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สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ถือเป็นแผนที่การพัฒนา
คนแบบบูรณาการที่พึงปรารถนา และหากมีการเชื่อมโยงของคนในชุมชนเข้าด้วยกันให้เกิดความ
รักเอื้ออาทรต่อกัน ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งผลให้
ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อค้นหาแกนนาสุขภาวะชุมชนในระดับ
หมู่บ้านและตาบลในการขับเคลื่อนจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะ 6 มิติ 2) เพื่อให้เกิดทีมนักวิจัยสุขภาวะ
มีการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะ จัดทาแผนที่สุขภาวะชุมชน 6 มิติ และการผลิตสื่อสาธารณะสุขภาวะ
ชุมชน หน่วยพื้นที่ดาเนินการวิจัย คือ จังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
เป็นตาบลได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ครอบคลุมตาบลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก รวมจานวน 6 ตาบล รวมชุมชนทั้งหมด 79 ชุมชน แยกเป็นพื้นที่อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 4 ตาบล คือ ตาบลหนองแวง ตาบลเหล่าหลวง ตาบลสิงห์โคก และตาบล
น้าอ้อม จานวน 52 ชุมชน และในพื้นที่อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จานวน 2 ตาบล
คือ ตาบลนาข่า และตาบลประชาพัฒนา จานวน 27 ชุมชน ระยะเวลาในการวิจัย พฤศจิกายน
2551- มิถุนายน 2552 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย คือ1) ผู้วิจัยหลัก ทาหน้าที่อานวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ทีมวิจัยเกิดการเรียนรู้ 2) ผู้วิจัยร่วมเป็นนักพัฒนาทาหน้าที่ประสานงานกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
3) นักวิจัยสุขภาวะผู้ปฏิบัติงานจริงแกนนาสุขภาวะชุมชนระดับตาบล ตาบลละ 15 คน จานวน 90
คน 4) ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตาบลเป้าหมายเป็นผู้ เอื้ออานวยดาเนินงานในพื้นที่ตาบล 6
ตาบล ตาบลละ 5 คน จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสารวจ
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน การสัมภาษณ์ ทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไม่มี
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โครงสร้าง สมุดจดบันทึก และบันทึกการประชุม บันทึกหลังการปฏิบัติ แบบรายงานกิจกรรม
คู่มือประกอบการจัดกิจกรรม กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวิดีโอ ระเบียบวิธีการวิจัยครั้งนี้ คือ การ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์ออกมาเป็นแผนภาพ
กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน ตามความมุ่งหมาย และประเด็นที่ศึกษา สถิติใน
การวิเคราะห์ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในส่วนของเชิงปริมาณ และ
ตรวจสอบถามเที่ยงตรงของข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในเชิงคุณภาพ
และนาเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลการวิจัย พบว่า
1. การค้นหาแกนนานักวิจัยสุขภาวะในระดับตาบล ได้เริ่มจากเวทีประชุมชี้แจง
ความเข้าใจการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข หมู่บ้าน
ละ 6 คน แล้วคัดเลือกให้มีตัวแทนของนักวิจัยหมู่บ้านละ 1 คนไปทางานระดับตาบล ซึ่งนักวิจัยสุข
ภาวะชุมชนทั้งสองระดับยังเป็นเครือข่ายในการทางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุ แนวทางในการแก้ปัญหา การกาหนดความต้องการ แผนการดาเนินงานร่วมกันใน
ระดับตาบล แล้วมีการตั้งคาถามต่อว่าเราจะมาทางานอะไรร่วมกันก่อนหลัง จะเกิดผลประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วมและส่วนตนอย่างไร การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์จะเชื่อมโยงการทางานของคนใน
ท้องถิ่นและมีความรักสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน และการบริการจัดการทุนทรัพยากรในระดับตาบล
ผลสุดท้ายได้นักวิจัยสุขภาวะทีมีศักยภาพทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง มองเห็นคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนไป เกิดแกนนานักวิจัยสุขภาวะชุมชนใน
ระดับตาบลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตาบล ๆ ละ 15 คน และนอกจากนั้นยังเกิดกลไกทางาน
เชื่อมโยงเพิ่มขึ้น 2 ระดับ คือ 1) ระดับอาเภอ ได้แก่ ท้องถิ่นอาเภอ สาธารณสุขอาเภอ และ 2)
ระดับตาบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นผู้ประสานงานและหนุนเสริมในเวทีต่างๆ
2. การสารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ เพื่อนามากาหนดเป็นตัวชี้วัด
สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข ได้ประชุมชี้แจงวิทยากร เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามทั้งปลายเปิดและปลายปิด การกรอกข้อมูล การซักถามตรวจสอบทาให้เกิดจาก
การสารวจใหม่ให้เป็นปัจจุบันจากทีมนักวิจัยสุขภาวะได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน
แล้วมาสรุปเป็นภาพรวมรวมของตาบลที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนต้องนาไปสู่
การทบทวนอีกครั้งก่อนจัดทาเข้าสู่แผนงาน และโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลในระยะ
ต่อไป จาแนกตามประเด็นในการพัฒนาได้ดังนี้
2.1 การสารวจสุขภาวะชุมชน 6 มิติ ในระดับหมู่บ้านและระดับตาบลใช้วิธีการ
ประชุมชี้แจงและวิธีฝึกปฏิบัติจริงจานวน 2 ช่วง คือ 1) การสารวจแผนที่ผู้นาที่เป็นทางการและ
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ไม่เป็นทางการที่ตั้งกลุ่มอาชีพแล้วนาเสนอตรวจสอบความสมบูรณ์ 2) การสารวจแผนที่สุขภาวะ
ชุมชน 4 มิติ คือ กาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยให้จัดทาในระดับหมู่บ้านก่อนแล้วสรุป
เป็นแผนที่ฉบับร่วมของหมู่บ้าน และในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับตาบลในการจัดทาแผนที่สุข
ภาวะในระดับตาบล 6 มิติ และในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับข้ามตาบลให้มีการทบทวนและ
จัดทาเนียบผู้นาสุขภาวะเพิ่มอีกครั้ง เป็นการทาซ้าให้เกิดการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล
2.2 การวางแผนผลิตสื่อสาธารณะสุขภาวะชุมชนในระดับตาบลได้จัดทาเป็น 2
ช่วง คือ 1) ช่วงทดลองนาร่องในตาบลที่สนใจและมีศักยภาพก่อน คือ ตาบลมีเครือข่ายในระดับ
อาเภอเกษตรวิสัย เพื่อใช้เป็นต้นแบบสื่อสาธารณะให้ตาบลเครือข่ายได้เรี ยนรู้ คือ ตาบลเหล่า
หลวงและตาบลน้าอ้อม ในระยะเริ่มต้นการเรียนรู้ พบว่า ตาบลเหล่าหลวงมีการผลิตสื่อสาร
ธารณะ 5 รายการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ รายการวิทยุชุมชน “คนรักสุขภาพ” หมอลาซิ่ง
เพื่อสุขภาพ แต่งกลอนผญาพาสร้างเสริมสุขภาพ หอกระจายข่าว และแผ่นพั บวารสารรายเดือน
ส่วนตาบลน้าอ้อมมีการผลิตสื่อสาธารณะ 5 รายการเช่นกัน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับรายเดือน สื่อ
หอกระจ่ายข่าวประจาหมู่บ้าน ป้ายประวัติหมู่บ้าน คาขวัญ เพลงแนะนาหมู่บ้าน และวิดิทัศน์ตาบล
2) ทุกตาบลที่เข้าร่วมโครงการได้จัดทาแผนที่ภาพรวมตาบลที่ มีเนื้อหาสรุปสุขภาวะชุมชน 6 มิติ
เป็นป้ายผ้าไวท์นิน หรือรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ เนื้อหาสรุปสุขภาวะชุมชนในมิติต่างๆ
ไม่เกินมิติละ 5 รายการ และแต่ละตาบลมีแผนปฏิบัติการในการผลิตสื่อสาธารณะที่เป็นรูปธรรม
2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข ที่
นักวิจัยสุขภาวะพัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น ประเด็นหลัก 6- 7 ด้าน ตามประเด็นปัญหาและความ
ต้องการแก้ไข ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สิติปัญญา สิ่งแวดล้อม เครือข่าย และความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน ซึ่งใช้ในส่วนของตาบลเป้าหมาย 5 ตาบล คือ ตาบลหนองแวง สิงห์โคก น้าอ้อม
นาข่า และประชาพัฒนา ส่วนตัวชี้วัดสุขภาวะของตาบลเหล่าหลวงที่จะทดลองใช้ตัวชี้วัดจาก
นักวิชาการพัฒนาขึ้นเป็นตัวชี้วัดกลาง ได้มีการทดลองใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวที่ตาบลหนองแวงปรากฏ
ว่าผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติสามารถอ่านและนาไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การดาเนินงานสุขภาวะชุมชนในระดับตาบลเพื่อความอยู่ดีมีสุขที่พัฒนาขึ้น โดย
ประยุกต์ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน กับการดาเนินงานตามกิจกรรมย่อยในการ
ดาเนินงาน 16 กิจกรรมได้จริงมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้ ในลักษณะ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติของนักวิจัยสุขภาวะชุมชนทั้ง 6 ตาบล โดยใช้การวิจัยและพัฒนาในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่จากชุมชนเป็นฐาน จากการประเมินผลจากบันทึกหลังการปฏิบัติ พบว่า
นักวิจัยสุขภาวะทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการสารวจข้อมูลสุขภาวะ 6 มิติ การ
จัดทาแผนที่สุขภาวะ 6 มิติของตาบล มีความสามารถในการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะให้เหมาะสมกับ
ตาบลตนเอง และมีความสามารถในการจัดทาสื่อสาธารณะสุขภาวะด้วยตนเองได้เหมาะสม
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การพัฒนาสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้จากการปฏิบัติจริง และมีความสอดคล้องระหว่างการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมตามขั้นตอนที่กาหนดกับการดาเนินงานตามแผนงานกิจกรรมย่อยซึ่งทาไปปรับปรุง
ไป ทาให้ให้เกิดความยืดหยุ่นเป็นกระบวนการที่พอเหมาะ และมีผลลัพธ์ทาให้เกิดกลไกการทางาน
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นผลจาก
ประเมิน สรุปผล สะท้อนผล การบันทึกหลังการปฏิบัติแต่ละครั้ง และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
นักวิจัยสุขภาวะตาบล ได้มองเห็นการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและเรียนรู้จากการปฏิบัติใน
ระยะแรกมีความสาคัญยิ่ง ซึ่งเป็นการก่อตัวของทีมนักวิจัยสุขภาวะระดับตาบล โดยการหนุนเสริม
จากภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกตาบล บ่งบอกถึง การมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นช่วงเวลาที่กาหนด ถือเป็นฐานข้อมูลสาคัญในการพัฒนางานครั้งต่อไป
คาสาคัญ : สุขภาวะชุมชน, อยู่ดีมีสุข
ABSTRACT
Sound health in physical, mental, social and intellectual aspects is regarded as a
map of developing desirable integrated people. If there is connection of community people
together to generate love and help with each other, it will be regarded as a very
important basic factor leading to sustainable development and causing the community to
become well-being. The purposes of this study were: 1) to seek community health
condition core leaders at the village and tambon levels in driving 6-dimensional health
condition data storage, 2) to generate health condition team of researchers with
development of health condition indicators, to draw maps of 6-dimensional community
health conditions, and production of community public health condition media. The area
units of conducting this study were Roi Et and Maha Sarakham provinces. The focused
group in the study consisted of 6 tambon obtained using the cluster sampling technique,
covering large-sized, medium-sized and small-sized tambon with totally 79 communities.
There were these 4 tambon: Tambon Nong Waeng, Tambon Lao Luang, Tambon Sing
Khok and Tambon Nan Om with 52 communities in Amphoe Kaset Wisai, Roi Et
province; and these 2 tambon: Tambon Na Kha and Tambon Pracha Phatthana with
27 communities in Amphoe Wapi Pathum, Maha Sarakham province. The study was
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conducted from November 2008 to June 2009. Research participants comprised: 1) major
researcher who facilitated and promoted the team of researchers to generate learning, 2)
research participants who were developers performing their duties in coordinating with the
focused group in the study area 3) health condition researchers, actual practitioners, core
leaders of community health conditions at the tambon level, 15 people each, with a total
of 90 people; and 4) representatives of focused group tambon administrative organizations
who facilitated operation in all 6 tambon areas, 5 representatives each, with a total of 30
ones. The instruments used for collecting data were a survey of community general data,
structured- and unstructured interview forms, note-taking forms on meetings and
performance, a report form on activities, a handbook in supplement to organizing
activities, a camera, and a video camera. The methodology used was research and
development by applying participatory action research. The data were analyzed by
synthesizing to be charts of the learning process leading to community health condition
development according to the purposes and issues of the study. The statistics used for
analyzing the quantitative data were percentage, mean, and standard deviation. Data
validities were checked using the triangulation technique. The study results were presented
by means of a descriptive analysis. The results of the study were as follows:
1. Seeking cove leaders of health condition researchers at the tambon
level began from the meeting forum for explaining the understanding of operation
according to the project for development and research on community health conditions for
well-being with 6 people from each village. Then 1 representative from each village was
selected to be the researcher to work at the tambon level. The community health
condition researchers at both levels still were networks. They had learning sharing,
cooperatively analyzed problems, causes and guidelines for problem-solving, and
