....
ปจจัยและเงื่อนไขที่สําคัญ และตองบริหารจัดการใหได...
สิ่งบงชี้ความสําเร็จจากกระบวนการ....................................

๕
๕
๖
๗
๘
๑๒
๑๓

ตอนที่ ๓ การดําเนินการถอดบทเรียน
การสรางบรรยากาศในการถอดบทเรียน .............................
การกําหนดกติกา .................................................................
การจัดกิจกรรมเสริมพลัง ....................................................
การนําเขาสูประเด็นการถอดบทเรียน

๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖

การสรุปการถอดบทเรียน
ตอนที่ ๔ เครื่องมือและเทคนิค
แผนที่ทางความคิด (Mind mapping) ...................................
โทโส (TOSO) ....................................................................
การวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (AFTER ACTION
REVIEW : AAR) ................................................................
การสะทอนกลับ (Reflection) .............................................
การสรางพลังการเรียนรูดวยสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อการจัดการความรู
 ปากกา ฟลิปชารต บอรด : สื่อปฏิสัมพันธเพื่อ
พลังการเรียนรู
 การบันทึกขอมูลและถายทอดดวยขนาดภาพ
 การเขียนบันทึก เพื่อการนําเสนอ และถายทอด
บรรณานุกรม .............................................................................

๑๖
๑๗
๑๗
๒๑
๒๔
๒๖
๓๕
๓๕
๔๘
๕๑
๕๓

ตอนที่ ๑

ความสําคัญการถอดบทเรียน
สังคมไทยมีความรู มีภูมิปญญามากมายหลายอยาง เปนความรู
จํ า เพาะตนอยู ใ นวิ ถี ชี วิ ต อยู ใ นผู ค น อยู กั บ ถิ่ น ฐาน เป น ประสบการณ
เปนภูมิปญญาปฏิบัติที่มีมาและแปรเปนความรู และภูมิปญญาของสังคม
ซึ่งปจเจกชนแทบทุกคนในองคกร ชุมชน และในสังคมลวนเปนทุนปญญา
(Human Intellectual) เปนทุนมนุษย (Human Capital) มีความเกงเฉพาะตัว
คิด และแก ป ญ หาได สามารถนํา มาประยุ ก ต ใ ชพั ฒ นาสัง คมไดม ากมาย
หากคนรุนนั้นวางมือ และเกษียณไป ความรูและภูมิปญญาปฎิบัติก็ติดตัว
ออกไปดวย
การถอดบทเรียนเปนกลวิธีหนึ่งที่จะจัดการความรูและความเกง
ในตั ว คน รวมทั้ ง ภู มิ ป ญ ญาของป จ เจกชน และผู ป ฏิ บั ติ ก็ จ ะกลายเป น
ภูมิปญญาของสาธารณะ
การถอดบทเรี ยนเปน การสื่อ สารและเสริ มพลังการเรีย นรูผา น
การปฏิสัมพันธแบบ ๒ ทาง เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมี
พลั ง มี ชี วิ ต ชี ว า ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเรี ย นรู ห ลายด า น บทเรี ย นและ
ประสบการณการทํางานทั้งในรูปของปจเจก กลุม/ชมรม ชุมชน คนทํางาน
ประจํา ตางสาขาตางวิถี ลวนแลวมีพลังแหงการปฏิบัติ และความเชี่ยวชาญ
ของการลงมื อ ทํ า การถอดบทเรี ย นจึ ง เป น กลวิ ธี ก ารแปรพลั ง นํ า การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ความรูเพื่อการถอดบทเรียน

การถอดบทเรียน เปนกระบวนการหาประสบการณและกิจกรรม
การปฏิบัติใหเปนความรู และภูมิปญญาชี้นําการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญ
กับความรู ๒ มิติ ไดแก

ความรูภายนอก (Explicit Knowledge) เปนความรูที่เห็นเหตุเปน
ผลซึ่งเรียนรูดวยกันได สามารถรวบรวม และถายทอดออกมาไดในหลาย
รูปแบบ เชน ลายลักษณอักษร ทฤษฎี สูตร ตัวเลข หรือคูมือตางๆ
ความรูจําเพาะตน (Tacit Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่แฝงอยูใน
ประสบการณและฝมือของผูปฏิบัติ ทําใหการปฏิบัติกอเกิดเปนการเรียนรู
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูวงการทํางาน และยกระดับการทํางานให
เขมแข็งและดีขึ้น

วงจรของการถอดบทเรียนสูการประยุกตใช

การถอดบทเรียนเปนกระบวนการสรางเรียนรูแบบมีสวนรว ม
(Participation) ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มร อ ยทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งที่ สํ า คั ญ
เริ่มตั้งแตรวมทําและเรียนรูการสรางจุดหมาย การระดมวางแผนความคิด
การลงมือปฎิบัติใหสนุกและดี การขยายผล และการประเมินและวางแผน
อยางตอเนื่อง เปนกระบวนการเสริมสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นทั้งระดับ
ปจเจก ชุ มชน และสั งคมซึ่ งนํ าไปสู การปรับ เปลี่ย นวิ ธีคิ ด ปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมและกระทําในที่สุด
ในวงจรการทํางาน การถอดบทเรียนนับวาเปนเครื่องมือหนึ่งที่
เสริมการเรียนรูและยกระดับการทํางานใหเขมแขง และนําไปสูเปาหมาย
หรือผลลัพธที่ตองการ เชน ชุมชนสุขภาวะ ตําบลสุขภาวะ หรือองคกร
สุขภาวะ

ในภาพรวมของการเรียนรูและพัฒนาสังคม การถอดบทเรียน
เปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะเสริมสรางสังคมเพื่อใหเขาสูการเปนสังคมการ
เรียนรู (Knowledge-based society) เปนกระบวนการเรียนรูที่ครบวงจร
ตั้งแตการสรางความรูจากการปฏิบัติ การแปลความหมาย และการประยุกต
สูวงจรการทํางานและพัฒนาสังคมไดอยางยั่งยืนตอเนื่อง และยังสามารถนํา
สังคมไปสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญา (Wisdom-based society) เปนสังคม
ที่ประชาชนมีสุขภาวะทุกมิติทั้ง ความดี ความงาม และความจริง

อาจกลาวไดวา การถอดบทเรียน เปนกระบวนการที่เนนการเสริม
พลังการเรียนรูเปน กลุม เสริมสรางบรรยากาศที่เอื้ อตอการแลกเปลี่ย น
เรียนรู เพื่อสกัดความรูที่เปน ภูมิปญญาปฎิบัติฝงลึกจากปจเจก ชุมชน/
ชมรม องค กร หรือ หน วยงานเป า หมายมาเป นบทเรีย น ที่สามารถสรุ ป
สังเคราะห และประยุกตใชทั้งระหวางการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการ

ตอนที่ ๒

การพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการ
ความสําคัญของวิทยากรกระบวนการ
กระบวนการถอดบทเรียนเพื่อ รวมสรา งความเปลี่ย นแปลงใน
ชุ ม ชนจะส ง ผลให ชุ ม ชนสามารถบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาอย า ง
บูรณาการหลายอยาง เชน ชุมชนสามารถแกปญหาและบรรลุความจําเปนที่
สอดคลองกับความตองการดีขึ้น สามารถพึ่งตนเอง ริเริ่ม และระดมพลัง
เพื่อการพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตและใชบริการจากภาครัฐ ภาคตลาด
อยางเหมาะสม ทําใหระบบสุขภาพของสวนรวมดีขึ้น และการพัฒนาทักษะ
ชาวบานใหเปนพลเมืองที่สามารถเรียนรูและทัดเทียมกับความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เสริ ม สร า งจิ ต สํ านึ ก สาธารณะ ก อ เกิ ด ความเป น ชุม ชน และ
การทํางานเปนกลุมในวิถีประชาคม

บทบาทวิทยากร และการประยุกตใช
กระบวนการถอดบทเรียนมี หลายรู ปแบบ สามารถเลือ กใชใ ห
เหมาะสมตามวัตถุประสงค ตามสถานการณ แตกตางกัน เชน
 บางโอกาสมี ค วามจํ า เป น ในการทดลองทํ า จริ ง วิ ท ยากร
กระบวนการอาจใชรูปแบบการเปนพี่เลี้ยง (Mentor)
 บางสถานการณอาจเปนรูปแบบครูฝก (Coach)
 บางสถานการณ อ าจจํ า เป น ต อ งถ า ยทอดความรู โดยเป น
วิทยากรความรู หรือ วิท ยากรเนื้ อหา วิ ทยากรตองเนน การ
เตรี ย มตั ว ด า นเนื้ อ หา และกิ จ กรรมให ค วามรู ผู ฝ ก อบรม
ผูเรียนมุงเรียนความรู
 บางโอกาสหากวิทยากรเชื่อวาความรู และการเรียนรูจะตอง
มีมิติของการสรางขึ้นภายในตนเองดวย เปนความรูฝงลึก
(Tacit Knowledge)

ความแตกตางวิทยากรกระบวนการ กับวิทยากรเนื้อหา
วิทยากรกระบวนการ มุงสรางประสบการณและการพัฒนาการ
เรี ย นรู จ ากกระบวนการทํ า งานร ว มกั น เนื้ อ หาการทํ า งานและเนื้ อ หา
การเรียนรูจะมาจากประสบการณของปจเจก และชุมชน จึงตองมุงเนนการ
ออกแบบและการจัดกระบวนการที่ดี
วิทยากรเนื้อหาสามารถผสมผสานการจัดกระบวนการใหชาวบาน
หรือผูฝกอบรมกอเกิดความรูและการปฏิบัติไดอยางจําเพาะตน

การพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการ
ปจจัยและการฝกที่ดี

บุคลิกภาพและทักษะบุคคล : เปนธรรมชาติ จริงใจ
 เปนตัวของตัวเอง ใชสมองที่มีคุณธรรม พึ่งตนเองไดกอน
 การคิดเชิงบวก การสื่อสารมีพลัง ลงมือทําได เรียนรู
 เปดกวาง เคารพผูอื่น ออนนอม-ไมกราง ไมกาวราว อดทน
 มีทักษะการสอน การคิดเชิงสังเคราะห-วิเคราะห
สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพอเพียง : ผสมผสาน เนนมนุษย

 ภูมิปญญา และการแลกเปลี่ยนทั้งแขงขันและรวมมือ
กลุมผูเรียน : เปนกลุมไมรอรับ กระตือรือรนในการสราง
ประสบการณดวยตนเอง
 มุงความสําเร็จเพื่ออยูรวมกับผูอื่น มีวิถีการเรียนรูและพัฒนา
ตนแบบองครวม
ทีมและกลุม : ทักษะหลายดาน สื่อสารและรับลูกกันได เสริมกัน

เครื่องมือและวิธีการ ที่ควรฝกทําใหไดอยางดี เชน










การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
การจัดประชุมคนหาอนาคต FSC
การวิเคราะหและวางแผนชุมชนดวย AIC
การวิเคราะหและวางแผนดวย SWOT analysis
การเดินเรียนรูและสํารวจชุมชน
การจัดกระบวนการกลุมและสื่อกิจกรรม-เกมส
เวทีชุมชนเพื่อวางแผนแมบทชุมชน
การทําแผนภาพการคิดเพื่อวัตถุประสงคตางๆ
การเปนสื่อบุคคล การเลือกและใชสื่อ รวมทั้งเครื่องเขียนอุปกรณโสตฯ ที่ดี

บทบาทของวิทยากรกระบวนการในการถอดบทเรียน



















ระบุเปาหมาย และวัตถุประสงคการเรียนรู
ออกแบบ และจัดกระบวนการ
กํากับเวที และกุมบรรยากาศการทํางาน
นําเสนอภารกิจ และวัตถุประสงครายกิจกรรม
บอกเงื่อนไขการปฏิบัติ และการมีสวนรวมตางๆ
กําหนดเวลา และผลที่จะไดเมื่อเสร็จกิจกรรม
แบงกลุม และใหกลุมเลือกประธาน เลขา ผูนําเสนอ
ใหขอมูล และขอแนะนําประกอบการคิด
สอนเทคนิคเครื่องมือที่จําเปน
เปดโอกาสใหกลุมทํางานอยางมีพลัง
จัดวิทยากรกลุมตามความเหมาะสม
คอยติดตามอํานวยความสะดวก และชวยแกปญหา
หากมีขอโตเถียงในกลุมหรือเกิดการขัดแยง
วิทยากรกระบวนการตองเปนผูยุติปญหาไดดี
กํากับเวลา และเตือนใหสรุปกอนหมดเวลา
จัดใหกลุมนําเสนอ และใหทั้งหมดรวมฟงอยางดี
เปดประเด็นการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู
เสริมความรูเชิงทฤษฎีและสรุปจบ

การเตรียมและประสานงาน

 การจัดสถานที่ การจัดกลุม การจัดโตะเกาอี้ อยางพิถีพิถัน
 อุปกรณและวัสดุ เครื่องเขียน และสิ่งตางๆ ที่ตองการใช
 ทีมผูชวยและแนวปฏิบัติที่ตองการความรวมมือจากฝาย
ผูเกี่ยวของอื่นๆ

การจัดกลุม

การแบงกลุม และการจัดกระบวนการกลุมมีความหมายตอการจัด
กระบวนการหลายมิติทั้งการสรางเงื่อนไขการมีสวนรวมและการใหความ
เปนกลุมก อนแบบตา งๆ เปนกลไกจัดการเพื่ อบรรลุวัต ถุประสงค หลาย
ลักษณะ คือ .....

กลุมขนาดเล็ก

กลุมยอยแบบคละ ๘-๑๕ คน หรือต่ํา กวา เหมาะสําหรับการ
รวมกันระดมความคิดเชิงลึกอยางทั่วถึง
กลุมยอยแบบสาขาเดี่ยวสําหรับการวิเคราะหจําเพาะประเด็นหรือ
วางแผนปฏิบัติ

กลุมขนาดกลาง

กลุมขนาดกลาง ๒๕-๓๐ คน จะยังมีภาวะความเปนชุมชนและ
สํานึกตอสวนรวมสูง การมีสวนรวมสูง เหมาะสมสําหรับการสํารวจภาพ
กวางระดมความคิดคนหาประเด็นความครอบคลุมและการอภิปรายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

การรวมกลุมขนาดใหญ
กลุมรวมจากกลุมยอยทั้งหมดหรือกลุมขนาดใหญ ๑๕๐-๕๐๐ คน
เหมาะสําหรับเวทีเรียนรูภาพรวมจากกลุมยอยๆ
กลุมขนาดใหญจ ะขาดมิติชุมชน สมาชิกเวทีจะขาดการมีสวน
รวมแบบ ๒ ทาง

ปจจัยและเงื่อนไขที่สําคัญ และตองบริหารจัดการใหได
พลังของการเรียนรูและผลสําเร็จตอการสะทอนไปสูการปฎิบัติ
ของปจเจกและชุมชนจะขึ้นอยูกับการผสมผสานและการเกื้อหนุนกันของ
ปจจัยและเงื่อนไขสําคัญ
 การออกแบบและจัดกระบวนการ

• ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มด ว ยการลงมื อ และ
แสดงออกอยาเงปนตัวของตัวเอง
• สรางยุทธศาสตรการคิดและการปฎิบัติ
• มีการสังเคราะหบทเรียนและเสริมความรูเพิ่มเติม
• ผสมผสานบรรยากาศที่สรางสรรค
• ทักษะการจัดกระบวนการของวิทยากรและทีม
 ประเด็นความรวมมือหรือประเด็นความสนใจที่ดี
 ปจเจก กลุมประชาคน และชุมชนที่ตื่นตัว
 สื่อและอุปกรณประชุมที่สงเสริมปฏิสัมพันธสองทาง

สิ่งบงชี้ความสําเร็จจากกระบวนการ
มุ ง ให ค วามสํ า คั้ ญ ต อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู อ ย า เป น องค ร วม
ทั้งระดับปจเจก และระดับกลุม ทั้งทางดานจิตใจ วิธีคิด ความรูความ
เขาใจ ทักษะการปฏิบัติและการแสดง รวมทั้งการสะทอนผลสูการวางแผน
หรือกําหนดตนเองเพื่อบรรลุผลทางการปฎิบัติในอนาคต
 ความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็นวางแผน ดําเนินการ และประเมิน
 ความสามารถในการริเริ่มและวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
ของชุมชน
 ความสามารถดําเนินการตามแผน
 ความสามารถในการเรี ย นรู ถอดบทเรี ย น และวางแผน
ยกระดับการปฏิบัติ

ตอนที่ ๓

การดําเนินการถอดบทเรียน
การดํ า เนิ น การถอดบทเรี ย นเป น กิ จ กรรมที่ สํ า คั ญ ที่ วิ ท ยากร
กระบวนการจะตองเปนผูจัดกระบวนการใหผูเขารวมถอดบทเรียนไดเกิด
การเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณจากการทํางานของแตละคน ซึ่งผลที่ได
จะนําไปสูการรวมคนหาปจจัยแหงความสําเร็จของการทํางาน และจะเปน
ประโยชนในการทํางานและขับเคลื่อน เพื่อสามารถนําไปใช ขั้นตอนที่
สําคัญ มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การสรางบรรยากาศในการถอดบทเรียน
การตั้งกฏ กติกา ในการถอดบทเรียน
การจัดกิจกรรมเสริมพลัง
การนําเขาสูประเด็นการถอดบทเรียน
การสรุปการถอดบทเรียน

การสรางบรรยากาศในการถอดบทเรียน
การสรา งบรรยากาศเพื่ อใหเ อื้ อต อการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู และ
ถอดบทเรี ย น จะก อ เกิ ด ให บ รรยากาศผ อ นคลาย มี ค วามเป น กั น เอง
ลดความเปนทางการใหมากที่สุด จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีของการถอดบทเรียน
ซึ่ ง บทบาทนี้ วิท ยากรกระบวนการต อ งมี ก ารเตรี ย มบรรยากาศสํ า หรั บ
การถอดบทเรี ย นให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด สถานที่ การออกแบบกลุ ม
การใช อุ ป กรณ และการกล า วนํ า เพื่ อ ให ผู ร ว มถอดบทเรี ย นได ส ร า ง
ความคุนเคยซึ่งกันและกัน สามารถพูดคุยกันไดอยางทั่วถึง โดยทั่วไปแลว
การเริ่มตนของการสรางบรรยากาศอาจจะใชเกมส เพลง หรือกิจกรรมอื่นๆ

เชน การทําสมาธิอยางสั้นๆ เพื่อใหผูรวมถอดบทเรียนไดเตรียมความพรอม
ที่จะมีสวนรวมในการถอดบทเรียน

