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ค าน า 

 

  
 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ 
โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2 เป้าประสงค์ที่ 2.2 กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2.2.2 ส่งเสริมการจัดการความรู้ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะวิช ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

และเพื่อให้การด าเนินงานจัดการความรู้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการจัดการความรู้  
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จึงได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะ
พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ถ่ายถอดองค์ความรู้ และคณาจารย์ที่เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ และการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คณะกรรมการการจัดการความรู้จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพของคณะฯ  
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บทสรปุผู้บริหาร 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 

  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

ที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกของภูมิภาค และเป็นแห่งที่สามของประเทศไทย สังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักร

แห่งประเทศไทย เดิมคือโรงเรียนฝึกหัดนางพยาบาลแห่งโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (McCormick 

Hospital Nurse Training School) ก่อตั้งโดยนายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท ในปี พ .ศ. 2466 และ

พัฒนาเรอืยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2517 สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัย

เอกชน จึงเปลี่ยนสถานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์   แมคคอร์มิค วิทยาลัยพายัพ ต่อมาวิทยาลัยพายัพ

ได้รับการอนุมัติให้เป็นมหาวิทยาลัยพายัพในปี พ .ศ. 2527 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกใน

ประเทศไทย  

  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ท าการพัฒนาคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ

สภาพ      การเปล่ียนแปลงของโลกและภายในประเทศ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบการศึกษามี

ประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนางาน  

  ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ด าเนินการจัดการศึกษามายาวนานกว่า 95 ปี 

จึงเกิดองค์ความรู้ภายในองค์กรหลายด้าน ดังนั้นเพื่อให้มีการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์

แมคคอร์มิคอย่างเป็นระบบ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ขึ้น เพื่อด าเนินงานด้าน

การจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

ตามนโยบายการประกันคุณภาพ   การศึกษาของมหาวิทยาลัย  

  ในปีการศึกษา 2559 คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดขอบเขตขององค์ความรู้ใน 2 ประเด็น คือ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิต และองค์ความรู้

ด้านการวิจัย และจากการส ารวจความคิดเห็นของคณาจารย์พบว่า องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิต 

คณาจารย์มีความต้องการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 มากที่สุด และองค์ความรู้ด้านการวิจัย คณาจารย์มีความต้องการจัดการความรู้เกี่ยวกับ

วิจัยในชุมชนมากที่สุด เพื่อให้มีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558  
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  ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพ และสอดคล้องกับความต้องการของ

คณาจารย์ คณะกรรมการการจัดการความรู้จึงได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 

2559 ขึ้น เพื่อให้เพื่อให้การด าเนินงานด้าน   การจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (และหน้าที่ของคณะกรรมการ) 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึง

แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะฯ ดังนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วัลลภา  ทรงพระคุณ  ที่ปรึกษา 

 2. อาจารย์พิมคณภรณ ์   ตระกูลต่อวงศ์  ประธาน 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ัญญาพชัญ์ จาอ้าย   รองประธานฯ 

 4. ผู้ช่วยศาสตรจาย์ ดร.ปรารถนา          ลังการ์พินธ์ุ  กรรมการ 

 5.   อาจารย์ ดร.พนิดา   เซ็นนันท ์  กรรมการ 

 6. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา กรรมการ 

 7. อาจารย์พูนพิลาศ   โรจนสุพจน ์  กรรมการ 

 8. อาจารย์เนตรดาว   ธงซิว   กรรมการ และ 

          เลขานุการ 

 

 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินปจัจัยแวดล้อมภายในคณะฯ พิจารณาขอบเขต

และ    เป้าหมายการจัดการความรู้ในคณะฯ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ

สอดคล้องกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 2. จัดท าแผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย 

 3. ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ภายในคณะฯ 
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 4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แผนการจัดการความรู้เพื่อสนันสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ให้

อาจารย์ในคณะฯ ได้รับทราบ เพื่อให้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

 5. ก ากับ ดูแล ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการ

ความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ  
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ขอบเขต KM 

 

 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้แผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพด าเนินงานไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจึงได้ก าหนดขอบเขตการ

จัดการความรู้โดยมีแนวทางในการก าหนดขอบเขตของความรู้ ดังนี้ 

 1. เป็นความรู้ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเพื่อสร้างประสิทธิภาพความมั่นคง ยั่งยืน ให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป้าประสงค์ 2.2 บุคลากรมีขีดความสามารถเชิงสมรรถนะตรงตาม

ต าแหน่งงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตัวชี้วัดหลักที่ 33 ร้อยละ

ของคณะวิชา/วิทยาลัยฝ่ายที่มี การน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ 2.2.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสมรรถนะสากล  

 2. เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร เป็นความต้องการของอาจารย์ส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็น

ปัญหาขององค์กรที่ประสบอยู่ และสามารถน ากระบวนการจัดการความรู้มาช่วยแก้ปัญหาได้ ได้แก่  

  2.1  ความรู้ในด้านการพัฒนาบัณฑิตในด้านการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี

ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่ส าคัญ

ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่ทักษะแห่งอนาคตใหม่ คือ การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากศตวรรษที่ 19 และ 20 ที่ผ่านมา 

โดยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากครูเป็นผู้สอน เป็นการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง ครูจึง

ต้องมีกลยุทธ์ในการจัด   การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  

  2.2 ความรู้ในด้านการวิจัยในด้านการวิจัยที่เน้นชุมชน เพื่อให้การจัดการความรู้ด้านการ

วิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดองค์ความรู้

เดิม และน าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ของคณะฯ ในการท าวิจัยที่เน้นชุมชนต่อไป  
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แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มวิเคราะห์ของเขต KM 

 

แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ 

ขอบเขต KM  

(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

 นักศึกษา/

ชุมชน 

อาจารย/์เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงาน

ตนเอง 

คณะวชิา มหาวิทยาลัย 

1. การผลิตบัณฑิต:  

การวัดและประเมินผล

กลยุทธ ์ การเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 

- ผู้เรียนมี

ลักษณะของ

บัณฑิตที่พึง

ประสงค์ และ

เป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพตาม

ศตวรรษที่ 21 

- อาจารย์ได้พัฒนา

กิจกรรมการเรยีน

การสอน โดยเน้น            

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
 

- เกิดองค์ความรู้

ใหม่ของคณะฯ 

ที่น าไปสูก่าร

พัฒนา  การ

เรียนการสอน 

และการพัฒนา

ผู้เรียน  

- บัณฑิตที่มี

ลักษณะพึง

ประสงค์ตาม

ศตวรรษที่ 21 

เป็นที่ต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

และก่อให้เกิด

ชื่อเสียงแก่

คณะฯ  

- มีบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ และ

เป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพตาม

ศตวรรษที่ 21 

- ได้รับช่ือเสียง

จากการผลิต

บัณฑิตที่มี

คุณภาพสู่สังคม 

2. การวิจัย: การวิจัยที่

เน้นชุมชน 

 - อาจารยไ์ด้น าองค์

ความรู้จากปี

การศึกษา 2558 ไป

ใช้อย่างต่อเนื่อง 
 

- เกิดองค์ความรู้

ใหม่ของคณะฯ 

ที่น าไปสู่การท า

วิจัยชุมชนของ

อาจารย์ใน

มีผลงานวิจัย

ชุมชนของ

อาจารย์ที่

สอดคล้องกับ

นโยบายและ
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แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ 

