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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุข
ภาวะชุมชนในบริบทต่างๆ ของประเทศ 2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การด าเนินการส าหรับการ
พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัตเิพื่อสุขภาวะชุมชน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาภายใต้การวิจัยปฏิบัตกิารแบบมี
ส่วนร่วม ผู้วจิัยได้ใช้รูปแบบการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พื้นที่กรณีศึกษา 4 แห่งไดแ้ก่
ภาคเหนือกรณีศึกษาสร้างเสรมิสุขภาวะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง กรณีศกึษาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะโรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ภาคใต้กรณีศึกษา เครือขา่ยโรงเรยีนสุขภาวะ (รร.ต้นบากราษฎร์บ ารุง จังหวัดตรัง) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษาเครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบล วังแสง อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วยผู้บรหิาร  คณะกรรมการ สมาชิกในชุมชน และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับชุมชนแนว
ปฏิบัติ จ านวน 80 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ เครื่องมือการถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม แผนท่ีทาง
ความคิด การประเมินผลอย่างเสรมิพลังการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะหเ์นื้อหา ผลการศึกษาพบว่า  
1. บทเรียนองค์ความรู้แนวทางพฒันาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบตัิเพื่อสุขภาวะชุมชนในบริบทต่างๆ ของประเทศ  
มีหลายรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับแนวทางการบูรณาการและบริหารจดัการของแตล่ะพื้นท่ี โดยมปีัจจัยที่
ส าคัญ ได้แก่ 1) ความเข้าใจต่อเปา้หมายสุขภาวะชุมชน 2) การให้ความส าคญักับบริบทของพื้นที่ 3) องค์ความรู้
ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน 4) ด้านการพัฒนาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบตัิต้องให้
ความส าคญักับคนเป็นศูนย์กลาง  และมีองค์ประกอบการพัฒนา 3 ส่วน คือ 4.1 การสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวก
ระหว่างกลุม่ 4.2 การพัฒนากิจกรรมและการสร้างจติส านึก 4.3 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการหล่อเลี้ยง
กลุ่ม 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินการส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุข
ภาวะชุมชน ประกอบด้วย (1) การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติต้องตั้งอยู่บนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม (2) การ
พัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติต้องเป็นฐานการหนุนเสริมสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ (3) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ภาคประชาสังคมในการบรูณาการพัฒนาชุมชนเรียนรู้เพื่อเสรมิความเข้มแข็งให้กับชุมชน (4) การพัฒนาชุมชน
เรียนรู้ใหม้ีลักษณะเรียนรู้ไปและพฒันาไปบนฐานการวิจยัปฏิบตัิการอย่างมีส่วนร่วม  
 

ค าส าคัญ : ชุมชนเรียนรู้ / ชุมชนแนวปฏิบัต ิ/ สุขภาวะชุมชน  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1. to study lessons learned from communities of well-
being practice in a variety of contexts, and 2. to make policy recommendations and 
implementation strategies for community of learning practice for developing community well-
being. This research comprised participatory action research methods and qualitative research. 
The case studies covered four regions: 1) the northern part of Thailand namely Donkaew 
Subdistrict Administrative Organization, Maerim in Chiangmai; 2) Suanphueng hospital, 
Ratchaburi, Central Thailand; 3) Tonbakrasbamrung school, Trung in Southern Thailand and;   
4) Wungsang Subdistrict Administrative Organization, Kaedum, Mahasarakham in the Northeast. 
Key informants included administrators, committees, members of the community and the 
network of community of practices, making a total of 80 informants. The tools of this study 
comprised lessons learned from participation, empowerment evaluation and mind-mapping. 
Content analysis was used on the data to meet the research objectives. 
The results of the research were as follows: 1. The development of communities of practice 
for promoting community well-being has several formats depending on the integration and 
management guidelines of each area. Important factors include: 1) understanding the goals of 
community well-being; 2) focusing on the importance of the context of each area; 3) 
knowledge according to the needs of the community; and 4) community of practice 
development needs focusing on human centeredness and developing three elements, 
namely, (i) building positive relationships between the groups (ii) developing activities and 
creating awareness and (iii) providing the necessary knowledge and skills for developing the 
groups. Recommendations for policies on the development of communities of practice are 
that they : (1) must be based on social and cultural capital, (2) Community of practice is a 
development tool suitable for supporting other development practices, (3) should network 
civil society development cooperation to integrate community of practice learning in order to 
strengthen the community, and (4) develop community of practice “learning to learn” based 
on participatory action research. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แนวคิดการพัฒนาชุมชนสูสุ่ขภาวะชุมชน (Well-being) ได้ถูกหยบิยกขึ้นมาในฐานะ“การพัฒนา