การกําหนดกติกา
จุดมุงหมายสําคัญของการกําหนดกติกาใหแกผูรวมถอดบทเรียน
นอกจาจะเปนการสรางความคุนเคยในเบื้องตนแลว ยังเปนการวางบทบาท
และหนาที่ใหแกผูเขารวมถอดบทเรียนใหรับทราบ และสามารถทําใหการ
ดํ า เนิ น การถอดบทเรี ย นดํ า เนิ น ไปด ว ยความราบรื่ น ประเด็ น สํ า คั ญ ใน
การถอดบทเรียนประกอบดวย
 เป า หมายการถอดบทเรีย น เพื่ อให ผู ร วมถอดบทเรี ย นได
ทบทวนประสบการณ และเรียนรูความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ที่ผานมา
 วิ ธี ก ารถอดบทเรี ย น ใช วิ ธี ร ะดมความคิ ด เห็ น เน น การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ ห ไ ด ม ากที่ สุ ด ไม มี คํ า ว า ผิ ด หรื อ ถู ก
ทุกความเห็นมีความสําคัญเทาเทียมกัน
 ผูรวมถอดบทเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะ
จากเรื่องเลาของผูรวมถอดบทเรียนพรอมทั้งเสนอแนะปจจัย
แหงความสําเร็จเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดี

การจัดกิจกรรมเสริมพลัง
ระหว า งการดํ า เนิ น กิ จ กรรมการถอดบทเรี ย น วิ ท ยากร
กระบวนการตองเปนผูชี้แจงวัตถุประสงคและการดําเนินการ เพื่อใหผูรวม
ถอดบทเรียนไดมโี อกาสทบทวนประสบการณเดิมของตน การจัดกิจกรรม
เสริมพลัง นอกจากจะจัดบรรยากาศเพื่อใหเอื้อตอการเรียนรูแลว วิทยากร
กระบวนการอาจมีกิ จ กรรม หรื อ เกมส เ พื่อ เสริ มพลั ง ทั้ง นี้ เพื่ อให ผูร ว ม
ถอดบทเรี ย นได ผ อ นคลาย และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ไ ด อ ย า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง จะ
นําไปสูผลรับตามที่ตองการของการถอดบทเรียน

การนําเขาสูประเด็นการถอดบทเรียน
วิทยากรกระบวนการตองเปนผูกระตุนใหผูรวมถอดบทเรียนได
รวมถอดบทเรียนตามลําดับดังนี้
 เลาประสบการณและความสําเร็จจากการทํางาน
 บอกถึงความแตกตาง การทํางานตามแผนและผลที่ไดรับจาก
การปฏิบัติงานจริง
 เลาถึงปจจัยที่สงผลใหการทํางานประสบความสําเร็จ
 วิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแกผูรวมถอดบทเรียน
ระหวางการถอดบทเรียน วิทยากรกระบวนการจะเปนผูรวบรวม
ขอ มูล ทั้ง ในรูป แบบของการจดบั นทึ ก การถ ายภาพนิ่ ง การบั นทึ กเสีย ง
ตลอดถึงการสังเกตบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การสรุปการถอดบทเรียน
หลั ง เสร็ จ สิ้ น การถอดบทเรี ย น วิ ท ยาการกระบวนการจะต อ ง
สรุปผลการถอดบทเรียนใหไดรับทราบถึงขอมูลอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งเปด
โอกาสใหผูรวมถอดบทเรียนไดรวมอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังขาด
หรือที่ตองการใหสมบูรณยิ่งขึ้น และวิทยากรกระบวนการจะตองบันทึก
รายละเอียดตามขอเสนอแนะเพื่อใหขอมูลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

ตอนที่ ๔

เครื่องมือ และเทคนิค
แผนที่ทางความคิด (Mind mapping)
Mind mapping และการใชสื่อกับการระดมพลังกลุม การระดม
พลังกลุม หรือ การจัดการความรูในชุมชนแนวปฏิบัติ นับแตการจัดการ
ความรูในตัวคน (Tacit knowledge) จนถึงระดับจัดการความรูที่มีเครื่องมือ
ตางๆ ชวยสรางความรูขึ้นจากประสบการณใหเปนความรูที่จัดการอยางเปน
ระบบนอกตัวคน (Explicit knowledge) เปนกระบวนการเรียนรูและมี
พั ฒ นาการอยู เ สมอ มากกว า ที่ จ ะเป น สิ่ ง ของที่ เ บ็ ด เสร็ จ ตายตั ว ดั ง นั้ น
การขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนแนวปฏิ บั ติ จึ ง ควรเน น ทั้ ง จุ ด หมาย ผลลั พ ธ และ
ตัวกระบวนการ ซึ่งเครื่องมือในการจัดการความรูโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
บทเรียนและการระดมพลังวางแผนเปนกลุม จะมีบทบาทมาก หากไมมี
การคํานึงองคประกอบสําคัญทั้งสองดาน เราอาจไดสิ่งที่เปนผลลัพธ แต
ไมไดกระบวนการเรียนรู ดังนี้เปนตน
Mind Mapping และสื่อตางๆ เพื่อการระดมพลังกลุมในขั้นตอน
ตางๆของกระบวนการ ขับเคลื่อนชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP: Community of
Practice)
เช น การพบปะพู ด คุ ย การเยี่ ย มเยื อ นแบบสร า งพลั ง
การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสื่อสารและนําเสนอ
รายงานผลการดํ า เนิ น งาน การวางแผนอย า งมี ส ว นร ว ม เหล า นี้
หากคํ า นึ ง ถึ ง การนํ า มาใช เ พื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารจั ด การความรู
เพื่ อ เป น นวั ต กรรมการจั ด การความรู ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ควบคู ไ ปกั บ
การขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนแนวปฏิ บั ติ ไ ปด ว ยแล ว กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งต า งๆ
จะสามารถออกแบบใหเปนเครื่องมือเชิงกระบวนการ ที่เปนการจัดการ
ความรูและการทํางานเปนทีม อยูในตัวเองไปดวย เชน การพบปะพูดคุยกัน
การประชุ ม อย า งสร า งสรรค การจั ด เวที ร ะดมความคิ ด การจั ด เวที
0

ถอดบทเรียนและเสริมศักยภาพเพื่อกลับไปทํางานใหมีพลังยิ่งๆขึ้น เหลานี้
เปนตน
0

• ชวยการระดมความคิด
และจัดระบบการคิดเปนภาพ
• สามารถคิดแบบกระจาย
เปน 360 องศา
• เขียนประเด็นยอๆ
• ใชคําหลักสั้นๆ
• วาดรูปและใชสัญลักษณ
• ใสสีสันและใชพื้นที่กระดาษ
อยางมีประสิทธิภาพ

แผนภาพการคิดและแนวการเขียน
เพื่อบริหารจัดการกลุม
การแตกแขนง แตกเทาหัวขอยอย
กิ่งละหัวขอ

ตรงกลาง
เขียนประเด็นหลัก
หรือหัวขอหลัก
การแตกกิ่งแผออกเหมือน
แขนงเสนประสาท
หรือกิ่งไม เปนรายละเอียด
ของหัวขอยอย

หลักคิดเพื่อการประยุกตใช Mind Mapping และสื่อเพื่อการระดม
พลังกลุม
หลักคิดในการประยุกตใช Mind Mapping และ สื่อตางๆ จะมี
หลักคิดและความเปนเหตุเปนผล กํากับอยูเบื้องหลังซึ่งจะทําใหกิจกรรม
การขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนแนวปฏิ บั ติ เป น การปฏิ บั ติ ท างความคิ ด และการ
ออกแบบเชิงยุทธศาสตรการคิดที่ลุมลึก รอบดานไปดวย ที่สําคัญคือ
ความสอดคล อ งกั บ พลั ง กลุ ม ป จ เจก หรื อ ชุ ม ชนแนวปฏิ บั ติ
ซึ่งทุกคนมีพลัง มีศักยภาพ เมื่อรวมกัน เปนกลุม เปนชุมชนทางปญญา
ปฏิ บั ติ ก็ คิ ด และแสดงออกแบบไม ต อ งเป น เส น ตรง ไม เ ป น ตามลํ า ดั บ
กอนหลัง แตชวยกัน คิดและทําไปดวยกัน


การเนนบทบาทของคน ศักยภาพปจเจก และการปฏิสัมพันธ
กันของคน (Face to Face และ Interactive Learning)




การเนนความคิดตอความคิด

ช ว ยการทํ า ความคิ ด ให เ ป น ภาพ และรั ก ษาประเด็ น ไว
ใหกลับมาคิดตออีกไดเสมอ


ชวยการจําเปนภาพติดตาตรึงใจ สื่อสารกันอยางงายๆ เพื่อลด
อุปสรรคจากความแตกตางของปจเจก


แนวทางการใช Mind Mapping และสื่อเพื่อการระดมพลังกลุม
2

Mind Mapping และสื่อตางๆ ที่นํามาใช ควรมีหลักที่สอดคลอง
กับหลักคิดดังกลาว เชน
2

ชวยใหทุกคนไดคิดและพูดอยางเปนธรรมชาติ พูดพรอมกันก็
ได การทํา Mind Mapping และสื่อที่นํามาชวย จึงควรเปนบอรด ฟลิปชารต
ซึ่งเอื้อตอการที่วิทยากรกระบวนการ จะสื่อสารและปฏิสัมพันธกับผูรวม
เวที เปนการสื่อสารทั้งสองทาง และเวทีไดรวมเรียนรูไปพรอมๆ กัน