ขอบเขต KM  

(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

 นักศึกษา/

ชุมชน 

อาจารย/์เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงาน

ตนเอง 

คณะวชิา มหาวิทยาลัย 

คณะฯ อย่าง

ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์   

การวิจัย 

องชาติ 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มประเมนิขอบเขต KM  
 

แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตรแ์มคคอร์มิค 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที่ 1 ขอบเขต KM ที่ 2 

1. สอดคล้องกับทิศทางและยทุธศาสตร ์ 6 6 

2. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 3 3 

3. มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง 6 3 

4. คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ท า 6 6 

5. ผู้บริหารใหก้ารสนับสนุน 6 6 

6. เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 6 6 

รวมคะแนน 33 30 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 

<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได>้ 
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แผนการจัดการความรู ้

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

- ส ารวจความต้องการใน         
การจัดการความรู้ของบุคลากร 

ส.ค.59 อาจารย์ในคณะฯ มีส่วน

ร่วมในการก าหนด

ประเด็นความรู้ที่

สอดคล้องกับเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

อาจารย์ส่วนใหญ่ของ

คณะฯ มีความเห็นใน

ประเด็นความรู้มาก

เป็นอันดับ 1 และ 2  

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

บุคลากรในคณะฯ      

มีส่วนร่วมใน            

การก าหนดประเด็น

ความรู ้
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- ประสานงาน และเชิญ

ผู้ทรงคณุวฒิุ/ผู้เชีย่วชาญ/ผู้มี

ความรู/้ผู้มีประสบการณใ์นเรื่อง

การวิจัยที่เน้นชุมชนเพือ่

ถ่ายทอดองค์ความรู ้

ก.ย.59-มิ.ย.60 - พบผู้ทรงคณุวฒิุ/

ผู้เชีย่วชาญ/ผู้มคีวามรู/้  

ผู้มีประสบการณ์ในเรื่อง

การวิจัยที่เน้นชุมชน 

- จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้ได้

- มีผู้ทรงคณุวฒิุ/

ผู้เชีย่วชาญ/ผู้มี

ความรู/้ผู้มี

ประสบการณ์ในเรื่อง

การวิจัยที่เน้นชุมชน

อย่างน้อย 2 คน 

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู ้

- มีผู้เชี่ยวชาญด้าน    

การท าวิจัยที่เน้นชุมชน

จ านวน 3 ท่านคือ 

1. ผศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ 

ชวพันธ์ุ 

2. ผศ.ดร.พีรนุช           
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

- ดึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือ   

ผู้มีประสบการณ์ในด้านการท า

วิจัยที่เน้นชุมชน  

องค์ความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนด 

- ได้องค์ความรู้

ครบถ้วนตาม

ประเด็นความรู้ที่

ก าหนด 

 

 

ลาเซอร ์

3. ผศ.พิมผกา ปัญโญ
ใหญ ่

- ได้องค์ความรู้
ครอบคลุมประเด็น
ความรู้ที่ก าหนด คือ 
1. ที่มาของการท าวิจัย
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 

 

ชุมชนในครั้งนี ้

2. กระบวนการที่ใช้ใน

การท าวิจัยชุมชน 

3. การน าองค์ความรู้

เรื่องการท าวิจัยชุมชน

จากปีการศึกษา 2558 



13 
 

 

 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

มาใช้หรือต่อยอดในการ

ท าวิจัยชุมชนในปี

การศึกษา 2559 

4. ปัญหาและอุปสรรค

ในการท าวิจัยชุมชนใน

ครั้งนี้ และแนวทางการ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

แก้ไขปัญหา 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

- สรุปความรู้เรื่องรูปแบบ และ

ผลของการน าวิจัยที่เน้นชุมชนไป

ใช้ประโยชน์ 

 

มิ.ย.60 เอกสารสรุปความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ 

มีเอกสารสรุปความรู้

ครบถ้วนตาม

ประเด็นที่ก าหนด 

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

มีเอกสารเผยแพร่    

การจัดการความรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 

2559 เรื่อง องค์ความรู ้

ด้านการวิจัย: การวิจัยที่
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 เน้นชุมชน 

4 การประมวลและกลั่นกรอง 

ความรู ้

- พิจารณาเนื้อหาความถูกต้อง

ขององค์ความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ 

และจัดท าเอกสารสรุปความรู ้

มิ.ย.60 - ผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอด

องค์ความรู้มีการ

พิจารณาเนื้อหาความ

ถูกต้องขององค์ความรู้

ก่อนจัดท าเอกสารสรุป

- ผู้เชี่ยวชาญที่

ถ่ายทอดองค์ความรู้

ทุกท่านได้พิจารณา

เนื้อหาความถูกต้อง

ขององค์ความรู้ก่อน

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

- ผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอด

องค์ความรู้ทุกท่านได้

พิจารณาเนื้อหา       

ความถูกต้องขององค์

ความรู้ก่อนจัดท า
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ความรู ้

- เล่มเอกสารสรุป

ความรู ้

จัดท าเอกสารสรุป

ความรู ้

- เล่มเอกสารสรุป

ความรู้จ านวน 1 เล่ม 

เอกสารสรุปความรู้ 

- มีเล่มเอกสารสรุป   

ความรู้ ประจ าปี          

การศึกษา 2559  

เรื่ององค์ความรู้ด้าน        

การวิจัย: การวิจัยที่เน้น
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ชุมชน  

5 การเข้าถึงความรู้ 

- เผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กร
ผ่าน website ของ
คณะฯ/facebook/บอร์ด KM 
ของคณะฯ/website ของ
มหาวิทยาลัย 

มิ.ย.60 มีการเผยแพรอ่งค์

ความรู้ขององค์กรผ่าน 

website ของ

คณะฯ/facebook/

บอร์ด KM ของ

ภายใน 1 สัปดาห์ 

หลังจากได้เอกสาร

สรุป  ความรู ้และมี

วาระใน          การ

ประชุมคณาจารย์

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

- เผยแพร่องค์ความรู้

ขององค์กรผ่าน 

website ของ

คณะฯ/facebook/

บอร์ด KM ของ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

คณะฯ/website ของ

มหาวิทยาลัย 

เพื่อแจ้งให้อาจารย์ได้

รับทราบถึงช่องทาง

ในการเข้าถึงความรู ้

คณะฯ/website ของ

มหาวิทยาลัย 

- แจ้งให้อาจารย์ได้

รับทราบถึงช่องทางใน 

การเข้าถึงความรู้ใน 

การประชุมคณาจารย ์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านการวิจัย: การวิจัยที่
เน้นชุมชน แก่คณาจารย์ที่สนใจ 
 

มิ.ย.-ก.ค.60 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้กับบคุลากร

ภายในคณะฯ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง - คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้กับบคุลากร

ภายในคณะฯ จ านวน 1 

ครั้ง 

7 การเรียนรู้ 

- ติดตามการน าความรู้ที่ได้รับไป

ก.ค.60 การน าความรู้ที่ได้รับไป ผู้เข้าร่วมโครงการฯ - คณะกรรมการ              ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการวิจัย 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ    

                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ใช้ประโยชน์  ใช้ประโยชน์ในด้านการ

ท าวิจัยที่เน้นชุมชน 

สามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปใช้ประโยชน์

ในด้านการท าวิจัยที่

เน้นชุมชนในระดับ

มากถึงมากที่สุดไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

การจัดการความรู้ สามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านการท าวิจัยที่เนน้

ชุมชนในระดับมากถึง

มากที่สุดไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 หรือ 3.51 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
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หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยที่เน้นชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก 

                                        คะแนนเต็ม 5 
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                                         3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