determining needs and plans for cooperative operation at the tambon level. Next questions
to ask were: Which work should we do together first and later? What benefit will occur
to the pubic and to each people? And how? Learning originated from experience would
link work of local people to love, unity and help with each other and management of
resource capital at the tambon level. Finally health condition researchers with potentials in
major competency and minor competencies were obtained. They realized the values of
humanity and could adapt themselves to the changing society. There occurred cove
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headers of community health condition researchers at the tambon level participating in
activities in continuity, 15 core leaders from each tambon. In addition, there occurred
work mechanisms of connection at 2 more levels: 1) amphoe level comprising local
amphoe and amphoe public health; and tambon level comprising tambon administrative
organization presidents, policy and plan analysts, health promotion officials, and
community development officers who were coordinators and supporters on different stages
forums.
2. For surveying current conditions, problems and needs for determining
indicators of community health conditions for well-being, the researcher held meetings to
provide explanations by resource persons. The instruments used for collecting data were
open-ended and closed-ended questionnaires. Filling in data, questioning and checking data
could cause resurvey to update data from the team of health condition researchers which
covered 80 percent of the villages. Then they summarized the data about the villages as
a whole which were different. Indicators of the community health conditions had to be
reviewed before leading to plans and making projects of tambon administrative
organizations in the following phases. They could be classified according to the following
issues of development:
2.1 For surveying 6-dimensional community health conditions at village
and tambon levels, the techniques used were holding the meeting for explaining and
actual practice in 2 phases: 1) surveying maps which formal and informal leaders formed
occupational groups, and then the maps were presented for checking completeness, and 2)
surveying maps of 4-dimensional community health conditions: physical, mental, social
and intellectual dimensions by making maps at the village level first and then summarized
to joint maps of the villages, and on the forum of learning sharing at the tambon level
in making maps of 6-dimensional community health conditions, and on the forum of,
learning sharing at the cross-tambon level to have revision and making a directory of
additional health condition leaders. This was the repletion to originate revision of
validities of data.
2.2 Planning for production of community public health condition media at
the tambon level was in 2 phases: 1) in the pilot experimenting phase in interested
tambon with potential first of all in tambon with network at the amphoe level of
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Amphoe Kaset Wisai to be used as the model of public media for network tambon to
learn including Tambon Lao Luang and Tambon Nam Om. At the beginning of the
learning phase, it was found that Tambon Lao Luang produced 5 items of public media
which achieved the established requirements. These items were: a community radio
program on “People Who Love Health”, Molam Sing for Health, Writing Phaya Verses to
Create Health, News Spreading Tower and Monthly Brochures. Tambon Nam Om also
produced 5 items of public media including: printed matter media of monthly brochure,
village news spreading tower; signs of the village history and slogan, songs introducing
the village, and a video on tambon. 2) Every tambon participating in the project made
maps as a whole of tambon with summarized contents of 6-dimensional community health
conditions. They used white- nin cloths or other different forms as needed. The brief
community health conditions in different dimensions did not exceed 5 items/dimension.
Each tambon had concrete action plans for producing public media.
2.3 The developed indicators of success in operating community health
conditions for well-being could be divided into these 6-7 major issues based on the issues
of problems and needs for solving: physical, mental, social, social, intellectual,
environmental, network, and connecting relationship aspects. These aspects were used for
the 5 target tambon: Tambon Nong Waeng, Tambon Sing Khok, Tambon Nam Om,
Tambon Na Kha, and Tambon Pracha Phatthana. As for the indicators of health
conditions of Tambon Lao Luang which would be tried out using the academic-developed
indicators as neutral indicators, the indicators mentioned were tried out with Tambon
Nong Waeng. It was found that the assessors and the practitioners could concretely read
and implement these indicators.
3. For the operation of community health conditions at the tambon level for
well-being by applying the developed 5-stage participatory action research to the operation
according to 16 subactivities, it was found that it could be actually operated appropriately
with congruence and feasibility in the type of learning from action of community health
condition researchers in all the 6 tambon by using research and development for creating
the community-based new body of knowledge. From an evaluation of after action notetaking, it was found that every health condition researcher increased his/her knowledge
and understanding of 6-dimensional health condition data survey, making maps of 6-
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dimensional health conditions of each tambon, ability to develop indicators of health
conditions to be appropriate to their own tambon, and ability to make appropriate public
health condition media by themselves.
In conclusion, the developed model of community health condition development
for well-being was appropriately feasible, actually practical, and congruent between the
participatory action research according to the required stages and the operation according
to activity subplans which were operated and improved at the same time. It could
generate flexibility, was an appropriate process; and the results could generate suitable
mechanisms of working together with the local context and environment at a good level.
These results were obtained from evaluation, summarization, feedback, note-taking after
each action, and forum for learning sharing of tambon health condition researchers. They
realized that participation in operation and learning from action in the first phase was
very important. It was formation of the team of tambon-level health condition
researchers by supporting from involved parties both inside and outside the tambon. It
also indicated participation in group formation from the beginning to the end of the fixed
duration which could be regarded as important database to develop further work.
Key Word: Community Health, Conditions for Well-being
บทนา
การรวมตัวกันของผู้นาที่เป็นทางการกับผู้นาที่ไม่เป็นทางการในระดับตาบล เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาวะในชุมชนที่มีความสาคัญยังมีน้อยทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีกลไกในการจัดการ
เรียนรู้ให้มีการรวมกลุ่มแก้ไขปัญหาโดยคนในชุมชนเอง เพื่อนาไปสู่การรู้จักตนเอง รู้จักทรัพยากร
และสามารถจัดการทรัพยากรขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะปัจจัย 4 ที่ส่งผลถึงความพอเพียงและความอยู่ดี
มีสุขที่เป็นรูปธรรมและในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว
เมื่อพิจารณาในระดับตาบลการดาเนินงานด้านสุขภาพ ตลอดทั้งกลไกการสร้างความตระหนัก
ความร่วมมือในการทางานร่วมกัน ทั้งผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้รู้ ปราช์ญชาวบ้าน ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาน้อยเช่นกัน
ดังนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวิจัย การเตรียมทีมนักวิจัยสุขภาวะตาบลเพื่อความอยู่ดีมี
สุขด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกันยังเป็นในลักษณะการรวมตัวแบบหลวมๆ ซึ่งจะนาไปสู่
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ศึกษาปัญหาสุขภาวะชุมชน 6 มิติ การทางานแบบมีส่วนร่วมลักษณะภาคีการพัฒนางานโดยมี
ผลลัพธ์ คือ ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนและเชื่อมโยงทางการสื่อสารสาธารณะในชุมชน โดยชุมชน
และเพื่อชุมชน ได้เรียนรู้ร่วมกันหากค้นพบรูปแบบที่เหมาะสมในอาเภอเกษตรวิสัย จานวน 4
ตาบล คือ ตาบลเหล่าหลวง ตาบลสิงห์โคก ตาบลน้าอ้อมและตาบลหนองแวง ซึ่งมีทั้งตาบลขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ก็จะสามารถนาไปสังเคราะห์เป็นรูปแบบการดาเนินงาน
องค์ประกอบระยะแรก ซึ่งเป็นการเตรียมนักวิจัยสุขภาวะชุมชนด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หาก
ทดลองจนได้ผลแล้วนาไปขยายผลการดาเนินงาน และวางแผนพัฒนางานตาบลอื่นๆ ให้วงกว้าง
มากขึ้นในระยะต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อค้นหาแกนนาสุขภาวะชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตาบลในการขับเคลื่อนจัดเก็บข้อมูล
สุขภาวะ 6 มิติ คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านผู้นาและด้านกลุ่มองค์กร
ชุมชน
2. เพื่อให้แกนนาสุขภาวะตาบล มีการทางานร่วมกันในการจัดทาและพัฒนาตัวชี้วัดสุข
ภาวะชุมชน ตลอดจนสื่อสารสาธารณะข้อมูลสุขภาวะชุมชนของตาบล
คาถามของการวิจัย
1. การสารวจสุขภาวะชุมชน 6 มิติในระดับตาบลจะมีการสารวจศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้ง
ผู้นาที่เป็นทางการ ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ในระดับหมู่บ้านและตาบลได้อย่างไร
2. กลไกการทางานสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขค้นหาแกนนาสุขภาวะในระดับ
ตาบลและระดับหมู่บ้านจะทาได้อย่างไร
3. ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขซึ่งเกิดจากการกาหนดบ่งบอกจากชุมชนและ
ผู้นาจะทาได้หรือไม่อย่างไร
4. สื่อสาธารณะในระดับตาบลจะก่อให้เกิดทีมและการวางแผนในการทางานให้ต่อเนื่อง
ได้อย่างไร
5. การดาเนินงานสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขในระดับตาบลที่เหมาะสมในระดับ
ก่อตัวควรเป็นอย่างไร
ขอบเขตการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย
ประยุกต์ใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Action Research) เป็นหลัก ซึ่งนา
วิธีการและเครื่องมือวิจัยที่หลากหลายมาใช้ในการศึกษาทั้งการศึกษาจากเอกสาร และการศึกษา
ข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุม การลงมือปฏิบัติ บันทึกหลังการ
ปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนกลับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากผู้รู้
ประเภทต่าง ๆ ทั้งผู้ที่มีบทบาทภายในและนอกชุมชนดาเนินการวิจัยร่วมกัน
พื้นที่วิจัย
ตาบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตาบลเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาบลออกเป็น 3 ขนาด คือ ตาบลขนาด
ใหญ่ 2 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลหนองแวง และเหล่าหลวง ตาบลขนาดกลาง 1 ตาบล คือ
ตาบลสิงห์โคก ตาบลขนาดเล็ก 1 ตาบล คือ ตาบลน้าอ้อม ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Sampling) จากตาบลทั้งหมด 15 ตาบล ในอาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
หมู่บ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
หมู่บ้านเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ดาเนินการวิจัยครั้งนี้ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด 4 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลหนองแวง 15 หมู่บ้าน ตาบลเหล่าหลวง 15 หมู่บ้าน
ตาบลสิงห์โคก 13 หมู่บ้าน และตาบลน้าอ้อม 9 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 52 หมู่บ้าน
กลุ่มผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
กลุ่มผู้ร่วมวิจัย แยกเป็นผู้วิจัยหลัก (คุณอานวย) คือ นายฉลาด จันทรสมบัติ ผู้
ประสานงานระดับจังหวัด ผู้วิจัยร่วม (คุณประสาน) นายทานตะวัน สิงห์แก้ว ผู้ช่วยผู้
ประสานงานระดับจังหวัด นักวิจัยสุขภาวะชุมชนระดับตาบล ( คุณกิจ) ตาบลๆละ 15 คน จานวน
60 คน (คุณเอื้อ) ตาบลละ 5 คน ประกอบด้วย นายองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขประจาตาบล
ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย พฤศจิกายน 2551 - มิถุนายน 2552
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางาน ได้แก่ คู่มือประกอบการจัดกิจกรรม 7 ชุด และ
ชุดวีดิทัศน์ เรื่องบ้านภูหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และเรื่อง ปัญญานักปฏิบัติ กรณี
จังหวัดพิจิตร
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสารวจข้อมูลทั่วไปของชุมชน