เนนการวาดภาพ ใชสัญลักษณงายๆ เขาชวย มีสีสัน เขียนตัว
ใหญๆ เห็นพรอมกันทั่วถึง


วิทยากรกระบวนการ หรือผูอํานวยความสะดวก ตองฝกทักษะ
การจับประเด็นเพื่อเขียนใหทุกคนเห็น เปนวัตถุดิบเอื้ออํานวยการคิดตอเติม
ความคิดซึ่งกันและกัน


2

2

หากใชเครื่องมือทันสมัยชวย เชน โปรแกรมสําเร็จรูป Mind
Manager ฉายขึ้นจอภาพ ดวย LCD ก็ตองพยายามจัดการใหสนองตอบกับ
หลักคิดดังกลาว เครื่องมือดังกลาว ถึงแมจะมีประสิทธิภาพมาก แตถาหาก
ใช ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค หรื อ นํ า มาใช โ ดยไม รู ห ลั ก การเบื้ อ งหลั ง ของ


กระบวนการแลว ก็จ ะเปนกระบวนการที่ไมมีความหมายตอการสราง
พลังปญญาปฏิบัติ
Mind Mapping ถาใชสวนตัว หรือใชเพื่อการเรียนรูคนเดียว
(Individual Learning) สามารถใชชวยบันทึกความจําได เพราะถาหากมอง
ในทางทฤษฎีการศึกษา และการทํา Interactive Learning Design แลว
คือการใชชองทางการรับรูและระดับการปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรู
เพิ่มขึ้นหลายชองทาง (ดู ฟง คิด วาดภาพ จดบันทึก) ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีการศึกษาแนวอิงเกณฑ (Personal Mastery) ที่บอกวา การเรียนรู คือ
ปริมาณเวลา และระดับความเขมขนของการปฏิสัมพันธกับบทเรียนและ
กิจกรรมการเรียน (Learning activities)


แต ถ า ใช เ ป น กลุ ม กลุ ม และชุ ม ชนการคิ ด (Group-Based
Learning) ตองการการมีสวนรวมในการชวยกันคิด ดังนั้น ควรใช Mind
Mapping เปนวิธีการและเครื่องมือ เพื่อสงเสริมการคิดและเรียนรูเปนทีม
กระตุนการชวยกันคิด หากใชเพื่อจดบันทึกการประชุม นอกจากจะทําให
บรรยากาศการประชุมไมเปนไปตามหลักคิดเบื้องหลังของมันแลว บันทึก
การประชุมจาก Mind Map จะเปนบันทึกการประชุมที่ไมคอยดีเทาใดนัก
เพราะตัวโปรแกรมและหลักคิดของ Mind Mapping มิใชเนนการบันทึก
การประชุมเปนวัตถุประสงคสุดทาย ปจ เจกตองมีสวนรวมอยางเขมขน
(Active Participation) จนได แ ก น ของเรื่ อ งที่ ทํ า เป น ที ม บั น ทึ ก แบบ
Mind Map จึงจะชวยฟนความจําให แตจะบันทึกแบบสรุปการประชุม
จะผิดวัตถุประสงคของมันไปหมด


การจดบั น ทึก การประชุ ม ตอ งมี กระบวนการอยา งอื่ นขึ้ น มา
เสริม เชน การแจกบัตรคํา การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ เปนตน เพื่อให
ไดขอมูลอยางรอบดาน


ดวยแนวทางดังกลาวนี้ Mind Mapping และการใชสื่อ ก็จะมีพลัง
ในฐานะเปนกระบวนการจัดการความรู และเปนกระบวนการขับเคลื่อน
ชุ ม ชนแนวปฏิ บั ติ พั ฒ นาคน พั ฒ นางานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร และก อ เกิ ด
นวัตกรรมการจัดการใหมๆ เปนทีม พรอมกันไปดวย
2
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โทโส (TOSO)
โทโส (TOSO) เปนคําภาษาอังกฤษมาจากคําเต็มวา Telling Our
Story Ourselves เปนเทคนิคทางการศึกษาอยางหนึ่งในการที่จะสรางองค
ความรูบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูซึ่งกันและ
กัน ระหว างผูเ รีย นหรือ ผู เข ารั บการฝก อบรม ทั้ งนี้ ในกระบวนการของ
โทโสนี้ ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมทุ ก คนจะมี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น
เลาประสบการณของตน ทั้งประสบการณชีวิตสวนตัว และประสบการณ
การทํ า งาน ได มี โ อกาสแสดงความรู ความสามารถของตน เป น การ
แลกเปลี่ ย นความรู แ ละประสบการณ ซึ่ง กั น และกั น กระบวนการนี้ จ ะ
กอใหเกิดการรับรูและความรูใหมๆ ซึ่งมีผลตอการขยายโลกทรรศนของ
บุคคล ตลอดจนการปรับ เปลี่ย นและพั ฒนาทั ศนคติ คานิ ยมของแตล ะ
บุคคลได
โทโส ไมเปนเพียงเทคนิคในการฝกอบรม เพื่อเสริมสรางความรู
และขยายโลกทรรศนของชุมชนนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนการทํางาน
ในชุมชน และการวิจัยตางๆ เชน
๑. การสรางชุมชน
โทโส เปนเทคนิคในการที่จ ะใหประชาชนหรือสมาชิกของ
สังคมไดรวมกันสรางภาพที่สมบูรณของชุมชนนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
เปนการวางเปาหมายของสังคมรวมกันนั่นเอง โดยที่โทโสจะเปดโอกาส
ใหประชาชนหรือสมาชิกไดพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนของตนจากประสบการณ
ของแตละคน อาจจะเปนประเด็นความตองการ สิ่งที่เปนปญหาของชุมชน
ซึ่งจะเปนการนําไปสูการสรางชุมชนที่สมบูรณที่ทุกคนเขาใจและยอมรับ
ได ทั้งนี้เพราะทุกคนมีสวนรวมในการสรางภาพของชุมชนนั้น
๒. ศึกษาและวิเคราะหประวัติศาสตร
ประสบการณในชีวิตของบุคคลไมอาจแยกออกจากระบบ
เศรษฐกิจ สภาพของสังคมวัฒนธรรมหรือชุมชนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประสบการณชีวิตที่เราไมสามารถจะลืมได ซึ่งมักจะเปนภาพเหตุการณใน

อดีตที่แสดงออกถึงภาวะที่รุนแรงและเดนชัดที่สุดในเวลานั้นๆ ดังนั้นการ
เลาเรื่องและการรับฟงประสบการณชีวิตของแตละคน จึงเปนการพูดและ
รั บ ฟ ง ส ว นหนึ่ ง ของประวั ติ ศ าสตร จ ากนั ก ประวั ติ ศ าสตร ที่ ยั ง มี ชี วิต อยู
(Living Historian) และเรื่องราวตางๆ เหลานี้ เมื่อนํามาประมวลเขาดวยกัน
คือภาพที่สมบูรณของประวัติศาสตรที่ยังมีชีวิตอยู (Living History) ของ
ชุมชนนั่นเอง
๓. เพื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ค า แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต ภู มิ ป ญ ญ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
อารมณและความรูสึกของคนเปนสิ่งที่ละเอียดออนและมักจะ
เกิ ด จากวิ ถี ชี วิต หรื อ ผลสะท อ นของศิ ล ปวั ฒ นธรรมในยุ ค นั้ น ๆ ดั ง นั้ น
การเลาเรื่องราวของตนเองดวยความรูสึกของเราเอง จึงเปนการสะทอนให
เห็นถึงวัฒนธรรมที่คนในชุมชนนั้นยึดเปนหลักปฏิบัติและเปนศิลปะที่คน
นํามาใชสื่อสารระหวางบุคคลในชุมชนนั้น
๔. เพื่อทําการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการ
เทคนิ คของโทโส สามารถนํ า ไปใช กั บงานวิจั ย แบบ
บูรณาการ (Collective Research) ที่ตองการไดขอมูลรอบดานและในทุกๆ
ระดั บ เทคนิ ค ดั ง กล า วนี้ ค ล า ยคลึ ง กั บ วิ ธี สนทนากลุ ม (Focus Group
Discussion) ที่นิยมกันมากในการวิจัยทางมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา

แนวคิดและขั้นตอนของโทโส
วิธีการโทโสมีแนวคิดพื้นฐานจากวิธีการคนพื้นเมืองอินเดียแดง
ของแคนาดาและอเมริกา ที่เรียกวา Secret Circle บางก็เรียกวา Taking
Circle, Healing Circle หรือ Story Circle จากพื้นฐานของคําวา Circle เปน
ลักษณะของการนั่งลอมวงพูดคุยกัน แตไมใชการลอมวงพูดคุยในเรื่องที่
สมาชิ ก คนใดอยากจะพู ด อยากจะกลา วอะไรตามใจตนเอง หรื อ การที่
สมาชิกจะกลาวหรือพูดแทรก พูดเสริม พูดเติม หรือพูดขัดแยงในขณะที่
บุคคลอื่นกําลังพูดอยู หรือการวิจารณ การพูดหรือความคิดเห็นของผูอื่นได
แตการพูด การสนทนาในโทโสนั้นมีกติกา มีหลักเกณฑที่สมาชิกทุคนตอง
ปฏิบัติตาม กลาวคือ
 สมาชิกทุกคนนั่งลอมเปนวง
 กําหนดประเด็น/หัวขอการสนทนา ซึ่งอาจจะกําหนดโดย
ผูจัดการอบรมหรือเปนการตกลงรวมกันระหวางสมาชิกกลุมก็ได
 สมาชิกจะไดรับอนุญาตใหพูดทีละคน