หรือ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

จากคะแนนเต็ม 5 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ถอดบทเรียนจากผู้เช่ียวชาญในคณะฯ จ านวน 3 ท่านคือ 

 ผศ.ดร.ศรินทรท์ิพย์ ชวพันธุ์  

 

1. ที่มาของการท าวิจัยชุมชนในครั้งนี้ 

 “จากการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้ DSPM เราก็เห็นว่ามีเด็กส่วนหนึ่งที่ยังมีพัฒนาการล่าช้า 

แล้วผู้ปกครองจ านวนนึงที่ยังไม่สามารถจะประเมินพัฒนาการเด็กได้ ไม่ทราบวิธีส่งเสริมพัฒนาการ 

แล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าลูกของตัวเองมีพัฒนาการตามวัยหรือไม่ ก็เลยคิดว่าเราน่าจะท าวิจัยนี้ขึ้นใน

ชุมชนที่เค้ายังไม่มีใครมาประเมินพัฒนาการ เลยมาเลือกหลาย ๆ โรงเรียน ก็มาได้โรงเรียนที่นี่ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ซึ่งอยู่ในเทศบาลสันปูเลย” 

 

2. กระบวนการที่ใช้ในการท าวิจัยชุมชน 

 “เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง Quasi experimental research แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 1 

กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม มี Pretest และ Posttest เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ และก็

คะแนนทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กทั้งก่อนและหลัง” 

 

3. การน าองค์ความรู้เรื่องการท าวิจัยชุมชนจากปีการศึกษา 2558 มาใช้หรือต่อยอดในการท าวิจัย

ชุมชนในปีการศึกษา 2559 

 “ก็ได้ประโยชน์เยอะมากเลยจากการที่เข้าไปฟังจากหลาย ๆ คน ก็ได้ไอเดียจากอาจารย์หลาย ๆ 

ท่านที่เอามาแชร์ก็ปิ๊ง idea ขึ้นมาว่าเราน่าจะเอาข้อดีของแต่ละคนหรือเป็นข้อจ ากัดของแต่ละคนมา

ปรับปรุง ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอามาท าวิจัยในชุมชนแล้วก็เอาส่วนดีส่วนเสียของแต่ละคนมา apply 

ใช้กับงานวิจัยของเรา” 

 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัยชุมชนในครั้งนี้ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 “ปัญหาก็คืออาจจะเป็นเรื่องเวลา ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเวลาเรื่องของการนัดหมายผู้ปกครอง ก็

อาจจะมีผู้ปกครองบางท่านติดภารกิจ หรือไม่สะดวกมีลูกเล็ก ๆ ที่เป็นภาระอยู่ก็เลยอาจจะท าให้เวลา

ที่เราก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด แต่ความร่วมมือต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็ก คุณครู และผู้ปกครองทุกคนอย่างดี แก้ปัญหาอันดับแรกเราก็จะมีการโทรศัพท์ติดตามโทรเตือน

ผู้ปกครองก่อนว่าวันเสาร์หน้าเราจะมีอบรมนะคะ ผู้ปกครองสะดวกมามั๊ยคะ อย่าลืมนะคะ ตอน 8 

โมงนะคะ ก็ขอคุณครูช่วยกระตุ้นเตือนอีก แต่อาจจะมีการ late บ้าง เราก็ถือว่าเวลา flexible ได้ 

ขอให้กระบวนการเราเสร็จสิ้น แต่เวลาอาจเลื่อนไปนิดหน่อย แต่ขอให้ท ากระบวนการได้ครบ มี

อุปสรรคอีกข้อหนึ่งก็คือว่าผู้ปกครองบางท่านก็ไม่สะดวกเอาลูกฝากคนอื่นที่บ้านไว้ก็จ าเป็นต้องเอาลูก

มาที่นี่ด้วย เราก็แก้ปัญหาโดยการที่เราก็มีขนมมาให้เด็ก ๆ แล้วก็ฝากคุณครู ก็จะมีแบ่งหน้าที่กันที่จะ

ดูแลเด็กที่ผู้ปกครองเอามาด้วย ซึ่งเราก็จะแบ่งส่วนให้เด็กอยู่กับคุณครูไม่ให้เด็กมารบกวนผู้ปกครองที่

เราอบรมแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูล” 

 

สัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

1. คุณเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย 

 1.1 บทบาท/การมีส่วนร่วมในงานวิจัย 

  “คุณครูได้มีส่วนร่วมในการวางแผนในการด าเนินการ การหาปัญหาของศูนย์ ความต้องการ

ของศูนย์ ซึ่งปัญหาของศูนย์ คือ ผู้ปกครองยังขาดความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กในเรื่องของการดูแลเด็กที่

ถูกต้อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัย บางทีก็เร่งเกินไป บางทีก็ไม่ได้ใส่ใจเลยซึ่งเป็น

กลุ่มที่เป็นปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในส่วนของความร่วมมือมีการประสานงานกับผู้ปกครอง 

แล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ อ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ การประสานงานกับชุมชน 

ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี”้ 

 

 1.2 ความคาดหวังกับงานวิจัยครั้วนี้ 

  “การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ก็หวังว่าผู้ปกครองจะมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการเด็ก แล้ว

เข้าใจในธรรมชาติของเด็กมากขึ้น ไม่เร่งพัฒนาการเด็กมากเกินไป เข้าใจพัฒนาการของเด็กเป็นขั้น

เป็นตอนมากขึ้น ที่ส าคัญผู้ปกครองเมื่อได้รับความรู้มากขึ้นแล้วสามารถน าไปต่อยอดหรือดูแลลูกของ

ตัวเองให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยมากขึ้น” 

 

 1.3 งานวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์หรือไม่ 

  “ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุยรวมทั้งคุณครูก็จะได้รับประโยชน์จาก

ครั้งนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่อาจารย์น ามาให้ รวมทั้งพ่วงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองด้วย 

การพบปะกัน ผู้ปกครองได้รับการอบเรื่องของพัฒนาการก็จะมีการสานต่อเรื่องนี้ให้มากขึ้น ความ
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เข้าใจกับครูและผู้ปกครองมากขึ้น มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งจะต่อยอดถึงการท ากิจกรรมอื่น ๆ 

ต่อไป เด็กที่นี่ได้รับการพัฒนาถูกต้องครบถ้วน” 

 1.4 ความยั่งยืนของความรู้ 

  “ความรู้ที่ผู้ปกครองได้รับ ในตัวของคุณครูเองคุณครูว่าผู้ปกครองจะได้รับความรู้ที่มั่นคงและ

ยั่งยืน รวมทั้งเมื่อผู้ปกครองหนึ่งคนได้รับความรู้ก็จะขยายต่อไปยังชุมชน ครอบครัว ชุมชนข้างเคียงที่

เค้ามีลูกที่เกิดขึ้นมาใหม่เรื่อย ๆ เพราะว่าผู้ปกครอง ณ จุดนี้ไม่ว่าเด็กออกไปแล้วหรือโตขึ้นไปแล้ว แต่

ความรู้ที่ผู้ปกครองได้รับก็ยังถ่ายทอดส่งต่อถึงคนรอบข้างและรุ่นต่อไปได้” 

 

 1.5 ความคาดหวังของคุณครูในอนาคต 

  “อยากให้ทีมงานวิจัยเข้ามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ ของชุมชน หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะว่าคุณครูก็จะได้รับความรู้ และสิ่งที่ส าคัญเมื่อได้รับความรู้จากคณะวิจัย

รวมทั้งผู้ปกครองด้วยก็จะส่งต่อไปยังชุมชนของเราให้มีความยั่งยืน ที่ส าคัญเด็กที่จะเป็นรุ่นต่อไป