2.2 . การสัมภาษณ์
2.2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
2.3. สมุดจดบันทึก และบันทึกการประชุม
2.4. แบบรายงานกิจกรรม
2.5. แบบบันทึกหลังการปฏิบัติ
2.6. กล้องถ่ายภาพ
2.7. กล้องถ่ายวิดีโอ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เป็นการทางานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยอาสาสมัคร ผู้รู้ในชุมชนและตาบล ตามประเด็นคาถามและประเภทของ
ข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลรวมตาบล ข้อมูลสุขภาวะชุมชน 6 มิติ ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชน และสื่อ
สาธารณะ
2.1 การสารวจบริบทของตาบลเป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง
2.2 ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ตามประเด็นคาถาม โดยใช้เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural
Appraisal : RRA) และอื่นๆ
2.3 ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมทั้งผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย
2.4 สนทนากลุ่ม (Small Group Interview) ในแต่ละกลุ่มย่อยในหมู่บ้าน
หรือในระดับตาบล ตามประเด็นที่ศึกษาเพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการดาเนินการวิจัยและ
วางแผนงานโครงการ
2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมวางแผนกับตัวแทนชุมชนคัดเลือกแนวทางแก้ไข
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ปัญหาลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา มีการสังเกตและสะท้อนกลับข้อมูล นาไปวางแผนปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2.6 การสารวจแผนที่สุขภาวะชุมชน 6 มิติ ประกอบด้วยแผนที่สุขภาวะด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ผู้นาชุมชน และกลุ่มองค์กรชุมชน
2.7 ค้นหาแกนนาสุขภาวะชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
2.8 การสร้างตัวชี้วัดชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
2.9 การจัดทาสื่อสารสนเทศระดับตาบล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จากเครื่องมือทุกประเภท ทั้งแบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต แบบสารวจสภาพทั่วไป แผนที่สุขภาวะ สมุดจดบันทึก บันทึกหลังการปฏิบัติ และ
เครื่องบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพวิดีโอ
2. จาแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการวิจัย
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดระบบการทางานของชุมชนและกลุ่มองค์กรชุมชน
ร่วมกับหน่วยวิจัยความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อให้เห็นพัฒนาการการดาเนินงานของแต่ละตาบล และสังเคราะห์ออกมาเป็น
แผนภาพกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย และ
ประเด็นที่ศึกษา ข้อมูลที่วัดได้ ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมา
ประกอบการวิจัยในส่วนของเชิงปริมาณ และตรวจสอบถามเที่ยงตรงของข้อมูลโดยใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในเชิงคุณภาพ
4. นาเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ซึ่งปรับปรุงมาจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของพันธุ์ทิพย์ รามสูต (2540 :
63-67) และของฉลาด จันทรสมบัติ (2550: 54) โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action
Learning) กาหนดกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักตนเองด้านสุขภาวะชุมชน (กันยายน 2551 – มกราคม 2552)
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1. 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานระดับตาบล การดาเนินงานในขั้นนี้เป็น
การสร้างความเข้าใจและแนวทางในการดาเนินงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและชุมชนเป้าหมาย
รวมทั้งหน่วยงานภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องใช้เทคนิคการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลไก
การทางานแกนนาในระดับชุมชน กาหนดแผน และเป้าหมายในการดาเนินงานร่วมกัน ดังนี้
ตาบลหนองแวง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
ตาบลสิงห์โคก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
สิงห์โคก อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 78 คน
ตาบลน้าอ้อม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลน้า
อ้อม อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 54 คน
ตาบลเหล่าหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เหล่าหลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
ตาบลนาข่า วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาข่า
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
ตาบลประชาพัฒนา วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
ประชาพัฒนาอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน
1.2 เวทีค้นหาแกนนาสุขภาวะระดับตาบล การดาเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็น
การค้นหากลไกการทางานเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง คือ แกน
นาสุขภาวะระดับหมู่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานภาคีในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อค้นหาแกนนาสุข
ภาวะในระดับตาบลอย่างน้อยตาบลละ 15 คน และกาหนดภารกิจขอบเขตการทางานตลอดจนให้
ความรู้ในการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้
ตาบลเหล่าหลวง วันที่ 10 ธันวาคม 2551 ณ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เหล่าหลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
ตาบลหนองแวง วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
ตาบลสิงห์โคก วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์
โคก อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 78 คน
ตาบลน้าอ้อม วันที่ 12 ธันวาคม 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 54 คน
ตาบลนาข่า วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาข่า
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
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ตาบลประชาพัฒนา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
ประชาพัฒนา อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 65 คน
1.3 สารวจข้อมูลสุขภาวะ 6 มิติ การดาเนินงานในขั้นนี้เป็นการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของแกนนาสุขภาวะชุมชนด้วยการปฏิบัติในการสารวจข้อมูลสุขภาวะราย
ครัวเรือน โดยใช้วีการสัมภาษณ์ประกอบการศึกษาจากฐานข้อมูลมือ 2 ของสาธารณสุขตาบล
ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจข้อมูลสุขภาวะ 6 มิติที่เป็นจริงนาไปสู่การกาหนด
แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป ประกอบด้วย ข้อมูลสุขภาวะด้านร่างการ ด้านจิตใจ
ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านผู้นา และด้านกลุ่มองค์กรชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้นาเพื่อการพึ่งตนเอง (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2552)
2.1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินงานใน
ขั้นนี้เป็นการส่งเสริมให้แกนนาสุขภาวะชุมชนในระดับตาบลเกิดความตระหนักในการดาดงตน
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดแนวคิกใหม่ในการพึ่งตนเอง ใช้เทคนิคการฝึกอบรมควบคู่คือ
กับการลงมือปฏิบัติจริงและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของแกนนาสู่การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงในการสร้างชุมชนให้อยู่ดีมีสุข
2.2 สรุปบทเรียนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียรู้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่
ละตาบล โดยการเล่าเรื่องตามประเด็นที่กาหนด ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างคนที่ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานและทีมวิจัยสุขภาวะชุมชนที่ไม่ได้ไป
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนแบบมีส่วนร่วม พัฒนาตัวชี้วัดความสาเร็จ การนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนสุขภาวะระดับตาบล (มกราคม - มีนาคม 2552)
3.1 การจัดทาแผนที่สุขภาวะ 6 มิติ การดาเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการค้นช่องทาง
ในการวางแผนไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาวะในชุมชน โดยใช้วิธีการลงมือปฏิบัติโดย
แกนนาสุขภาวะควบคู่กับการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและให้คาปรึกษาโดยนักวิชาการ
สาธารณสุขและทีมวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและศักยภาพด้านสุขภาวะ
ชุมชนรายครัวเรือนนาไปสู่การผักดันในเชิงนโยบายต่อไป
3.1.1 ตาบลเหล่าหลวง วันที่ 28 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลเหล่าหลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏแผนที่สุขภาวะของแต่ละชุมชน ดังนี้
3.1.2 ตาบลหนองแวง วันที่ 15 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏแผนที่สุขภาวะของแต่ละชุมชน ดังนี้
3.1.3 ตาบลสิงห์โคก วันที่ 17 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลสิงห์โคก อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏแผนที่สุขภาวะของแต่ละชุมชน ดังนี้
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3.1.4 ตาบลน้าอ้อม วันที่ 18 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าอ้อม อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏแผนที่ สุขภาวะของแต่ละชุมชน
3.1.5 ตาบลนาข่า วันที่ 6 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนนาข่าพิทยาคม
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
3.1.6 ตาบลประชาพัฒนา วันที่ 9 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนประชา
พัฒนา อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 65 คน
3.2 การจัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข การดาเนินงานในขั้นตอน
นี้ทีมวิจัยใช้เทคนิคการจัดเวทีสรุปผลการสารวจข้อมูลสุขภาวะ 6 มิติ นามาสู่การหาวิธีการแก้ไข
โดยการระดมปัญหาที่ชุมชนเห็นว่ามีความสาคั ญเร่งด่วนในแต่ละด้านแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ให้แต่
ละหมู่บ้านไประดมดาเนินการจัดทาตัวชี้วัดในหมู่บ้านของตนเอง โดยทีมวิจัยได้ใช้ตัวชี้ชุมชนอยู่ดี
มีสุขของตาบลปริก อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และกรอบประเด็นสุขภาวะชุมชนอยู่ดีมีสุข เป็น
ตัวอย่างประกอบเพื่อเป็นแนวทางและนามาอภิปรายแลกเปลี่ยนในเวทีระดับตาบลเพื่อหาข้อสรุป
ตัวชี้วัดชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของตาบลต่อไป
3.2.1 ตาบลเหล่าหลวง วันที่ 28 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เหล่าหลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏแผนที่สุขภาวะของแต่ละชุมชน ดังนี้
3.2.2 ตาบลหนองแวง วันที่ 15 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏแผนที่สุขภาวะของแต่ละชุมชน ดังนี้
3.3.3 ตาบลสิงห์โคก วันที่ 17 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
สิงห์โคก อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏแผนที่สุขภาวะของแต่ละชุมชน ดังนี้
3.3.4 ตาบลน้าอ้อม วันที่ 18 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลน้า
อ้อม อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏแผนที่สุขภาวะของแต่ละชุมชน
3.3.5 ตาบลนาข่า วันที่ 21 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนนาข่าพิทยาคม อาเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
3.3.6 ตาบลประชาพัฒนา วันที่ 23 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนประชาพัฒนา
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 65 คน
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติตามแผนและปรับปรุงงาน ทดลองผลิตสื่อสารสาธารณสุขภาวะ
ชุมชน (เมษายน-พฤษภาคม 2552)
การจัดทาสื่อสาธารณะนาเสนอข้อมูลสุขภาวะ การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสุขภาวะในระดับพื้นที่ โดยทีมวิจัยได้ส่งเสริม ให้
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นักวิจัยสุขภาวะในชุมชนได้ดาเนินการจัดทาสื่อท้องถิ่นประเภทต่างๆ อย่างน้อยตาบลละ 5 ชิ้น
โดยให้อิสระทางความคิดให้ชุมชนได้คิดค้นออกแบบเองเพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 เวทีสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนรู้ (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2552)
5.1 เวทีสรุปบทเรียนการดาเนินงานระยะที่ 1 การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลสุขภาวะในแต่ละชุมชน และแลกเปลี่ยนเทคนิค
วิธีการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะระหว่างตาบล การดาเนินกิจกรรมทีมวิจัยได้ดาเนิน
กิจกรรม 2 ครั้ง คือ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
ตาบลนาข่า อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด วั นที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ
โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ตาบลเหล่าหลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินแบบเสริมพลัง เป็นการทบทวน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2552 ณ โรงแรมนิวพัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน
สรุปผลการวิจัย
การดาเนินงานพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขโดยประยุกต์ใช้การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 1 คือ ระยะก่อนการทาวิจัย คือการค้นหาแกนนา การสารวจสุข
ภาวะชุมชน การสารวจและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนและการวางแผนในการจัดทาสื่อสาธารณะ
ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขในระดับตาบล โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ทาง
ทีมวิจัยสุขภาวะชุมชนและตาบลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดสมรรถนะหลัก / สมรรถนะรองในการทางาน (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)
ได้ดาเนินการดังนี้