 ในขณะที่ผูใดพูด ผูนั้นควรจะถือกอนหินไวในมือ กอนหิน
จะถูกวางอยูกลางวง เมื่อสมาชิกคนใดพรอมที่จะพูด ก็จะหยิบกอนหินนั้น
ขึ้นมา เมื่อเลาจบก็จะสงผานกอนหินนั้นใหกับผูที่นั่งถัดไป
 ถาสมาชิกคนใดรูสึกวายังไมพรอมที่จะเลาเรื่องในเวลานั้น
ก็สามารถสงตอกอนหินนั้นใหคนถัดไปได
 จะไม มี ก ารขั ด จั ง หวะ การแสดงความคิ ด เห็ น การให
คําแนะนําหรือการซักถามใดๆ ทั้งสิ้นจากเพื่อนสมาชิกคนอื่นในวงกลมใน
ขณะที่มีสมาชิกนั้นกําลังพูดอยู
 ทุกคนจะตั้งใจฟงเรื่องราวที่เพื่อนสมาชิกเลาใหฟงดวยความ
เคาพ ละวางอคติทั้งปวง พยายามทําความเขาใจในสิ่งที่เขาพูด พยายามทํา
ความเขาใจในสิ่งที่เขารูสึก เปรียบเสมือนเรากําลังนั่งอยูในดวงใจเขา
 เมื่อจบการสนทนา เราจะสะทอนเรื่องราวที่เราไดรับฟงมา
ทั้งหมดดวยความเงียบ
หมายเหตุ : จะไมมีการนําเรื่องราวที่เลาในกลุมไปพูดนอกวงสนทนานั้น
หัวขอในการสนทนานั้นเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับ
เรื่องที่จะอบรม เรื่องที่อยูในความสนใจ เรื่องที่ตองการจะศึกษา วิเคราะห
และทําความเขาใจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณและความตองการของกลุม

การวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (AFTER ACTION REVIEW : AAR)
การวิเคราะหหลังการปฏิบัติ เปนหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือสําคัญ
ที่ชวยสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นระหวางการทํางานของกลุมคนทํางานเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง โดยอยูบนพื้นฐานหลักการที่สําคัญคือ “การเรียนรูจากอดีตทั้ง
ที่สําเร็จและผิดพลาดเพื่อสรางอนาคตที่ดีกวา” การเรียนรูเชนที่วานั้นจะ
เปนจริงไดก็ตอเมื่ออยูในภาพแวดลอมหรือบรรยากาศที่คนทํางานสามารถ
“เปดใจ” “รูสึกผูกพันและพรอมที่จะเรียนรู” ซึ่งตองอาศัยความชวยเหลือ
จากผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูหรือวิทยากรกระบวนการที่นอกจาก
จะต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามรู ความสามารถในเชิ ง เทคนิ ค วิ ธี ก ารแล ว
ยังจํ าเป นตอ งมีก ระบวนทัศน ใหม เกี่ ยวกั บความรู และการเรี ยนรู จึ งจะ
สามารถสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดจริง

ขั้นตอนการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ
กระบวนการจั ด ทํ า การวิ เ คราะห ห ลั ง การปฏิ บั ติ (AFTER
ACTION REVIEW : AAR) สามารถจําแนกออกไดเปน ๔ ระยะ คือ การ
วางแผนเพื่อทํา AAR (planning) ระยะเตรียมการเพื่อทํา AAR (preparing)
ระยะดําเนินการ AAR (conducting) และระยะติดตามผลจากการใช AAR
(following up) โดยแตละระยะประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้
๑. การวางแผนเพื่ อ ทํา AAR (planning) มี กิ จ กรรมที่ ต อ ง
ดําเนินการ ไดแก
 การกําหนดวัตถุประสงคของการทํา AAR
 เลือกวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
 การกําหนดผูเขารวมกิจกรรม AAR
 กําหนดระยะเวลาที่จะทํา AAR
 กําหนดผูที่จะทําหนาที่บันทึกระหวางการทํา AAR

๒. ระยะเตรียมการเพื่อทํา AAR (preparing) มีกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการ เชน
 การทบทวนวัตถุประสงค และเปาหมาย
 การเลือกกิจกรรม เหตุการณสําคัญๆ ที่จะนํามา
AAR ซึ่งควรเปนกิจกรรมที่มีผลตอการบรรลุเปาหมาย
 เตรียมประเด็นพูดคุยหรือคําถามที่จะชวยกระตุน
ใหผูเขารวมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง
 จัดเตรียมสถานที่ ซึ่งควรจะมีวัสดุอุปกรณที่จําเปน
เชน กระดาษ flipchart กระดานสําหรับติด flipchart กระดาน white board
ปากกาเคมี เปนตน
๓. ระยะดํ า เนิ น การ AAR (conducting) มี กิ จ กรรมที่ ต อ ง
ดําเนินการ เชน
 การแจงกฎกติกา
 รวมกันทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย
 สรุปสถานการณ เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง

 การอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในคํ า ถาม
หลั ก /ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งและสรุ ป เป น ชุ ด ของข อ เสนอแนะที่
เฉพาะเจาะจงและสามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด (Specific Actionable
Recommendations : SARs)
 การจดบั น ทึ ก ข อ เสนอและประเด็ น ที่ จ ะนํ า ไป
ปฎิบัติตอไปนั้น จะตองใหรายละเอียดเพียงพอสําหรับการติดตามผล
 จัดทํารายงานสรุป กระบวนการและผลจากเวที
 ขอความเห็ น (feedback) เกี่ ย วกั บ กระบวนการ
เพื่อใหแนใจวาเนื้อความบันทึกไปเปนขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง
 รวบรวมบันทึกตางๆ
 สื่อสาร ขยายผลใหไดรับรูอยางสม่ําเสมอ
 จัดพิมพสื่อ/เอกสารเผยแพร
๔. ระยะติดตามผลจากการใช AAR (following up) มีกิจกรรม
ที่ตองดําเนินการ เชน
 ติดตามงานใหเปนไปตามขอเสนอแนะ และภาระ
งานที่ ไ ด ต กลงร ว มกั น ในการทํ า AAR ที่ ผ า นมา โดยต อ งรายงาน
ความกาวหนากลับไปใหผูเขารวมการทํา AAR ดังกลาวดวย และผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกคนไดรับรู

การสะทอนกลับ (Reflection)
อริศรา ชูชาติ นวรัตน สุวรรณผอง และ วิไลวรรณ โกยแกวพริ้ง
(๒๕๓๘ : ๕๔-๕๕) ไดกลาวไววา ในการจัดการฝกอบรมอยางมีสวนรวม
(Participatory Training) ซึ่งมีรูปแบบ วิธีการที่แตกตางไปจากการฝกอบรม
ที่ปฏิบัติกันมา โดยจะมีการบรรยายหรือการสอนนอยมาก วิธีการที่ใชใน
การอบรมอยางมีสวนรวม สว นใหญจ ะเนนในเรื่อ งของการเรียนรูจาก
ประสบการณ ต รง หรื อ การเรี ย นรู ผ า นประสบการณ (Experiential
learning) ซึ่ ง วิท ยากรกระบวนการจะเป นผู จั ด เตรี ยมสถานการณ แ ละ

ประสบการณตางๆ มากมายหลากหลายไวใหผูเขาอบรมเพื่อใหผูเขารั้บการ
อบรมนั้นไดสัมผัสและเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด
ผูรับการอบรมคนหนึ่งอาจจะมองประเด็น สภาพเหตุการณ เกิด
การเรียนรูที่กวางขวางกวาคนอื่นได ประสบการณบางเรื่องอาจจะเปนสิ่งที่
ดูเหมือนวาเปนเรื่องธรรมดาสําหรับบุคคลหนึ่ง แตสําหรับผูเขารับการ
อบรมบางคนประสบการณนั้นอาจจะเปนเรื่องที่ยิ่งใหญ ประทับใจเปน
อยางมาก และเปน จุดหักเหที่สง ผลกระทบตอโลกทรรศนใหม สําหรั บ
บุคคลนั้น บางคนไดเกิดการเรียนรู ไดคนพบและรูจักตนเองมากยิ่งขึ้น
ซึ่งประสบการณการเรียนรูเหลานี้ผูเขารับการอบรม ตองการการยืนยัน
การยื น ยั น ประสบการณ ก ารเรี ย นรู นี้ อ าจดํ า เนิ น โดยวิ ท ยากร
กระบวนการ หรือ อาจจะเปน ผูเ ขาร วมอบรมดว ยกั นก็ไ ด ซึ่ งตรงจุด นี้
การสะทอนกลับ (Reflection) จะเขามามีบทบาทเสริม ปรุงแตงความรูสึก
นึกคิด ความเขาใจ และการเรียนรูของแตละบุคคลเพื่อสงผลตอการเรียนรู
อันทรงคุณคาตอไป

การสะทอนกลับ เปนการเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดมี
โอกาสคิด ระลึก ไตรตรอง การเรียนรูจากประสบการณที่ผานมาในแตละ
วัน เปนการเปดโอกาสใหบุคคลไดขจัดความสงสัย ความคับของใจ และ
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งการฝ ก อบรมหรื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะคนด ว ย
ซึ่ ง จะส ง ผลต อ บรรยากาศแห ง การเรี ย นรู ใ นวั น ต อ ๆ ไป และตลอด
ระยะเวลาการอบรมดวย

เทคนิคในการสะทอนกลับนี้เปนเรื่องาย เพียงแตวิทยากรรูจักตั้ง
คําถามเพื่อการประเมิน ตัวอยางคําถามที่ใชในการสะทอนกลับ เชน