ทางเลือก” ให้กับสังคมไทยมาตลอดระยะเวลา 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมา เป็นแนวคิดที่สร้างการตื่นตัวให้กับ
สังคมไทยอยา่งกว้างขวาง ส่งผลให้ประชาชนมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เท่าเทียม 
ได้รับโอกาสและมบีทบาทส าคญัในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แก้ไข เปลีย่นแปลงและยกรา่งกฎหมาย
ส าคัญๆ ตลอดถึงแผนการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-11 
พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การเกิดขึ้นของสมัชชาสุขภาพ เป็นต้น กระบวนการต่างๆ เป็นจุด
เริ่มของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รวมทั้งได้น าไปสู่การพัฒนาแนวคิดแบบองค์รวม จากศึกษาพบว่าบทเรียน
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การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาต่างมบีทสรุปที่คลา้ยคลึงกันว่าการพัฒนาสังคมไทยตลอดระยะช่วงระยะเวลาที่ผ่าน
มานั้นว่าเป็นกระบวนการ“พัฒนาที่ไม่พัฒนา” หรือ “การพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน” เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคน
รวยเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมสูงเป็นที่สามของโลก (Prawase Wasi, 201, p.10) กระบวนการพัฒนาดังกล่าว
ได้ส่งผลสู่ “ล่มสลาย” แนวคิดทางสุขภาวะของชุมชนในฐานะที่เป็นหน่วยส าคญัขององค์กรทางสังคม ประชาชน
ฐานราก และระบบชุมชนตกอยู่ในภาวะอ่อนแอมีภาวะหนี้สินครัวเรอืน สมาชิกของชุมชนเข้าสู่กระบวนการเป็น
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองหลวง หรือตามเมืองส าคญัๆ ของประเทศ การน าพาคณุภาพชีวติฝาก
เอาไว้กับการพึ่งพิงระบบภายนอกที่สวนทางกับคุณภาพชีวิตที่ดีอยา่งสิ้นเชิง ปัญหาต่างๆ มีการเช่ือมโยงซับซ้อน
สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันท้ังหมดยากที่จะใช้แนวคิดหรือศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งในการแก้ปัญหาใหลุ้ล่วงไปได้ การ
แก้ปัญหาต้องใช้ความรอบดา้นและให้ความส าคัญกับความเป็นองคร์วมให้มากที่สดุ นักวิชาการหลายท่านให้แนว
ทางการพัฒนาและมีความเห็นว่าต้องให้กลับไปท่ีฐานรากของประเทศ กล่าวคือมุ่งใช้ทุนทางสังคม และฐานความ
ไว้วางใจท่ีมีอยู่เป็นฐานการพัฒนา และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ (World Bank, 1999) (Fukuyama, 1995) 
ชุมชนนั้นเปรียบเสมือนหน่วยย่อยของชีวิต เป็นฐานของสังคม ชุมชนฐานรากเกิดความเข้มแข็งจะสามารถพัฒนา
ระบบและกลไกในการจดัการกับสิง่ที่ไม่พึงประสงค์ที่รุกล้ าเข้าไปในชุมชนได้ สามารถรักษาความเป็นตวัตน
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองให้ด ารงอยู่ได้ และหากชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็ง ฐานของประเทศก็จะเกิด
ความเข้มแข็ง สามารถรองรับระบบต่างๆ ได้ การสร้างสุขภาวะให้เกดิกับชุมชนฐานรากจึงมีความส าคญั และเป็น
แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีทุกองคาพยพต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจัง (Prawase Wasi, 2007, pp.3-4) 
การพัฒนาการเรียนรูด้้วยชุมชนแนวปฏิบัติ นับว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา “การเรยีนรู้” เพื่อการพฒันา
คุณภาพ และเป็นการขับเคลื่อนพลังศักยภาพของชุมชนที่ส าคัญ เนือ่งจากการเกิดขึ้นของชุมชนแนวปฏิบัติ
สะท้อนให้เห็นถึงระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมในแนวราบที่เช่ือว่าจะสามารถเอื้อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
พัฒนาและจัดการยกระดับองค์ความรู้ขององค์กร สถาบันหรือสังคมได้เป็นอยา่งดี แตกต่างจากความสมัพันธ์ใน
แนวดิ่งท่ีนิยมใช้การสั่งการและการบังคับบัญชาอันจะเป็นอุปสรรคการเรยีนรู้เนื่องจากละเลยความส าคัญของ
ปัจเจก ศักยภาพและความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวคน (Anuchat Poungsomlee, 2007, p.11)  
ชุมชนแนวปฏิบัตินับเป็นแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนหรือบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่ม
ศักยภาพและจุดประกายพลังสรา้งสรรค์ของปัจเจก กล่าวคือ พลังการเปลีย่นแปลงขององค์กร การเสริม
ศักยภาพปัจเจก และการส่งเสรมิกลุ่มเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการปฏิบตัิ  ชุมชนแนวปฏิบัติเป็นภมูิปัญญาแบบรวมหมู่
ขององค์กร เชิงกระบวนการแล้วสามารถเป็นทั้งกลไกน าการเปลีย่นแปลง และเป็นเครื่องบ่งช้ีอย่างหนึ่งของการ
พัฒนาองค์กรในเชิงคุณภาพ (Wirat Kamsrichan, 2007, pp.13-14) นอกจากนี้แล้วรูปแบบการพัฒนาการ
เรียนรู้แบบชุมชนแนวปฏิบัตไิด้มีการปรับรูปแบบท่ีหลากหลายให้เปน็การเรยีนที่มุ่งให้เกิดการร่วมมือรวมพลังใน
การพัฒนาการปฏบิัติงานท้ังระดับปัจเจกบุคคลและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและวิชาการเปน็แนว
ปฏิบัติส าหรับการสร้างบรรทัดฐานในการประพฤตตินและปฏิบัติงานร่วมกัน (Anutsara Suwanwong, 2016, 
p.135) จากการทบทวนองค์ความรู้เบื้องต้นผู้วิจยัเห็นว่าการค้นหาแนวทางการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสรา้ง
เสรมิสุขภาวะชุมชนนั้นมีหลากหลายมิติและหลายองค์ประกอบ การวิจัยปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วมจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน หรอืองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ และ
สร้างภมูิปัญญาการปฏิบัตไิด้ จะสามารถน าไปสู่การพัฒนาบทเรยีนผ่านการปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ที่สามารถต่อยอดและขยายผลด้านการสร้างเสรมิสุขภาวะแก่สังคมไทยต่อไปได ้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชนในบริบท
ต่างๆ ของประเทศ 
 2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินการ ส าหรับการพัฒนาการเรยีนรู้ชุมชน
แนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยภายใต้การวิจยัปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research) โดยมีขอบเขตพื้นทีท่ี่ศึกษา ซึ่งในการศึกษาครัง้นีผู้้วิจัยเลือกพื้นทีใ่นการศึกษาจาก 4 ภูมิภาค 
ประกอบด้วย 1. ภาคเหนือ กรณศีึกษาสร้างเสรมิสุขภาวะชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 2. ภาคกลาง กรณีศึกษาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะโรงพยาบาลสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี   3. ภาคใต้ กรณีศกึษาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ (โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง  จังหวัดตรัง) 
และ 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาเครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ส าหรบัวิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยจ าแนกเป็น 4 ขั้นตอน โดยได้พัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพผ่านขั้นตอนต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนด
กรอบความคิดงานการสร้างเสริม  สุขภาวะชุมชน เริม่จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมจากเวทีสร้างเสริมสุขภาวะต่างๆ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้เขา้ร่วมเวที
สาธารณะที่เกีย่วข้องกับการสรา้งเสริมสุขภาวะจ านวน 5 เวที ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสรา้งเสริมสุขภาวะจ านวน 5 ท่าน เพื่อเป็นการก าหนดกรอบคิดในการ
วิจัยเบื้องต้น ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายกรณีศึกษา การศึกษาส่วนน้ีเป็นการเลือกศึกษาแบบครั้ง
เดียว ตามค าแนะแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนการถอดบทเรียน ผู้วจิัยได้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วม ในทุกข้ันตอนและตั้งอยู่บนการเรยีนรู้เป็นกลุม่ ในแต่ละพื้นท่ีมีการจัดกระบวนการถอด
บทเรียน ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ผลการถอดบทเรียน ได้ประยุกตก์ารวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุป  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ส าหรับผลการศึกษาเรื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบตัิ
เพื่อสุขภาวะชุมชน มีดังนี ้