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานในระดับตาบล การดาเนินงานในขั้นนี้เป็น
การสร้างความเข้าใจและแนวทางในการดาเนินงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและชุมชนเป้าหมาย
รวมทั้งหน่วยงานภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องใช้เทคนิคการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลไก
การทางานแกนนาในระดับชุมชน กาหนดแผน และเป้าหมายในการดาเนินงาน จากการสอบถาม
และการเขียนบันทึกหลังการปฏิบัติ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการและยอมรับร่างกรอบการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมนักวิจัย
ชาวบ้าน
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1.2. ผลลัพธ์องการดาเนินงานร่วมกัน ทีมวิจัยและนักวิจัยสุขภาวะตาบลได้
กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขทั้ง
สมรรถนะหลักและรองในการดาเนินงาน 3 ปี จะนาไปสู่ผลลัพธ์ในการเรียนรู้ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
สมรรถนะหลัก
1) การศึกษาพื้นที่และชุมชน สารวจแผนที่สุขภาวะ 6 มิติ แผนที่ผู้นา แผนที่
กลุ่มอาชีพ แผนที่ร่างกาย แผนที่จิตใจ แผนที่สังคม และแผนที่ภูมิปัญญา
2) การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) กับชุมชน และภาคีแห่ง
ความร่วมมือ ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข (กาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา หรืออื่น
ๆ)
3) การจัดแผนพัฒนาสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขระดับตาบล (ระยะ 3 ปี)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน กิจกรรม และโครงการ
4) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ภาคีในการทางานร่วมกัน
- นโยบายสาธารณะระดับตาบล หรือหมู่บ้าน หรือกลุ่มเครือข่าย และ
หรือครอบครัว
กาหนดข้อบัญญัติแผนงานโครงการ กิจกรรมรองรับในระดับตาบล
มีการรวมกลุ่มร่วมคิด วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบประเมินผล สรุป
บทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนงานและกิจกรรมที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
5) การพัฒนากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
6) การถ่ายทอดเทคนิควิธีการ นวัตกรรม การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาให้เหมาะสมโดยใช้การจัดการความรู้ควบคู่การปฏิบัติไปยังเครือข่ายเก่าและเครือข่าย
ใหม่
7) สารสนเทศเพื่อสุขภาวะชมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
สมรรถนะรอง
1) มีนักวิจัยชาวบ้าน เครือข่ายนักวิจัยชาวบ้านในระดับหมู่บ้า น
2) เกิดเครือข่ายนักวิจัยระดับตาบลเป้าหมาย
3) เกิดศูนย์การเรียนรู้และการจัดการความรู้สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขใน
ระดับบุคลและทีม
4) ผู้นาการเปลี่ยนในระดับหมู่บ้านและตาบลเกี่ยวกับสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่
ดีมีสุข
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1.3 ค้นหาแกนนาระดับหมู่บ้าน การดาเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นการค้นหา
กลไกการทางานเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง คือ แกนนาสุขภาวะ
ระดับหมู่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานภาคีในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแกนนาสุขภาวะใน
ระดับตาบลๆ ละ 15 คน และกาหนดภารกิจขอบเขตการทางานตลอดจนให้ความรู้ในการทางาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผลการดาเนินงาน พบว่า ได้มีการคัดกรองผู้นาที่เป็นทางการและไป
เป็นทางการ ผู้รู้ในชุมชน ในแต่ละหมู่บ้านๆละ 6 คน จาแนกเป็น ผู้นาด้านนโยบาย 2 คน ผู้นา
ด้านวิชาการ 2 คน และผู้นาด้านชุมชนเข้มแข็ง 2 คน
1.4 สารวจข้อมูลสุขภาวะชุมชน 6 มิติ การดาเนินงานในขั้นนี้เป็นการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของแกนนาสุขภาวะชุมชนด้วยการปฏิบัติในการสารวจข้อมูลสุขภาวะราย
ครัวเรือน โดยใช้วีการสัมภาษณ์ประกอบการศึกษาจากฐานข้อมูลมือ 2 ของสาธารณสุขตาบล
ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจข้อมูลสุขภาวะ 6 มิติที่เป็นจริงนาไปสู่การกาหนด
แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป ประกอบด้วย ข้อมูลสุขภาวะด้านร่างการ ด้านจิตใจ
ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านผู้นา และด้านกลุ่มองค์กรชุมชน ดาเนินการสารวจแผนที่สุขภาวะ
ชุมชนครอบคลุมจานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนในปัจจุบันอย่างน้อยร้อยละ 80 แล้วให้มีการ
สรุปร่วมกัน พบว่า แกนนาสุขภาวะทุกหมู่บ้านสามารถดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาเป็นแผน
ที่สุขภาวะได้ครบตามที่กาหนด 6 มิติ และมีหมู่บ้านที่เป็นส่วนน้อยที่ยังไม่มีแผนที่ สุขภาวะครบ
เช่น ตาบลเหล่าหลวง หมู่ที่ 3 และ 15 ตาบลสิงห์โคก หมู่ที่ 6 และ 11 เป็นต้น
2. การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยเพื่อการพึ่งตนเอง (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2552)
2.1 ค้นหาแกนนาในระดับตาบล ได้มีการคัดกรองผู้นาที่เป็นทางการและไปเป็น
ทางการ ผูร้ ู้ในชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน จากหมู่บ้านๆละ 6 คน คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านละ 1- 2
คน เพื่อเป็นตัวแทนผู้นาสุขภาวะระดับตาบลๆ ละ 15 คน นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
แกนนาสุขภาวะตาบล ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตาบล และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ซึงได้แบ่งบทบาทหน้าที่ของแกนนาสุขภาวะตาบลออกเป็น
แกนนาสุขภาวะด้านนโยบาย แกนนาสุขภาวะด้านวิชาการ แกนนาสุขภาวะด้านชุมชนเข้มแข็ง
และแกนนาสุขภาวะด้านสื่อสาธารณะ โดยแกนนาสุขภาวะในระดับตาบลทาหน้าที่เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนงานในระดับตาบลและเป็นตัวประสานงานระหว่างตาบลกับหมู่บ้าน ตลอดจนร่วม
วางแผนในการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะร่วมกับทีมผู้ประสานงานจังหวัด
2.2 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินงานในขั้นนี้เป็นการ
ส่งเสริมให้แกนนาสุขภาวะชุมชนในระดับตาบลเกิดความตระหนักในการดาดงตนภายใต้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและเกิดแนวคิกใหม่ในการพึ่งตนเอง ใช้เทคนิคการฝึกอบรมควบคู่คือกับการลง
มือปฏิบัติจริงและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยน
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ทัศนคติของแกนนาสู่การเป็นผู้นาในการเปลี่ย นแปลงในการสร้างชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ผลการดาเนิน
กิจกรรมจัดกิจกรรมในวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2552 จานวน 38 คน
2.3 สรุปผลและทบทวนผลการศึกษาดูงาน ทีมผู้ประสานงานระดับจังหวัดได้
ติดตามประเมินผลภายหลังจัดกิจกรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า จากการดาเนินกิจกรรมผู้เข้าร่วมมีความรู้และ
เกิดทักษะการทาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนสามารถนาความรู้มาสู่การประยุกต์ใช้ได้ใน
ครอบครัว เกิดกลุ่มแกนนาด้านการพึ่งตนเองในระดับชุมชน นอกจากนี้ การเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างตาบลส่งผลให้แกนนาในแต่ละตาบลได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลสุขภาวะในชุมชนตนเอง และยังช่วยสร้างความตระหนักของผู้นาในการทางานเพื่อส่วนร่วม
ผลสาเร็จอีกอย่างหนึ่งในการดาเนินกิจกรรมนี้ คือ การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้ง
งบประมาณ และความร่วมมืออื่นๆ อันจะนาไปสู่การทางานร่วมกันในอนาคต
3. การวางแผนแบบมีส่วนร่วม (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2552)
3.1 วางแผนและทบทวนข้อมูลการจัดทาแผนที่สุขภาวะชุมชน 6 มิติในระดับ
ตาบล การดาเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและคืนข้อมูลสุขภาวะชุมชนที่
แกนนาสุขภาวะชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเก็บรวบรวมมาได้ ตลอดจนให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข รวมถึงที่ปรึกษาแกนนาสุขภาวะในแต่ละตาบลได้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ถูกต้องและแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ พบว่า ทั้ง 4 ตาบลมีข้อมูลสุขภาวะที่
เกือบจะสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 90 มีเพียงบางหมู่บ้านเท่านั้นที่ยังไม่นาข้อมูลไปลงในแผนที่สุข
ภาวะ
3.2 วางแผนจัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชน การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนานาสุขภาวะชุมชนตาบลมีแผนการดาเนิน งานในการสร้างและพัฒนา
สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข ภายใต้กรอบเงื่อนไขและบริบทชุมชนของตนเอง พบว่า ทีมผู้
ประสานงานจังหวัดได้ส่งเสริมให้แกนนาสุขภาวะชุมชนตาบลได้เรียนรู้กระบวนการจัดทาตัวชี้วัด
สุขภาวะชุมชนจากพื้นที่ต้นแบบ คือ ตาบลปริก อาเภอเมือง จังหวั ดสงขลา เพื่อเป็นแนวทาง
แล้วให้แกนนาสุขภาวะชุมชนในแต่ละตาบลไปหารือกันแล้วจัดทาร่างตัวชี้วัดในชุมชนของตนเอง
เพื่อนามาเสนออภิปรายในเวทีประชุมระดับตาบลครั้งต่อไป
3.3 ทบทวนข้อมูลสุขภาวะชุมชน 6 มิติ และตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชน การ
ดาเนินงานใน
ขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและทบทวนข้อมูลสุขภาวะชุมชนและตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชน
เพื่อความอยู่ดีมีสุข พบว่า ทั้ง 4 ตาบลมีข้อมูลสุขภาวะและตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชน ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกหมู่บ้าน
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3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้แกนนานักวิจัยสุขภาวะตาบลได้วางแผนในการจัดทา
สื่อสาธารณะ การดาเนินงานในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักวิจัยสุขภาวะแต่ละตาบลได้
วางแผนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาวะชุมชนในรูปของสื่อชนิดต่างๆ อย่างน้อยตาบลละ 5
ชิ้น พบว่า ทุกตาบลมีแผนในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาวะชุมชน ดังนี้
1) ตาบลหนองแวง ประกอบด้วย (1) แผ่นผับข้อมูลสุขภาวะชุมชน (2) แผนที่
สุขภาวะตาบล และ (3) เสียงตามสาย
2) ตาบลเหล่าหลวง ประกอบด้วย (1) วิทยุชุมชนรายการคนรักษ์สุขภาพ (2)
หมอลาซิ่งเพื่อสุขภาพ (3) ผญาสุขภาพ (4) เสียงตามสาย และ (5) แผนที่สุขภาวะตาบล
3) ตาบลสิงห์โคก ประกอบด้วย (1) จุลสารสุขภาวะ (2) หมอลาเพื่อสุขภาพ
(3) ผญาสุขภาพ (4) เสียงตามสาย และ (5) แผนที่สุขภาวะตาบล
4) ตาบลน้าอ้อม ประกอบด้วย (1) แผ่นผับ (2) ป้ายคาขวัญสุขภาพ (3) เพลง
รณรงการดูแลสุขภาพ (4) เซิ่งกลองยาวเพื่อสุขภาพ และ (5) แผนที่สุขภาวะตาบล
5) ตาบลนาข่า ประกอบด้วย วิทยุชุมชนรายการสุขภาวะ (2) หมอลาซิ่งเพื่อ
สุขภาพ (3) ผญาสุขภาพ (4) เสียงตามสาย และ (5) แผนที่สุขภาวะตาบล
6) ตาบลประชาพัฒนา ประกอบด้วย (1) จุลสารสุขภาวะ (2) หมอลาเพื่อ
สุขภาพ (3) ผญาสุขภาพ (4) เสียงตามสาย และ (5) แผนที่สุขภาวะตาบล
4. การปฏิบัติตามแผน / ปรับปรุง (กุมภาพันธ์ 2552)
4.1 จัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนในระดับตาบล การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยสุขภาวะตาบลมีการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนเพื่อความ
อยู่ดีมีสุข ภายใต้กรอบเงื่อนไขและบริบทชุมชนของตนเอง พบว่า ทีมผู้ประสานงานจังหวัดได้
ส่งเสริมให้นักวิจัยสุขภาวะตาบลได้เรียนรู้กระบวนการจัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนตามขั้นตอน
ดังนี้ 1) ประชุมชี้แจงร่างกรอบตัวชี้วัด สุขภาวะชุมชน 2) ฝึกปฎิบัติการจัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะ
ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขในระดับตาบล โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นตัวแทนระดับตาบลและ
หมู่บ้านที่จะก่อตัวในการจัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะฉบับร่าง หลังจากนั้นให้นาเสนอผลการจัดทา
ตัวชี้วัดในเวทีระดับตาบลซึ่งมีการถกเถียง วิพากษ์ วิจารณ์ ไตร่ตรองจนได้ข้อสรุปและวางแผนให้
นาไปประชาพิจารณ์ในกลุ่มย่อย ณ หมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 15 คน 3) นาผลประชาพิจารณ์
ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนในกลุ่มย่อยของแต่ละหมู่บ้านมาสรุปในเวทีระดับตาบล 4) นาตัวชี้วัดสุข
ภาวะชุมชนของตาบลเสนอผลการพัฒนาตัวชี้วัดในระดับอาเภอ หลังจากนั้นให้ได้ข้อสรุปตัวชี้วัด
สุขภาวะชุมชนไปออกแบบและวางแผนในการดาเนินงานให้เป็นจริงในคราวต่อไป
4.2 ส่งเสริมให้นักวิจัยสุขภาวะตาบลจัดทาสื่อสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
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แต่ละตาบลมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาวะชุมชนในรูปของสื่อชนิดต่างๆ อย่างน้อยตาบลละ
5 ชิ้น พบว่า การดาเนินงานทีมผู้ประสานงานจังหวัดได้มอบหมายให้นักวิจัยสุขภาวะชุมชนตาบล
แต่ละตาบลไปหารือกันถึงแนวทางในการจัดทาสื่อ และสนับสนุนงบประมาณให้ตาบลละ 5,000
บาท
4.3 นาเสนอสื่อสาธารณะ การดาเนินงานเพื่อทราบความก้าวหน้าในการจัดทาสื่อ
และส่งเสริมให้นักวิจัยสุขภาวะตาบลมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาสื่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
พบว่า ขั้นตอนการดาเนินงานทีมผู้ประสานงานได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
สื่อสารสาธารณะขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด วิธีการเป็นการให้แต่ละตาบลนาเสนอแผนในการจัดทาสื่อ
ประกอบกับวิทยากรบรรยายและให้ข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางในการจัดทาสื่อให้ไปใน
แนวทางเดียวกัน แต่ละตาบลมีแผนปฏิบัติการในการจัดทาสื่อเป็นการเฉพาะของตาบลที่เป็น
รูปธรรม ดังจะได้นาเสนอสื่อที่เป็นแผนที่สุขภาวะชุมชน ทั้ง 6 มิติ จาแนกเป็นตาบล ดังนี้
แผนที่ สุขภาวะชุมชน 6 มิติ ตาบลเหล่าหลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพรวมแผนทีส่ ุขภาวะตาบลเหล่าหลวง