ทานชอบอะไรมากที่สุดในเวลานี้
ทานรูสึกอยางไรกับสิ่งนั้น
อะไรที่ชวยใหทานเรียนรูไดดีในวันนี้
ปญหาและอุปสรรคในวันนี้มีอะไรบาง
มีอะไรบางที่ทานไมชอบ
สิ่งที่มีประโยชนที่สุดในวันนี้คืออะไร

 มีอะไรบางที่ทานสามารถนําไปใชได
 มีอะไรบางที่ทานอยากจะพูดกอนที่จะสิ้นสุดวันนี้
นอกจากนี้ ก ารเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ น
ความรูสึกในแตละวัน ยังชวยใหวิทยากรกระบวนการไดนํามาใชในการ
ปรับปรุงและการจัดประสบการณในการอบรมในวันตอไปหรือในครั้ง
ตอไปดวย

การสรางพลังการเรียนรูดวยสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อการจัดการ
ความรู
ปากกา ฟลิปชารต บอรด : สื่อปฏิสัมพันธเพื่อพลังการเรียนรู
คนทํางานในกิจกรรมที่ตองใชความรูนั้น มีความสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนระบบสังคมแทบจะในทุกระบบ เทคนิคและทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรูจึงเปนวัฒนธรรมการทํางานในทุกสาขา นับแตในองคกรสมัยใหม
กระทั่งในชุมชนและในการรวมกลุมของชาวบาน โดยเฉพาะกระบวนการ
ศึกษาเรียนรู การเรียนการสอน การอบรม กิจกรรมการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ การประชุ ม บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ทํ า งานเป น กลุ ม การพบปะ
ปรึกษาหารือ ซึ่งสิ่งตางๆในกิจกรรมเหลานี้ ไมวาจะเปนวัสดุ เครื่องเขียน
ตลอดจนเครื่องมือและวิธีจัดการความรู เครื่องมือและวิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู การนํา เสนอความคิด แกเวที ประชุ ม การนําเสนอและถ ายทอด
สื่อสาร เพื่อทําใหการทํางานดวยกันเปนกลุมกอนและเปนหมูคณะดําเนิน
ไปอยางไดผล เปนสิ่งที่คนทํางานจําเปนตองรูจักเรียนรูและนํามาใชเพื่อ
ทํ า งานให ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ แม แ ต ผู นํ า ชุ ม ชน ชาวบ า น พ อ แม

ผูปกครอง ก็ตองใหความสําคัญเหมือนกับเปนทักษะชีวิตเพื่อมีสวนรวมใน
การจัดการการอยูรวมกันและสรางสุขภาวะสังคมรวมกัน
การรูจักใชและรูจักหา ปากกา ฟลิปชารต บอรด เพื่อสรางพลัง
การเรียนรู สรางพลังในการปฏิบัติงาน และสรางพลังในการบริหารจัดการ
กิจกรรมทางความรู เปนสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถเรียนรูและเพิ่มพูนการ
พัฒนาใหเปนทักษะติดตัว เพื่อเสริมสรางพลังการทํางานดังที่กลาวถึงใน
ขางตนไดอยางดี

กลุมคนที่ตองรูจักใชและรูจักหา ปากกา ฟลิปชารต บอรด
กลุมคนทํางานที่มีกิจกรรมการจัดการศึกษา การเรียนการสอน
ประชุม อบรม และระดมความคิด เปนสวนหนึ่งในการทํางาน ซึ่งถาหากได
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะต อ สิ่ ง เหล า นี้ แ ล ว ก็ จ ะยิ่ ง มี โ อกาสนํ า ไปใช เ พื่ อ
พัฒนาการทํางานไดอยางดีมากขึ้นก็เชน อสม วิทยากรกลุม วิทยากรชุมชน
คนทํางานกับชุมชน กลุมคนทํางานบริการทางการศึกษา เจาหนาที่จัด

ประชุม เจาหนาที่จัดอบรม คนทํางานในสํานักงาน คนทํางานทางความรู
ทุ ก กลุ ม วิ ท ยากร ผู ส อน ครู อาจารย นั ก วิ จั ย ผู นํ า ชุ ม ชน วิ ท ยากร
กระบวนการ ผูนําการประชุมแบบกระบวนการกลุม เจาหนาที่โสตทัศน
ศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผูควบคุมและดูแลหองประชุมสัมมนา

กิจกรรมและเวทีเรียนรูที่เปนโอกาสใชปากกา ฟลิปชารต บอรด
เครื่องมือและวิธีการเชิงกระบวนการที่เปนโอกาสใชปากกา ฟลิป
ชารต และบอรด ไดเปนอยางดี คือ การเรียนรูโดยกระบวนการมีสวนรวม
การระดมความคิดเปนกลุม การทําแผนภาพการคิด (Mind Map) การจัดเวที
ระดมความคิดของชุมชน เวทีเรียนรูชุมชน การประชุมกลุมวิจัย การประชุม
กลุมคนทํางาน การประชุมสอนงานของกลุมบุคลากรในหนวยงาน การจัด
อบรม การเปนวิทยากรกลุม

ฟลิปชารตและบอรดกับพลังของสื่อปฏิสัมพันธ
(๑) บู ร ณาการและผสมผสานการสื่ อ สารเรี ย นรู ห ลายชุ ด
ประสบการณในเวลาเดียวกัน : เพิ่มประสิทธิภาพในการเห็นและสื่อ
ความหมายไดอยางบูรณาการจากการฟงเสียงบรรยาย ภาษาทาทางจากการ
เคลื่อนไหว ภาษาการวาดรูป สีสัน การเนน ซึ่งพลังการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรูจะสัมพันธกับจังหวะความสอดคลอง กลมกลืน
(๒) สื่อสารเขมขนแบบ ๒ ทาง : ทําใหเกิดการสื่อสารแบบเห็น
หนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันแบบ ๒
ทาง กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูทางสังคม ผูมีสวนรวมสามารถพัฒนา
ตนเองและจัดวางความสัมพันธไดอยางเหมาะสมมากขึ้น

(๓) ขับเคลื่อนพลังชุมชนเรียนรู : ผูสอนและวิทยากระบวนการ
สามารถพัฒนาบทบาทเปนผูสนับสนุนกระบวนการเรียนรู รับฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ สังเคราะหและประมวลผลขอมูลไดอยางฉับพลัน แลวเขียน
บันทึก วาดภาพ สรุปและปอนกลับเปนขอมูลทํางานระดมความคิดของ
กลุมผูรวมเวทีเรียนรูกลับไปกลับมาไดอยางรวดเร็ว ทําใหกระบวนการ
เรียนรูมีพลังและมีความตอเนื่อง

(๔) เก็บรวบรวมขอมูลและจัดการความรูอยางมีสวนรวม : การ
ใชฟลิปชารตและบอรด จัดกระบวนกาเรียนรูอยางมีสวนรวม รวมทั้งจัด
กระบวนการกลุมเพื่อการทํางานของกลุมเปาหมายแบบตางๆ จะทําใหเกิด
การจดบันทึกที่มีการตรวจสอบขามความแตกตางกันหลายระดับและหลาย
เกณฑ หากผูสอนและผูจัดกระบวนการมีการเตรียมการไดอยางดี ก็จะเปน
วิ ธี บั น ทึ ก และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ไปด ว ย เมื่ อ นํ า ไปผสมผสานอยู ใ น
กระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทั้งการวิจัย การฝกอบรม การจัด
เวทีชุมชน การจัดประชุมกลุมในหนวยงาน การจัดประชุมกลุม อสม และ
กลุมผูนําชาวบาน ก็จะทําใหวิธีเก็บบันทึกขอมูลแบบนี้เปนกระบวนการ

สรางศักยภาพปจเจกและพัฒนาองคกรจัดการกลุมของชาวบานไปดวย ไม
ต อ ง แย กจั ด อบ รมแ ละ แย กจั ด กิ จ กรร มท าง การ ศึ ก ษาอ อกจาก
กระบวนการวิจัยและกระบวนการทํางานกลุมตางๆของชุมชน ซึ่งทําให
กิจกรรมมีมากไป
(๕) สรุป และเสริ มวิชาการจากบทบาทผูเชี่ ยวชาญในจังหวะที่
เหมาะสม : การใชบอรดและฟลิปชารตไดอยางมีทักษะ มีศิลปะ จะทําให
ผูสอน นักวิจัย และวิทยากรกระบวนการ สามารถทําหนาที่หลายดานไป
ดวยกันอยางสอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น สรุป
และเสริมความรูเชิงทฤษฎี รวมทั้งใหความรูพัฒนาการศึกษาเรียนรูตางๆไป
ตามความจําเปนที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม

การปฏิบัติที่ไมถูกตอง กับผลเสียของการไมรูวิธีใช และ
รูจักหา

ไม

(๑) จัดหาและเลือกใชปากกาไมถูกประเภทการใชงาน ทําให
สู ญ เสี ย ทรั พ ยากรและทํ า งานเชิ ง ระบบร ว มกั น ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
องคประกอบแยกยอยที่เกี่ยวของไมเกื้อหนุนสงเสริมกันอยางที่ควรจะเปน
(๒) จั ด หาและใช ป ากกาเคมี ซึ่ ง ไม เ หมาะสมสํ า หรั บ ใช เ ขี ย น
กระดาษ มาใชกับฟลิปชารตและกระดาษ
(๓) จัดหาและใชปากกาปากสักหลาด ปากกาตรามา และปากกา
อารตไลน มาใชกับไวทบอรด ซึ่งจะทําใหติดแนนและลบไมออก
กระบวนการเหลานี้เปนตัวบั่นทอนใหกระบวนการเรียนรูและ
ประสิทธิภาพความเปนผูสอน สื่อบุคคล การนําประชุม การจัดเวทีชุมชน
และการเปนวิทยากรกระบวนการ ไมไดผลมากอยางที่ควรจะเปน