ข้างหน้าก็จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติแน่นอน” 

 

 1.6 ความคิดเห็นต่อการมีนักศึกษามาร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ 

  “การที่มีนักศึกษาเข้ามาท างาน ณ จุดนี้ ก็จะเป็นการที่ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา 

นักศึกษาก็จะได้ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับชุมชนที่นี่มากขึ้น แล้วสิ่งที่ที่นี่จะได้ก็จะได้มีส่วนร่วมกับ

นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนกับนักศึกษา คุณครู และผู้ปกครอง” 

 

 1.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการท าวิจัยชุมชน 

  “ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณผู้วิจัยเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ

การพัฒนา มิได้แค่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น ตัวคุณครูเองยังจะขยายต่อไปถึงกลุ่มของครูและพื้นที่

ห่างไกลที่คุณครูได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้น และที่ส าคัญโครงการวิจัยนี้ท าให้ผู้ปกครองที่นี่และรุ่นต่อไป

มีความรู้และสิ่งที่จะน าไปใช้กับลูกหลานของตนเอง ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง ชุมชนมีส่วน

ร่วม ครูมีส่วนร่วม ทุกอย่างมีส่วนร่วมร่วมมือ ได้รับการร่วมมือทุกภาคส่วน และหวังว่าโครงการวิจัยนี้

หรือผู้วิจัยจะกลับมาช่วยพัฒนา ณ จุดนี้อีกครั้งหนึ่ง” 
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2. นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในงานวิจัย 

 

 2.1 ท าไมถึงมาร่วมวิจัยชุมชนได ้

  นางสาวธัญพิชชา พิชาเจริญ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 กล่าวว่า “หนูฝึกปฏิบัติเสร็จพอดีแล้วอาจารย์

ก็ได้ประกาศรับสมัครมาประเมินพัฒนาการ หนูก็เลยสมัครมา” 

  นางสาวสโรชา มุขเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า “ได้รู้ข่าวจากเพื่อนอีกทีนึง ก็คือได้เรียน

ทฤษฎีวิชาเด็กดี แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติเด็กดีมา แล้วอาจารย์ประกาศสมัครก็เลยลองเอามาใช้จริงว่าลง

ชุมชนจริง ๆ มันเป็นยังไงก็เลยสมัครมากับเพื่อน” 

 2.2 นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างไรในงานวิจัยชุมชน 

  นางสาวธัญพิชชา พิชาเจริญ กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่แรกหนูก็ได้มาช่วยสอนผู้ปกครองใน

การประเมินพัฒนาการตามแต่ละช่วงอายุ แล้วก็จะมีการท า Posttest ของผู้ปกครองด้วยค่ะ” 

  นางสาวสโรชา มุขเพชร กล่าวว่า “ของหนูก็เหมือนกับเพื่อน ช่วยอาจารย์ในการท าแบบ

ประเมิน Posttest ของผู้ปกครอง แล้วก็ช่วยในการสอนผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการน้อง เช่น 

การค านวณอายุของน้อง ผู้ปกครองบางคนเค้าก็ยังประเมินไม่เป็น” 

 

 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการวิจัย 

  นางสาวธัญพิชชา พิชาเจริญ กล่าวว่า “จากที่ดูจากกระบวนขั้นตอนของการวิจัย หนูมาถึง

ตอนที่อาจารย์เก็บข้อมูลแล้วก็คืออาจารย์เก็บข้อมูลพวกหนูก็ได้เห็นว่ามีการปรึกษาร่วมกัน มีการ

ประสานงานที่โรงเรียน แล้วก็จะได้น ามาใช้ในการเรียนชุมชนต่อไป” 

  นางสาวสโรชา มุขเพชร กล่าวว่า “ได้เห็นว่าอาจารย์ได้ท าได้ใช้กระบวนการวิจัย คือ ขั้นตอน

แรก ๆ ที่จารย์สร้างเครื่องมือหรือหาปัญหาพวกหนูยังมาไม่ทัน จะมาถึงตอนที่อาจารย์เก็บข้อมูล

ตอนท้าย และก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาของชุมชนจริง ๆ เพราะว่าพวกหนูเคยเก็บ

ข้อมูลหรือว่าเห็นเค้าท ากันในโรงพยาบาลเท่านั้น เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย ซึ่งเราไม่รู้ว่าปัญหามัน

ครอบคลุมเหมือนที่เราออกมาที่ชุมชน เจาะเฉพาะชุมชนนั้นจริง ๆ หรือเปล่า” 
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2.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการร่วมโครงการวิจัย 

  นางสาวธัญพิชชา พิชาเจริญ กล่าวว่า “หนูก็ได้ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองให้ข้อมูลมายังไงหนูก็กรอกข้อมูลตามนั้น ได้ใช้ทักษะในการค านวณอายุของเด็ก การบันทึก

ข้อมูล” 

  นางสาวสโรชา มุขเพชร กล่าวว่า “ก็เหมือนกับการจดข้อมูลตามความเป็นจริง เหมือนผู้ป่วย

ใช่มั๊ยคะคือถ้าเค้าให้ข้อมูลเรามายังไงก็จดแบบนั้น เป็นความซื่อสัตย์ เก็บข้อมูลของน้องเป็นความลับ 

ได้น าความรู้ที่เราเรียนมาปรับใช้จริงในการลงชุมชน ได้ฝึกการสื่อสารกับผู้ปกครอง การแปลภาษาพูด

ที่เป็นศัพท์ทางการแพทย์เป็นภาษาชาวบ้าน” 

………………………………………………………………………. 

 

 ผศ.พิมผกา ปญัโญใหญ ่

 สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ติดตามรวบรวมองค์ความรู้

ด้านวิจัยที่เน้นชุมชนจาก ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ได้องค์ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการใน

การท าวิจัยชุมชน ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการท าวิจัยชุมชนของ ผศ.พิมผกา 

ปัญโญใหญ่ อย่างต่อเนื่อง และได้ต่อยอดองค์ความรู้ ดังน้ี 

 

1. ชื่อเรื่องงานวิจัย และที่มาของงานวิจัย 

 “ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ชื่อเรื่องก็คือ รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมตามวิถีชีวิตผู้สูงอายุชุมชนต าบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน ส าหรับที่มาที่ไปของ

วิจัยชิ้นนี้เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยพายัพได้มีการ sign MOU ในส่วนของชุมชนบ้านธิ หลังจากนั้นใน

ส่วนของนักวิจัยเองกับคณาจารย์หลาย ๆ คณะของมหาวิทยาลัยก็ได้ออกส ารวจพื้นที่ ทีนี้จากการที่

เราออกส ารวจพื้นที่ในครั้งนั้นอาจจะถือว่าเป็นขั้นตอนของการสืบค้นปัญหาวิจัย แล้วเราก็ได้ปัญหา

วิจัยมาว่าในส่วนของผู้สูงอายุชุมชนต าบลบ้านธิมีวิถีชีวิตที่เค้ามีการสร้างเสริมสุขภาพ แต่ถามว่าการ

สร้างเสริมสุขภาพของเค้านั้นถูกต้องตามหลักการสร้างเสริมสุขภาพในส่วนของผู้สูงอายุหรือยังก็พบว่า

ยังไม่ถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าวิจัยของเราจะเป็นในเรื่องของการสร้างเสริ มความ

เข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เพราะกลุ่มติดสังคมเป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้ ออกสังคมได้ และยังสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุอ่ืน ๆ ได”้ 

 



27 
 

 

 

2. ปัญหา/อุปสรรคในเฟสที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และแนวทางแก้ปัญหา 

 “พอหลังจากที่เราได้สืบค้นปัญหาก็ได้ท าโครงร่างและขอเสนองบประมาณจากทาง สกว. 