จานวนครัวเรือน.1,542 ครัวเรือน
จานวนประชากร 7,961 คน
ชาย 3,907 คน หญิง 4,054 คน
พื้นที่ประมาณ 37.68 ต.ร.ม.
แบ่งการปกครอง 15 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 6



 หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 4

ไป ตาบลโนนสว่าง



หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 11



 หมู่ที่ 5

.เกษ
ตรว
ิสัย





อ.เก
ษต
รวสิ
ัย



ไป
อ

หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 12







หมู่ที่ 3





ไป

หมู่ที่ 9

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านกาย
N
1. เบาหวาน 110 คน
2. ความดัน
74 คน
3. ปวดเมื่อย
68 คน
4. ทางเดินอาหาร 25 คน
5. ทางเดินหายใจ 21 คน สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านจิตใจ
1. โรคเครียด 43 คน
2. สติฟั่นเฟือน 19 คน
ไป จ
.ร้อย
3. วิตกกังวน 12 คน
เอ็ด
4. ปัญญาอ่อน 4 คน

หมู่ที่ 2

สัญลักษณ์
ศูนย์การเรียนรู้ตาบลเหล่าหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหล่าหลวง
หนองน้าสาธารณะ
 สถานีอนามัยบ้านอุ่มเม่า

หมู่บ้าน
 โรงเรียน
 สถานีตารวจภูธร
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต
ที่ทาการ อบต.เหล่าหลวง
ลาห้วย, คูคลอง
ถนนลูกรัง  วิทยุชมุ ชน
ป่าชุมชน  คิวรถโดยสาร




หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 1
สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านสังคม
1. แตกแยก 38 คน
2. ติดสุรา 38 คน
3. พนัน 32 คน
4. ทะเลาะวิวาท 15 คน
5. เสียงดัง 1 คน

หมู่ที่ 15
สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านปัญญา
1. ภูมิปัญญา 68 คน
2. หัตถกรรม 21 คน
3. หมอพื้นบ้าน 4 คน
4. ช่างไม้/ปูน 1 คน

สรุปข้อมูลด้านผู้นา
1. ผู้นาทางการ 205 คน
2. ผู้นาไม่เป็นทางการ 5 คน
3. ผู้นาตามธรรมชาติ 2 คน

สรุปข้อมูลด้านกลุ่มองค์กร
1. กลุ่มอาชีพ 24 กลุ่ม
2. กลุ่มองค์กรการเงิน 29 กลุ่ม
3. กลุ่มองค์กรสังคม 10 กลุ่ม

แผนที่ สุขภาวะชุมชน 6 มิติ ตาบลหนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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แผนที่สุขภาวะตาบลหนองแวง (รวม)
ไป ต.คูเมือง

ไปบ้านดงกลาง

บ้านเหล่าดอกไม้
ม. 15



N

บ้านหนองช้าง
ม. 5

วัดป่าวังน้าเย็น
สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านกาย
เบาหวาน 120 คน
ความดัน 65 คน
พิการ 24 คน
ปวดเหมื่อย 4 คน
หัวใจ 3 คน

บ้านดอนกลอย ม.13
บ้านหนอง
โดน ม. 8
บ้านเหล่า
หมู่ 10

ต.ศรีโคตร



บ้านหนองฮี
ม.6

บ้านอีเม้ง
ม.4


จานวนครัวเรือน 1,774 หลังคาเรือน

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านกลุ่ม
องค์กร
กลุ่มอาชีพ 16 กลุ่ม
กลุ่มทางการเงิน 14 กลุ่ม
กลุ่มทางสังคม 1 กลุ่ม

บ้านสิงห์ไคล ม.3

จานวนประชากร 7,936 คน
ชาย 3,871 คน หญิง 4,070 คน

สัญลักษณ์

 

อบต. 1 แห่ง

บ้านหัวหนอง
ม.9
สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านจิตใจ
ฟั่นเฟือน 35 คน
เครียด 20 คน
ปัญญาอ่อน 16 คน
ใบ้ 2 คน

สถานีอนามัย 2 แห่ง

ห้วยฮ่องแฮ่
สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านสังคม
ติดสุรา 45 คน
ติดบุหรี่ 28 คน
ครอบครัวแตกแยก 16 คน
การพนัน 7 คน
ก่อกวน 2 คน

บ้านหนองผึ้ง ม.7

ลาเสียวน้อย
ไปเกษตรวิสัย
ต.เกษตรวิสัย

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านผู้นา
ผู้นาทีเ่ ป็นทางการ 88 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2552

บ้านเหนือ
ม.2

บ้านเหนือ ม.12





โรงเรียน 7 แห่ง
วัด 13 แห่ง

บ้านป่าม่วง
ม.14

หมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน
ไป ต.สิงห์โคก

บ้านหนอง
สระพัง ม.11



สรุปข้อมูลสุขภาวะด้าน
สติปัญญา
หัตถกรรม 60 คน
ภูมิปัญญา 54 คน
ช่างไม้ 18 คน
ช่างปูน 11 คน
หมอสูตร 10 คน

บ้านหัวหนองแวง ม.1

ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง
ป่าสาธารณะ
ศูนย์เด็กเล็ก

แผนที่ สุขภาวะชุมชน 6 มิติ ตาบลสิงห์โคก อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนที่สุขภาวะตาบลสิงห์โคก (รวมทุกด้าน)
หมู่ที่ 10

-

หมู่ที่ 1

อบต.สิงห์โคก

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้าน
จิตใจ

หมู่ที่ 2

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านกาย
1. โรคเบาหวาน 92 คน
2. ปวดเมื่อย
52 คน
3. ความดัน
46 คน
4. พิการ
30 คน
5. คอพอก
2 คน

หมู่ที่ 3

จานวนประชากร 7,103 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2552

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5
สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านกลุ่ม
หมู่ที่ 9 องค์กร
1. กลุ่มอาชีพ 17 กลุ่ม
2. กลุ่มการเงินชุมชน 12 กลุ่ม
3. กลุ่มทางสังคม 5 กลุ่ม

หมู่ที่ 6

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านสังคม
1. ติดบุหรี่ 70 คน
2. ติดสุรา 26 คน
3. การพนัน 8 คน
4. ทะเลาะวิวาท 6 คน
5. ครอบครัวแตกแยก 6 คน

หมู่ที่ 12

1. ปัญญาอ่อน 13 คน
2. เครียด 12 คน
2. วิตกกังวน 12 คน
3. สติฟั่นเฟือน 8 คน
4. อื่น ๆ 2 คน

จานวนครัวเรือน 1,580 ครัวเรือน
ชาย 3,398 คน หญิง 3,689 คน

หมู่ที่ 13

สัญลักษณ์
หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 8

อบต.สิงห์โคก
สถานีอนามัย
โรงเรียน

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้าน
สติปัญญา
1. หัตถกรรม 20 คน
2. ภูมิปัญญา 16 คน
3. หมอพื้นบ้าน 6 คน3.
4 . หมอสูตร 5 คน

วัด

หมู่ที่ 7

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านผู้นา
1. ผู้นาที่เป็นทางการ 69 คน
2. ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ 1 คน

หมู่บ้าน
ถนนลูกลัง
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต
ลาเสียว

แผนที่ สุขภาวะชุมชน 6 มิติ ตาบลน้าอ้อม อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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แผนทีส่ ุขภาวะตาบลน้าอ้อม อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

N

จานวนครัวเรือน...1,148...ครัวเรือน
จานวนประชากร...4,786...คน
ชาย....2,431....คน หญิง..2,445...คน
สัญลักษณ์

ม. 1
ม.5

ม. 2

ม.9

ไป อ. ปทุมรัตน์

ต้นยางใหญ่
โรงเรียน
วัด
สนง. อบต.
ศูนย์เด็กเล็ก
สถานีอนามัย
ถนนลาดยาง
ลาน้าเสียวใหญ่

ม. 4
ม.6

ไป อ. พยัคภูมิพิสัย

โรคเบาหวาน 67 หลัง
โรคความดัน 83 หลัง
โรคปวดเมือ่ ย 43 หลัง
โรคทางเดินอาหาร 3 หลัง
โรคทางเดินหายใจ 3 หลัง

ม. 8
ม.3

กลุม่ อาชีพ 11 กลุม่
กลุม่ องค์กรทางการเงิน 13 กลุม่
กลุม่ องค์กรทางสังคม 1 กลุม่

ไป อ. เกษตรวิสัย

ม. 7

ผูน้ าทางการ 52 คน
ผูน้ าตามธรรมชาติ 7 คน
ผูน้ าที่ไม่เป็นทางการ 13 คน

หัตถกรรม 23 หลัง
ภูมิปญ
ั ญาการเกษตร 9 หลัง
ช่างไม้ 9 หลัง
ช่างปูน 4 หลัง
หมอยาพื้นบ้าน 6 หลัง

ครอบครัวแตกแยก 5 หลัง
ติดสุรา 15 หลัง
ก่อกวน 1 หลัง
เสียงดัง 1 หลัง
ติดบุหรี่ 35 หลัง

ปัญญาอ่อน 12 หลัง
สติฟั่นเฟือน 4 หลัง
โรคเครียด 5 หลัง
โรควิตกกังวล 2 หลัง
พิการ 5 คน

แผนที่ สุขภาวะชุมชน 6 มิติ ตาบลนาข่า อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
จานวนครัวเรือน.1,842
ครัวเรือน
จานวนประชากร 9,337 คน
ชาย 4,694 คน หญิง 4,643 คน
พื้นที่ประมาณ 52.276 ต.ร.ม.
ปข้อมูลสุขภาวะด้16
านสังหมู
คม่บ้าน
แบ่สรุงการปกครอง



หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 15

ไป อ.บรบือ



1. โรคเครียด 118
คน
2. นอนไม่หลับ 50
คน
3. วิตกกังวน 36 คน
หมู่ที่ 14
4. สติฟั่นเฟือน 20 คน
5. ปัญญาอ่อน 16 คน

หมู่ที่ 10

ไป อ.นาเชือก 



หมู่ที่ 9




สรุปข้อมูลด้านกลุ่ม
องค์กร
1. กลุ่มอาชีพ 28 กลุ่ม
2. องค์กรการเงิน 34 กลุ่ม
3. องค์ทางสังคม 8 กลุ่ม

หมู่ที่ 2





สรุปข้อมูลด้านผู้นา
1. ผู้นาทางการ 166 คน
2. ผู้นาไม่เป็นทางการ 5
คน
3. ผู้นาตามธรรมชาติ 13
คน

ไป อ.วาปีปทุม



หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 1

ไป อ.วาปีปทุม


หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 4






หมู่ที่ 8

N

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านจิตใจ

หมู่ที่ 5



1. ติดสุรา 174 คน
2. ติดสูบบุหรี่ 189 คน
3. ไม่เป็นหนี้ 38 คน
4. ครอบครัวขาดความอบอุ่น 25คน
5. อย่าร้าง 31 คน
หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 11

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านกาย
1. ปวดเหมื่อย 243 คน
2. เบาหวาน 167 คน
3. ความดัน 39 คน
4. ทางเดินอาหาร 34 คน
5. พิการ 31 คน
หมู่ที่ 16

ภาพรวมแผนที่สุขภาวะตาบลนาข่า



 านสติปัญญา
สรุปข้อมูลสุขภาวะด้
1. หัตถรรม 108 คน
2. ช่างไม้/ช่างปูน 89 คน
3. หมอพื้นบ้าน 50 คน
4. ภูมิปัญญาเกษตร 15 คน
5. หมอสูตร 11 คน










แผนที่ สุขภาวะชุมชน 6 มิติ ตาบลประชาพัฒนา อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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สรุปข้อมูลสุขภาวะด้าน

ห้วยแร้ง

บ.โคกสะอาด

ต.หนองแสง

ม.
4
ร.ร.ประชา

6 คน
16 คน
10 คน
7 คน
17 คน

อบต.ประชาพัฒนา
อ่างเก็บน้า
หนองไฮ
บ.หนองข่า

ม.
7

ม.
สอ.ประชาอาสา
8

ร.ร.บ้านหนองข่า

ม.
บ.น้้าเกลี้ยง
ม. 1
9 0

บ.ประชาสามัคคี

ม.
6

บ.หนองสระ

ไป ต.โพธิ์ชัย

ไปต.หัวเรือ

ม.
ม.
บ.ประแหย่
1ง
2

พัฒนา

บ.ประชาอาสา

สรุปข้อมูลด้านผู้นา
1. ผู้นาทางการ 101 คน
2. ผู้นาไม่เป็นทางการ 5 คน
3. ผู้นาตามธรรมชาติ 3 คน

ร.ร.บ้านประแหย่ง

บ.หนองอี
หมัน

ไป อ.วาปีปทุม

ม.