1. บทเรียนองค์ความรู้แนวทางพฒันาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบตัิเพื่อสุขภาวะชุมชนในบริบทต่างๆ 
ของประเทศ ประกอบด้วย 

   1.1 การมองเป้าหมายร่วม (Guiding Ideas) หรือประเด็นหลักของการพัฒนาสุขภาวะ (Domains)  
ซึ่งเป็นการสร้างความชัดเจนในประเด็นเกีย่วกับหลักการ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาการเรียนชุมชนแนว
ปฏิบัติด้านสุขภาวะชุมชนพบว่าจากกรณีศึกษาภาคเหนือ องค์กรบริหารส่วนต าบลดอนแก้วพบว่าประเด็น 
“ต าบลสุขภาวะ” เป็นประเด็นและเป้าหมายร่วมของชุมชน การได้แรงหนุนเสริมจากเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก การด าเนินงานสามารถส่งต่อให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับเป็นข้อบัญญัติของพื้นที ่นอกจากน้ีแล้วยัง
มีกระบวนการส่งต่อให้มีการด าเนนิการถึงระดับเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นตัวแทนในการดูแลชุมชนในช่วงต่อไป  
กรณีศึกษาภาคกลางการปูพื้นฐานและประสบการณ์ตั้งแต่แรกเริม่จะเป็นการปลูกจิตส านึกในการรักชุมชน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายการมอง“สุขภาพแบบองค์รวม”เป็นประเด็นทีเ่ครือข่ายโรงพยาบาลสวน
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ผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี น ามาเคลื่อนงานสร้างเสรมิสุขภาวะชุมชน เป็นการมองสุขภาพองค์กรที่
เชื่อมโยงวิถีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความร่วมมือของชุมชน และไดก้ระจายพื้นท่ีพัฒนางานสร้างเสรมิสุขภาวะ
ผ่านการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมครอบคลุมทั้งจังหวัด และนับวา่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติที่
อาศัยฐานชุมชนวัฒนธรรมเป็นหลกั กรณีศึกษาภาคใต้ ประเด็น “การสร้างวินัย” เป็นจุดเริ่มการขับเคลื่อน
เครือข่ายโรงเรียนสรา้งเสริมสุขภาวะ และมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือมาบูรณาการการสอนใน
โรงเรียน เป็นการสร้างภมูิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากน้ีแล้วบทบาทส าคญัของเครือข่าย บทเรียนท่ี
ส าคัญเป็นการส่งต่อชุมชนแนวปฏบิัติของเครือข่ายโรงเรียนสร้างเสรมิสุขภาวะจากกรณีศึกษาคือการที่โรงเรียน
สามารถขยายเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะออกจากรั้วโรงเรียนไปสู่ชุมชนได้ โดยมเีด็กและเยาวชนเป็นสื่อใน
การเช่ือมโยง ด้านบริบทของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือที่อาศัยฐานทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นฐานของ
ความสัมพันธ์ของชุมชนที่เป็นกันเอง มีความใกล้ชิด และพร้อมเปิดกว้างส าหรับการพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
ต่างๆ เพื่อน าสู่การเสริมสร้างสุขภาพและคณุภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ “เป้าหมายการพัฒนาต าบลให้เป็น
ต าบลสุขภาวะ” ถือเป็นการให้ความส าคญักับคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ความส าเร็จของการบริหารงานด้านการสรา้งเสริมสุขภาวะได้ส่งผลให้
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสงได้เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่พ้ืนท่ีอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
    อาจกล่าวได้ว่าบทเรียนของการมุ่งมองเป้าหมายร่วม (Guiding Ideas) ซึ่งเป็นประเด็นหลัก 
(Domains) ของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการการสรา้งเสริมสขุภาวะได้
อาศัยแนวคิดพื้นฐานท่ีมองสังคมเช่ือมโยงกับสุขภาพ การสร้างต้องสอดคล้องกับบริบททางพื้นที่ ซึ่งน้ันรวมถึง
การสร้างความยั่งยืนให้เกดิขึ้นกับการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาวะได้อีกทางหนึง่ 

   1.2 กลไกท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงกระบวนการในการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน
จากการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
ในด้านกลไกการท างานและโครงสร้างพื้นฐานเชิงกระบวนการ ดังภาพที ่1 
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ภาพที ่1 แสดงกลไกการเรียนรู้เพือ่พัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติด้านสุขภาวะชุมชน 
 

ผลลัพธ์ปลายทางของการพัฒนาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบัตเิพื่อสุขภาวะชุมชน และความสมัพันธ์ของปัจจัย
ต่างๆ เริม่ต้นจากประการแรกแกนน าจิตอาสาของชุมชน ซึ่งเป็นผู้รเิริ่มและผู้น าท่ีส าคญั ประการที่สองคือบริบท
ของพื้นที่จะเป็นตัวก าหนดสถานการณ์และประเด็นต่างๆ ประการทีส่ามคือการบริหารจัดกาที่จะต้องออกให้
เหมาะสมและ ประการทีส่ี่คือการสร้างเครือข่ายการท างานเพื่อขับเคลื่อนงาน ปัจจัยต่างๆสามารถเปน็กลไกหรือ
ด้านหนึ่งคือยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาวะชุมชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีได้ บทเรียนด้านกลไกหรือปัจจัย
ที่ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นที่เชิงกระบวนการ มีดังนี ้
 1) แกนน าจิตอาสา นับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการเรียนรูชุ้มชนแนวปฏิบัติเพื่อสรา้ง
เสรมิสุขภาวะชุมชน การเช่ือมโยงกับกลุ่มแกนน าจติอาสาจึงเป็นเสมอืนจุดเริ่มต้น (entry point) ที่ส าคัญ 
คุณสมบัติของแกนน าจิตอาสา ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่องานกิจกรรมชุมชน มุ่งประโยชน์แก่ชุมชนจริงๆ มี
บุคลิกภาพท่ีจริงใจ กันเอง ยืดหยุน่ อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคของการท างานท่ีไม่หวังผลตอบแทน เป็นผู้ที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดึงดูดและมีท่าทีท่ีเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามาท างานรว่มกันได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานสู่
ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน  
 2) บริบทพ้ืนท่ี การเข้าใจถึงบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสังคมและวัฒนธรรม 
นโยบายหรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง วิถีภูมิปัญญาและเทคโนโลยีทีชุ่มชนถือ
ปฏิบัติและน ามาเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต จะเป็นจดุเริม่ต้นส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติได้ 
อีกทั้งยังท าให้สามารถพัฒนาประเด็นสุขภาวะได้ตรงตามความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 3) บูรณาการต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัตเิพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะชุมชน การใช้ฐานรากทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนการท างานขับเคลื่อนสุขภาวะจึงนับว่า
เป็นตัวตนของพื้นที่และสามารถสะท้อนความเป็นชุมชนของพื้นที่ไดเ้ป็นอย่างดี การไม่แยกส่วนระหว่างการ