และมหาวิทยาลัยพายัพ เฟสแรกของเราก็จะเป็นระยะของการที่ก่อนท าวิจัย กรอบวิจัยของเราก็จะ

เป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลพื้นฐานในส่วนของผู้สูงอายุ ซึ่งในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลพื้นฐาน

ผู้สูงอายุต าบลบ้านธิมีทั้งหมด 1,900 กว่าราย แล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลพื้นฐาน และในครั้งนั้นเราให้

นักศึกษาไปเก็บข้อมูลพื้นฐานด้วยถือว่าเป็นการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย แล้วเราก็ได้ข้อมูลในส่วนของผู้สูงอายุมา แต่ถามว่าปัญหาอุปสรรคในครั้งนั้นเป็นอย่างไร

เราก็พบว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะให้นักศึกษาเก็บข้อมูลแค่ 2 วัน ปรากฏว่าไม่ครบ 1,900 กว่าคน 

เราได้มา 1,000 กว่านิด ๆ แต่ก็ถือว่าอยู่ในส่วนของ 58% ขอวผู้สูงอายุทั้งหมดในชุมชนต าบลบ้านธิ 

เราก็มาคุยกันในทีมวิจัยว่าเราจะท ายังไงถึงจะเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ครบ หรือเกือบ 100% เราก็เลยไปท า

ความเข้าใจแบบสอบถามให้กับ อสม. แล้วให้ อสม.ไปเก็บต่อ แต่ถามว่าข้อมูลที่ อสม.เก็บมานั้นมัน 

complete เหมือนที่คณาจารย์กับนักศึกษาท ามั๊ย ไม่เลยค่ะ เพราะแบบสอบถามที่เราใช้ เราใช้

แบบสอบถามที่เรียกว่า comprehensive genetic assessment เพราะฉะนั้นแบบสอบถามตรงนี้

ค้นพบว่ามันเป็นข้อค าถามที่ค่อนข้างจะซับซ้อนในการที่จะให้อสม.ใช้ เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันเราก็

เลยได้ข้อมูลพื้นฐานของผู้สู งอายุมาอยู่ที่  1,000 กว่า ๆ ก็คือ 58% ที่ ได้แจ้งให้ทราบ ส่วน

แบบสอบถามที่อสม.ไปสัมภาษณ์เราก็ยังเก็บไว้อยู่ อาจจะมีโอกาสได้ไปเก็บเพ่ิมในส่วนที่เหลือ” 

 

3. ระยะของการด าเนินการวิจัย ณ ขณะนี้ 

 “ตอนนี้อยู่ในเฟสของขั้นตอนที่เรียกว่าการท าวิจัย ซึ่งในขั้นตอนของการท าวิจัยเราได้ปรับใน

ส่วนของปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบ เราได้ Fix อยู่ที่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนของการวิเคราะห์

สถานการณ์ของปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งของผู้สูงอายุ ขั้นตอนที่สองเรา

ก็จะมาวางแผนตัวกิจกรรม วางแผนงานว่าเราท าอย่างไรสร้างความเข้มแข็งตรงนี้ ขั้นตอนที่สามเป็น

ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ซึ่งตรงนั้นก็จะถือว่าจบขั้นตอนของการท าวิจัยตรงนี้ ปัจจุบันนี้เราอยู่

ในขั้นตอนที่หนึ่งกับสองก็คือคาบเกี่ยวกัน เราก็ได้วิเคราะห์สถาณการณ์ด้วยการท า focus group ใน

ส่วนของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้น า ประธานผู้สูงอายุ ตัวของผู้สูงอายุเอง care 

giver แล้วก็ในส่วนของ อสม.ต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แล้วขั้นตอนที่สอง

เราก็ได้เอาข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบว่ารูปแบบของการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง” 
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4. ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนที่หนึ่งและสอง และแนวทางแก้ไขปัญหา 

 “บอกได้ว่าชุมชนก็คือชุมชน อาจจะบอกว่าเป็นข้อจ ากัดมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น เรา

วางแผนไว้ว่าจะลงชุมชนเวลานี้ แต่ว่าชุมชนก็จะมีวิถีชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

ยกตัวอย่างเช่นหลังออกพรรษาก็จะมีเทศกาลสรงน้ าพระธาตุ นี่ก็กินเวลามาประมาณเกือบ 2 เดือน

แล้วก็ยังมีเทศกาลสรงน้ าพระธาตุอยู่ ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เข้าชุมชน ก็เป็นข้อจ ากัด แต่ก็

เป็นข้อจ ากัดตามบริบทของชุมชน ถามว่าแล้วเราต้องเป๊ะตาม action plan ที่วางแผนไว้หรือไม่ก็

ค่อนข้างยาก ตรงนี้ทางทีมวิจัยก็มาปรึกษากันเราก็เลยคิดว่าบาง action plan เราก็เลยยุบรวมกัน ค า

ว่ายุบรวมกันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถตัดวัตถุประสงค์ได้ ยกตัวอย่างเช่น action plan 2 กับ 

3 เราท าคนละวันเราก็มาจัดในวันเดียวกัน แต่ว่าวัตถุประสงค์ต้องเป็นไปตามนั้น เราจะไม่ตัด

วัตถุประสงค์ออก” 

 

5. ขั้นตอนสุดท้าย หรือขั้นตอนที่ 3 มีกระบวนการอย่างไร 

 “ขั้นตอนที่ 3 ของการท าวิจัย เราจะเรียกว่าขั้นตอนของการประเมินผล พอหลังจากที่เรา

ออกรูปแบบ เราวางแผนว่าเราจะไปส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างไรแล้วเราก็ไปลงในตัวผู้สูงอายุ ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น care giver อสม. จิตอาสา พวกนี้เราเรียกว่าผู้ขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุกุ่มนี้

ของเรามีการสร้างเสริมสุขภาพ แล้วเราก็จะทิ้งช่วงไว้ซักระยะหนึ่งก็คิดว่าอาจจะประมาณ 3-6 เดือน 

ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็คิดว่าน่าจะซัก 3 เดือน หลังจากนั้นเราก็จะไปประเมินเค้าว่าเค้ามีพฤติกรรมในการ

สร้างเสริมสุขภาพเป็นอย่างไร มีการปรับเปลี่ยน มีความเข้มแข็งขึ้นหรือเปล่า พอหลังจากที่

ประเมินผลแล้วเราก็ต้องจัดเวทีที่จะเผยแพร่ตรงนี้ให้แก่ประชาคม ซึ่งตรงนี้เราก็วางแผนไว้ว่าอาจจะ

ซักประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 61 ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะต้องเอาไปเผยแพร่ พอเอาไปเผยแพร่ ชุมชน

อื่นอาจน าไปต่อยอด” 

 

6. สิ่งที่นักวิจัยฝากไว้ให้แก่นักวิจัยรุ่นต่อไป 

 “ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่คณาจารย์ รุ่นเดียวกัน หรือน้อง ๆ ว่าวิจัยยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาระกิจ

ส าหรับคณาจารย์ แต่เราจะท ายังไงให้งานวิจัยของเราเป็นภาระในส่วนหนึ่งของเราที่เราต้องด าเนินไป

ในแต่ละวัน เราจะท ายังไงให้มีการท าวิจัยอย่างมีความสุข ก็หวังว่าอาจารย์จะท างานวิจัยอย่างมี

ความสุข ก็ฝากก าลังใจไว้ด้วย บอกได้เลยว่าการท าวิจัยทุกชิ้นมีปัญหา มีอุปสรรค และมีข้อจ ากัด แต่

เราจะท ายังไงให้ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดมันผ่านพ้นไปได้ มันไม่มีงานชิ้นไหนที่จะครบ 100% 
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ตามที่เราวางแผนไว้ มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทนั้นว่าปัจจัยต่าง ๆ มันจะเข้ามาหาเราในจังหวะไหน อย่างไร 

ก็เชื่อว่าทุกชิน้งานของงานวิจัยก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี ก็ขอให้ก าลังใจทุก ๆ ท่านนะคะ” 

……………………………………………………………………. 