ภาพที่ ๑ ปากกาอารตไลนแบบปากกลม มีปากสักหลาดเขียนดานเดียว
เหมาะสําหรับมืออาชีพและการทํางานที่มีการใชอยูเสมอ Label : ที่ระบุวา High
Performance หมายถึงใหคุณภาพสูง สีสันเขมขน ทนนานกวาปากกาเคมีชนิด
อื่นๆ Permanent หมายถึงเช็ดดวยแปรงลบกระดานและลางดวยน้ําไมออก NonPermanent หมายถึงเช็ดออกไดและลางดวยน้ําได

ภาพที่ ๒ ปากกาอารตไลนตรามาแบบ ๒ หัว ดานหนึ่งปากกลม และ
อีกดานปากแบน ราคาถูก สีสันคมชัด ซีดจางและเสื่อมสลาย เลือน
หายไปเร็ว เหมาะสําหรับการทํางานเพื่อใชชั่วคราว

ภาพที่ ๓ ปากกาอารตไลนสําหรับไวทบอรด คนทั่วไปเรียกวา
ปากกาเคมีสําหรับไวทบอรดแตมักไมรูวิธีใชและไมรูวัสดุที่ใชเขียน
ปากกาแบบอารต ไลน เป นปากกาปากสัก หลาดชั้น ดีสํา หรั บ
ทํางานเขียนและวาดภาพที่ตองการคุณภาพสูง มีสีสันใหเลือกเปนจํานวน
มาก ด า มหนึ่ งก็ จ ะมีป ากสํ า หรั บ เขี ย นแบบเดี ย วและขนาดเดี ยว หาก
ตองการเลือกขนาดเล็กใหญหลากหลาย และตองการทั้งปากแบน-ปากกลม
ก็จะตองเลือกตามความตองการโดยเบอร ๗๐ จะเปนปากกาปากกลม แบบ
เบอร ๙๐ ขึ้นไปจะเปนปากแบน ตัวเลขเบอรมากก็จะเปนปากกาที่ใหขนาด
เสนใหญ
ชางเขียนและผูขายเครื่องเขียนโดยทั่วไปจะเรียกปากกาอยางนี้วา
อารตไลน ขอดีของปากกาแบบอารตไลนก็คือ เมื่อตองการใชสีใดและดาม
ใดก็เปดฝาและใชจําเพาะดามนัน้ ทําใหหมึกปากกาหมดไปตามการใชไปที
ละดาม ซึ่งก็จะเหมาะสําหรับงานที่มีการใชอยูเปนประจํานั่นเอง ไมเหมาะ
สําหรับกิจกรรมที่นานๆจึงจะนําออกมาใชสักครั้งหนึ่ง เพราะหมึกจะแหง
และมีราคาแพงกวาทั่วไป

ปากกาตรามาแบบ ๒ หัว ปากแบน-ปากกลม ในดามเดียว

ปากกาตรามาแบบ ๒ หัว ดานหนึ่งจะมีปากแบนและอีกดานปาก
กลม ซึ่งปจจุบันมีการผลิตออกมาในลักษณะเดียวกันอีกหลายยี่หอ แตก็ควร
เลือกดูลักษณะความคมชัดของปากสักหลาดของปากกา ตองไมแตกงาย
สามารถซึมและใหหมึกที่ตอเนื่อ ง ไดสีสันที่เขมขน สม่ําเสมอ เหมาะ
สําหรับเขียนบนกระดาษฟลิปชารต หากเขียนบนไวทบอรดก็จะลบไมออก
ตองใชทินเนอรหรือแอกอฮอลลลางและเช็ดออก

ปากกาเคมีสําหรับไวทบอรด โลหะ และวัสดุผิวมัน
ปากกาไวทบอรด เปนปากกาเคมีชนิดที่มีตัวเรงปฏิกริยาใหหมึก
แหงเร็ว แหงแบบฉับพลันที่เขียน เหตุผลก็คือ หากเขียนบนวัสดุผิวมัน
โลหะ โฟไมการ และไวทบอรด ก็จะไดแหงทันที ไมเลอะเทอะ และไดสี
เขมขน
ดังนั้น จึงไมเหมาะดวยประการทั้งปวงที่ใชจะนํามาเขียนกระดาษ
และวัสดุที่สามารถดูดซับหมึกและสีสันจากปากกา เหตุผลก็คือ หมึกจะ
แหงอยางรวดเร็วทําใหกระดาษดูดซับหมึกไมทัน ซึ่งจะทําใหเหมือนกับ
เขี ยนไม อ อกทั้ง ที่ เป นปากกาใหมเ อี่ย ม และเมื่ อพยายามที่จ ะใช เขี ย น
กระดาษก็จะดูดซับจําเพาะสารเคมีแตไมสามารถดูดซับสีสันที่เขมขนกวา
ปากกาสําหรับเขียนกระดาษ หมึกปากกาก็จะแหงอยางรวดเร็วและไมใหผล
ความคมชัดสวยงามจากการเขียน

ปากกาไวทบอรดก็จะมีสองแบบคือปากกลมกับปากแบน มีขนาด
เล็กใหญใหเลือกตามที่ตองการ และมีอักษรกํากับ A และ B ปากกาที่มี
อักษร A จะเปนปากกาปากกลม และอักษร B จะเปนปากกาปากแบน

ปากกาปากแบน ใชสําหรับเขียนเสนขนาดใหญและระบายสีใน
พื้นที่ขนาดใหญ ใชเนนใหเห็นชัด เนนความสําคัญ ตองฝกที่จะใชดานแบน
ใหสัมผัสกับกระดาษอยางแนบสนิทเต็มที่ การฝกฝนและหาความชํานาญ
จนสามารถรูสึกและรับรูการสัมผัสผานปากกาได จะทําใหสามารถเขียน
เสนปากกาดานปากแบนไดตามที่ตองการ ทั้งการพลิ้วและการลากเสนทึบ
ใหสม่ําเสมอ

เมื่อตองการเสนเล็กและตบแตงรายละเอียด ก็เลือกใชดานปากกลม

ปากกาปากแบนนั้น สามารถใชเขียนเสนขนาดเล็กแบบยืดหยุนได
ดวย โดยจะเลือกทําใหเปนเสนขนาดใดก็ได ดังนั้น เราจึงสามารถใชปากกา
ปากตัดดานเดียวเขียนอยางตอเนื่อง เมื่อตองการเสนใหญก็ทําใหปากแบน
สัมผัสไปบนระนาบของกระดาษอยางเต็มที่ และเมื่อตองการเสนเล็กก็
ตะแคงไปตามองศาที่ใหขนาดเสนเล็กลงไปเรื่อยๆตามมุมที่เราตะแคง โดย
ไมตองเปดดานปากกลมเลยก็ได
ครูอาจารย ผูสอน วิทยากร และผูนําประชุมที่ฝกฝนตนเองและ
หมั่นสังเกต ก็จะสามารถถือปากกาและใชปากกาไดนานกวาปรกติเพราะ
การเปดดานเดียว นอกจากจะทําใหการเขียนมีประสิทธิภาพมากแลว ก็จะ
ทําใหหมึกของปากกาหมดชาลง สามารถเก็บไวใชไดหลายครั้งกวาทั่วไป

เรียนรูจากสิ่งเล็กๆเพื่อเห็นโอกาสพัฒนาเรื่องใหญ : ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูดวยสื่อ เทคโน และหนังสือ
ในสั ง คมและในองค ก รต า งๆนั้ น เรายั ง ใช วิ ท ยาการและ
เทคโนโลยี ตลอดจนทรั พยากรตางๆทั้ งที่อยูใ นชุมชน ทองถิ่ น และที่
ขวนขวายจัดหามาจากแหลงอื่น ที่ยังไมถูกตอง อีกทั้งยังไมเต็มศักยภาพ
อยางที่ควรจะเปนอยูอีกเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดผลเสีย ผลกระทบ และ
ผลสืบเนื่องเชิงลบเกิดขึ้นตามมาหลายอยาง ที่ซึ่งขาดแคลนและมีความ
จําเปนก็จะไมมีทรัพยากรที่เพียงพอใหไดใช มิพักที่จะตองไปคิดถึงสิ่งที่
กาวหนาและทันสมัย
สวนที่สามารถเขาถึงสื่อ เทคโนโลยี และวิทยาการที่ทันสมัย ก็ไม
สามารถระดมไปใชใหตรงกับความจําเปนและกรณีความตองการที่แทจริง
เพราะมองขามการพึ่งการปฏิบัติของสื่อบุคคลและปจจัยสรางสรรคของ
มนุ ษ ย ที่ จ ะต อ งเป นศู น ย ก ลางของการจั ด การทรั พ ยากรและการจั ด การ
ความรูตามสถานการณอันหลากหลายตางๆ เชน คอมพิวเตอรและแล็ปท็
อปซึ่งมีขีดความสามารถมากมายเทากับทํางานไดเหมือนทีม ๒๐ คนของ