-แผนกิจกรรม 
ต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการ 

 
บริบทพ้ืนที่ 

-การสื่อสาร 

 

แกนน า 
จิตอาสา 

เครือข่ายการท างาน 

-ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

- กิจกรรมชุมชน 

-พื้นที่เรียนรู ้

-เครือข่ายชุมชน 
(บ้าน วัด โรงเรียน) 

-เครือข่ายวิชาการ 

 

-ทุน 

 
กลไกการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติด้านสุขภาวะชุมชน 
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ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และ
เกิดความยั่งยืนได ้
 4) กิจกรรมชุมชน การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพฒันาชุมชนแนวปฏิบัติต้อง
สอดคล้องกับกิจกรรมชุมชนทีม่ีอยู่แล้ว จะถือเป็นการต่อยอดและพฒันาประเด็นสุขภาวะสอดแทรกไปใน
กิจกรรมของชุมชน เป็นการบรูณาการแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานการท างาน แกนน าหรือผู้วิจยัต้องวางบทบาท
ตนเป็นผู้อ านวยการ ให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนเป็นไปอย่างธรรมชาติ และวิธีการ ใหย้้อนกลับมาเป็นวิถีชุมชน
เอง 
 5) สร้างพื้นที่เรียนรู้ การสามารถบูรณาการทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมาผนวกกับการพัฒนา
เป็นชุมชนแนวปฏิบัติ และเปิดพื้นที่ชุมชนให้เป็นพ้ืนท่ีส าหรับการเรยีนรู้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้แกนน าและสมาชิก
ในชุมชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรู้ทุกมิติ นับว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาชุมชนแนวปฏบิัติเพื่อสรา้ง
เสรมิสุขภาวะชุมชน 
 6) เครือข่ายเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติที่เช่ือมเอาทุนทางสังคมโดยเฉพาะหลัก       
“บ ว ร” เป็นการจัดความสัมพันธ์ของทุนศักยภาพพื้นที่ 3 ส่วน กล่าวคือ บ้าน = คือการเชื่อมโยงผู้คนท่ีเป็น
สมาชิกในชุมชน ระบบผู้น า ความเชื่อมั่น วิถีชีวิต, วัด = คือการองค์กรต้นแบบของชุมชนในการอบรมกล่อมเกลา
ทางศีลธรรมและการด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามครรลองดีงาม, และ โรงเรียน = สถาบันการศึกษาอย่างเป็น
ทางการซึ่งเป็นท่ีหลอมรวมความเป็นวิชาการ และปลูกฝังระบบการเรียนรู้ให้กับเด็กในพ้ืนท่ี การน าเอาหลักคิด
และแนวปฏิบตัิด้านสร้างเสรมิสุขภาวะเข้าไปเครือข่ายทั้ง 3 ส่วนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าไปสูค่วามเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนได้   
 7) เครือข่ายทางวิชาการ ความจ าเป็นเรื่องของการมองย้อนกลับและสรุปบทเรียนเพื่อถอด
ประสบการณ์ทั้งหมดเผยแพรสู่ส่าธารณะ เป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ 
นอกจากน้ีเครือข่ายวิชาการยังเปน็ขุมพลังทางปัญญาที่จะเป็นผู้แนะแนวทางอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนา
ชุมชนแนวปฏิบัติให้ขับเคลื่อนงานสุขภาวะได้อย่างต่อเนื่องได้  
 8) แผนการบริหารจัดการ ธรรมชาติการพัฒนากลุม่ที่ต้องมีการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นการ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการต้องเชื่อมโยงทั้งการพัฒนาประเด็น 
การเสริมศักยภาพ การจดัการความรู้ การบริหารความขัดแย้ง การประเมินผลเพื่อยกระดับและพัฒนากลุ่ม 
อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติของชุมชนแนวปฏิบัติแล้วจะเป็นกลุม่ที่มคีวามสัมพันธ์ที่อาศัยแรงปรารถนาเป็นฐาน
ส าคัญ การบริหารจัดการจึงเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย  
 9) การวางแผนให้เกิดความต่อเนือ่งของกิจกรรมชุมชน นอกจากรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่
มุ่งให้ทีมงานประสานงานติดตามแบบเสรมิพลัง มีการเยี่ยมเยือน และจัดเวทีเรียนรูเ้พื่อให้เกิดความคุ้นแล้ว และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์กันแล้ว การมีแผนการท างานท่ีต่อเนื่องของแกนน ากลุ่ม จะส่งผลใหเ้กิดความ
เคลื่อนไหวของกิจกรรม และมีการตื่นตัวระดับพื้นท่ีอยู่ตลอดเวลา 
 10) การสนับสนุนงบประมาณ และเสริมพลัง โดยสภาพความเป็นจรงิแล้วการหนุนเสรมิด้วยทุน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติยังเป็นสิ่งจ าเป็น อย่างน้อยท่ีสุดคือด้านการบรหิารจดัการที่ให้เกิดการ
เบียดเบยีนสมาชิก อย่างไรก็ตามการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ยังมี
ความส าคญัต่อการจัดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการ
พื้นฐาน  
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 11) การสื่อสาร การสื่อสารนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการประสานงานและหนุนเสรมิให้มีความ
เคลื่อนไหวของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และการสื่อสารยังเป็นการหล่อเลีย้งการเรียนรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติให้เกิด
ความยั่งยืนได้  