 ผศ.ดร.พีรนุช ลาเซอร ์
 
1. ที่มาของการท าวิจัยชุมชนในครั้งนี้ 

จากการที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้น านักศึกษามาฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2557 ท าให้พบ

สภาพปัญหาส าคัญของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยบางรายมีประวัติครอบครัว (รุ่นบิดามารดา และ/หรือรุ่นลูก) เป็นโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถดูแลตนเอง เพื่อควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค ผู้สูงอายุบางรายถึงแม้จะยังไม่ได้

รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานแต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จากการเยี่ยม

บ้านของผู้สูงอายุและได้สนทนากับญาติซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย ยังพบว่า ญาติมีความกระตือรือร้นที่จะได้

ความรู้และเรียนรู้แนวทางในการดูแลผู้ป่วย ต้องการให้มีผู้เยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่บ้าน และมีความต้องการ

ให้มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการดูแลตนเองอย่าต่อเนื่องและย่ังยืน  

จากข้อมูลที่ ได้รับจากการน านักศึกษามาฝึกปฏิบัติในชุมชน และได้ปรึกษาหารือกับ

นักวิชาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลาดขวัญ ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในจัดโครงการส่งเสริมให้

ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  

 

2. กระบวนการที่ใช้ในการท าวิจัยชุมชนครั้งนี้ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ซึ่งทุกกระบวนการตามขั้นตอนต่อไปนี้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจทั้งสิ้น  

2.1 การค้นหาและก าหนดโจทย์ หรือปัญหาของชุมชนที่จะน ามาเป็นการวิจัย 
2.2 การพัฒนาโครงการ ซึ่งเป็นการวางแผนคร่าวๆ ร่วมกันว่า หากต้องการแก้ปัญหานี้  

จะต้องมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 
2.3 กระบวนการสร้างทีมวิจัยและพัฒนาทีมวิจัย ขั้นนี้เป็นขั้นของหาอาสาสมัครเพื่อเป็นแกน 
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น าหรือผู้ประสานงานในการแก้ไขปัญหา โดยเมื่อได้ปัญหาจากข้อ 1 และได้แนวคิดพอสังเขปว่าปัญหา
จะได้รับการแก้ไขได้อย่างไร จะต้องหาคนที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา จึงต้องสร้างทีมวิจัย นักวิจัยที่
เป็นนักวิชาการจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน ซึ่งผิดหลักการของการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา และเมื่อได้คนแล้วต้องมีการพัฒนาคนให้ท างานได้ตามศักยภาพและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย จึงต้องมีกระบวนการพัฒนาทีมวิจัยในการท าวิจัยชุมชนด้วย 

2.4 กระบวนการศึกษาข้อมูล เป็นการศึกษาสถานการณ์ของปัญหา และบริบทของชุมชน ทั้ง 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น แบบแผนการด าเนินชีวิ ต 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสิ่งสนับสนุนในชุมชน เช่น การมีกลุ่ม หรือชมรม การได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ในเรื่องใดบ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินการแก้ไขปัญหา  

2.5 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปปัญหา เป็นการสรุปสิ่งที่ได้จากกระบวนการศึกษา 
ข้อมูล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ และน าข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการจัดการในแต่ละประเด็นปัญหา 

2.6 วางแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการล าดบัขึ้นตอนว่าจะท าอะไรก่อนหลัง  
ก าหนดวันเวลาในการปฏิบัติ และก าหนดกิจกรรมว่าจะใช้กิจกรรมอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหา  ทั้งนี้ ใน
การก าหนดกิจกรรมต้องก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ วิธีการประเมินผล และผลลัพธ์ของกิจกรรมให้
ชัดเจน  

2.7 ปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  โดยการด าเนินงานแต่ละ 
กิจกรรมต้องมีการสรุปและถอดบทเรียน เพื่อให้ทราบปัญหาในการด าเนินงาน และน ามาใช้ในการวาง
แผนการท างานขั้นต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้ได้รูปแบบที่การแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

2.8 สรุปบทเรียน ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสรุปว่า การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ช่วยแก้ปัญหา 
ให้ชุมชนได้หรือไม่อย่างไร วิธีการใดเป็นวิธีการที่เหมาะส าหรับชุมชน ซึ่งนักวิจัยจะต้องสรุปให้ได้
รูปแบบ ระบบ และกลไก ในการด าเนินงานที่แก้ปัญหาของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 

3. การน าองค์ความรู้เรื่องการท าวิจัยชุมชนจากปีการศึกษา 2558 มาใช้หรือต่อยอดในการท าวิจัย

ชุมชนในปีการศึกษา 2559 หรือแนวทาง/การต่อยอดงานวิจัยชุมชนในปีการศึกษา 2558 เพื่อ

พัฒนางานวิจัยชุมชนในครั้งนี้ 

 องค์ความรู้ที่ได้จากการท าวิจัยชุมชน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ

วิจัยชุมชนโดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และองค์ความรู้ที่ ได้ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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3.1 องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยชุมชนโดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วม คือ ความรู้ที่นักวิจัยได้จากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยชุมชน เป็นความรู้ที่เกิดจากการมีประสบการณ์ตรงในการท า
วิจัย ซึ่งท าให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัย และปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย ซึ่งองค์ความรู้นี้สามารถน ามา
แบ่งปันหรือถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นที่สนใจท าวิจัยชุมชนต่อไป 

3.2 องค์ความรู้ที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในการท าวิจัยชุมชนที่ตลาดขวัญในครั้งนี้  
น ามาต่อยอดในการท าวิจัยชุมชน 2 เรื่อง คือ  

 “การพัฒนาแผนการดูแลเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไตเรื้อรังในผู้เป็นเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่าดู่ ต าบลป่าลาน อ าเภอ
ดอยสะเก็ด” เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อศึกษา ปัญหา ความ
ต้องการ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตวายเรื้อรังใน
ระดับ 3 – 4 เพื่อพัฒนาแผนการดูแลการลดภาวะแทรกซ้อนทางไต งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นนักวิจัยร่วม 
โดยมี ดร.จิตนธี ริชชี่ เป็นหัวหน้าโครงการ และ อ.สุภาภรณ์ จองค าอาง เป็นผู้ร่วมวิจัยด้วยเช่นกัน 
ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพเรียบร้อยแล้ว ประจ าปีการศึกษา 2559 

 “การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ โดยบูรณาการวิถีการด าเนินชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ใน ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง จังหวัดล าพูน” งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นนักวิจัยร่วม โดยมี อาจารย์ทีปประพิณ สุขเขียว เป็นหัวหน้า
โครงการและมี ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม และ ผศ.ทศา ชัยวรรณวัตร เป็นผู้ร่วมวิจัย  