แผนกหนึ่งหากผูใชสามารถพึ่งการปฏิบัติตนเองได แตก็อาจจะถูกใชฟงชั่น
เครื่องพิมพดีด สําหรับจัดเตรียมขอความงานพิมพเอกสารเทานั้น
กลองถายภาพและอุปกรณที่เปนสื่อมัลติมีเดียอยูในตนเอง เชน
โทรศัพทมือถือแบบมีกลองและเปนคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับเครือขายสื่อ
มัลติมีเดีย แสดงผลขอมูลไดดวยสื่อหลายชนิดนั้น เมื่อ ๑๐ กวาปกอนนั้น
ขีดความสามารถขนาดนี้ จะตองหมายถึงกิจการและหองปฏิบัติการหลาย
อย างที่ก ระจายกัน อยู คือ กล องถา ยรูป และอุ ป กรณป ระกอบมากมาย
สตูดิโอและรานลางฟลม อัดขยายรูป รานถายเอกสาร โทรศัพท เครื่องสง
แฟกซ วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ชุดไฟสองสวาง
เพื่อถายภาพ เครื่องบันทึกเสียงและเลนเทป และอีกหลายอยาง
หากเปนในอดีต การเขาถึงการทํางานไดครอบคลุมกิจกรรมตางๆ
ที่กลาวมานี้ อาจตองใชเวลาหลายวันและตองเดินเขา-ออกรานรวงตางๆ
หลายรานและหลายแหง ขนาดมหึมา ทวา ปจจุบันนี้ ทั้งหมดหลอมรวมอยู
ในอุปกรณมัลติมีเดียในอุงมือเดียว หรือในเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กนิด
เดียว แตโดยมากแลว คนทั่วไปกลับมักใชขีดความสามารถดังกลาวเหลานี้
ไมถึง ๕ เปอรเซ็นต.

การบันทึกขอมูลและถายทอดดวยขนาดภาพ
การถายภาพเพื่อบันทึกปรากฏการณใหไดขอมูลที่ดีหลายมิติวิธี
หนึ่งก็คือ การบันทึกและแสดงดวยขนาดของภาพ ซึ่งถาหากเปนการใชการ
ถายภาพเปนเครื่องมือและวิธีการหนึ่งสําหรับเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูล
ในงานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการและการทํางานขอมูลเชิงสารคดี
ถึงแมนักวิจัยและนักถายภาพเชิงสารคดีจะสามารถเขาถึงไดมุมเดียว แตก็
ควรถา ยภาพเพื่ อ บัน ทึ กและแสดงรายละเอี ย ดข อ มูล พื้ นฐานที่ สําคั ญ ๓
ประเด็น ซึ่ง จะสามารถทํ าได ผานการเลือ กขนาดภาพที่ เหมาะสมเป น
เบื้องตน ๓ ขนาด ดังนี้
(๑) ภาพเพื่ อ แสดงที่ ตั้ง และสภาพแวดล อมของเหตุ การณแ ละ
ปรากฏการณที่ศึ กษา ทํา หนา ที่บ อกเลาและแสดงขอ มูล ทั่วไป บริบ ท
สภาพแวดลอม โดยใชภาพมุมกวาง หรือ LS : Long Shot หรือบางคน
เรียกวาขนาดมุมภาพ ELS : Extreme Long Shot, BS : Big Shot
(๒) ภาพเพื่ อ แสดงกิ จ กรรมที่ เ ป น ศู น ย ก ลาง ประธานของ
เหตุการณ หรือสาระหลักของปรากฏการณนั้น โดยดึงภาพเขามาเปนภาพ
ขนาดกลาง MS : Medium Shot และเลือกสิ่งที่จะบันทึกภาพ จากสิ่งที่เปน
ศูนยกลางของปรากฏการณ เหตุการณ และกิจกรรมนั้นๆ
(๓) ภาพเพื่อแสดงรายละเอียดใหเห็นลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะทําให
เขาใจและมีขอมูลเชิงลึก และขอมูลเพื่อแสดงตนในรายละเอียดของสิ่งที่
เปนศูนยกลางของปรากฏการณอยางชัดเจนและทําใหเห็นความเปนทั้งหมด
ของปรากฏการณนั้นๆไดอยางครบถวน ซึ่งการถายภาพเพื่อเก็บบันทึก
ขอมูลในลักษณะดังกลาว สามารถใชขนาดภาพถายใกล หรือใกลมาก CUClose-up, ECU-Extreme Close-up

ภาพที่ ๑ ขนาดภาพลําดับแรก ภาพขนาดมุมกวาง ELS :
Extreme Long Shot บันทึกและแสดงที่ตั้ง สภาพแวดลอม ขอมูลบริบท
ขอมูลสภาพทั่วไป

ภาพที่ ๒ ขนาดภาพลําดับที่ ๑ ภาพขนาดมุมกวาง MS : Medium
Shot บั นทึ ก และแสดงตั ว ปรากฏการณห ลั ก ที่ เ ปน ศู น ย ก ลางหรื อ เป น
ประธานของเหตุการณ เปน Theme หลักของเหตุการณและปรากฏการณที่
ศึกษา

ภาพที่ ๓,๔ ขนาดภาพที่ ๒ ภาพมุมใกลหรือใกลมาก CS
: Close-up Shot, ECS : Extreme Close-up Shot บันทึกและแสดง
รายละเอียดของตัวปรากฏการณหลักที่เปนศูนยกลางหรือเปนประธานของ
เหตุการณ

การเขียนบันทึก เพื่อการนําเสนอ และถายทอด
การเป น นั ก จดบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ต า งๆ เช น การเดิ น ทาง การ
ประชุม การจดบันทึก วัน เวลา สถานที่ที่ประชุม หรือสถานที่ที่ไดเดินทาง
ไป กลุมคนที่รวมประชุม หรือรวมเดินทางไปดวย ไดพบเจออะไรบาง มี
เหตุการณอะไรเกิดขึ้นจนนาจดจําไว แลวผลเปนเชนไร
การเขียนบันทึก เพื่อนําเสนอ และถายทอดใหไดผลออกมารอบ
ดานมากที่สุด ลองเริ่มตนงายๆ โดยมีโครงสรางของการวิเคราะหใหได ๓
สวน คือ ๑) อะไรเปนอะไร (What) ๒) ทําไมจึงเกิดขึ้น (Why) และ ๓)
เกิดขึ้นไดอยางไร (How) โดยเวลากลาวถึงสิ่งใด ก็วิเคราะหและแสดง
เนื้อหาใหไดอยางนอยสัก ๓ เรื่อง คือ (๑) ความรูและการวิเคราะหเพื่อตอบ
คํา ถามแบบ What จะเป น ความรู แ บบบั น ทึ กและพรรณาเพื่อ แสดง
รายละเอี ย ดว า อะไรเป น อะไร ที่ ภ าษาการวิ จั ย เรี ย กว า Descriptive
method การกลาวถึงสิ่งตางๆของคนทั่วไปมักทําไดแตเฉพาะดานนี้ แตถา
หากเราสามารถวิเคราะหและตอบคําถามอีกสองเรื่องเพิ่มขึ้นมาใหไดจาก
ขอมูลสิ่งที่มีอยูในชุมชน วา (๒) Why และ (๓) How ก็จะทําใหเรื่อง
ธรรมดาๆ เล็กๆ นอยๆ มีความหมายขึ้นมาอีกหลายมิติ ทําใหไดความรูที่ดี
สําหรับการเรียนรูของสังคมมากยิ่งๆ ขึ้น
การวิเคราะหเพื่อสรางความรู เพื่อตอบคําถามแบบ ทําไมถึงเปน
อยางนั้น หรือ Why จะทําใหเกิดความรูระดับที่เปนนามธรรมมากขึ้น
ความรูแบบนามธรรมนี้ เห็นไดยากกวาตัวกิจกรรมและสิ่งของที่เราสัมผัส
ไดงายๆ เปนดานที่เราตองเห็นดวยความรูและตัวปญญา เชน การรวบรวม
การเลนกระโดดเชือกของเด็กหญิงใหเห็นทุกแงมุม อยางนี้ตอบคําถาม
What มองดูก็เห็น และเลาแจกแจงรายละเอียดไดงาย แตก็เปนเรื่องที่สําคัญ
เมื่อเสร็จแลว ก็วิเคราะหผนวกเขากับการวิเคราะหในบริบทของ
ชุมชน วาทําไมจึงเปนที่นิยมมากกวาการซื้อตุกตามาเลน ก็จะเห็นความ
แตกตางวา ตุกตาสามารถเลนคนเดียวอยูในบาน และเห็นความเปนเด็กที่ยก

สว นของตนสู ง ในขณะที่ ก ารกระโดดเชื อ ก ต อ งเล น หลายคน สร า ง
วัฒนธรรมการรวมกลุม และเปนเบาหลอมทักษะการอยูรวมกันกับคนอื่น
ทําใหพอสรุปเหตุผลไดจากตรงนี้ไดวา เหตุผลเบื้องหลังของการเลนคือ
สภาพแวดลอมของด็กยังมีความเปนชุมชน และเด็กๆ ตองเรียนรูในการ
ปฏิสัมพันธกับผูคน ทําใหสนุกและเลือกการเลนกระโดดเชือกไดมากกวา
การเลนตุกตาและของเลนสมัยใหม การวิเคราะหและสรุปไดความรูอยางนี้
เปนการตอบคําถาม Why ทําใหเห็นเหตุผลและวิถีคิดของมนุษยภายใต
ปรากฏการณทางสังคมตางๆ วาทําไม สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น ดํารงอยู และ
เปลี่ยนแปลงไปอยางนั้น
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