กล่าวสรุปเบื้องต้นกลไกการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติได้ว่า บทเรียนการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติด้านสุข
ภาวะชุมชนท่ีเลือกจากพ้ืนท่ีกรณศีึกษา เป็นอีกมุมมองหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาวะตามบริบท ตามบทบาทที่
แตกต่างกันของแต่ละพื้นท่ี กรณีศกึษาทั้งหมดล้วนแล้วตั้งอยู่บนฐานความใกล้ชิดกับชุมชน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพและคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ดังนั้นกิจกรรมตา่งๆ ล้วนแล้วมีการเช่ือมโยงชุมชนซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของกระบวนการพัฒนาท้ังหมด ดังบทเรยีนที่ไดน้ าเสนอข้างต้น 

1.3 แนวปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติการสร้างเสรมิสุขภาวะชมุชน เพื่อให้เกิดภาพของ
กระบวนการพัฒนาชุมชนแนวปฏบิัติ ผู้วิจัยไดส้รุปแนวปฏบิัติเพื่อการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะชุมชน ดังภาพที ่2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 สรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติด้านสุขภาวะชุมชน 
 

บทเรียนจากการศึกษาการพัฒนาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบัตดิ้านสขุภาวะชุมชนจากกรณีศึกษาต่างๆ มี
ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติต้องค านึงถึงมิติตา่งๆ ดังนี ้

ชุมชนแนวปฏิบัต ิ

ด้านสุขภาวะชุมชน 

สุขภาวะชุมชน 

/ชุมชนเข้มแข็ง 

ความรู้ที่พอเพียง 

ความสัมพันธ์ และ
กระบวนการเรียนรู้ชุมชน 

▪ ความรู้ที่จ าเป็น 
▪ สังคมและวัฒนธรรม 
▪ วิถีการด าเนินชีวิต 
▪ สุขภาพ/คณุภาพชีวิต 
▪ ข้อมูลข่าวสาร 
▪ การบริหารจัดการ 

กระบวนการกลุ่ม จิตส านึกร่วม
ความเป็นกลุม่ 

ภูมิปัญญา 
การปฏิบัต ิ

 

▪ ความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง 

▪ เครือข่ายเกีย่วข้อง 
▪ กิจกรรมชุมชน 
▪ การระดมทรัพยากร 

องคค์วามรู้เฉพาะ 

 

ความเข้าใจบริบท 

 

จิตอาสาในชุมชน 

ด้านสุขภาวะชุมชน 
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   1) ความเข้าใจต่อเป้าหมายของสุขภาวะชุมชน แนวคิดเรื่องสุขภาวะยังอยู่จ ากัดเฉพาะกลุ่มคนท่ี
ท างานเกี่ยวเนื่องกับการสร้างเสรมิสุขภาพและผู้ท างานเชิงการพัฒนา การรับรู้ถึงความหมายและแนวปฏิบัติเพื่อ
การเข้าสุขภาวะที่ดยีังมีน้อย การท าความเข้าใจสุขภาวะชุมชนบนวถิีความเข้าใจของชุมชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ
แรกๆ  

   2) การให้ความส าคัญกับบริบทของพื้นที่ การมองเห็นบริบทจะช่วยท าให้การพัฒนาชุมชนแนว
ปฏิบัติจะสามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยูไ่ด้อย่างเหมาะสม ตั้งอยู่บนฐานความเป็นจริง เช่นเดียวกนักับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความรู้ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงของชุมชน การสามารถสังเคราะห์และมองเห็น
สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นปจัจัยหนุนเสรมิให้เกิดองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นและมีความเฉพาะส าหรับการพัฒนาการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติด้านสุขภาวะชุมชน  

   3) องค์ความรู้ที่จ าเป็น เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากความต้องการกลุ่มและสอดคล้องกับบรบิทของกลุ่ม 
เป็นความรู้ที่พอเพียงกลา่วคือเหมาะสมกับน ามาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มทีส่ืบเนื่องและเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัตดิ้านสุขภาวะชุมชน โดยเฉพาะความเป็นชุมชนที่ต้องเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นองค์ความรู้ที่เป็นฐานของชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติ จะน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนา หรือการออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม  

   4) กระบวนการสร้างสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการกลุ่ม ข้อเท็จจรงิจากการถอดบทเรยีนและจัดการ
ความรู้จากพ้ืนท่ีกรณีศึกษาในการศึกษาคือความส าเร็จและความยั่งยืนต่อเป้าหมายที่มุ่งจะให้จะให้เกดิขึ้น  

   5) การสร้างความสมัพันธ์กับชุมชนและกลุม่เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างเป้าหมายร่วมบนฐาน
ความสัมพันธ์ท่ีเห็นพ้องต้องกัน ไวเ้นื้อเช่ือใจ  

   6) การพัฒนากิจกรรมและสรา้งกระบวนการสร้างจติส านึก ส านึกร่วมความเป็นกลุ่มหรือองค์กร จะ
น าไปสู่พัฒนาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติได้  

1.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินการ ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติ
เพื่อสุขภาวะชุมชน 

การน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินการ ส าหรับการพัฒนาการเรยีนรู้ชุมชน
แนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชนเป็นการสังเคราะหจ์ากบทเรียนการปฏิบัติจากการศึกษาของผู้วิจัยดังไดน้ าเสนอ
ตั้งแต่บทต้นๆ การพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้มเีป้าหมาย
เพื่อชุมชนและองค์กรต่างๆ ได้มรีปูแบบการพัฒนาการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติด้านสุขภาวะชุมชน  
โดยผู้วิจัยยังมุ่งเป้าหมายเพื่อสุขภาวะชุมชน ซึ่งแม้จะเป็นเปา้หมายที่มีนามธรรมเป็นอย่างมาก แต่อยา่งน้อยก็
สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนา นอกจากน้ีแล้วข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การด าเนนิการนี้มี
จุดเน้นท่ีให้ความส าคัญกับทุนทางสังคมที่ชุมชนหรือองค์กรต่างๆ มอียู่แล้วเป็นฐานของกระบวนการพฒันาการ
เรียนรูเ้พื่อน าสู่การพัฒนาสุขภาวะด้านอื่นๆ ต่อไป  

ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสืบค้นทุนศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่เพื่อหาแนวทางการส่งเสริม 

 การด ารงอยู่ของชุมชนแต่ละแห่งในบริบทของประเทศไทยล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการและมีฐานทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมอยู่ ทุนทางสงัคมในบริบทของประเทศไทยมีความหมายโดยรวมคือสิ่งดีงามที่มีอยูใ่นแต่ละ
พื้นที่ มีการสั่งสมและสืบทอดกันเป็นจนกลายเป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิต โดยทั่วไปประกอบด้วยทุนมนุษย์ 
ทุนทางธรรมชาติ ทุนความเป็นองค์กรหรือสถาบันเชิงโครงสร้าง เช่นรูปแบบครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา เป็น



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  No.1  January - April 2018         ISSN 2408 - 0845
176

ต้น ในกระบวนการพัฒนาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติด้านสุขภาวะชุมชนหากจะน าทุนทางสังคมของชุมชนที่มี
อยู่เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาก็จะสามารถสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนได้ เนื่องจากทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมสามารถสืบทอดไดล้ึกถึงระบบความรู้ รูปแบบท่ีเป็นความสัมพันธ์ขององค์กรหรือชุมชน และเป็นฐาน
รากของการด ารงอยู่ของชุมชนในทุกแห่ง  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะประกอบยุทธศาสตร์นี้ ดังน้ี 
ข้อเสนอแนะ 1.1 เพื่อให้สามารถใช้ทุนศักยภาพของชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาการเรยีนรู้ชุมชน

แนวปฏิบัติด้านสุขภาวะชุมชนอย่างแท้จริง ผู้วิจัยเสนอให้มีการสืบคน้ ถอดบทเรียนและจัดการความรูทุ้น
ศักยภาพของชุมชนที่เป็นบทเรียนจากวิถีปฏิบัติจริงของคนในชุมชน มีการใช้ทุนศักยภาพของของชุมชนมา
พัฒนาเป็นกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติในการสรา้งเสริมสุขภาวะชุมชน มีการใช้ทุนศักยภาพ
ของชุมชนแปรเป็นกิจกรรมการเรยีนรู้และสร้างส านึกร่วมของความเป็นคนในพ้ืนท่ีและพัฒนาเป็นชุมชนแนว
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเอง สนับสนุนให้พัฒนาเครือข่ายดา้นทุนศักยภาพในระดับพื้นท่ีเพื่อให้เกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนาพื้นทีข่องตนเองร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะ 1.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาสุขภาวะที่ดีในพ้ืนท่ี ผู้วิจัยเสนอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมสุขภาพชุมชน ท้ังระดับปฏิบัติ เช่น กลุม่กจิกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนส่วน
ท้องถิ่น หรือแม้แต่ภาครัฐน าเอาทนุทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาวะด้านอ่ืนๆ เช่น การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาสขุภาวะผู้สูงวัยในเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ 
ที่มีอยู่แล้วในชุมชน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดส านึกร่วมของคนในท้องถิ่นในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมพื้นถิ่นของ
ตนเอง อีกท้ังเป็นกระบวนการออกแบบเพื่อสืบทอดทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเหล่านี้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆ ให้
ได้เรียนรู้และสืบทอดกันแบบรุ่นตอ่รุ่น 

ข้อเสนอแนะ 1.3 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่สูส่าธารณะ และสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบผู้วิจัยเสนอให้มีการ “วิจัยถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้” 
ให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี โดยอาศัยฐานทางวิชาการที่พ้ืนที่มีอยู่ในการเป็นผูใ้ห้ข้อเสนอแนะ และเป็นพี่เลี้ยงใน
กระบวนการวิจยั ในการวิจัยมุ่งเนน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพฒันาไปพร้อมๆ กันในรูปแบบของการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เน้นใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในทุกมติิของกระบวนการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 1.4 เพื่อให้รูปแบบของการใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนามีความ
ยั่งยืนในระดับพื้นท่ี ผู้วิจยัมีข้อเสนอให้การใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมนี้เป็นกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ กลา่วคือต้องมีการพัฒนาเป็นข้อตกลงร่วม หรืออย่างน้อยเป็นข้อบัญญตัิของท้องถิ่นในการน าประเด็น
การใช้ทนุทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนให้กระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกในชุมชน 
 เพื่อให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี ้
 ข้อเสนอแนะ 2.1 กระบวนการเรยีนรู้ที่จะเกดิขึ้นชุมชนต้องเข้ามามสี่วนร่วมในทุกกระบวนการ และ
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ต้องเป็นความต้องการของชุมชน หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นสามารถต่อยอดและ
พัฒนาเป็นงานของชุมชนได้ 
 ข้อเสนอแนะ 2.2 กระบวนการเรยีนรู้ต้องสามารถให้ชุมชนเข้าร่วมได้ในทุกกลุ่มวัย และต้องมีการ
ประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้ทุกคนไม่จ าเพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
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 ข้อเสนอแนะ 2.3 กระบวนการเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นต้องมีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานทางวิชาการในท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการบรูณาการการท างานในพ้ืนท่ี ไม่แยกส่วน และชุมชนมีความเข้าใจตรงกัน สรา้งความรกัและ
สามัคคีใหเ้กิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง หน่วยงานราชการในท้องถิ่น 
 ข้อเสนอแนะ 2.4 กระบวนการเรยีนรู้ต่างๆ ที่เกดิขึ้นต้องมีตดิตามประเมินเพื่อสะท้อนกลับมาพัฒนา
และปรับปรุงให้เกิดความต่อเนื่อง และเกดิการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้ความส าคญักับคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสขุภาวะชุมชน 
บทเรียนของการศึกษาพ้ืนท่ีกรณีศกึษาจากท้ัง 4 ภูมิภาคได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาว่าต้องใช้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนให้กับชุมชนไดอ้ย่างอย่างแท้จริง  แนวคิดนี้สืบเนื่องจากการ
วางแผนพัฒนาประเทศและเป็นแผนปฏิรปูความคดิและเพิ่มคณุค่าใหม่ให้กับสังคมไทยท่ีมุ่งให้เกิดความส าคญั
และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมไทย วิธีการคิดที่ใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”นี้ เป็นการบูรณา
การแนวคิดจะพัฒนาแบบองค์รวมลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังที่ปลากดในปัจจุบัน 
เช่นเดียวกันกับแนวคิดการพัฒนาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบัตเิพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนท่ีถือเอาความเป็น
ชุมชนเป็นหน่วยของการวิเคราะหแ์ละเสรมิศักยภาพวิถีคดิ พัฒนาแนวปฏิบัติและการรู้จักสังเคราะห์เอาบทเรียน
ต่างๆ มาสะท้อนเป็นกระบวนการพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบตัิการอย่างมสี่วนร่วม เพื่อสอดคลอ้งกับ
แนวคิดดังกล่าวและบทเรียนจากการศึกษาพื้นที่กรณศีึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 3.1 เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการที่มเีป้าหมายพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนางานสุข
ภาวะชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการด าเนินการ คือ 
 มีการก าหนดยุทธศาสตรผ์่านหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน 
พัฒนาเป็นโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ รองรับและสามารถท่ีด าเนินการได้อย่างแท้จริง 
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการอยา่งเปน็ทางการ หรืออาจมีการจัดตั้งในรปูแบบกรรมการนอก
โครงสร้างองค์กรเพื่อให้สมาชิกสามารถด าเนินงานได้อยา่งคล่องตัวและมีจติอาสา 
 การติดตามประเมินผล แม้จะไมเ่ป็นทางการมากนักแต่เพื่อให้เกดิกระบวนการพัฒนาคนอยา่ง
แท้จริง 
 การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคนต้องให้ครอบคลมุทุกกลุ่มวัย และตั้งอยู่บนฐานความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตัิและแยกส่วน 
 ข้อเสนอแนะ 3.2 การพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางต้องให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกระบวนการขับเคลื่อนงาน
หรือระหว่างกระบวนการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะ 3.3 กระบวนการพฒันาคนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน ประเด็นที่เป็นหลกั
ของการพัฒนาต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ริเริ่มและเกิดจากความต้องการของพื้นที่ บทเรียนการท างาน
ต้องสะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติทีเ่กิดขึ้นในพื้นที่และสามารถย้อนกลับไปเป็นบทเรียนของพื้นที่ต่อไปได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเครือข่ายความรู้และปญัญาการปฏิบตัดิ้านสุขภาวะชุมชน 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะ 4.1 เพื่อให้เกิดเครือข่ายความรู้และปญัญาการปฏิบตัดิ้านสุขภาวะชุมชน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการในพ้ืนท่ีต้องมีกระบวนการจดัการความรู้และถอดบทเรยีนโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