1. ภูมิปัญญา
2. หัตถกรรม
3. หมอพื้นบ้าน
4. หมอสูตร
5. ช่างไม้ /ปูน

ม.
3 บ.ประชาพัฒนา

ไป อ.จตุรพักตรพิมาน

สรุปข้อมูลด้านกลุ่มองค์กร
1. กลุ่มอาชีพ
11 กลุ่ม
2. กลุ่มองค์กรการเงิน 25 กลุ่ม
3. กลุ่มองค์กรทางสังคม 8 กลุ่ม

บ.หนอง.เหล่า
หนองคูยาง

ม.
5

ร.ร.บ้านหนองเหล่า หนองเหล่า

ม.
1
1

บ.เหล่าราษฎร์พัฒนา

ไป อ.ปทุมรัตน์

สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านกาย
1. เบาหวาน 96 คน
2. ความดัน
68 คน
3. ไทรอยด์
13 คน
4. ทางเดินหายใจ 8 คน
5. โรคหัวใจ
2 คน

จิตใจ
สัญลักษณ์
หนองน้าสาธารณะ 1. โรคเครียด 5 คน
2. สติฟั่นเฟือน 4 คน
 สถานีอนามัย
3. วิตกกังวน
6 คน

4. ปัญญาอ่อน
9 คน
หมู่บ้าน
สรุปข้อมูลสุขภาวะด้านสังคม
โรงเรี
ย
น
1.
หนี
ส
้
น
ิ
346
คน

ที่ทาการ อบต. 2. ติดสุรา/บุหรี่ 2 คน
ป่าชุมชน
สรุปข้อมูวัลด
สุขภาวะด้านสติปัญญา

N

ห้วยแร้ง

จานวนครัวเรือน.973 ครัวเรือน
จานวนประชากร 4,560 คน
ชาย 2,170 คน หญิง 2,386 คน
พื้นที่ประมาณ 19 ตร.กม.
แบ่งการปกครอง 11 หมู่บ้าน

ไป ต.หนองไฮ

ภาพรวมแผนที่สุขภาวะ ตาบลประชาพัฒนา
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชน ตาบลหนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเด็น
ตัวชี้วัด
1. ด้านร่างกาย 1.1 ลดการดื่มของมึนเมา

องค์ประกอบ
- สารวจกลุ่มเป้าหมาย
- วิเคราะห์ข้อมูล
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
- ติดตามสรุปผล
- สรุปแลกเปลี่ยน
1.2 มีสาธารณสุขประจาทุกหมู่บ้าน
- สารวจผู้นาด้านสุขภาพ
- จัดอบรมแกนนา
- ติดตามกิจกรรม
- สรุปผล
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3 ประชาชนปลอดโรคต่างๆ
- สารวจข้อมูลสุขภาวะ 6 มิติ
- วิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญ
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
- ติดตามผล
- สรุปผล
1.4 มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
- สารวจกิจกรรมในปัจจุบัน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
- จัดอบรมให้ความรู้
- ดาเนินกิจกรรมตามแผน
- ติดตามประเมินผล
1.5 รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครบ - สารวจสภาวะโภชนาการ
5 หมู่
- จัดค่ายรักสุขภาพ
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
- ติดตามผล
- สรุปแลกเปลี่ยน

26
ประเด็น

2. ด้านจิตใจ

ตัวชี้วัด
1.6 ตรวจรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

2.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
ชุมชน

2.2 ประชาชนเข้าวัดฟังธรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์

2.3 ในชุมชนไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาท

2.4 ส่งเสริมสุขภาพจิต

3. ด้านสังคม

3.1 ชุมชนมีความสันติสุขและสามัคคี

-

องค์ประกอบ
จัดทาแผน
ประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม
ประกวดสุขภาวะชุมชน
สรุปผล
สารวจสถานการณ์กลุ่ม
จัดตั้งกลุ่ม
ดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
ประกวดกิจกรรมกลุ่ม
สรุปประเมินผล
สารวจข้อมูล
จัดตั้งกลุ่มเพิ่มเติม
จัดกิจกรรม
ให้ความรู้ส่งเสริมกิจกรรม
สรุปประเมินผล
สารวจข้อมูล
จัดตั้งกลุ่ม
ตั้งกฎระเบียบ
ประชาสัมพันธ์
สรุปประเมินผล
สารวจสถานการณ์
ให้ความรู้
จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
ประเมินผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยึดหมั่นในระบอบประชาธิปไตย
ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
มีความสมัครสมานสามัคคี
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ด้าน
สติปัญญา

ตัวชี้วัด
3.2 ลดรายจ่ายครัวเรือน

4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับคนรุ่นหลัง

4.2 ส่งเสริมการเรียนการประกอบอาชีพ

4.3 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4.5 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

-

องค์ประกอบ
จัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย
วิเคราะห์รายรับรายจ่าย
ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
ส่งเสริมการออม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สารวจภูมิปัญญา
ประชุมชี้แจงหาแนวทางพัฒนา
ตั้งศูนย์การเรียนรู้
จัดทาหลักสูตรเพื่อการถ่ายทอด
ทาการถ่ายทอดขยายผล
สารวจปัญหาและความต้องการ
ลาดับความสาคัญปัญหา
จัดทาแผนพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
สารวจปัญหาและความต้องการ
ประชุมจัดทาแผนพัฒนา
ระดมทุนและทรัพยากร
ส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
ติดตามประเมินผล
คิดเก่ง
ปฏิบัติเก่ง
ลงมีอปฏิบัติอย่างจริงจัง
ถ่ายทอดขยายผล
ติดตามประเมินผล
สารวจตนเอง
สารวจทรัพยากร
หาวิธีการจัดการทรัพยากร
ติดตามสรุปผล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

28
ประเด็น
5. ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
5.1 มีน้าใช้ในการเกษตรตลอดปี

5.2 ไม่มีขยะมูลฝอย

5.3 ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
ปลอดภัยจากสารพิษ

6. ด้านเครือข่าย

6.1 มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนอื่นๆ ทั้งในและนอก
อาเภอ

6.2 มีเครือข่ายการทางานระดับ
หมู่บ้าน

องค์ประกอบ
- สารวจแหล่งน้า
- วางแผนแก้ไขปัญหา
- จัดหางบประมาณ
- ประเมินและติดตามผล
- ขยายผลการดาเนินงาน
- คัดแยกขยะในครอบครัว
- นาไปใช้ประโยชน์
- ปลูกจิตสานึกในการทิ้งขยะ
- จัดทาแผนกิจกรรมร่วมกัน
- ดาเนินกิจกรรมตามแผน
- ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ
สารเคมี
- ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
- จัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกษตรอิ นทรีย์
- สรุปผลถอดองค์ความรู้
- พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
- สารวจสุขภาวะชุมชน
- จัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะ
- วางแผนในการดาเนินงาน
- ดาเนินการตามแผน
- ติดตามประเมินผล
- ประชุมชี้แจง
- ค้นหาแกนนาระดับหมู่บ้าน
- สารวจแผนที่สุขภาวะ 6 มิติ
- จัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะ
- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
ตาบลต่อเนื่อง
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7. ด้านความสัมพันธ์
เชื่องโยง

ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ
1. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดารง - รู้จักตนเอง
ตน
- รู้จักความประมาณ
- มีภูมิคุ้มกันในการพึ่งตนเอง
- พึงตนเองปัจจัย 4
- เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว - ครอบครัวอบอุ่น
- ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
- มีความรักเอื้ออาทรต่อกัน
- มีการพูดคุยปรึกษากันบ่อยๆ
- มีการสร้างงานสร้างรายได้
3. มีการศึกษาทดลองเปรียบเทียบนามา - มีการศึกษาปัญหาในชุมชน
สู่การปฏิบัติ
- มีการวางแผน
- มีการปฏิบัติตามแผน
- มีการเทียบโอนประสบการเพื่อ
เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ภายนอก
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ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชน ตาบลสิงห์โคก อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเด็น
ตัวชี้วัด
1. ด้านร่างกาย 1.1 ลดการดื่มของมึนเมา

องค์ประกอบ
- สารวจกลุ่มเป้าหมาย
- วิเคราะห์ข้อมูล
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
- ติดตามสรุปผล
- สรุปแลกเปลี่ยน
1.2 มีสาธารณสุขประจาทุกหมู่บ้าน
- สารวจผู้นาด้านสุขภาพ
- จัดอบรมแกนนา
- ติดตามกิจกรรม
- สรุปผล
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3 ประชาชนปลอดโรคต่างๆ
- สารวจข้อมูลสุขภาวะ 6 มิติ
- วิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญ
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
- ติดตามผล
- สรุปผล
1.4 มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
- สารวจกิจกรรมในปัจจุบัน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
- จัดอบรมให้ความรู้
- ดาเนินกิจกรรมตามแผน
- ติดตามประเมินผล
1.5 รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครบ - สารวจสภาวะโภชนาการ
5 หมู่
- จัดค่ายรักสุขภาพ
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
- ติดตามผล
- สรุปแลกเปลี่ยน
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2. ด้านจิตใจ

ตัวชี้วัด
1.6 ตรวจรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

2.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
ชุมชน

2.2 ประชาชนเข้าวัดฟังธรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์

2.3 ในชุมชนไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาท

2.4 ส่งเสริมสุขภาพจิต

3. ด้านสังคม

3.1 ชุมชนมีความสันติสุขและสามัคคี

-

องค์ประกอบ
จัดทาแผน
ประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม
ประกวดสุขภาวะชุมชน
สรุปผล
สารวจสถานการณ์กลุ่ม
จัดตั้งกลุ่ม
ดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
ประกวดกิจกรรมกลุ่ม
สรุปประเมินผล
สารวจข้อมูล
จัดตั้งกลุ่มเพิ่มเติม
จัดกิจกรรม
ให้ความรู้ส่งเสริมกิจกรรม
สรุปประเมินผล
สารวจข้อมูล
จัดตั้งกลุ่ม
ตั้งกฎระเบียบ
ประชาสัมพันธ์
สรุปประเมินผล
สารวจสถานการณ์
ให้ความรู้
จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
ประเมินผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยึดหมั่นในระบอบประชาธิปไตย
ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
มีความสมัครสมานสามัคคี
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ด้าน
สติปัญญา

ตัวชี้วัด
3.2 ลดรายจ่ายครัวเรือน

4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับคนรุ่นหลัง

4.2 ส่งเสริมการเรียนการประกอบอาชีพ

4.3 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4.5 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

-

องค์ประกอบ
จัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย
วิเคราะห์รายรับรายจ่าย
ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
ส่งเสริมการออม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สารวจภูมิปัญญา
ประชุมชี้แจงหาแนวทางพัฒนา
ตั้งศูนย์การเรียนรู้
จัดทาหลักสูตรเพื่อการถ่ายทอด
ทาการถ่ายทอดขยายผล
สารวจปัญหาและความต้องการ
ลาดับความสาคัญปัญหา
จัดทาแผนพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
สารวจปัญหาและความต้องการ
ประชุมจัดทาแผนพัฒนา
ระดมทุนและทรัพยากร
ส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
ติดตามประเมินผล
คิดเก่ง
ปฏิบัติเก่ง
ลงมีอปฏิบัติอย่างจริงจัง
ถ่ายทอดขยายผล
ติดตามประเมินผล
สารวจตนเอง
สารวจทรัพยากร
หาวิธีการจัดการทรัพยากร
ติดตามสรุปผล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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5. ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
5.1 มีน้าใช้ในการเกษตรตลอดปี

5.2 ไม่มีขยะมูลฝอย

5.3 ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
ปลอดภัยจากสารพิษ

6. ด้านเครือข่าย

6.1 มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนอื่นๆ ทั้งในและนอก
อาเภอ

6.2 มีเครือข่ายการทางานระดับ
หมู่บ้าน

องค์ประกอบ
- สารวจแหล่งน้า
- วางแผนแก้ไขปัญหา
- จัดหางบประมาณ
- ประเมินและติดตามผล
- ขยายผลการดาเนินงาน
- คัดแยกขยะในครอบครัว
- นาไปใช้ประโยชน์
- ปลูกจิตสานึกในการทิ้งขยะ
- จัดทาแผนกิจกรรมร่วมกัน
- ดาเนินกิจกรรมตามแผน
- ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ
สารเคมี
- ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
- จัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
- สรุปผลถอดองค์ความรู้
- พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
- สารวจสุขภาวะชุมชน
- จัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะ
- วางแผนในการดาเนินงาน
- ดาเนินการตามแผน
- ติดตามประเมินผล
- ประชุมชี้แจง
- ค้นหาแกนนาระดับหมู่บ้าน
- สารวจแผนที่สุขภาวะ 6 มิติ
- จัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะ
- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
ตาบลต่อเนื่อง
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7. ด้านความสัมพันธ์
เชื่องโยง

ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ
1. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดารง - รู้จักตนเอง
ตน
- รู้จักความประมาณ
- มีภูมิคุ้มกันในการพึ่งตนเอง
- พึงตนเองปัจจัย 4
- เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว - ครอบครัวอบอุ่น
- ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
- มีความรักเอื้ออาทรต่อกัน
- มีการพูดคุยปรึกษากันบ่อยๆ
- มีการสร้างงานสร้างรายได้
3. มีการศึกษาทดลองเปรียบเทียบนามา - มีการศึกษาปัญหาในชุมชน
สู่การปฏิบัติ
- มีการวางแผน
- มีการปฏิบัติตามแผน
- มีการเทียบโอนประสบการเพื่อ
เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ภายนอก

35
ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนตาบลน้าอ้อม อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเด็น
ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ
1.ด้านร่างกาย
1. งดการดื่มของมึนเมา
- รณรงให้รู้ถึงโทษต่อร่างกาย
- สารวจปัญหากลุ่มเป้าหมาย
- วางแผนแก้ไข
- ดาเนินการตามแผน
- ติดตามประเมินผล
2. มีสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน - ประชุมชาวบ้านให้รู้ถึงความจาเป็น
- ดาเนินการคัดเลือกตัวแทน
- ส่งตัวแทนไปพัฒนาและเรียนรู้
- ดาเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน
- สรุปประเมินผล
3. ประชาชนปลอดโรคต่างๆ
- สารวจปัญหากลุ่มเป้าหมาย
- วางแผนแก้ไข
- ดาเนินการตามแผน
- ติดตามประเมินผล
- ถ่ายทอดผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
- สารวจตนเอง
- เรียนรู้ผู้อื่น
- ปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามคาแนะนา
- สรุปประเมินผล
5. รับประทานอาหารที่มี
- สารวจตนเอง
ประโยชน์
- เรียนรู้ผู้อื่น สื่อต่างๆ
- ปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามคาแนะนา
- สังเกตสรุปประเมินผล
6. ตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
- สังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงสุขภาพตนเอง
- ศึกษาเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพ
- ปฏิบัติตามคาแนะนา
- สังเกตสรุปประเมินผล
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ตัวชี้วัด
7. เชื่องโยงประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก

2. ด้านจิตใจ

1. ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม

2. การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา

3. ไม่เครียด

4. อารมณ์แจ่มใส

- ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการดูแลสุขภาพ
องค์ประกอบ
- สารวจสถานการณ์แผนที่สุขภาวะ 4 มิติ
- จัดทาแผนสุขภาวะ
- ผักดันแผนสู่เชิงนโยบายขององค์กรท้องถิ่น
- ดาเนินการตามแผน
- ติดตามและสรุปประเมินผล
- รู้จักตนเอง
- รู้จักสิ่งแวดล้อม
- รู้จักการปฏิบัติตน
- จัดกิจกรรม
- สรุปประเมินผล
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชน
- จัดกิจกรรมสาคัญทางศาสนา 12 เดือน (ฮีตสิบ
สอง ครองสิบสี่)
- มีการเรียนรู้ธรรมะโดยการปฏิบัติ ทุกวันพระ
- ให้ความรู้
- จัดตั้งกลุ่ม
- ปลดหนี้สิน
- ประกวดกิจกรรมกลุ่ม
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- มีงานทาอย่างต่อเนื่อง
- สรุปประเมินผล
- สุขภาพแข็งแรง
- ไม่มีโรคประจาตัว
- ครอบครัวอบอุ่น
- จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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3. ด้านสังคม

ตัวชี้วัด
1 คนในชุมชนมีส่วนร่วม

2 ลดรายจ่ายครัวเรือน

3 รับรู้ข่าวสารเรื่องสุขภาพ

4 ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

5 ครอบครัวไม่แตกแยก

6. มีการพบปะเพื่อนฝูง

องค์ประกอบ
-

ศึกษาปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
วางแผนดาเนินการ
ปฏิบัติตามแผนพร้อมการสรุปผล
สารวจรายรับรายจ่าย
จัดทาบัญชีในครัวเรือน
ตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นด้วยตนเอง
ส่งเสริมการออม
วิเคราะห์รายรับรายจ่าย
ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
มีการประกาศประชาสัมพันธ์ทางสื่อพื้นบ้าน
เรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ติดตามสรุปประเมินผล
รู้จักตนเอง
สารวจความต้องการที่จาเป็น
ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เป็นไปได้
ใช้จ่ายต่อสิ่งที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต
รู้จักประหยัด
มีการพูดคุยปรึกษากันบ่อยๆ
ทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ให้ความรักเอื้ออาทรต่อกัน
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงตน
กาหนดเป้าหมายและแผน
ดาเนินการตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน
สารวจงานกิจกรรมในปัจจุบัน
พูดคุยปรึกษา
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ตัวชี้วัด
7. ชุมชนมีความสันติสุข

8. มีโรงสีชุมชนบริหารส่วนกัน 9. มีการเฝ้าระวังปัญหาในชุมชน 10. หมู่บ้านปลอดอบายมุข
11. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
12. อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและ
วัฒนธรรม
-

องค์ประกอบ
มีความรักสามัคคี
ปฎิบัติตามหลักธรรมศาสนา
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน
สรุปประเมินผล
สารวจกลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการ
ศึกษาปัญหาในชุมชน ประชุมร่วม
ระดมทุนในระดับชุมชน
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ติดตามประเมินผล
สารวจปัญหาสุขภาวะ 6 มิติ
ลาดับความสาคัญปัญหาเพื่อพัฒนา
สร้างความร่วมมือในชุมชน
มีการทากิจกรรมร่วมกัน
สรุปประเมินผล
สารวจสถานการณ์ปัญหาด้านอบายมุข
ประชุมร่วม ศึกษาปัญหา
รณรงค์และทาข้อตกลงร่วมกัน
ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
ติดตามประเมินผล
ไม่ใช้จ่ายเกินตัว
มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันในครอบครัว
สามารถจัดการปัจจัย 4 ได้
บริโภคอาหารและผักที่ปรุงกินเอง
มีความรู้ความสามารถและภูมิคุ้มกัน
สารวจความต้องการความจาเป็น
วางแผนและดาเนินงานตามแผน
ตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่- สรุป ประเมินผล
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4.ด้านสติปัญญา

ตัวชี้วัด
13. ปลอดปัญหาทะเลาะวิวาท

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมกลุ่มอาชีพ

2. ประชาชนอ่านออกเขียนได้

3. มีแหล่งเรียนรู้การประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย

4. ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-

องค์ประกอบ
สารวจความต้องการของเยาวชน
จัดให้มีกีฬาเยาวชน
มีค่ายเยาวชนคนดีตาบลน้าอ้อม
เรียนรู้การพึ่งตนเองในปัจจัย 4
สรุปประเมินผล
สารวจความต้องการของชุมชน
ลาดับความสาคัญของปัญหา
วางแผนระดมทุนในการบริหารจัดการ
จัดทาแผนการพัฒนา
สรุปและประเมินผล
สารวจปัญหาการอ่านออกเขียนได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
มีที่อ่านหนังสือในหมู่บ้าน
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ
ผู้ปกครองเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ขั้นพื้นฐาน
กลุ่มทาข่าวเม่า
กลุ่มหัตถกรรม จักสาน ทอผ้า
กลุ่มทาเกษตรอินทรีย์
กลุ่มกลองยาว
กลุ่มทาสร้อยสายสมร
มีศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะชุมชน
มีหลักสูตรการฝึกปฏิบัติอาชีพ
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม
ประชุมชี้แจงหาแนวทางในการพัฒนา
จัดทาหลักสูตรเพื่อถ่ายทอด
คิดดีปฏิบัติดี
นาความคิดไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์
มีการนาองค์ความรู้มาสู่การประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
มีการจดบันทึกและสามารถถ่ายทอดได้
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5. ด้าน
ความสัมพันธ์
เชื่องโยง

ตัวชี้วัด
1. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดารงตน

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว

3. มีการศึกษาทดลอง
เปรียบเทียบนามาสู่การปฏิบัติ

6. ด้าน
สิ่งแวดล้อม

1. มีน้าใช้ในการเกษตรตลอดปี

2. ไม่มีขยะมูลฝอย

3. ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
ปลอดภัยจากสารพิษ

องค์ประกอบ
- รู้จักตนเอง
- รู้จักความประมาณ
- มีภูมิคุ้มกันในการพึ่งตนเอง
- พึงตนเองปัจจัย 4
- เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ครอบครัวอบอุ่น
- ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
- มีความรักเอื้ออาทรต่อกัน
- มีการพูดคุยปรึกษากันบ่อยๆ
- มีการสร้างงานสร้างรายได้
- มีการศึกษาปัญหาในชุมชน
- มีการวางแผน
- มีการปฏิบัติตามแผน
- มีการเทียบโอนประสบการณ์ คุณวุฒิทางการศึกษา
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก
- สารวจแหล่งน้า
- วางแผนแก้ไขปัญหา
- จัดหางบประมาณ
- ประเมินและติดตามผล
- ขยายผลการดาเนินงาน
- คัดแยกขยะในครอบครัว
- นาไปใช้ประโยชน์
- ปลูกจิตสานึกในการทิ้งขยะ
- จัดทาแผนกิจกรรมร่วมกัน
- ดาเนินกิจกรรมตามแผน
- ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเคมี
- ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
- จัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
- สรุปผลถอดองค์ความรู้
- พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
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1. ร่างกาย

2. จิตใจ

3. สังคม

ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนตาบลนาข่า อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ
1.1 เบาหวาน
- สารวจข้อมูลผู้ป่วย
- ศึกษาและค้นหาสาเหตุ
- วางแผนดาเนินการแก้ไข
- ปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน
- สรุปติดตามประเมินผล
2.1 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา
- สร้างกฎกติการ่วมกันวางแผน
- ดาเนินการตามแผน
- ติดตามประเมินผลตัวชี้วัด
- ถ่ายทอดขยายผลที่สาเร็จ
2.2 เปลี่ยนแปลงแนวคิดชุมชน
- สร้างความตระหนักในการดาเนินชีวิต
- แสวงหาแนวทางในการสร้างงานสร้างรายได้
- ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องอบรม ดูงาน
- ติดตามข่าวสารและโลกภายนอก
- อยู่ร่วมกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
2.3 ภาวะหนี้สิ้น
- บันทึกรายรับรายจ่าย
- ลดการใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
- สร้างรายได้ลดรายจ่าย
- ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ติดตามประเมินผล
3.1 คนเก่งดีไม่เห็นแก่ตัว
- มีความรู้คู่คุณธรรม
- มีความเสียสละต่อส่วนร่วม
- ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
- มีความซื่อสัตว์สุจริต
- รู้จักให้อภัยและโอกาสกับผู้อื่น
3.2 ผู้นาที่มีคุณธรรม
- มีความรู้คู่คุณธรรม
- มีความเสียสละต่อส่วนร่วม
- มีความอดทน – มีความซื่อสัตว์สุจริต
- มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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4. ด้านสติปัญญา

ตัวชี้วัด
4.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. สิ่งแวดล้อม

5.1 ปุ๋ยอินทรีย์

5.2 การปรับปรุงดิน

6. การศึกษา

6.1 หลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพการเกษตร

7. เศรษฐกิจ
พอเพียง

7.1 ไร่นาสวนผสม

8. ผู้นา

8.1 ยกฐานะเทศบาลตาบล

-

องค์ประกอบ
สารวจผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดจาแนกประเภทองค์ความรู้ด้านต่างๆ
ส่งเสริมการดาเนินงานของภูมิปัญญาท้อ งถิ่น
ติดตามสรุปผล
ถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้
ไม่ตัดไม้ทาลายป่า
ปลูกพืชบารุงดิน
จัดการขยะในชุมชนที่ถูกวิธี
ไม่ใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเกษตร
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ไถ่พรวนดิน
ค้นลองค้นหาพันธุ์พืชที่ไม่ทาลายดิน
ไม่เผาฝางหลังเก็บเกี่ยว
เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ในการทาการเกษตร
ศึกษาค้นหาองค์ความรู้ในชุมชน
ทดลองหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ปรับปรุงพัฒนาจนได้องค์ความรู้ที่ดีที่สุด
ถอดองค์ความรู้จัดทาหลักสูตร
ถ่ายทอดขยายผลกับผู้สนใจ
แสวงหาแนวทางและวิธีการดาเนินงาน
พัฒนาทักษะการดาเนินงาน
ลงมือปฎิบัติ
สะท้อนผลปรับปรุงแก้ไข
ถ่ายทอดขยายผลที่สาเร็จ
ศึกษาข้อมูลแนวทางการดาเนินงาน
นาเสนอเปรียบเทียบผลดีผลเสีย
ทาเวทีประชาพิจารณ์ในระดับชุมชน
ขอมติความเห็นชอบจากสภา อบต.
ดาเนินการตามระเบียบและขั้นตอน
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ตัวชี้วัด
8.2 สร้างผู้นาในการเปลี่ยนแปลง -