 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัยชุมชนในครั้งนี้ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  ปัญหาอุปสรรคในการท างานพบได้เสมอในการท างานรวมทั้งการท าวิจัยชุมชน แต่บางปัญหา 

เช่น ปัญหาเรื่องการสื่อสาร การประสานงาน หรือศักยภาพของทีมวิจัยชุมชน เป็นปัญหาที่สามารถ

แก้ไขได้และไม่มีผลกระทบต่อผลการวิจัยหรือความส าเร็จของการวิจัย จะไม่ขอกล่าวถึง จะกล่าวถึง

เฉพาะปัญหาส าคัญที่ท าให้การวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ป่วย ครอบครัว และ

ชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้มีสุขภาพดีตามวิถีชุมชน 

ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร คือ การมี

ส่วนร่วมของครอบครัว และการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.1 ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของครอบครัว ทีมวิจัยวางแผนที่จะให้ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ดูแล 
ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ตามแผนการด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ก าหนดไว้จะสร้าง
ความตระหนักและความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว แต่จากการด าเนินกิจกรรม 
พบว่า ไม่สามารถท าให้ครอบครัวมาร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ เพราะครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเป็นบุตรของ
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ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในวัยท างาน ต่างประกอบอาชีพ จึงไม่สามารถร่วมกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนดได้ ทีมวิจัย
ได้ทดลองจัดกิจกรรมทั้งวันธรรมดา คือ จันทร์ถึงศุกร์วันใดวันหนึ่ง และจัดวันเสาร์หรืออาทิตย์ แต่ก็
ไม่ได้ท าให้มีครอบครัวของผู้ป่วยมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทีมวิจัยเคยปรึกษาเรื่องของการจัดกิจกรรม
หลังเวลาท างาน  แต่ได้ข้อสรุปว่าหลังเวลาท างาน คือ ตอนเย็นทุกคนก็มีกิจกรรมของตนเองและ
เตรียมพักผ่อนเพื่อเริ่มงานในวันต่อไป หรือกิจกรรมวันเสาร์หรืออาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดครอบครัวก็
ต้องการพักผ่อน ทั้งนี้ ปัญหาอาจจะอยู่ที่ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วย จึงไม่ได้จัดให้กิจกรรมของงานวิจัยอยู่ในล าดับต้นของการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งคนในชุมชนที่
มาร่วมกิจกรรม ได้กล่าวว่า “เขาก็ต้องคิดถึงเรื่องปากเรื่องท้องของเขาก่อน เขาไม่หยุดงานมาประชุม
หรอก” ซึ่งทีมวิจัยก็ไม่สามารถหากิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความตระหนักได้ จึงด าเนินงาน
เท่าที่มีคนร่วมเท่าน้ัน ไม่ได้จ านวนตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท างานในชุมชนที่ 
ไม่มีโครงสร้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพโดยตรง ท าให้ไม่สามารถ
จัดท าโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมได้ ซึ่งงบประมาณและผู้รับผิดชอบ
ดูแลมีส่วนส าคัญต่อความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการในอนาคต ซึ่งบางเทศบาล เช่ น เทศบาล
ต าบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน มีหน่วยงาน เช่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งสามารถสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพของคนในชุมชนได้ แต่ที่ ต.ตลาดขวัญไม่มีโครงสร้างนี้ ดังนั้น ผู้ที่ด าเนินงานหลักจึงเป็น รพ.
สต. และได้รับงบประมาณเฉพาะบางโครงการที่มีงบประมาณมาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น 
จึงยังมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณในการด าเนินงาน 
 
คุณมยุรี แสงแก้วอาสาสมคัรสขุภาพประจ าต าบล ผู้แบ่งปันประสบการณ ์
 
1. การมีส่วนรว่มในงานวิจัยครั้งนี ้
 “แบ่งหน้าที่กัน๋รับผิดชอบกันเน๊อะ อย่าง ออกก าลังกาย ช่วยกั๋นหลายๆ อย่าง ช่วยเตรียม
งาน ประสานกับกับคนไข้ เวลามีประชุม อบรม ชี้แจง แจง้หื้อคนไข้ ว่ายายวันน้ีอี้เน้อ เป้นกิจกรรม
อย่างอ้ีเน้อ ประชุมก็มาทุกครัง้” 
 
2. การมีส่วนรว่มในงานวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนอยา่งไร 
 “ก่อนตี้บ่าหมีโครงก๋าน คนไข้เปิ้นก็ท าตัวเป็นธรรมดา หลังจากเปิ้นเข้าโครงก๋าน ท ากิจกรรม 
ที่เคยสัมภาษณ์ อย่างน้อยเปิ้นมีความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเปิ้น อย่างหน้อยเป๋น ก๋านออก
ก าลังก๋าย ก๋านกิ๋นอาหาร กิ๋นอาหารอย่างใด ควรกิ๋นขนาดไหน คนไข้จริงๆ แล้วเปิ้นก็กินของเปิ้น แต่
ว่าบางครั้งเปิ้นท าไม่ถูก ออกก าลังกาย อย่างแกว่งแขน แกว่งหยั๋ง มีเหงื่อขึ้น มันก็ดีขึ้น เปิ้นก็
ชอบตวย” 
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3. การมีส่วนรว่มในงานวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ต่องานในฐานะการเป็นอาสาสมัครสขุภาพ (อสม.) 
อย่างไร 
 “ประโยชน์ก็คือ อย่างน้อย อสม.ทุกคนก็ดีใจที่มีโครงก๋านนี้มา ไม่ว่าได้เป็นทีมพี่เลี้ยง น้อง
เลี้ยง ดีใจที่มคีนไข้มา มีความสุข มคีวามฮู้ ละก่อมีประโยชน์ต่อคนไข้ อสม.ก็ดีใจ” 
 
4. หลังสิ้นสุดโครงการนี้ในฐานะอสม.จะท าอย่างไรต่อไป 
 “คิดว่าคงต่อเนื่อง คิดว่าต่อไปอาจจะอบรม ฟื้นฟูกา เป็นใดกา เด่ียวเฮาต้องประชุมกั๋นแห๋ม 
ปรึกษาหลายฝ่าย ว่าถ้าเอาจะท า จะยะจะใด ใครจะมาสนบัสนุน” 
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พ่ออุ้ยผูเ้ข้าร่วมโครงการ แบ่งปันประสบการณ ์
 
1. การเข้างานวิจัยชิ้นนี้ท่านมีบทบาทหรอืมีส่วนร่วมอย่างไร 
 “ฟังบรรยายเปิ้น มาตวยยาย ที่บ้านมีก๋านออกก าลังกาย เวลากิ๋น กิ๋นของที่มันบ่าปอเค็ม” 
 
2. ประโยชน์ทีไ่ด้ท่านรับจากงานวิจัยครั้งนี ้
 “คนเฒ่า คนแก่ ที่เปิ้นมาฟัง แล้วเอาไปปฏิบัติ มันก็ดี ป้อว่ามันดี” 
 
3. หลังสิ้นสุดโครงการนี้ทา่นจะท าอย่างไรต่อไป 
 “ยะอย่างเปิ้นว่า ออกก าลังก๋าย กินอย่างต้ีเปิ้นบอกต่อไป” 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
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สรุปองค์ความรู้ที่ซ่อนเร้น แสดงให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด 
สรุปองค์ความรูท้ี่ซ่อนเร้นในตัวบุคคลทั้ง 3 ท่าน แสดงให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด โดยครอบคลุม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนด ดังนี ้
 

1. ทีม่าของการท าวิจัยชุมชนในครั้งนี ้

 จุดเริ่มต้นของการวิจัยในพื้นที่โรงเรียน มีที่มาจากการจัดการเรียนการสอน โดยเอานักศึกษา

พยาบาลไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้ DSPM ซึ่งพบปัญหาเด็กส่วน

หนึ่งมีพัฒนาการล่าช้า ผู้ปกครองมีความไม่รู้เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็ก และการส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก ด้านวิจัยชุมชนพื้นที่ชุมชนมี่ที่มาจากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ท าให้พบ

สภาพปัญหาส าคัญของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถดูแลตนเอง เพื่อควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค และเกิดจากการวิเคราะห์พื้นที่ที่

มี MOU กับมหาวิทยาลัย แล้วพบปัญหาทางสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น พบว่ามีอัตราการเจ็บป่วยสูงจึงได้จุด

ประกายความคิดในการท าวิจัย อีกชิ้นงานหนึ่งมาจากการที่มหาวิทยาลัยพายัพมีการเซนต์สัญญาลง

พื้นที่กับพื้นที่เป้าหมาย และพบประเด็นที่น่าสนใจคือ การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุยังไม่เป็น

รูปแบบที่ถูกต้อง จึงได้ก่อเกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นเพื่อถักทอสิ่งใหม่เกิดขึ้นของชุมชนในด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอาย ุ

 

2. กระบวนการที่ใช้ในการท าวิจัยชุมชน 

 กระบวนการท าวิจัยในชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้

2.1 ค้นหาปัญหาและ/หรือความต้องการชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา 

2.2 วางแผนการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

2.3 ด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนให้ครบถ้วน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ 

การท ากิจกรรมต่างๆ ที่โปรแกรมงานวิจัยก าหนดไว้ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 

2.4 ประเมินติดตามผลการวิจัย และการสรุปผลการวิจยั 

2.5 เผยแพร่ข้อมูลวิจัย ได้แก่ การน าเสนองานวิจัย หรือการคืนข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้กับ

ชุมชน เป็นต้น โดยข้อมูลวิจัยในชุมชนส่งมอบและน าไปต่อยอดโดยคนในชุมชน 
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3. การน าองคค์วามรู้เรื่องการท าวิจัยชุมชนจากปีการศึกษา 2558 มาใช้หรือต่อยอดในการท าวจิัย

ชุมชนในปีการศึกษา 2559 

 ผู้รู้ได้น าความรู้ที่ปรากฎชัดเจนในปีนี้ มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อปีการศึกษา2558 ที่

ผ่านมา มีบางความคิดของผู้แบ่งปันได้จุดประกายความคิดท าวิจัยในชุมชนขึ้น นอกจากนี้มีองค์ความรู้

ที่ได้จากการท าวิจัยชุมชนที่ได้จากปีก่อน น ามาต่อยอดในปีนี้ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก

องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยชุมชนโดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

โดยความรู้ที่นักวิจัยได้จากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติท าให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยชุมชน เป็นความรู้ที่เกิดจากการมีประสบการณ์ตรงในการท าวิจัย ซึ่งท าให้

เข้าใจระเบียบวิธีวิจัย และปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย ซึ่งองค์ความรู้นี้สามารถน ามาแบ่งปันหรือ

ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นที่สนใจท าวิจัยชุมชนต่อไป และส่วนที่สองคือ องค์ความรู้ที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย น ามาต่อยอดโดยเป็นผู้ร่วมวิจัยในการท าวิจัยชุมชนอีก 2 เรื่อง 

 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัยชุมชนในครั้งนี้ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 พื้นที่โรงเรียน 

 ปัญหาที่พบ ได้แก่ เวลาของผู้ปกครอง ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันที่นัดหมาย หรือมี

ภาระในการดูแลบุตรคนก่อนที่ยังเล็ก หรือจ าเป็นต้องน าบุตรตนเองมาร่วมกิจกรรมด้วย เป็นต้น 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา: โทรศัพท์แจ้งกระตุ้นเตือน ผ่านทางคุณครู หรือมีขนมให้เด็กๆ และ

ขอคุณครูเป้นผู้ดูแลเด็กในระหว่างการท ากิจกรรม หากิจกรรมให้เด็กท าด้วย โดยมอบหมายหน้าที่ใน

การดูแลเด็กที่มากับผู้ปกครอง เพื่อความราบรื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกทั้งมีของเล่นให้เด็กที่มา

กับผู้ปกครอง 

 พื้นที่ชุมชน 

 ปัญหาที่พบในช่วงแรก ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามมีจ านวนที่ไม่มากพอ หาก

เทียบกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา:  การสอนให้อาสาสมัครสุขภาพ (อสม.) ช่วยเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่ง

มีมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาด้วยทุกครั้ง 

ปัญหาที่พบในช่วงที่สอง ได้แก่ วิถีชีวิต การด าเนินชีวิต รวมทั้งประเพณีท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ  
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 แนวทางการแก้ไขปัญหา: การปรับเปลี่ยนกิจกรรม  โดยรวมกิจกรรมแตล่ะวันเข้าด้วยกัน แต่

ยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 

 ปัญหาที่พบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครอบครัว และการไม่มีโครงสร้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

 แนวทางการแก้ไขปัญหา: เพิ่มการประสานงานกับสมาชิกในครอบครัวในการจัดกิจกรรมแต่

ละครั้ง  

 ปัญหาที่พบ ได้แก่ การท างานในชุมชนที่ไม่มีโครงสร้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพโดยตรง ท าให้ไม่สามารถจัดท าโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดกิจกรรมได้ ซึ่งงบประมาณและผู้รับผิดชอบดูแลมีส่วนส าคัญต่อความต่อเนื่องและยั่งยืนของ

โครงการในอนาคต 

 

ผลลัพธ์ที่ก่อเกิดจากการวิจัย  

นอกจากงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  แต่ยังมีจุดเล็กๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าในโรงเรียน

หรือในชุมชน นั่นคือความประทับของคนในพื้นที่นั้นๆ อาทิ ผู้ปกครองบางครอบครัว สามารถน า

ความรู้ในการประเมินพัฒนาการไปบอกต่อเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้แก่คนรู้จักได้ นักศึกษาที่ไป

ช่วยในการเก็บรวมรวมข้อมูลเห็นคุณค่าในการท าวิจัย ประชาชนในชุมชนเห็นภาพการศึกษาที่มีระบบ 

ซึ่งสามารถช่วยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุปัจจัยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้  อีกทั้งยังเกิดทีม

นักวิจัยในชุมชนอีกด้วย  

 

ท้ายสุด นักวิจัยฝากก าลังใจแก่คณาจารย์รุ่นน้อง รุ่นพี่ เพื่อน ขอให้มีความสุขในการท าวิจัย

และขอให้ถือว่าเป็นภาระกิจหนึ่งที่เราต้องกระท า การท าวิจัยย่อมมีปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด แต่

เชื่อแน่ว่าทุกช้ินงานวิจัยจะผ่านไปด้วยดีเสมอ ขอเป็นก าลังใจให้กับทุกคน  

 

จากการท าวิจัยเน้นชุมชน ก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวนักวิจัย ต่อชุมชนพื้นที่เป้าหมาย และต่อ

องค์กร เป็นความภาคภูมิใจต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้กระท า น าสู่การเห็นคุณค่าและน่าชื่นชม แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เผยแพร่ส าหรับผู้ที่สนใจอย่างแท้จริง เพื่อก่อเกิดการต่อยอดชิ้นงานอื่นๆ  อีกมากมาย ให้

งดงามและมีประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 

…………………………………………………………………………………………. 
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