ต้องมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับชุมชนได้รับรู้และสามารถพัฒนาเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรปูธรรมได้ 
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มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 
ความรู้ต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูลจะต้องเป็นความรู้ที่มีชีวิตชีวา ไม่เป็นความรู้ที่น่ิงกับท่ี 
 ข้อเสนอแนะ 4.2 การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องตั้งอยูบ่นฐานข้อมูลที่มีอยู่ ต้องใช้ข้อมูล
ในลักษณะต่อยอด และสามารถจะพัฒนาได้เลย  
 โครงการต่างๆ ตั้งอยู่บนฐานการพฒันาสุขภาวะชุมชน 
 สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการในทุกมิติ 
 มีการสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้จากโครงการและกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะ 4.3 ต้องมีการสื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ชุมชนได้รับรู้ 
 ข้อเสนอแนะ 4.4 มีการเปดิพื้นท่ีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในชุมชน และเปดิกว้างเพื่อให้สมาชิกในชุมชน
สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ไม่จ ากดัเพื่อสรา้งการมสี่วนร่วม 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการเรยีนรู้ชุมชนแนวปฏิบัตเิพื่อสขุภาวะชุมชนในบริบทต่างๆ ส่วนให้

ความส าคญักับประเด็นสุขภาวะและคณุภาพชีวิตของชุมชนเป็นหลกั เริ่มและพัฒนาจากแกนน าจติอาสาตามด้วย
องค์ประกอบอ่ืนๆได้แก่ บริบทของพื้นที่ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม กิจกรรมของชุมชน การเป็นพื้นที่ต้นแบบ 
เครือข่ายการท างาน เครือข่ายวิชาการ การบรหิารจดัการ แผนการท างาน การประเมินแบบเสริมพลงัที่ให้เกิด
ความความต่อเนื่องของงาน และการสื่อสารทั้งหมดจะน าพาให้ชุมชนเกิดสุขภาวะที่ดีขึ้นสอดคล้องกบั 
Chutavichit, K., et al. (2018) ได้ศึกษาถึงถอดบทเรียนการจัดการตนเองของชุมชน และได้มีการเทียบเคียง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของชุมชนใน
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนทอ้งถิ่นน่าอยู่ในด้านสุขภาวะชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับมิติปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
นอกจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรมแล้วต้องชุมชนสุขภาวะมีองค์ประกอบส าคญัคือ (1) การจัดการดา้น
เศรษฐกิจชุมชน (2) การจัดการด้านสวัสดิการและองค์กรการเงิน (3) การจัดการด้านการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วม (4) การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (5) การจัดการด้านสุขภาพชุมชนและ
อาสาสมัคร นอกจากนี้แล้วกระบวนการเรยีนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนตอ้งบูรณา
การศาสตร์ของพระราชาซึ่งเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ในการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เป็นการน าชุมชนสู่เป้าหมายคือการเป็นชุมชนสุขภาวะ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในระยะยาวต่อไปได้ 