องค์ประกอบ
สารวจปัญหาและความต้องการ
จัดตั้งกลุ่มองค์กร
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติจริง
ติดตามประเมินผล
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ตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนตาบลประชาพัฒนา อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ประเด็น
1. ด้านร่างกาย

ตัวชี้วัด
1.1 การป้องกัน

1.2 การแก้ไข

1.3 การส่งเสริม

2. ด้านจิตใจ

2.1 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน

2.2 ไม่เครียดอารมณ์
แจ่มใส

องค์ประกอบ
- รับบริการด้านการตรวจสุขภาพอย่างสม่าเสมอ
- มีสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
- ดูแลความสะอาด สถานที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบ
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในด้านต่างๆอย่าง
ทันเหตุการณ์
- ดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างสม่าเสมอ
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- ออกกาลังกายเป็นประจา
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ทาจิตใจให้สงบและอยู่อย่างพอเพียง
- ให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ
- ส่งเสริมการลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุข
ต่างๆ
- จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายในชุมชน
- ส่งเสริมด้านการบริโภคเพื่อการกินดีอยู่ดี มีสุข
- อบรมส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- สารวจปัญหาและความต้องการ
- ลาดับความสาคัญ
- วางแผนในการดาเนินงาน
- เสนอแผนงานโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมและประเมินผล
- ใส่บาตรทุกบุญร่วมกันในครอบครัว
- นั่งสมาธิประจา
- เข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ
- อ่านหนังสือ ดูหนังละคร
- ปรึกษาหารือในครอบครัวประจา
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3. ด้านสังคม

ตัวชี้วัด
2.3 คนในชุมชนรู้รัก
สามัคคีในชุมชน

3.1 ครอบครัว

3.2 หมู่บ้าน

3.3 ตาบล

3.4 ปัญหา

องค์ประกอบ
- คนในครอบครัวมีกิจกรรมบันเทิงร่วมกัน
- รู้จักพึ่งตนเองเรื่องปัจจัย 4
- ไม่สร้างหนี้สิน
- ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- ครอบครัวมีส่วนร่วมในการคิดและร่วมกิจกรรม
ในชุมชน
- ให้ความอบอุ่นการดูแลและให้ความรักใน
ครอบครัว
- พบปะกันภายในครอบครัว
- จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
- ให้คาแนะนาที่ถูกผิด
- เป็นตัวอย่างที่ดี
- มีการเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง
- ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคี
- ร่วมกลุ่มกิจกรมภายในชุมชน
- มีการเอื้ออาทรช่วยเหลือกัน
- ยอมรับระเบียบข้อบังคับชุมชน
- ร่วมศึกษาอบรมตามที่ตาบลจัดขึ้น
- ปฏิบัติตามระเบียบของตาบลและส่วนราชการ
- ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
- สร้างเครือข่ายกิจกรรมในตาบล
- มีส่วนร่วมคิดร่วมทาและสร้างประโยชน์ในตาบล
- การสนับสนุนด้านงบประมาณ
- ความยากจน
- ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด
- ความเห็นแก่ตัว
- การดื่มสุราและเล่นการพนัน
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4. ด้านสติปัญญา

ตัวชี้วัด
4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลัง

4.2 อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3 มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย

5. ด้านสิ่งแวดล้อม

5.1. ปลอดมลพิษ

5.2. ปลอดขยะมูลฝอย

5.3. มีน้าใช้ตลอดปี

องค์ประกอบ
- มีผู้รู้
- มีศูนย์การเรียนรู้
- สารวจเยาวชน
- มีหลักสูตร
- มีการอบรมความรู้และปฎิบัติ
- สารวจปัญหาและความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่น
- วางแผนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง
- สารวจแหล่งเรียนรู้ชุมชน
- วางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
- ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
- ติดตามประเมินผล
- ถ่ายทอดขยายผล
- ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะประโยชน์
- ปลูกต้นไม้ในวันสาคัญ
- อนุรักษ์ป่าชุมชน
- ไม่จุดไฟเผาตอฟางและป่าไม้
- ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลอง
- กาจัดขยะอย่างถูกวิธี
- มีถังขยะขยะทุกครัวเรือน
- แยกขยะก่อนทาลาย
- มีที่กาจัดขยะประจาชุมชน
- ใช้น้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- ขุดลอกหนองและลาคลอง
- ซ่อมแซมต้นน้าสาธารณะ
- ขุดเจาะบ่อบาดาล
- ปลูกพืชที่เหมาะสม
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6. ด้านเครือข่าย

ตัวชี้วัด
5.4. ทาการเกษตรอินทรีย์

องค์ประกอบ

- ไถกลบตอฟาง
- ใช้แรงงานสัตว์แทนเครื่องจักร
- ทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
- ไม่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช
-ส่งเสริมการทาเกษตรปลอดสารพิษ
5.5. ครอบครัวอบอุ่นชุมชน - ถือศีล 5
น่าอยู่
- บ้านเรือนสะอาด
- ให้คาปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ให้ความร่วมมือกับชุมชน
- คิดให้รอบคอบก่อนลงมือทา
6.1 เครือข่ายการเรียนรู้สุข - สารวจรายรับรายจ่ายในครัวเรือนทุกครัวเรือน
ภาวะชุมชนระดับครัวเรือน - จัดทาบัญชีครัวเรือน
- ประชุมปรึกษาหารือการลดรายจ่ายร่วมกับ
ครอบครัว
- ดาเนินการลดรายจ่าย
- สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ระดับครัวเรือน
6.2 เครือข่ายการเรียนรู้สุข - สารวจประชากรในชุมชน
ภาวะชุมชนระดับหมู่บ้าน - สารวจปัญหาของชุมชน
- บันทึกข้อมูลชุมชน
- สอบถามความต้องการในแก้ปัญหา
- แก่ไขปัญหาติดตามประเมินผล
6.3 เครือข่ายการเรียนรู้สุข - ศึกษาดูงานหาความรู้เพิ่มเติม
ภาวะชุมชนระดับตาบล
- ทางานกันเป็นกลุ่มและมีระบบ
- แลกเปลี่ยนความคิดหาข้อบกพร่องและนาไป
แก้ไขปัญหา
- จัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและมีเหตุผล
- สุขภาพดีปลอดหนี้อย่างถาวร
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7. ด้านผู้นา

ตัวชี้วัด
7.1 มีความรู้

7.2 มีความซื่อสัตว์โปร่งใส 7.3 มีการติดต่อ
ประสานงานที่ดี
7.4 มีความมั่นใจในตนเอง 7.5 บาเพ็ญตนเป็น
ประโยชน์และมีความ
เสียสละ
7.6 ซื่อสัตย์ต่อตนเองและ ผู้อื่น
-

องค์ประกอบ
รู้เท่าทันเหตุการณ์
ใฝ่รู้อยู่เสมอ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
เรียนรู้อยู่เสมอ
ถ่านทอดความรู้ได้
ไม่คดโกง
ไม่เผด็จการมีนิสัยสุขุมเยือกเย็น
มีความเป็นกลาง
ไม่เห็นแก่ตนและพวกพร้อง
เป็นที่ปรึกษาที่ดี
มีปฏิสัมพันธ์ดี
มีภาวะความเป็นผู้นาสูง
มีการปรับตัวได้ดี
มีการแผนในการทางาน
สื่อสารได้ดี
มีความมั่นใจในตนเอง
เชื่อฟังผู้อื่น
กล้าตัดสินใจ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตระหนักถึงส่วนร่วม
ไม่เห็นแก่ตัว
ทาตัวเป็นผู้ให้มากกว่ารับ
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตน
ทาในสิ่งที่พูด
ทางานด้วยความจริงใจ
กล้าเผชิญปัญหา
ทุมเทกับงาน
รับฟังความคิดของผู้อื่น
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ตัวชี้วัด
7.7 มีความรับผิดชอบ

7.8 มีศีลธรรมจริยธรรม

-

องค์ประกอบ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีความซื่อตรง
ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบ
ไม่หนีปัญหา
ไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ลักขโมย
ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่พูดเท็จ
ไม่ดื่มของมึนเมา

5.2 จัดเวทีสรุปบทเรียนการดาเนินงานจัดทาสื่อสาธารณะข้ามจัง หวัด การ
ดาเนินงานในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานการจัดทาสื่อสาธารณะของ
แต่ละตาบล ทีมผู้ประสานงานจังหวัดได้ดาเนินกิจกรรม ในวันที่ 5 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม
นิวพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พบว่า แต่ละตาบลได้ดาเนินการจัดทาสื่อสาธารณะ ดั งนี้
1) ตาบลหนองแวง ได้ดาเนินการจัดทาสื่อไปแล้ว 2 ประเภท ประกอบด้วย
(1) แผนที่สุขภาวะตาบล (2) แผ่นผับสุขภาวะ ส่วนสื่อชนิดอื่นๆ อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาให้
เกิดความสมบูรณ์
2) ตาบลเหล่าหลวง ได้ดาเนินจัดทาสื่อแล้ว 2 ประเภท ประกอบด้วย (1) สื่อ
แผ่นผับ (2) สื่อวิทยุชุมชนคนรักษ์สุขภาพ ซึ่งออกรายการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 –13.00 น.
ทางคลื่นวิทยุชุมชนคนเมืองเกตุ ดาเนินรายการโดยคุณประจักษ์ อาษาธง ส่วนสื่อผญาสุขภาวะ
สื่อหมอลาซิ่งสุขภาพ และสื่อแผนที่สุขภาวะตาบลอยู่ระหว่างดาเนิน การจัดทา
3) ตาบลสิงห์โคก ได้ดาเนินจัดทาสื่อแล้ว 2 ประเภท ประกอบด้วย (1) แผ่น
ผับ (2) วิดิทัศน์สุขภาวะ ส่วนสื่อหมอลา สื่อผญาสุขภาวะ สื่อเสียงตามสายและแผนที่สุขภาวะ
ตาบลกาลังอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา
4) ตาบลน้าอ้อม ได้ดาเนินจัดทาสื่อแล้ว 2 ประเภทประกอบด้วย (1) สื่อแผ่น
ผับ (2) สื่อป้ายคาขวัญสุขภาวะ ส่วนสื่อแผนที่สุขภาวะตาบล สื่อ VCD เพลงสุขภาวะ และสื่อ
เสียงตามสาย อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา
5) ตาบลนาข่า ได้จัดทาสื่อแผ่นพับนาเสนอในการจัดทาสื่อ และในส่วนของสื่อ
อื่นๆนั้นแกนนากาลังอยู่ในช่วงการดาเนินงานจัดทาอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป
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6) ตาบลประชาพัฒนา ได้มีการจัดทาแผนที่สุขภาวะชุมชนและแผ่นพับ ซึ่งในส่วน
ของหอกระจายข่าว สื่อวีดีทัศน์ และบอร์ดสุขภาวะชุมชนนั้นกาลังอยู่ในช่วงการดาเนินงาน
จากการวิจัยและพัฒนาโดยประยุกต์ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระยะที่ 1
สามารถสรุปเป็นรูปแบบการดาเนินงานพัฒนาสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
และมหาสารคาม ดังแผนภูมิ 1
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การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
สรุปบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดาเนินงาน (Action)
16. จัดเวทีสรุปบทเรียนการดาเนินงานจัดทาสื่อ
สาธารณะข้ามจังหวัด
15. จัดเวทีสรุปบทเรียนการดาเนินงานในระดับ
ตาบล/จังหวัด
14. นาเสนอสื่อสาธารณะ
13. ส่งเสริมให้นักวิจัยสุขภาวะตาบลในการจัดทา
สื่อสาธารณะ
12. จัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนในระดับตาบล
11. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยสุขภาวะตาบลได้
วางแผนในการจัดทาสื่อสาธารณะ

การวางแผนแบบมีส่วนร่วม

10. ทบทวนข้อมูลสุขภาวะชุมชน 6 มิติ และตัวชี้วัด
สุขภาวะชุมชน
9. วางแผนจัดทาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชน

สะท้อนผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตามแผน /
ปรับปรุง

8. วางแผนและทบทวนข้อมูลการจัดทาแผนที่สุข
ภาวะชุมชน 6 มิติในระดับตาบล
การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย
เพื่อการพึ่งตนเอง

7. สรุปผล ทบทวนผลการศึกษาดูงาน
6. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5. ค้นหาแกนนาในระดับตาบล
4. สารวจข้อมูลสุขภาวะชุมชน 6 มิติ

การกาหนดสมรรถนะหลัก /
สรุปผลการวิจัย
สมรรถนะรองในการท
างาน

3. ค้นหาแกนนาระดับหมู่บ้าน
2. ผลลัพธ์องการดาเนินงานร่วมกัน
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานในระดับตาบล

แผนภูมิ 1 รูปแบบการดาเนินงานพัฒนาสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ระยะที่ 1
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