2. ด้านเชิงยุทธศาสตรจ์ากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบส าคญัของการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติมี
จุดเริม่ต้นจากทุนทางสังคมและวฒันธรรมที่มีอยู่ในชุมชนและหนุนเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ในทุกมิติ เริม่
จากแกนน าจิตอาสาซึ่งต้องให้ความส าคญักับการพัฒนาและเสรมิศักยภาพกลุ่ม การสร้างเสริมจติส านกึการการ
ดูแลกลุม่ และภูมิปญัญาการปฏิบตัิสั่งสมเอาไวเ้พื่อเป็นแนวปฏิบัตติอ่การท างานกลุ่ม ทั้งหมดจะน าสู่การเป็น
ชุมชนแนวปฏิบัติ นอกจากนี้แล้วการมองเห็นเป้าหมายร่วมคือสุขภาวะที่ดีของชุมชนร่วมกันนับว่าทิศทางที่จะ
สามารถน าพากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้ อย่างไรก็ดีทั้งหมดต้องยังต้องให้ความส าคัญกับบริบทของพื้นที่เพราะ
การการพัฒนาสุขภาวะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของ  และองค์ความรู้เฉพาะ เป็น
ความรู้ที่จ าเป็นเฉพาะพื้นท่ี เหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู้เฉพาะบริบทก็เป็นสิง่ส าคัญที่
จะต้องหนุนเสริมใหเ้กิดขึ้น ทั้งหมดมีบทบาทส าคญัในการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมซึ่งเป็นสุขภาวะรวมของ
สังคม ผลการศึกษานีส้อดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ Kutrakul, A. (2010) ได้ศึกษาวิจัยทุนทางสังคม : 
กรณีศึกษาโครงการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทยพบว่าพลวัตรนวัตกรรมสังคมที่เป็นทุนทางสุข
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ภาวะที่ส าคญัคือ (1) การตระหนักถึงปัญญาและการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ (2) การขยายแนวร่วม การตัง้ทีม และ
การน าไปสู่การปฏิบัติ (3) การท าให้เป็นทางการ การปรับปรุงกิจกรรมที่ท าไปแล้ว และการเผยแพรผ่ลส าเร็จ 
และ (4) การประเมินผลงานและคดิค้นสิ่งใหม่ๆ และงานวิจัยของ Jantotai, D. (2012) จากการวิจัยการแสดง
หาแนวทางการเสริมสร้างทุนทางสังคมของชุมชนเมืองที่เช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอกพบว่ากิจกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนได้แก่ประเพณี การรวมกลุ่มท ากจิกรรมของสมาชิกเพื่อพ่ึงตนเอง การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน หรือการรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับแรงกดดันของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพเศรษฐกจิในระบบ
ตลาด นอกจากน้ีแล้วทุนทางสังคมในชุมชนก็ควรเชื่อมโยงกับด้านอืน่ๆ เช่น ทุนมนุษย์หรือผู้น า ทุนทางเศรษฐกิจ 
ทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพและคณุภาพชีวิตควรมีการพฒันา
กระบวนการชุมชนเรียนรู้บนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
 1.1 การเริ่มต้นด้วยการพัฒนาการเรียนรู้และค้นหาบทเรยีนแนวปฏบิัติที่เป็นต้นแบบของการ
ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  
 1.2 การก าหนดปัญหาและความตอ้งที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและศักยภาพที่มีอยู่ของ
ชุมชนบนฐานคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ   
 1.3 การก าหนดแนวทางและกิจกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาวะ  
 1.4 การติดตามและประเมินผล ควรเป็นระบบที่มีความต่อเนื่องในทุกกระบวนการ และการ
ประเมินต้องเป็นการประเมินแบบเสรมิพลังเชิงบวก เป็นการให้ก าลงัใจและสร้างการเรียนรู้ ไม่มุ่งตดัสนิลดทอน
ก าลังใจของการท างาน แต่มุ่งหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนางานท่ีดีขึ้น สมาชิกที่เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ร่วมประเมิน
เพื่อด าเนินงานให้ดีขึ้น กระตุ้นการท างาน และเป็นวงจรของการพัฒนาการเรยีนรู้ของกลุ่มอีกทางหนึ่งด้วย 
 2. หน่วยงานท่ีสนใจการพัฒนาศักยภาพคนและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรูค้วรมีการพัฒนาชุมชน
เรียนรูเ้พื่อหนุนเสริมสู่การพัฒนาดา้นอ่ืนๆ  

2.1 การพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดกบัชุมชนตามวิถีที่เป็นจริงและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้ 
ความรู้ในการพัฒนากิจกรรมในชีวติประจ าวัน  

2.2 การพัฒนาการเรียนรู้ต้องเป็นแนวทางการเช่ือมสัมพันธ์กับชุมชน  
2.3 การหนุนเสรมิให้เห็นถึงจุดแขง็และความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  

   3. หน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนควรมีการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาสังคมในการบูรณาการการพัฒนา
ชุมชนเรียนรู้เพื่อเสรมิความเข้มแขง็ให้กับชุมชน  

   4. นักวิจัยและนักพัฒนาควรประยุกต์ใช้การพัฒนาชุมชนเรียนรู้ในการเสริมศักยภาพคนและชุมชน
ให้มีลักษณะการเรียนรู้ไปและพัฒนาไปบนฐานการวจิัยปฏิบตัิการแบบมีส่วน  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรการต่อยอดงานวิจัยในรปูแบบการวิจัยและพัฒนา (research and development) เพื่อ

สร้างเป็นนวัตกรรมเฉพาะเรื่องหรอืประเด็นให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
   2. ควรมีการพัฒนากระบวนการเสริมพลังทีส่ะท้อนให้เห็นมติิของการเสริมพลังการเรียนรู้ การ

พัฒนาคน และการพัฒนาองค์ความรู้ไปพร้อมๆ กัน หรืออาจเสริมดว้ยมิติอื่นๆ ตามความจ าเป็น  
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   3. การถอดบทเรียนและการจดัการความรู้ เป็นสิ่งที่ผู้วิจยัในแนวทางนี้ควรให้ความส าคญั เนื่องจาก
การวิจัยปฏิบตัิการอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

   4. การติดตามและประเมิน บนฐานการวิจัยปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยควรออกแบบการ
ติดตามประเมินให้เห็นมิติของการประเมินแบบเสริมพลัง ในระหว่างกระบวนการมากกว่าท่ีจะรอการประเมินผล
ในตอนท้าย การประเมินแนวนี้ผู้วจิัยควรออกแบบให้เหมาะสม จะเป็นการประเมินท่ีมุ่งประโยชน์ได้จริง และเกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝา่ยที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัยแนวน้ี 

   5. เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางวิธีวิทยาการศึกษาอาจมีการประยุกต์ใช้แนวทางนี้กับการวิจัยเชิง
ปริมาณ เช่น การหาความสัมพันธ์เชิงสถิติของแต่ละเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัตดิ้านสุขภาวะ
ชุมชนต่อไป 
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